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ULICA WARSZAWSKA i RYNEK ŚW. TEKLI / Cz. I do skrzyżowania z ul. Widok/

Południowa część ul. Warszawskiej na karcie pocztowej z początku XX wieku. Z prawej strony na pierwszym planie
dwupiętrowa kamienica pod nr 5 należąca wówczas do M. Brincholca a dalej domy o nr 1 i 2 należące do L. Szepsa,
natomiast z lewej czynszowe budynki o nr 22 Chaima Kolersztajna, nr 20 Wolfa Weltmana i nr 18 Hugona
Hungera.

Od lat 20. XIX wieku, to jest od czasu utworzenia osady fabryczno-handlowej Tomaszów, ulica
Warszawska obok ulicy św. Antoniego i Kaliskiej była i pozostaje jedną z głównych arterii
komunikacyjnych miasta.
W roku 1818, kiedy Antoni hrabia Ostrowski wytyczył na lewym brzegu Wolbórki pierwszą
dzielnicę osady Tomaszów, śladem polnej drogi prowadzącej od wielkiego pieca przy Stawie
Miejskim do wsi Starzyce wyznaczona została ulica Warszawska. Na planie osady z 1825 r. przy
tej ulicy (poczynając od Rynku św. Tekli w kierunku Starzyc) brak jest jakichkolwiek
zabudowań1. Natomiast dwa lata później, w spisie domów z 1827 r. było już przy ul.
Warszawskiej siedem domów mieszkalnych i dwie przędzalnie. Przędzalnie i dwa domy
wybudowane zostały z środków dziedzica, a pozostałe przez przybyłych do Tomaszowa
osadników: Jana Młoczkowskiego; formierza Ludwika Truszyńskiego; murarza Winsztajna;
wyrobnika Wołka; cieślę Kreczkę; pisarza Żurkowskiego2. Z wyjątkiem przędzalni i domu
Młoczkowskiego, które były murowane i kryte dachówką, wszystkie pozostałe były
parterowymi budynkami drewnianymi o konstrukcji zrębowej, z sienią i facjatką w osi
środkowej, mieszkalnym poddaszem pod dwuspadowymi krytymi gontem dachami. W roku
1831, kiedy to osada była już miastem, przy ul. Warszawskiej i Rynku św. Tekli było już 14
domów mieszkalnych i dwie fabryki3.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Zbiór
kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/805 (Karta wyobrażająca położenie osady fabryczno-handlowej Tomaszów z
sierpnia 1825 r. wykonana przez geometrę Ambrożego Prokopowicza).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/… (Spis mieszkańców osady Tomaszów z 1825 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
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Trzeba zaznaczyć, że ówczesna ulica Warszawska rozpoczynała się przy ul. Grünberskiej
(obecnie jest to ul. Tkacka) i tam też łączyła się z ulicą św. Antoniego, biegła przez most a
właściwie przez trzy drewniane mostki na Wolbórce i kanałach odpływowych ze stawu
miejskiego, przecinała Rynek św. Tekli, dalej odchodziła od niej w kierunku wschodnim ul. św.
Władysława, nieco dalej w kierunku zachodnim odchodziła ul. Krzywa. Kończyła się na granicy
miasta, kilkanaście metrów za skrzyżowaniem z ulicą Precz Bieda i drogą do osady Rawitów 4.
(Obecnie jest to skrzyżowanie z ul. Szeroką i gen. Grota-Roweckiego) Dalej biegła droga do
Starzyc zwana Traktem Warszawskim. Dopiero po roku 1851, kiedy to w wyniku
przeprowadzonej regulacji przyłączono do miasta las i osadę Lipianki, osadę Rawitów i
Tomaszówek, ulica Warszawska nazywana też ul. Rawską, wydłużyła się o kilkaset metrów.
Wtedy też rozpoczęto brukowanie kamieniem polnym ulicy i dalej drogi ze Starzyc do stacji
kolejowej w Rokicinach. Roboty te ukończono w roku 1856 z tym, że odcinek ul. Warszawskiej
od ul. Kolejowej do Rynku św. Tekli jeszcze w roku 1859 miała zabrukowane trotuary a jezdnia
była wybrukowana kamiennym tłuczniem 5. Podobnie Rynek św. Tekli posiadał wybrukowany
trotuar od strony południowej a pozostały plac był gruntowy. Jezdnia ul. Warszawskiej
uzyskała bruk z kamieni polnych dopiero w drugiej połowie lat 80. XIX wieku 6. W połowie lat
30. XX wieku kamienny bruk jezdni ówczesnej ul. Prezydenta Wojciechowskiego na odcinku
1035 m zamieniono na kostkę bazaltową. Na pozostałym odcinku zwanym Szosą Warszawską
położono lany asfalt o szerokości 6,6 m. Roboty modernizujące ul. Warszawską dobiegły końca
dopiero w roku 1937, kiedy to zakończono budowę betonowego chodnika aż do Starzyc 7.
Na uwagę zasługuje początkowy odcinek ul. Warszawskiej, który biegł groblą i trzema mostami
z upustami wodnymi do kanałów odpływowych ze Stawu Miejskiego. Od strony wschodniej
grobli, kanały odpływowe tworzyły wyspy o pow. ponad 4 mórg. Tam ulokowały się najstarsze
zakłady Tomaszowa: od północy przędzalnia Stara Filatura, na środkowej wyspie przędzalnia
Batavia, a od południa zakłady hutnicze. Nieco dalej na północ, ale w sąsiedztwie stawu i grobli
utworzono Rynek św. Tekli, od którego w kierunku północno-zachodnim biegła ulica św. Tekli
prowadząca do Niebrowa, a w kierunku wschodnim odchodziła ulica Wesoła. Jest to
niewątpliwie najstarsza część Tomaszowa.
W połowie XIX wieku ul. Warszawska na odcinku od ul. Grinberskiej do ul. Wesołej nazywana
była też ulicą Rawską, natomiast w latach 1924-1939 jej część od mostu na Wolbórce do
skrzyżowania z ul. Kolejową (obecnie ul. Grota-Roweckiego) nosiła nazwę ul. Prezydenta
Wojciechowskiego. Po 1945 r. ten sam odcinek ul. Warszawskiej przemianowano na ul.
Marszałka Roli-Żymierskiego i taka nazwa funkcjonowała do roku 1951. Wraz ze zmianą nazwy
zmieniała się też numeracja posesji. Do roku 1915 obowiązywały tzw. numery policyjne, które
po stronie zachodniej następowały narastająco a po stronie wschodniej malejąco. Po roku
1915 posesje były numerowane tak jak obecnie z tym, że prawa strona zaczynała się od nr 2,
którym oznaczono fabrykę Karola Bartke a lewa strona zaczynała się za Rynkiem św. Tekli od
nr 1 który miał dom Lejbusia Szepsa. Wtedy też ul. Warszawska wydłużyła się do Starzyc. Po
kolejnej zmianie nazwy w 1924 r. wówczas już ul. Prezydenta Wojciechowskiego pierwszym
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Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Zbiór kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/349-2 (Plan sytuacyjnopomiarowy Tomaszowa Mazowieckiego z 1830 r. wykonany przez Tuszyńskiego i Olszowskiego); tamże, sygn.
1/402/0/-/337-21 (Plan sytuacyjny wykonany przez Grohmanna).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/88, k. 914-929 (Opis placów i ulic).
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Brukowanie ul. Warszawskiej miało miejsce w latach 1884-1888.
7
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1236, 49/7/0/-/III-1469, 49/7/0/-/III-2696, 49/7/0/-/III-2701 (Plany budowlane
i budowa ulic).
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numerem oznaczono plac M. Herca przy skrzyżowaniu z ul. Tkacką. Po roku 1945 jeszcze
dwukrotnie zmieniano nazwę i numerację budynków.
W okresie międzywojennym ul. Szosa Warszawska i ul. Wojciechowskiego na długości ponad
2 km była drogą państwową nr 14 Warszawa-Częstochowa8. Na długości 1035 m miała jezdnię
wyłożoną kostką bazaltową o szerokości między krawężnikami 9 m. Obecnie jest drogą
wojewódzką nr 713. W latach 2016-2017 ulica zmodernizowana i przebudowana. Wtedy też
w miejsce mostu i drewnianej kładki dla pieszych z 1937 r. wybudowano na rzece Czarnej nowy
żelbetowy most9.
Na początku lat 60. XX wieku, kiedy to opracowywano założenia do planu urbanistycznego
budowy osiedla mieszkaniowego „Niebrów” jeden z wariantów przewidywał przebudowę ul.
Warszawskiej. Planowano wykup i wyburzenie starej zabudowy po jej stronie wschodniej i
budowę szerokiej arterii dwujezdniowej z rondami i dwupoziomowym skrzyżowaniem z ul.
Ujezdzką i linią kolejową 10.
W roku 1955 przy odcinku ul. Warszawskiej (od mostu do ul. Szerokiej) mieszkały 1264 osoby.
Zajmowali oni 702 izb w 378 mieszkaniach. W tej liczbie 194 mieszkania znajdowały się w 36
domach prywatnych a pozostałe to mieszkania komunalne w zarządzie Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych. Przeważała zabudowa parterowa i jednopiętrowa. Było 19 domów
parterowych, 21 domów jednopiętrowych, 20 domów dwupiętrowych i 5 domów
trzypiętrowych11. Prawie wszystkie te domy wybudowano przed rokiem 1914.
Przy ul. Warszawskiej zachowało się kilkanaście obiektów, które można zaliczyć do zabytków
architektury i budownictwa. Najstarszy obiekt to dawna przędzalnia zwana „Batavią”, którą
wybudowano około roku 1827. Znajduje się w obrębie zespołu fabrycznego Tomaszowskiej
Fabryki Filców Technicznych przy ul. Warszawskiej 2/4. W tym samym miejscu znajduje się
wybudowana w połowie XIX wieku fabrykancka willa rodziny Elbelów i Bartke. Nieopodal przy
ul. Warszawskiej 8/14 zachowała się fabrykancka willa rodziny Bornsztajnów. Na odcinku od
skrzyżowania z ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego zachował się układ
urbanistyczny powstały na przełomie XIX i XX wieku. Kilka stojących w tej części kamienic
wpisano do Gminnego Rejestru Zabytków. Przy ul. Warszawskiej na odcinku biegnącym przez
dawną dzielnicę Starzyce przetrwał do współczesności budynek dawnej Publicznej Szkoły
Powszechnej nr 2, który wybudowano w 1925 r., kilka czynszowych kamienic z początku XX
wieku i niektóre budynki dawnej Starzyckiej Fabryki Sukna Zusmana Bornsztajna, fabrykancka
willa tej rodziny i przydrożna kapliczka z lat międzywojennych. Nie przetrwały do
współczesności budynki południowej strony dawnego Rynku św. Tekli. Zachowała się tam
jedynie kapliczka z 1906 r. i dwa domy przy ul. Barlickiego 2/4 12. Nie przetrwały do
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APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic. Protokół z przekazanie odcinka drogi państwowej nr 14 i
555 w dniu 28.06.1953 r.) i sygn. 49/213/0/2.9/1423 (Ulice i place GKM-III-1/60; wykaz ulic z podaniem ich
długości). Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z Szeroką było na 95,018 km drogi państwowej nr 14.
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Tamże. Opis mostu na rzece Czarnej.
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APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1677 (Założenia programowe do planu zagospodarowania dzielnicy
mieszkaniowej w Niebrowie – notatka z 18 IV 1961 r. inż. Karskiego i Horoszewskiego).
11
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1490 (Teczka GKM IV/10/1955-1958 stan substancji mieszkaniowej
Tomaszowa Mazowieckiego).
12
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, red. H. Krzyżanowska, z. 30, Województwo piotrkowskie,
Warszawa 1987, s. 82-90; Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata
2011-2014, Tomaszów Mazowiecki 2010, http://docplayer.pl/23892056-Gminny-program-opieki-nadzabytkami-dla-miasta-tomaszowa-mazowieckiego-na-lata.html [dostęp: 08.06.2022].
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współczesności budynki mechanicznego młyna Izraela Zamulewicza (Warszawska 93) jak i
fabrykancka willa Z. Bornsztajna w której mieściła się Publiczna Szkoła Powszechna nr 3
(Warszawska 103). Pod koniec XX wieku i na początku wieku XXI powstały przy tej ulicy nowe
budynki użyteczności publicznej. Niewątpliwie największym i najokazalszym współcześnie
wybudowanym obiektem jest wielofunkcyjny kompleks katolickiego kościoła pw. św. Jadwigi
Królowej (Warszawska 75). Do innych nowopowstałych obiektów zaliczyć należy budynki
wielkopowierzchniowych sklepów sieci Kaufland, Netto, Tesco i Galerii Tomaszów, budynek
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Warszawska 105), biurowce
przedsiębiorstwa JOKA i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (Warszawska 119 i 128). Nie sposób
pominąć nowych budynków Zakładu Komunikacji Miejskiej (Warszawska 109/111),
Tomaszowskich
Zakładów Drobiarskich
„Roldrob” (Warszawska
168-172)
czy
stacji
paliwowej
„BP”
(Warszawska 84).

Ulica
Warszawska
na
fragmencie planu miasta z lat
80. XIX wieku. Jak widać z
zaznaczonych
na
kolor
czerwony budynków, ulica
była
stosunkowo
gęsto
zabudowana do skrzyżowania
z ul. Preczbieda (obecnie ul.
Szeroka). Dalej w kierunku wsi
Starzyce
znajdowały się
jedynie trzy zabudowane
place. Na południowy zachód
tuż
za
placami
ul.
Warszawskiej i Preczbieda
przebiegała granica miasta i
rozciągały się grunty wsi
Niebrów. Plan w zbiorach
prywatnych
Jerzego
Wojniłowicza.
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Ul. Warszawska na fragmencie planu miasta obrazujący stan z początku XX wieku. APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1703 (Mosty, przepusty, ulice – plan kanalizacji Tomaszowa Maz. inż. Henryka Rathe).

Ul. Warszawska i jej zabudowa około 1911 r. na fragmencie kopii planu Tomaszowa Mazowieckiego z roku 1920.
APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/704.
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Most na rzece Wolbórce

Widok na most od strony wschodniej. Po prawo niewielki budynek współczesnej elektrowni wodnej. Fot. z 2018
r. autorstwa Z. Dziedzińskiego

Przeprawa przez Wolbórkę na trakcie prowadzącym z Brzustówki do Starzyc i Niebrowa
istniała tu już w połowie wieku XVIII, a być może dużo wcześniej. Tyle tylko, że nie mostem a
brodem. Właśnie w tym miejscu rzeka tworzyła naturalne obszerne rozlewisko, z którego
wypływała dwoma korytami omijając sporą wyspę. Koryto rzeczne od strony południowej
biegło wzdłuż wyniosłej skarpy. Drugie koryto opływało wyspę od północy mając po lewej
stronie niższy, ale i tak wysoki brzeg. Te dogodne warunki terenowe postanowił wykorzystać
Tomasz Ostrowski. Na podejściu do brodu z obu stron rzeki i na wyspie ją rozdzielającej
usypano groblę długości 70 łokci, szerokości 4 i ½ łokcia, wysoki na 3 łokcie. Na obu odnogach
rzeki wybudowano drewniane mosty (długości 51 łokci i szer. 13) W konstrukcję mostów
wkomponowano upusty i progi wodne 13 piętrzące wody Wolbórki. Od zachodu przed groblą i
mostami utworzył się znacznych rozmiarów sztuczny zbiornik wodny. W późniejszych czasach
nazywano go Stawem Miejskim lub Wielkim Stawem. Potwierdzają to mapy z roku 1803 i
181214, na których zaznaczono kuźniczą osadę Tomaszów.
Tak więc na przełomie wieku XVIII i XIX w tym miejscu była grobla i trzy mosty. W późniejszych
latach modernizując upusty odprowadzające wody ze stawu, pozostawiono dwa mosty i dwa
przepusty pod groblą, na której biegła droga. Do roku 1928 były to mosty drewniane z
drewnianymi przyczółkami a od strony stawu zabezpieczały je drewniane izbice (lodowniki).
W roku 1886 główny most został zniszczony przez powódź i odbudowany w 1887 r. 15 Sytuacja
13

APTM, AmTM, 49/7/0/1.1/14, k. 58 i 158 (Akta tyczące się dróg i mostów karta 53 i 158. Natomiast dane w
sprawozdaniach Burmistrza tyczące się niwelacji i spadków wodnych (tamże, sygn. 49/7/0/1.1/62) znacznie się
różnią z danymi za rok 1831, ponadto podawane są raz w łokciach innym razem w sążniach)
14
Special
Karte
von
Südpreussen,
C
III,
opr.
D.
Gilly,
Berlin
1802-1803,
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/107021/edition/106432/content [dostęp: 08.06.2022]; AGAD, Zbiór
kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/198–1 („Mappa wyobrażaiąca drugą część Państwa Ujezdzkiego złożonego z
wsiów Zawady Łagiewnik Brzostowki Starzyc Tomaszowa Niebrowa i Kulzewa Dziedzicznych JW. Antoniego Hrabi
Ostrowskiego Reprezentanta Powiatu Brzezińskiego na Miarę Reinlandzką w roku 1812 przez niżey Podpisanego
przysięgłego
Geometrę
zrobiona”),
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/402/album/1981/index.html#img=PL_1_402_198-1_0002.jpg [dostęp: 08.06.2022].
15
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/2263 (Uszkodzony most na Wolbórce 1886-1887).
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wielokrotnie się powtarzała i most był niszczony przez kolejne powodzie. Tak było w latach
1894, 1905, 1908 i 191316. Dopiero po wybudowaniu latach 1925-1929 solidnego,
betonowego mostu z przęsłami na palach, problem zrywania mostu przez powodzie przestał
się powtarzać.

Fragment planu miasta z 1825 r. na którym
zaznaczono trzy mosty przy zaporze
tworzącej Staw na rzece Wolbórce. Zbiory
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego (dalej: MTM).

Mapka z 1857 r. przedstawiająca rozwidlenie ul. św. Antoniego przed podejściem do pierwszego mostu nad
kanałem odpływowym ze Stawu. Zbiory APTM.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4783 (Przebudowa mostu na ul. Warszawskiej w latach 1913-1914).
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Plan sytuacyjny z roku 1925 przedstawiający kanały odpływowe ze Stawu i planowany do wybudowania most.
Zbiory APTM.

W prawym dolnym rogu widoczne
drewniane
izbice
zwane
też
„lodołamami” lub „lodownikami” jakie
zabezpieczały filary starego, drewniany
mostu
na
Wolbórce.
Fotografia
wykonana prawdopodobnie w połowie
lat 20. XX wieku podczas regulacji
brzegów stawu i budowy nowego mostu.
Zbiory
Narodowego
Archiwum
Cyfrowego.

Obecnie istniejący most wybudowano w latach 1925-192717. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12
czerwca 1927 r. Projektowanie betonowego mostu łączącego ul. św. Antoniego z ul.
Warszawską rozpoczęto w 1925 r. W założeniach projektowych miał to być most żelbetowy,
belkowy z dwoma przyczółkami i dwoma filarami betonowymi o świetle 25,5 m przy długości
całkowitej 32 m, szerokość jezdni 8 m, dwóch chodników po 2,45 m (łączna szerokość 12,9 m).
Nawierzchnia wyłożona kostką bazaltową 9/11 cm. Przy moście wybudowano urządzenia
spiętrzające. Głównym wykonawcą robót inżynieryjnych było Przedsiębiorstwo Budowlane
„Technicum”, z ramienia którego robotami kierował inż. Stanisław Cedroński 18. Na miejscu
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III- (Budowa mostu na Wolbórce 1924).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2692 (Sprawy budowlane - sprawozdanie PM Tomaszowa Mazowieckiego z
14 stycznia 1930 r. kierowane do Związku Miast Polskich w Warszawie).
18

9

bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi sprawował inż. Kurkowski i technik Franciszek
Nadaj19.
Sprawy związane z budową opisuje tekst pt. „Budowa mostu żelazno-betonowego”
zamieszczony 17 lipca 1927 roku na łamach „Echa Mazowieckiego” 20. Na wstępie artykułu
poinformowano, że przedłożony przez tomaszowski magistrat projekt budowy mostu na
Wolbórce, łączącego ulicę Św. Antoniego z ulicą Warszawską, został właśnie zatwierdzony
przez Ministerstwo Robót Publicznych. Władzom Tomaszowa udało się uzyskać rządową
dotację na budowę mostu w wysokości 65 proc. jego ogólnego kosztu, wynoszącego 175 tys.
ówczesnych złotych. „Ponieważ most będzie podwyższony około pół metra – przeto z budową
mostu łączy się niwelacja ulicy Św. Antoniego i Warszawskiej. Roboty niwelacyjne będą
wykonywane równorzędnie z budową mostu. Przy robotach tych znajdzie zajęcie około 150200 robotników (…) Nowy most będzie się składał z jezdni pośrodku, a po obu stronach będą
chodniki dla pieszych. Nareszcie więc zniknie most drewniany, brzydki i wymagający ciągłych
napraw. Nowy most oprócz strony praktycznej – długotrwałości, przyczyni się do upiększenia
wyglądu miasta, którego będzie ozdobą”. Tak jak wspomniałem wcześniej roboty przy nowym
moście rozpoczęto w sierpniu 1927 roku, a po niespełna dwóch latach był on gotowy.
Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie tak bardzo potrzebnego miastu obiektu nastąpiło
12 czerwca 1929 roku. Relacjonując to wydarzenie łódzki dziennik „Ilustrowana Republika” z
uznaniem podkreślił, że podczas dokonanych wczesnej prób obciążeniowych mostu
„stwierdzono minimum wychylenia 1,5 mm, przy obciążeniu 11 ton” 21. Niewątpliwy wpływ na
dużą wytrzymałość i trwałość tej konstrukcji miało jej posadowienie na żelbetowych - a nie,
jak pierwotnie zakładano, drewnianych palach. Zastosowano tutaj pale nowatorskiego
systemu opracowanego przez Towarzystwo Fundamentowe RAYMOND inż. Edwarda
Romańskiego z Warszawy. Pod tomaszowski most wbito 108 żelbetowych pali o długości 8
metrów każdy.

Rysunek przekroju podłużnego
mostu z zaznaczeniem sposobu
posadowienia filarów i przyczółków.
Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy –
Miejskiego Centrum Kultury w
Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
SRP).

19

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1236 (Teczka Wydziału Technicznego nr 66/1929 - roboty budowlane 1929).
A. Kobalczyk, Historie odnalezione A. Kobalczyka: Ozdoba Tomaszowa na stu palach Raymonda, portal
tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl,
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/historie-odnalezioneandrzeja-kobalczyka-ozdoba-tomaszowa/ar/c43946850?fbclid=IwAR3dB5TBNmw02JVpgmaZE7KeUs_3f_3y6Z_HVvoxIufHVtzdXMqSmm_YzBo
[dostęp:
08.06.2022].
21
Tomaszów-Mazowiecki. Wypadki dnia, „Ilustrowana Republika”, nr 159, 12 VI 1929 r., s. 6.
20
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Rysunek z widokiem i przekrojem filarów mostu na Wolbórce w ciągu drogi państwowej nr 14 na ul. Warszawskiej
w Tomaszowie Mazowieckim załączony do projektu z 1925 r. Zbiory APTM.

Budowa mostu przy ul. Warszawskiej w roku 1927. Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy.
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Roboty
wykończeniowe
przy
układaniu nawierzchni mostu w roku
1927. Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy.

Fotografia przedstawia uroczystość
otwarcia mostu, symboliczna wstęgę
przecina inż. Feliks Karabiński Radca
Budowlany Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi. W głębi widoczna
trzykondygnacyjna
czynszowa
kamienica M i E. Herców przy ul.
Tkackiej 2 i M. Śpiewak przy Tkackiej
4. Dalej z prawej strony budynek
fabryczny farbiarni i pralni wełny
rodziny Śpiewaków. Pierwodruk
„Echo Mazowieckie” nr 33 z 1927 r.

Widok na nowy, trzyprzęsłowy
betonowy most podczas powodzi w
l. 30. XX wieku. Na fotografii w
świetle pomiędzy przęsłami
widoczne urządzenia spiętrzające.
Fot. ze zbiorów T. Zarębskiego.

Most był kilkakrotnie remontowany. W roku 1956 zaobserwowano pęknięcia na przyczółku od
strony ul. Warszawskiej, które niezwłocznie zostały naprawione 22. Ostatni remont miał
miejsce w pierwszej połowie 2017 r. w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 713 przez
przedsiębiorstwo budowlane „Skanska”.

22

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic 1953-1958).
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Widok od strony Parku Bulwary na most łączący ulicę Warszawską z ul. św. Antoniego. Fotografia z maja 2019 r.

Skwer, kapliczka i tablica pamiątkowa „4 czerwca 1989 r.” (dawny Rynek Św. Tekli)

Z lewej kapliczka wybudowana około 1913 r. Niektórzy twierdza, że ogrodzenie kapliczki to fragment dawnego
ogrodzenia skweru. Fotografia z jesieni 2013 r. autorstwa Zygmunta Dziedzińskiego.
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Szkic projektu z 1881 r. przedstawiający skwer
na Rynku Św. Tekli z zaznaczeniem
rozmieszczenia alejek i obszarów zieleni. APTM,
AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1844 (Petycja
obywateli z 1881 r. o zbudowanie studni na
Rynku Św. Tekli).

Ulice Św. Tekli, Warszawska i Wesoła to pierwsze ulice tworzonej przez Antoniego hr.
Ostrowskiego osady Tomaszów. Początkowo Rynek Św. Tekli zajmował 1 morgę i 67 prętów
kwadratowych (0,69 ha), był placem w formie trapezu, który nieomal w środku przecinała ul.
Warszawska23. Tak było do lat 50. XIX wieku, kiedy to po regulacji miasta rynek ten nieco uległ
zmniejszeniu i przybrał obecny kształt. Przybyli w latach1822/1823 pierwsi osadnicy
pochodzący ze Zgorzelca osiedlili się właśnie przy Rynku i ul. św. Tekli. Tak więc w opisie ul.
Warszawskiej nie sposób jego pominąć.
Prawdopodobnie Rynek św. Tekli nigdy nie pełnił funkcji placu handlowego. W każdym razie
nie występuje w dokumentach burmistrza jako miejsce targów i jarmarków. Jako teren
parkowy został zagospodarowany najpóźniej w połowie lat 80. XIX wieku 24. W latach 18811884 przeprowadzono roboty niwelacyjne i nasadzenia drzew i krzewów. Około roku 1896
skwer został ogrodzony. Pozostawał wówczas pod opieką ogrodnika Jana Jurgielewicza25. W
roku 1913 w południowo wschodnim rogu skweru wybudowano murowaną kapliczkę.
Natomiast na początku lat 20. XX wieku na przeciwległym północno wschodnim rogu
wybudowano trzykondygnacyjną, murowaną i otynkowaną, 7-metrową wieżę podstacji
transformatorowej. W latach 60. XX wieku przy chodniku ul. Warszawskiej postawiono
metalową, przeszkloną, typową budkę telefoniczną z aparatem wrzutowym. Obok
wybudowano przystanek dla autobusów komunikacji miejskiej. W 2003 r. z inicjatywy
23

Z wymienionych wyżej (przypis nr 4) planów Tomaszowa Mazowieckiego z 1830 r. (AGAD, Zbiór kartograficzny,
sygn. 1/402/0/-/349-2 i 1/402/0/-/337-21) wynika, że rynek św. Tekli był dwukrotnie większy niż obecnie i przez
jego środek przechodziła ul. Warszawska. Natomiast z Planu zbiorczego miasta Tomaszowa Rawskiego z 1856 r.
(Archiwum Państwowe w Łodzi, Zbiór kartograficzny, sygn. 2582) Rynek św. Tekli jest tak jak obecnie, po
zachodniej stronie ul. Warszawskiej.
24
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/2785 (Raporty o budowie ogrodzenia skweru miejskiego: róg Warszawskiej i
św. Tekli, raporty przetargowe i kontrakt na budowę parkanu).
25
Tamże oraz APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3162 (Akta dotyczące przekazania zlecenia na utrzymanie w
porządku miejskich skwerów w Tomaszowie za lata 1894-1899).
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Grzegorza Haraśnego26 w centralnym miejscu skweru położono polny głaz z tablicą
upamiętniającą pierwsze wolne wybory jakie odbyły się 4 czerwca 1989 r. Wtedy też uchwałą
Rady Miejskiej nadano temu miejscu nazwę „Skwer 4 czerwca 1989 roku”.
Warto zaznaczyć, że nie zachował się w tym miejscu stary drzewostan. Na przestrzeni około
150 lat istnienia skweru wielokrotnie zmieniano układ alejek, zieleńców i dokonywano nowych
nasadzeń drzew i krzewów.

Fragment planu sytuacyjnego z 1936 r. odcinka drogi państwowej nr 14 biegnącej przez Tomaszów Mazowiecki
ulicą Wojciechowskiego (Warszawską) z zaznaczeniem posadowienia kapliczki i trafostacji elektrycznej na
skwerze Rynku Św. Tekli. APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1703.

Na południowo wschodnim skraju skweru u wylotu ulicy Barlickiego stoi kapliczka naziemna
w formie graniastosłupa skomponowanego z trzech kondygnacji załamanych schodkowo i
posadowionych na czworokątnym schodkowym cokole. Lico środkowej kondygnacji
przyozdobione płyciną z dekoracją sztukatorską. Zwieńczenie stanowi metalowy krzyż oparty
na profilowanym barokowo gzymsie. Pod gzymsem trzeciej kondygnacji metalowy medalion
Matki Boskiej Częstochowskiej. Gzymsy i dekoracja sztukatorska podkreślona kolorystycznie.
Kapliczka otoczona płotkiem wykonanym metoda kowalską z ozdobnych metalowych przęseł,
których elementy złączono skuwaniem i nitowaniem. Przekaz mówi, że kapliczka wzniesiona
została w 50 rocznicę wybuchu powstania styczniowego na co wskazuje rok jej budowy.
Niestety, lakoniczna wzmianka w archiwalnych dokumentach z 1913 r. mówiących o uzyskaniu

26

Grzegorz Haraśny (1957-2016), ekonomista, działacz samorządowy, w latach 2006-2010 wiceprezydent
Tomaszowa Mazowieckiego, w 2010 r. kandydat na prezydenta miasta, w latach 2010-2014 radny powiatu
tomaszowskiego, organizator powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej; Nie żyje Grzegorz Haraśny,
https://tvtomaszow.pl/tomaszow-mazowiecki/nie-zyje-grzegorz-harasny/ [dostęp: 08.06.2022].
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zgody na „przeniesienie krzyża na ul. Warszawską”, stanowić może jedynie potwierdzenie daty
budowy kapliczki27.
Nr 1/3 i 3A (d. ul. Warszawska nr polic. 315 i 315 a, plac o nr 320, później ul. Prezydenta
Wojciechowskiego nr 3) Jednopiętrowa, murowana, narożna kamienica Lajzera i Joska
Szepsów, która administracyjnie przyporządkowana jest do ul. św. Tekli 2. Patrz opis domu
przy Rynku św. Tekli 2/4.

Narożna kamienica przy ul. Warszawskiej 3 i Barlickiego 2. Fotografia współczesna.

Zanim powstała kamienica jaka prezentuję na fotografii powyżej, to od strony ul. Warszawskiej
stał frontem do ulicy drewniany, parterowy, kryty gontem dom z mieszkalnym poddaszem i
murowaną piwnicą. W budynku trzy izby z kuchnią. Wybudowany w pierwszej połowie XIX
wieku przez Karola Gotliba Zimermana. Budynek w całości przeznaczony był na fabrykę sukna.
W głębi podwórza powstał murowany budynek farbiarni, drewniana stajnia z bali i szopamagazyn konstrukcji słupowej28. Pod koniec XIX wieku nieruchomość stała się własnością
rodziny Szepsów. Właściciele, którymi byli Mojżesz Eliasz Szeps i Fryderyk Szeps zamieszkali w
sąsiednich kamienicach o nr 5 i 7. Trudnili się zawodowo handlem i przecieraniem drewna. W
starym domu przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 3 nieomal przez cały okres
międzywojenny Władysław Koprek prowadził niewielką herbaciarnię, a Jakub Grosberg był
ulicznym fotografem. Kontrola sanitarna z 1937 r. wskazywała, że budynek drewniany „szpeci
tą część dzielnicy”. Wskazywano również na konieczność rozbiórki starych zabudowań
farbiarni. Mieszkańcy tej posesji korzystali ze studni z pompą, ale nieczystości często
wylewano obok niej co tworzyło cuchnące błoto 29.
Działka nr polic. 315a oznaczona nr 3a w latach 20. XX wieku była niezabudowanym placem.
Najprawdopodobniej w połowie lat 30. XX wieku nieruchomość ta jak i ta zabudowana
drewnianym domkiem Joska Szepsa stała się własnością Józefa Szturnogi a następnie
Antoniego Szturnogi z Brzustówki. Obecnie nie zachował się dom drewniany, a murowana
oficyna w podwórku została przebudowana. Od strony ulicy wybudowano zespół sześciu
parterowych pawilonów handlowych.

27

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4682 (Przeniesienie krzyża na ul. Warszawską).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/134 (Akta tyczące się urządzenia Dyrekcji Ubezpieczeń Tomaszowa, t. I, lit. U
nr 17 z 1840 r.); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
29
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Opis stanu sanitarnego posesji z 1937 r.).
28
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Parterowe budynki-pawilony handlowe przy ul. Warszawskiej 3. Fotografia z 2019 r.

Warszawska nr 2/4 (w l. 1925-1939 ul. Prezydenta Wojciechowskiego nr 2/4, dawny nr polic.
456-457, plac nr 264, obecny nr działki 8-486/1)

Widok na fabrykancką willę Karola Bartke, którą przebudował około 1893 r. z domu mieszkalnego Adolfa Elbela.
Za willą po prawo trzypiętrowy budynek dawnej przędzalni „Batavia”, a po lewo fragment XIX-wiecznego
budynku magazynowego. Fotografia przedstawia stan zabudowy z lat 30. XX wieku. Zbiory prywatne.

Do współczesności przetrwał budynek dawnej przędzalni Batavia z roku 1826, który jest

najstarszym budynkiem fabrycznym w Tomaszowie Mazowieckim. Również zabytkowy
charakter ma fabrykancka willa (z końca XIX wieku) wybudowana przez Karola Bartkego oraz
zabudowania pofabryczne z drugiej połowy XIX wieku30. Obecnie jest to teren Tomaszowskiej
Fabryki Filców Technicznych sp. z o.o. Wymienione obiekty, mimo że mają cechy zabytków to
dotychczas nie zostały wpisane do Rejestru Zabytków woj. łódzkiego.

30

Wymienione obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków m. Tomaszowa Maz. pod poz. 161.
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Plan z 1844 r. obrazujący położenie i zabudowę terenu po wschodniej stronie stawu miejskiego. Od strony
północnej Rynek św. Tekli i budynek Starej Filatury, poniżej na wyspie „Batavia”, niżej, pomiędzy głównym
nurtem rzeki Wolbórki a południowym kanałem odpływowym piec hutniczy i budynki fryszerki. AGAD, Zbiór
kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/316-30.

Początek zabudowy tego miejsca przypada na rok 1826, kiedy na wyspie pomiędzy kanałami
odprowadzającymi wody ze Wielkiego Stawu wzniesiono budynek przędzalni nazwanej
„Batavią”31. Trzykondygnacyjny gmach o wymiarach 62 na 26 łokcie, który jeszcze 21 grudnia
1826 r. był w stanie surowym, Antoni hr. Ostrowski wydzierżawił Franciszkowi Dantine i
Beniaminowi Huttmanowi.
Akt notarialny spisany został przed rejentem powiatu
brzezińskiego Stanisławem Sierzputowskim. Aby zapewnić przędzalni utrzymanie ciągłości
produkcji, zmodernizowano konstrukcję mostów i upustów wodnych. Woda doprowadzana
była odrębnymi dwoma kanałami. Powstało pięć mostów. Pierwszy na kanale ciągnącym wodę
ze stawu na koło Filatury, drugi spinał załomy grobli stawu rzeki Wolbórki, trzeci przy
fryszerkach, czwarty przed Wielkim Piecem, piąty na ul. Wesołej nad kanałem wypływowym z
Filatury. Wybudowano też most na ul. Grünberskiej (obecnie ul. Tkacka) na ścieku burzowym
prowadzącym od Rynku Św. Józefa od Stawu Miejskiego32.
W roku 1832 „Batavię” wydzierżawił od Rządu Gubernialnego Wilhelm Blachman, właściciel
niewielkiej manufaktury tkackiej przy Rynku św. Józefa. Nowy właściciel ze zmiennym
31

APTM, Akta Notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/32/0/-/1, akt
notarialny nr 26.
32
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/15, k. 57 (Akta dotyczące dróg i mostów do 1850 r. Wykaz mostów na terenie
Tomaszowa).
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szczęściem prowadził przędzalnię aż do roku 1847. W roku 1839 jako pierwszy w Tomaszowie
kupił i zainstalował maszynę parową. W tym czasie na wyposażenie zakładu składało się 1 koło
wodne o mocy 10 KM, 1 wilk, 5 grępli, 6 maszyn cienkoprzędnych, 2 maszyny gruboprzędne
przy ogólnej ilości 440 wrzecion. Od roku 1833 W. Blachman borykał się z problemem spłaty
pożyczki zaciągniętej w Banku Polskim przed 1830 r. W roku 1847 zdecydował się zakończyć
produkcję w „Batavii” i za 4 700 rubli srebrnych sprzedał urządzenia wraz z wyposażeniem
przędzalni i wyjechał z Tomaszowa do Prus.
Od roku 1847 nowymi właścicielami
przędzalni, folusza i domu mieszkalnego
zostali tomaszowianie Adolf Elbel i Karol
Schlief. Spółka Elbel i Schlief przetrwała
do roku 1855. Od tego czasu jedynym
właścicielem zostaje Adolf Elbel. W roku
1859
bok
napędu
wodnego
wprowadzono napęd parowy o mocy 14
KM. Wtedy też wybudowano wysoki
fabryczny komin, który przetrwał do
współczesności. Wybudowano nowe,
murowane pomieszczenia foluszu33. W
roku 1862 fabrykę Adolfa Elbela jako
zatrudniająca 60 robotników zalicza się
do
siedmiu
największych
Tomaszowskich zakładów wełnianych 34.
Pod koniec swego życia w roku 1883
Adolf
Elbel
prowadzenie
przedsiębiorstwa przekazał w ręce
Karola Johanna Bartke, męża swej córki
Anny Luizy. Karol Bartke założył tkalnię
wełny, gdzie produkowano tkaniny
czesankowe i zgrzebne 35. Rozwijając
firmę poczynił nowe inwestycje. Między
innymi w latach 1893 - 1894
nadbudował trzecie
piętro
nad
budynkiem starej przędzalni „Batavia”,
gdzie zainstalował 11 nowych krosien i
maszynę
przędzalniczą 36.
Projekt

33

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i kupno domów. Wniosek A. Elbela o budowę foluszu pod nr polic.
457).
34
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/118, k. 709 (Wykaz stanu fabryk i rękodzielni).
35
Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 4034.
36
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/3028
Projekt nadbudowy trzeciego piętra tkalni mechanicznej, na nieruchomości Karola Bartke, w mieście
Tomaszowie, przy ulicy Warszawskiej pod numerem 456/457); tamże, sygn. 39/1/0/4/3351 (Akta dotyczące
projektu budowy pomieszczeń mieszczących jedenaście krosien tkackich i jednej przędzarki wątkowej Jenny na
trzecim piętrze fabryki Karola Bartke pod numerem 456/457 przy ulicy Warszawskiej w mieście Tomaszowie).
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architektoniczny opracował inż. architekt Karol
Kleiber a projekt techniczny instalacji maszyn
inż. konstruktor Jan Wołkowski37.
Rok później w 1895 r. rozpoczęto budowę
parterowych
budynków
maszynowni,
magazynu, farbiarni, pralni i suszarni i filtrów
wody i zainstalowano nowy kocioł parowy 38.
Projektantem budynków był inż. architekt
Wilhelm Sroka.

Z lewej strony rysunek projektu fabrycznego komina
wybudowanego w 1905 r. według projektu inż. architekta
Karola Kleibera. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9478.

37

Tamże.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/496 (Projekt budowy parterowych, murowanych, krytych papą: 1) maszynowni; 2)
farbiarni z pralnią i suszarnią wełny w fabryce Karola Bartke w mieście Tomaszowie, w powiecie brzezińskim, przy
38
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W latach 1895-1896 przeprowadzono elektryfikację fabryki instalując na potrzeby fabryki
maszynę elektrodynamometryczną. Projektantem i nadzorującym roboty związane z
elektryfikacja zakładu był inż. technolog Joachim Friszman39. Kolejna rozbudowa fabryki miała
miejsce w latach 1901-1902, kiedy to w oparciu o projekt inż. Karola Kleibera wybudowano
parterową farbiarnię z filtrem wody i studnię absorbcyjną i nadbudowano piętro nad
parterowym budynkiem magazynu sukna z przeznaczeniem na pomieszczenia tkalni40. W
kolejnym roku wybudowany został nowy komin fabryczny zaprojektowany przez inż. Karola
Kleibera41. Komin ten przetrwał do współczesności. Drewniana konstrukcja dachu i częściowo
wnętrze wybudowanej w 1901 r. piętrowej tkalni uległo zniszczeniu w dużym pożarze jaki miał
miejsce w roku 1909. Jeszcze w tym samym roku przystąpiono do odbudowy 42.
W roku 1905 zakład zatrudniał 148 robotników, w tej liczbie 86 kobiet. W tym samym roku
wartość produkowanych tkanin wyniosła 300 tys. rb. W ostatnim roku przed wybuchem
wielkiej wojny w fabryce pracowało 182 robotników 43. W latach wielkiej wojny fabryka
unieruchomiona. W latach 1919-1921 część pomieszczeń nieczynnej fabryki zajęta na koszary
wojskowe przez jedną z kompani Batalionu Zapasowego 30. Pułku Strzelców Kaniowskich 44.
W roku 1921 r. prowadzenie fabryki przejęli Karol Konstanty i Mikołaj Franz Józef Bartke. Obaj
wraz z rodzinami zamieszkali w willi przy ul. Warszawskiej 2/4 45. Pozostali spadkobiercy a
zarazem udziałowcy, to Anna Luiza (Luci) z Elbelów Bartke, Wanda Pawlik Bartke zamieszkała
w Bydgoszczy i Jan Bartke, zamieszkały we Frankfurcie nad Menem 46. We wrześniu 1932 r., w
najgorszym momencie trwającego kryzysu gospodarczego, spadkobiercy Karola Bartke ogłosili
bankructwo i zamknęli fabrykę.
W roku 1935 fabryka kolejny raz zmieniła właściciel i profil produkcji. Fabrykę nabyła spółka
„Lüdert i Müller - Fabryka Filców i Tkanin Technicznych” z Pabianic. Rodzina Lüdertów
(Lidertów) przeprowadziła się z Rudy Pabianickiej do Tomaszowa 19 grudnia 1935 r. Alfred i

ulicy Warszawskiej 456/457); tamże, sygn. 39/1/0/4/4967 (Akta instalacji kotła parowego w firmie Karola Bartke
pod numerem 456/457 w mieście Tomaszowie).
39
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/17911 (Akta projektu oświetlenia elektrycznego fabryki Karola Bartke w mieście
Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/4/17911/1 (Plan rozmieszczenia sieci przewodów i dynamomaszyny w
elektryfikowanej przędzalni wełny i tkalni Karola Bartke pod numerem 457 przy ulicy Warszawskiej w mieście
Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
40
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8599 Projekt budowy murowanych filtrów i takiej samej studni absorpcyjnej na
nieruchomości Karola Bartke pod numerem 456/457 przy ulicy Warszawskiej w mieście Tomaszowie w guberni
piotrkowskiej); 39/1/0/4/8867 (Projekt nadbudowy górnego piętra na murowanym, parterowym magazynie
krytym papą, na placu Karola Bartke w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim).
41
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9478 (Akta budowy komina fabrycznego przez K. Bartke).
42
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10362 Projekt odbudowy po pożarze przez Karola Bartke murowanej, jednopiętrowej
tkalni pod numerem 457 przy ulicy Warszawskiej w mieście Tomaszowie
43
APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP), sygn. 39/19/0/-/1827, mikrofilm L-3028
(Sprawozdania roczne K. Bartke za lata 1905-1913).
44
W. Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939, Łódź 2019, s. 40.
45
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-3156 (Kartoteka mieszkańców).
46
APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/286 (Akta sprawy spadkowej
po Moritzu Bartke); APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/6726
(Inwentaryzacja majątku spadkowego po Karolu Johanie Bartke).
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Luis Lidert z rodzinami zamieszkali w wilii nad Wolbórką przy ul. Warszawskiej 2/4 na początku
stycznia 1936 r. Mieszkali oni w Tomaszowie do 1948 r., kiedy to przenieśli się do Łodzi 47.
W lutym roku 1945 fabrykę jako mienie poniemieckie przejęto w zarząd państwowy tworząc
zakład pod nazwą Państwowa Fabryka Filców Technicznych nr 2. W roku 1947, Uchwałą
Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 maja 1947 r. do fabryki
przyłączono teren przy ul. św. Antoniego 1/3 48. Po roku 2000 TFFT jako jedyna z dawnych
fabryk włókienniczych nadal prowadzi produkcję.

Rysunek przedstawiający zabudowania Fabryki Filców Technicznych i willę Karola Bartkego. Stan około 1932 r. Z
lewej strony widoczny fragment mostu i ul. Warszawskiej (wówczas ul. Wojciechowskiego). Rysunek z druku
firmowego Fabryki Filców Technicznych Lüdert i Müller. Zbiory APTM.

Pewną ciekawostką architektoniczną może być
drewniany kiosk jaki wybudowano w 1887 r.
Była to altana zaprojektowana przez inż.
Antoniego Tarnowskiego a inwestorem był
Mosze Hofman49. Została posadowiona na
narożnym
skwerku
przy
skrzyżowaniu
ówczesnej ul. Wesołej z Warszawską. Działka ta
o nr polic. 454 należała do Hugona Zajdla. Kiosk
funkcjonował jeszcze w latach 30. XX wieku.
Należał wtedy do Heleny Zysiak, która
sprzedawała w nim cukierki i wodę sodową.
Rysunek kiosku - budki jaka stała przy ulicy na skraju
skweru przed willą K. Bartkego. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/182 (Plan budki Mosze Hofmana).

47

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-3095 (Kartoteka mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego).
APTM, Fabryka Filców Lüdert i Müller w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/45/0/-/46 (Pismo Dyrektora
Przemysłu Artykułów i Tkanin Technicznych w Łodzi z 23 maja 1947 r.).
49
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/182 (Budowa kiosku przez Mosze Hofmana).
48
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Rysunek fasady budynku „Batavii” autorstwa inż. Jana Wołkowskiego na planie z roku 1893 dotyczącym
dobudowy trzeciego piętra. Po porównaniu obecnego stanu tego budynku z projektem widać jak współczesny
stan elewacji odbiega od projektowanego. Obecnie brak jest większości zdobniczych elementów
architektonicznych. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3028.

Rysunek elewacji budynku tkalni sporządzony przez inż. architekta K. Kleibera w 1901 r. w fabryce. Budynek
posadowiony od wschodu za gmachem „Batavii” K. Bartke. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8867/1.
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Plan sytuacyjny terenu fabryki Karola Bartke przy ul. Warszawskiej 2/4 (nr polic. 456-457) sporządzony przez inż.
architekta Karola Kleibera w roku 1901. Na planie zaznaczono trzy mostki na osi ul. Warszawskiej, jeden mostek
na ul. Wesołej i dwa mosty na terenie fabryki. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8867/1.
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Plan sytuacyjny Fabryki Filców Technicznych Lüdert & Müller przy ówczesnej ul. Wojciechowskiego w
Tomaszowie Mazowieckim. Stan naniesień z 1932 r. tuż przed regulacją rzeki Wolbórki i osuszeniem Stawu
Miejskiego. Zbiory Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Plan sytuacyjny przedstawiający zabudowę terenu TFFT w roku 1958 po przyłączeniu placu należącego dawniej
do fabryki rodziny Kierstów. Nr 1 oznaczono budynek przędzalni „Batavia”, nr 2 - piętrowe magazyny, nr 3-4 maszynownia i kotłownia z kominem, nr 5 – kuźnia, nr 6 – 1 piętrowa suszarnia i wilkownia, nr 7 – parterowy
warsztat mechaniczny, nr 8 - parterowa stolarnia, nr 9 – osadnik, nr 10 – piętrowa wykończalnia, nr 19 1-piętrowa portiernia, nr 20 - biura w 1-piętrowej willi, nr 21 i 39 – nowe budynki tkalni, nr 25 – palarnia, nr 26 parterowy magazyn przędzy, nr 27 - parterowe stajnie. Na planie zaznaczono też wybudowany w latach 50. XX
wieku mostek, który połączył obie części fabryki. Zbiory APTM (teczka inspekcji budowlanej PMRN).
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Po prawo, na pierwszym planie fragment jednopiętrowego budynku „turbiny” i „wykończalni mokrej” a za nim
budynku przędzalni Fabryki Sukna K. Bartkego widziane od strony rozlanej rzeki Wolbórki podczas powodzi na
wiosnę roku 1922. Obecnie budynek dawnej „turbiny” nie istnieje, został rozebrany i przebudowany już w latach
30. XX wieku. Zbiory prywatne p. Błaszkowskich.

Fragment wewnętrznego dziedzińca TFFT pomiędzy dawna portiernią (jednopiętrowy budynek obok bramy),
budynkiem biurowo-magazynowym (po prawo) a d. willą K. Bartkego (po lewo). Fotografia z lat 60. XX wieku.
Zbiory T. Kawki.

26

Warszawska nr 8/14 (d. nr polic. 453, 454, 455 i 458, place wg XIX-wiecznego rejestru
pomiarowego o nr 266 i 267, w l. 1915-1920 ul. Warszawska nr 8, później ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 8/12) Obecnie parking i supermarket Kaufland. Przy ul. Warszawskiej 12,
na działce nr 8-457 zachowała się fabrykancka willa przebudowana w 1922 r. z domu
wzniesionego około 1897 r.

Współczesny widok na dawną willę Dawida Bornsteina przy ul. Warszawskiej 12. Fotografia z 2016 r.

Rysunek z roku 1912 przedstawiający fabrykę Dawida Bornsteina widzianą od strony ul. Warszawskiej. Wtedy to
zakończono budowę hal parterowej tkalni jaką widać z prawej strony rysunku. Obecnie z dawnych zabudowań
pozostała jedynie przebudowana w 1922 r. willa właścicieli. Kopia z druku firmowego Fabryki D. Bornsteina.
Zbiory APTM.

W roku 1824 staraniem Antoniego hr. Ostrowskiego w pobliżu wielkiego pieca hutniczego przy
trakcie warszawskim, wybudowano dwupiętrowy, murowany gmach przędzalni nazwanej
Filaturą. Budynek miał wymiary 65 na 26 łokci 50. Przędzalnia stanęła przy lewym kanale
odprowadzającym wody ze stawu na Wolbórce, fasadą zwrócona w stronę ul. Warszawskiej a
50

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.8/988 (Dowody do regulacji miasta Tomaszowa cz. I, Plan Starej Filatury). 1 łokieć
nowopolski to 57,6 cm.
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południowym szczytem do ul. Wesołej. Od strony ul. Wesołej była maszynownia z kołem
wodnym51. W tym samym czasie obok przędzalni, przy ówczesnej ul. Wesołej wzniesiono
parterowy, murowany dom mieszkalny dla dzierżawcy tej fabryki.

Rysunek elewacji przędzalni E. Barchwitza i A. Offermana zwanej Filaturą.

Wybudowaną przędzalnię oznaczono nr polic. 454. Działka należąca do fabryki miała
powierzchnię 2 morgi i 61 prętów miary magdeburskiej. Od 1 lipca 1825 r. dzierżawcami
zakładu zostali Edward Barchwitz i Adolf Offerman52. Oni to z własnych środków wyposażyli
przędzalnię w maszyny wyprodukowane w belgijskim zakładzie budowy maszyn Johna
Cockerilla. W roku 1825 obok przędzalni Filatura na działce o nr polic. 458 została
wybudowana i urządzona nowoczesna apretura 53. Piętrowy, murowany budynek apretury
miał wymiary 65 na 18 łokci. Posadowiony był ścianą frontową do ul. Warszawskiej a
południowym szczytem do Wolbórki. Dzierżawa dwupiętrowego gmachu przędzalni, spadku
wody i domu mieszkalnego (nr polic. 455), potwierdzona została aktem notarialnym zawartym
pomiędzy dzierżawcami i A. hr. Ostrowskim 24 stycznia 1827 r. 54 Przędzalnia Filatura wraz z
apreturą w 1827 r. była przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 150 robotników 55.
W dniu 2/14 sierpnia 1844 r nowym właścicielem zakładu został Alexander Hasterman” 56. W
połowie XIX wieku wartość Przędzalni Wodnej Wełny Alexandra Hastermana szacowana była
na 20 tys. złp. Dom mieszkalny w którym były 4 izby i piwnica zajmowała w całości rodzina
właściciela. W roku 1862 Aleksander Hasterman na działce pod nr 454 wybudował murowaną
oficynę o wymiarach 33 na 38 wysoka na 14 łokci57. Było w niej 31 izb, wynajmowali lokale inni

51

MTM, Dział historyczno-numizmatyczny, sygn. MT/ED/H/149 (Odręczny plan kanałów na Wolbórce z
zaznaczeniem położenia przędzalni Filatura).
52
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/581 (Spis inwentarza po zmarłym 30 XI 1831 r. E. Brachwitzu).
53
Apretura nazywana była również foluszem. W apreturze wykonywano wykończanie tkanin poprzez folowanie,
pranie, suszenie, postrzyganie, szczotkowanie i gładzenie (przyp. autora).
54
APTM, Akta Notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/32/0/-/1 (Akt
notarialny nr 28 z 24 I 1827 r.).
55
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/110, k. 160-170 (Statystyka Osady Fabryczno-Handlowej Tomaszów).
56
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.8/988, k. 1 (Dowody do regulacji miasta Tomaszowa).
57
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i kupno domów z lat 1860-1862, budowa domu przez A.
Hastermana pod nr 454).
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sukiennicy i majstrowie. Byli to: Adolf Hasterman, Wilhelm Zymon (Simon), August Smit,
Wilhelm Retych, Michał Ertman, Karol Bazler (Basler), Marian Kot 58.
W latach 70. XIX wieku zrujnowana fabryka stała się własnością Hugona Zajdla i Ferdynanda
Wohla, którzy rozebrali budynki Starej Filatury. Wybudowali kilka nowych budynków i
prowadzili produkcje sukna. Ostatecznie jednak około 1906 r. działkę sprzedali Dawidowi
Bornsteinowi i Abe Śpiewakowi59.

Plan sytuacyjny z 1897 r. przedstawiający zabudowę działek przy ul. Warszawskiej nr polic. 454 i 455 należących
wówczas do kupca Ferdynanda Wohla. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6291.

58

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego (dalej: HPB), sygn. 49/247/0/2/270 (Nr ks. wieczystej 92. Umowa kupna
sprzedaży z 1906 i 1910 r.).
59
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Widok na fasadę apretury F. Wohla od strony ul. Wesołej (obecnie ul. Konstytucji 3-go Maja). Rysunek z 1897 r.
inż. architekta W. Sroki. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6291/1.
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Przedsiębiorstwo Dawida Bornsteina powstało około roku 1879 jako Tomaszowska Fabryka
Sukna60 z tym jednak, że był to niewielki zakład tkacki mieszczący się w jednopiętrowej
kamienicy przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. Wieczność. Przy ul. Warszawskiej rozpoczęła
funkcjonowanie w 1906 r. jako Tkalnia Wełny i Trykotażu Dawida Bornsteina 61. Dopiero w
latach 1911-1912 następuje rozbudowa fabryki62 i wzrost zatrudnienia do 246 robotników a
wartość roczna produkcji dochodzi do 550 tys. rubli63.
W czasie I wojny światowej zaprzestano produkcji i zakład był nieczynny. Fabrykę
uruchomiono ponownie w roku 1920 i czynna była do wybuchu wojny. Od 1922 r.
przekształcona w spółkę akcyjną, której dyrektorem zarządzającym został Dawid Bornstein. W
okresie okupacji niemieckiej została przejęta przez reichsdeutscha Paula Alfreda Kiersta 64. W
latach 1940-1945 kontynuowała produkcję materiałów ubraniowych pod nazwą Tuchfabrik P.
A. Kierst. Po II wojnie światowej przeszła w zarząd państwowy. Należała do Zjednoczenia
Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1957 w północnej część
zakładu, przylegającej do ul. H. Kołłątaja, zostało utworzone przedsiębiorstwo produkcji
obuwia tekstylnego – Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego „SKOGAR” Zakład w Tomaszowie
Mazowieckim. W pozostałej części (o pow. 1 ha 32 arów) nadal funkcjonował zakład
włókienniczy o nazwie Zakład Przemysłu Wełnianego, który w roku 1964 został włączony w
skład Mazowieckich Zakładów Przemysłu Wełnianego „Mazovia” jako zakład „C”. Poza
przędzalnią i tkalnią była tam siedziba Zakładowej Straży Pożarnej i laboratorium MZPW
„Mazovia”.
Do współczesności nie przetrwały żadne zabudowania dawnej fabryki. Jedynie jak na wstępie
zaznaczyłem, przy ul. Warszawskiej 12, na działce nr 8-457 zachowała się w nieomal nie
zmienionym stanie fabrykancka willa Ferdynanda Wohla z 1897 r., której dach został
przebudowany w 1922 r. przez Dawida Bornsteina. Z opisu tego budynku jaki sporządzono w
1911 r. dla potrzeb Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wynika, że był to
„dom jednopiętrowy, murowany o pałacowej konstrukcji, posiadał sufity z gipsowymi
ozdobami, rzeźbioną boazerię, jadalnia i kuchnia wyłożona kafelkami, mury zewnętrzne z
ozdobami”. Wygląd zewnętrzny tego pałacowego budynku można zobaczyć na rysunku jaki
zamieszczano na drukach firmowych Fabryki D. Bornsteina.

60

Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 4036.
61
Opis historii kolejnych fabryk jakie mieściły się w tym miejscu w części dotyczącej opisu zabudowy ulicy
Wesołej.
62
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12117 (Rozbudowa fabryki Dawida Bornsteina przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie).
63
APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1830, mikrofilm L-3031 (Sprawozdania roczne Dawida Bornsteina za lata 19021912).
64
APTM, Zjednoczenie Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/611/0/-/6 (Protokoły
kontroli Fabryki Sukna P. A. Kierst, 1945-1946).
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Pierwszy projekt inż. architekta Wilhelma Sroki z 1894 r. dotyczący budowy willi Ferdynanda Wohla przy ul.
warszawskiej nr polic. 454. Zbiory APŁ, RGP.

Rysunek południowej fasady i
rzuty kondygnacji willi kupca
Ferdynanda Wohla, który
około roku 1897 r. w oparciu o
projekt
inż.
architekta
Wilhelma Sroki przebudował
ją z domu mieszkalnego
wybudowanego około 1880 r.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/
6291/1.

Po wybudowaniu było w niej 10 obszernych izb mieszkalnych65. Willa to budynek murowany z
cegły, otynkowany, jednopiętrowy. Bryła budynku zwarta na planie połączonego kwadratu od
zachodu z prostokątem od zachodu. Dach spłaszczony, kryty papą, czterospadowy nad częścią
zachodnią i dwuspadowy nad częścią wschodnią. Elewacja od strony południowej
dwunastoosiowa z tym, że nieco wysunięta część zachodnia posiada pięć osi w układzie
65

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
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symetrycznym, natomiast w części wschodniej siedem osi. Dwa wejścia umieszczone w osi
trzeciej i dziewiątej. Z obu stron zachodniego wejścia po dwie półkolumny wtopione w lico
ściany ujmują oś z drzwiami i najbliższe okna parteru. Nad wejściem części wschodniej
wystawka podparta dwiema okrągłymi kolumnami. Niewielki taras otoczony metalową
balustradą. Wszystkie okna w zachodniej części budynku umieszczone w prostokątnych
otworach zamknięte w profilowanych obramieniach. W części wschodniej w każdej osi na
piętrze podwójne okno sklepione półkoliście i ujęte w profilowanych opaskach. Lico pasa
parteru boniowane rustykalnie. Pas pietra tynkowany gładko. Pomiędzy dwoma ciągnionymi
gzymsami rozdzielającymi parter od piętrem wyprofilowano w tynku ozdobne prostokątne
płyciny. Nad piętrem przez całą długość elewacji biegnie wydatnie profilowany gzyms
ciągniony. Całość wieńczy jeszcze bardziej wydatny gzyms pod rynnowy. Detale ozdobne
podkreślone kolorystycznie. Elewacja od strony zachodniej (od ulicy) sześcioosiowa,
symetryczna, z prostokątnymi otworami okiennymi i podobnie zdobiona jak elewacja
południowa. W styczniu 1945 r. budynek uległ zniszczeniu w wyniku podpalenia. Komisja
budowlana w 1948 r. oszacowała, że został zniszczony w 80%. Koszt odbudowy oszacowano
na 1,5 mln zł66. W trakcie odbudowy zmieniono z mansardowego na spłaszczony kształt dachu.
Po odbudowie mieścił się tu zakładowy dom kultury Państwowych Zakładów Przemysłu
Wełnianego nr 28. Po likwidacji domu kultury umiejscowiono w nim jedną z większych
tomaszowskich restauracji o nazwie „Jagódka” oraz biura Okręgowego Związku PSS. Nieco
później ulokowano w tym budynku sklep odzieżowy. Obecnie w dawnej willi mieści się oddział
banku i Zarząd PSS „Społem”. Willa wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta
Tomaszowa Mazowieckiego pod poz. 155.

Widok na frontową ścianę budynku fabrycznego i portiernię Zakładu „C” MZPW „Mazovia”. Fotografia z lat 80.
XX wieku. Zbiory prywatne.

66

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1717 (Teczka Inspekcji Budowlanej w kopercie dot. MZPW opinia
Insp. bud. T-IV-148/26/48).
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Współczesny widok na południową
elewację willi Dawida Bornsteina przy
ul. Warszawskiej 12 w Tomaszowie
Mazowieckim. Fot. z marca 2016 r. Z.
Dziedziński.

Warszawska 14 (w latach 1915-1920 ul. Warszawska 10, później ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 12) Obecnie niezabudowany plac po wyburzeniu budynków handlowych z
XIX wieku.
.

Na fotografii z prawej strony (w tle konduktu
pogrzebowego) widok na fragment parterowych
budynków handlowych przy ul. Warszawskiej 14.
Fotografia z lat międzywojennych. Zbiory
Jerzego Pawlika

W międzywojniu stał w tym miejscu parterowy budynek umiejscowiony ścianą frontową
wzdłuż chodnika ul. Warszawskiej. Należał do rodziny Bornsteinów 67. Był to obiekt
posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny, murowany, gładko
otynkowany z drewnianym stropem i dwuspadowym dachem kryty papą, elewacja frontowa
sześcioosiowa. Budynek ten ścianą szczytową przylegał do podobnego parterowego domu z
tym, że ten posiadał wysokie poddasze pod stromym dwuspadowym dachem.
Prawdopodobnie oba budynki zostały wybudowane w połowie XIX wieku, ale potwierdzenia
tego w dokumentach nie odnalazłem 68. Około roku 1894 Ferdynand Wohl zamierzał
przebudować budynek sklepów, ale brak danych czy zostało to zrealizowane. W budynkach
mieściły się sklepiki i warsztaty usługowe z wejściami wprost z ulicy. Z opisu sporządzonego w
1911 r. wynika, że w tym domu było pięć sklepów należących do: Ludwika Kowalczewskiego;

67

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-472, 49/7/0/-/III-748, 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości
1922-1929).
68
Na planie miasta z 1885 r. budynek ten zaznaczono. Posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, ścianą
frontową wzdłuż trotuaru ul. Warszawskiej. Zajmował całą długość placu o nr 455 tj. do ul. św. Władysława.
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Nuchima Rozenberga; Abrama Grinbauma; Gedali Lebermajera i Joska Salema 69. Była tam też
introligatornia i skład papierniczo księgarski M. Glassa70. W latach międzywojennych był tam
też zakład fotograficzny „Leonar”, sklep Szlamy Wunela, sklep z butami Estery Kac, warsztat
blacharski Lejbusia Chojnowskiego (zam. Projektowa 24) i zakład krawiecki Zyndaj Samelson 71.
Po 1945 r. w zarządzie MZBM. Podobnie jak w międzywojniu nadal mieściły się w nim małe
sklepiki i warsztaty usługowe. Z uwagi na fatalny stan techniczny budynek rozebrano pod
koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku.

Projekt inż. architekta
W. Sroki z 1894 r.
dotyczący
budowy
nowych sklepów przy
ul. Warszawskiej nr
polic. 454 na zlecenie
Ferdynanda Wohla.
(obecnie
ul.
Warszawska
14)
Zbiory APŁ, RGP.

Warszawska nr 5 (dawniej nr polic. 315, ul. Warszawska 3 a później ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 5) Kamienica Moszka i Abrama Brenholców

Współczesny wygląd fasady kamienicy przy ul. Warszawskiej nr 5. Fotografia z listopada 2018 r.

Okazała, dwupiętrowa, murowana, kamienica połączona z oficyną stojąca po północnej
stronie działki. Wybudowana około roku 1900 przez Mojżesza Brincholca (Brynholca).
69

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/998 (Akta pożyczki nr 1093 z 1911 r. dla D. Bornsteina).
70
Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916], s. 256 i 259.
71
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
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Zaprojektował ją architekt powiatu brzezińskiego inż. architekt Karol Kleiber 72. W tym samym
czasie w podwórku wybudowano jednopiętrowy budynek gospodarczy, w którym mieściły się
komórki, pralnia i jednoizbowe mieszkanie stróża. Na środku podwórka studnia.
Nieruchomość w posiadaniu Mosze i Abrama Brincholców do 1918 r. Następnie przez cały
okres międzywojnia jedynym właścicielem pozostawał Abram Jakub Brinholtz, który odkupił
drugą część posiadłości za 40 tys. marek polskich. Tak było do 1941 r., kiedy to w posiadanie
nieruchomości weszła Elza Schuman. W 1947 r. w wyniku konfiskaty utraciła ona prawo
własności. W następnych latach jako właściciele wykazywani byli Tadeusz i Stanisława
Maciejewscy oraz Danuta Chmielewska. Jako administrator występował Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych73.
Po wybudowaniu w budynku głównym, który zajmował 364 m² zabudowy, były 2 mieszkania
jednoizbowe, 3 mieszkania czteroizbowe i 1 mieszkanie pięcioizbowe oraz trzy sklepy. W
oficynie, która zajmowała 114 m2 zabudowy były 2 mieszkania trzyizbowe 74. Przed rokiem
1914 sklepy należały do B. Leszewskiego, E. Landau i L. Erlicha, którzy mieszkali z rodzinami w
tym domu zajmując po 2 pokoje z kuchnią. Na pierwszym piętrze 5 pokoi wynajmowało
Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Gramatyczne75. Przez pewien czas w tym samym miejscu
miała siedzibę trzyklasowa Żydowska Żeńska Miejska Szkoła Powszechna.
W latach 30. XX wieku w kamienicy tej mieszkała rodzina Ajzentsztajnów, Szajewiczów,
Bryncholców, Szepsów. Miał tu mieszkanie Rywan Brajlsztajn, który trudnił się przewozem
towarów posiadanym samochodem ciężarowym. Moszek Szeps zajmował pięciopokojowe
mieszkanie i prowadził firmę murarską a Abram Bryncholc trudnił się krawiectwem. Z kolei
Hersz Kirszencwajg prowadził skup i sprzedaż skór, Fałek Ajzensztajn był właścicielem piekarni.
Od ulicy na parterze był sklep mięsny Szai Milsztajna, duży sklep z artykułami żelaznymi
„Widerowski” prowadzony przez Franciszka Widerowskiego i piekarnia Fałka Ajzensztajna 76.
W latach 60. na parterze z wejściem od ulicy mieścił się zakład fryzjerski Wiktora Deka.
Obecnie na parterze mieści się księgarnia i sklep odzieżowy.
Główny budynek zwrócony fasadą do ulicy Warszawskiej. Wybudowany na planie prostokąta
z oficyną od strony północno zachodniej. Murowany z cegły i otynkowany. Frontowa elewacja
dziewięcioosiowa, trzykondygnacyjna z bramą przejazdową w środkowej. W piątej osi, w
której szczycie znajduje się przyczółek w formie półowalnej z dwoma okienkami sklepionymi
owalnie. Lico elewacji gładko otynkowane z nieco wysuniętymi pilastrami na skraju osi
środkowej i takim samym pilastrem w osiach skrajnych. Nad otworami okiennymi pierwszego
pietra niewielkie łukowe gzymsy nadokienne. Okna na tej kondygnacji w opaskach
wyprofilowanych w tynku. W drugiej i dziewiątej osi obu pięter wysunięte balkony z prostymi
metalowymi balustradami. Na poziomie parteru wejścia do sklepów i okna wystawowe
rozmieszczone zgodnie z ogólnym układem osiowym elewacji. Przez sień przejazdową wejście
do klatki schodowej domu głównego i na podwórko, z którego jest odrębne wejście do klatki
schodowej oficyny.
72

Karol Kleiber, architekt powiatu brzezińskiego, był projektantem kilkunastu kamienic w Tomaszowie
Mazowieckim. Przy ul. Warszawskiej wg jego projektu zbudowano domy o nr 5, 7, 9, 11.
73
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja
nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
74
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej ZM, opis budynku z 1938 r.
75
APPT, sygn. 48/71/0/-/2034 (Teczka pożyczki nr 622 z 1908 r.).
76
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
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Plan sytuacyjny z 1908 r.
przedstawiający
ówczesną
zabudowę placu Moszka i Abrama
Brinholtzów przy ul. Warszawskiej
5. APPT, sygn. 48/71/0/-/2034.

Nr 7 (d. nr. polic. 315b, nr hipot. 391). Dawna kamienica Lichtensztajnów.

Widok na fasadę dawnej kamienicy Libery i Granata a później małżonków Lichtensztejnów przy ul. Warszawskiej
nr 7. Fot. z listopada 2018 r.

Dwupiętrowa, murowana, czynszowa kamienica z dwoma oficynami, wybudowana w latach
1900-1902 przez Hersza Liberę i Berka Granata. Autorem projektu architektoniczno37

budowlanego był inż. architekt Karol Kleiber. Elewacja frontowa jedenastoosiowa,
symetryczna, w osi środkowej brama przejazdowa. W tej samej osi balkony z metalowymi
balustradami a w pasie poddasza nadbudowany dekoracyjny szczyt z trzema sklepionymi
półkoliście ślepymi okienkami. Wspornikowe balkony na piętrach w osi drugiej i dziesiątej.
Gładko otynkowaną elewację rozdzielają poziome gzymsy między kondygnacyjne. Po
wybudowaniu w budynku głównym było 8 mieszkań, a w oficynach 6. Łącznie w budynkach
były 34 izby mieszkalne i 4 lokale sklepowe. Na pierwszym piętrze 8-pokojowe mieszkanie
zajmowała rodzina Szlederów, obok 2 pokoje stanowiły kwaterę rosyjskiego oficera. Lokale
sklepowe wynajmowali Ch. Weiss, Fajman i M. Parzowski. Wartość samego budynku
mieszkalnego w 1904 r. szacowano na 20225 rubli, a całej nieruchomości na 25880 rubli i 91
kopiejek77. W roku 1909 H. Libera i B. Granat uzyskali potwierdzenie nabycia na własność
placu, który do tej pory był w ich posiadaniu na zasadzie wieczysto-dzierżawnej78.
Od roku 1922 do roku 1927 właścicielami nieruchomości pozostawali Ryfka i Szmul
Lichtensztein, którzy zajmowali sześciopokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze o nr 579.
Wówczas wartość domu wyceniono na 63 986 zł 80. Później jako właściciele domu wymieniani
są Ludwik i Zofia małżonkowie Szczepańscy oraz Mariem i Fraim małżonkowie Fensterman. W
międzywojniu w domu tym mieszkał i prowadził praktykę lekarską dr medycyny (ginekolog)
Szymon Blau81. Był tu zakład krawiecki Matysa Zamiłowskiego, pralnia bielizny Bronisławy i
Stefana Marczyńskich, zakład szewski Majlecha Samelsona, zakład fryzjerski Bernarda
Goldberga i warsztat szczotkarski Szmula Zygmuntowicza 82. Warto zauważyć, że poza rodziną
Stefana Marczyńskiego wszystkie mieszkania zajmowały rodziny narodowości żydowskiej.
Nieruchomość po roku 1941 we władaniu Franciszka i Florentyny Maciejewskich zam. przy ul.
Jeziornej. Po 1945 r. w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 83 z tym, że w
1947 r. na skutek przyznania prawa własności przez miejscowy Sąd Grodzki ½ nieruchomości
oddano Florentynie i Franciszkowi Maciejewskim84. Na parterze w latach 60. był sklep z
materiałami technicznymi Stanisława Żuchowskiego. W tym samym czasie w kamienicy miała
siedzibę Spółdzielnia Pracy Lekarsko-Dentystyczna z Przychodnią Dentystyczną85.
Nieruchomość obecnie administrowana przez TTBS. W budynku na parterze z wejściem od
ulicy sześć lokali handlowo usługowych. Między innymi mieści się tam „serwis komputerowy”
i sklep z pieczywem. Na piętrze siedziba miejscowego oddziału Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej.

77

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/976 (Pożyczka nr 11, akta nr 29).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3997 (Akta dotyczące czynszowej nieruchomości pod nr 315 w Tomaszowie).
79
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.);
tamże, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1929 r.).
80
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/976 (Pożyczka nr 11, akta nr 29).
81
Biogram Sz. Blaua zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki
2010, s. 56-58.
82
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.).
83
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
84
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i ZM), sygn.
49/212/0/8/380 (Sprawy różne, 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych z zarządu Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego).
85
Książka telefoniczna, spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980 (zbiory biblioteki APTM, nr inw.
1458, sygn. 1220).
78
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Nr 9 (d. nr polic. 315c, nr hipot. 392) Dawna kamienica Blumbergów

Widok na fasadę kamienicy przy ul. Warszawskiej 9. Fotografia z listopada 2018 r.

Dwupiętrowa, murowana kamienica z bramą przejazdową od strony ul. Warszawskiej.
Najprawdopodobniej od 1911 r w posiadaniu małżonków Chai i Pinkusa Blumbergów 86. Z
pewnością w latach międzywojennych (do 1931 r.) nieruchomość należała do Pinkusa
Blumberga87.
Trzykondygnacyjny budynek o zwartej bryle posiada dziewięcioosiową elewację frontową. W
siódmej osi prostokątna brama przejazdowa na podwórko. W tej samej osi nad gzymsem
wieńczącym nadbudowany ozdobny szczyt z dwoma okienkami doświetlającymi i
wentylującymi poddasze. Cała płaszczyzna elewacji otynkowana na gładko bez jakichkolwiek
ozdób architektonicznych. Jedynie u jej szczytu pozostał lekko profilowany gzyms koronacyjny.
Można przypuszczać, że istniejące pierwotnie ozdoby architektoniczne zostały usunięte
podczas remontu elewacji.
Rodzina Blumbergów zajmowała czteropokojowe mieszkanie pod nr 2 i trzypokojowe pod nr
6. W budynku było 11 wielopokojowych mieszkań zajmujących 22 lokale i dwa lokale
sklepowe. W domu tym poza Blumbergami mieszkały rodziny krawca Szymona Tennbauma,
kupca Bajera Rubinsona, Gedalego Mazelsztajna, Joska Żółkowicza, Kazimierza Turkiewicza,
Szczepana Kiełkiewicza. Na parterze z wejściem od ulicy miała sklep z artykułami żelaznymi
Sura Blumberg a obok sklep spożywczy Aba i Rywka Borensztajn 88. Od listopada 1930 r. we
władaniu żony i dzieci Pinkusa Blumberga: Chai, Izraela Jakuba, Icka Majera, Mariem Gitli,
Ruchli Łaji i Estery Blumbergów. Wartość tej nieruchomości w 1931 r. oszacowano na 50 tys.
zł89. Blumbergowie posiadali też dom i działkę przy ul. Krzywej 3 (nr hipot. 408).
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4110 (O przejściu na własność małżonków Blumberg czynszowej nieruchomości o nr
315a w Tomaszowie).
87
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-744 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1922-1925); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/238 (Sprawa spadkowa po zmarłym w 1930 r. P. Blumbergu).
88
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza
podatku przemysłowego, 1937-1938).
89
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/238 (Akta sprawy podatkowej od spadku po P. Blumbergu).
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Po roku 1945 nieruchomość jako mienie opuszczone w zarządzie Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego. W 1947 r. Sąd Grodzki przyznał prawo własności 13/48 części Zofii, Jana i
Karola Widerowskich oraz i w takiej samej części Zofii Kraskowskiej 90. W wyniku kilku mało
fachowo przeprowadzonych remontów elewacji frontowej zniszczono jej pierwotny wygląd.
Skuto gzymsy, pilastry i inne zdobienia architektoniczne a całość otynkowano na gładko. Na
parterze z wejściem od ulicy zakład fryzjerstwa damskiego. Trzeba zaznaczyć, że podwórko tej
posesji pomimo tego, że zostało zabudowane parterowymi garażami jest jednym z niewielu
wyjątkowo zadbanych co widać na fotografii poniżej. Nieruchomość administrowana przez
TTBS.

Podwórko posesji przy
ul. Warszawskiej nr 9.
Fotografia z 2016 r.

Nr 11 (d. nr polic. 315d nr ks. wieczystej. 380, d. ul. Warszawska 9 a następnie ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 11) Kamienica Kiełkiewiczów.

Współczesny widok na fasadę
kamienicy
przy
ul.
Warszawskiej nr 11. Po
wybudowaniu elewacja od
ulicy była zdobiona gzymsami
nadokiennymi
i
między
kondygnacyjnymi, pilastrami a
na poziomie parteru tynk był
boniowany.

90

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973); APTM, MRN
i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych z zarządu OUL).
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Plan posesji Karoliny i Szczepana małż.
Kiełkiewicz przy ul. Warszawskiej nr polic. 315b
sporządzony w 1910 r. APTM, HPB, zesp. 247,
sygn. 49/247/0/4/447 (Księga wieczysta nr 380).

W połowie XIX wieku działka należała do Karola Zimermana a następnie do Joska Szepsa. W
roku 1906 niezabudowaną parcelę wydzieloną z działki o nr polic. 315, nabyli od Joska Szepsa
małżonkowie Karolina i Szczepan Kiełkiewiczowie 91.
Dwukondygnacyjny murowany, podpiwniczony budynek główny i oficyna jakie zachowały się
do współczesności zostały wybudowane w roku 1912 według projektu inż. Karola Kleibera.
Inwestorem był Stefana Kiełkiewicz, który wówczas prowadził zakład rymarski 92.
Dom Kiełkiewiczów to dwukondygnacyjna kamienica z użytkowym poddaszem. Długość
budynku równa się szerokości działki i wynosi 27,5 m. Powierzchnia zabudowy 448 m 2. Bryła
zwarta o podstawie zbliżonej do litery „L”, połączona z prawą, dwupiętrową oficyną o pow.
zabudowy 114 m2. Mury nośne z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy
pod papą. Układ frontowej elewacji dziesięcioosiowy z brama przejazdową w osi piątej, która
odcina się od reszty elewacji dwoma pilastrami biegnącymi przez całą wysokość. Skrajne
narożniki frontowej elewacji zaznaczone pilastrami. Na piętrach w osi trzeciej i siódmej
balkony wspornikowe z metalowymi balustradami. Otwory okienne prostokątne, bez ozdób
architektonicznych. Obecnie płaszczyzna ściany gładko otynkowana bez ozdób i stylowych
91

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3538 (Przejście działki nr 315 i 320 w posiadanie przez małżonków Kiełkiewicz w
Tomaszowie).
92
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14866 i 39/1/0/4/14133 (Budowa domu przez Stefana Kiełkiewicza w Tomaszowie).
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detali architektonicznych. Dawne gzymsy, ozdobne płyciny i boniowania jakie można zobaczyć
na starych fotografiach, zostały usunięte podczas remontów w latach 70. XX wieku. Zaznaczyć
należy, że budynek został zaprojektowany i wybudowany z lokalną instalacją wodociągową i
kanalizacyjną.
Małżonkowie Kiełkiewicz w roku 1910 z na budowę domu, zaciągnęli pożyczkę pod zastaw
hipoteczny 93. W latach międzywojennych właścicielem nieruchomości był Szczepan i Karolina
Kiełkiewicz, którzy zajmowali lokal nr 1 oraz mieszkanie nr 11 w sąsiednim domu o nr 9.
Budynek posiadał 15 wieloizbowych mieszkań w których było 36 izb. Na parterze były 4 lokale
handlowe. Budynek ścianami szczytowymi od południa przylega do kamienicy Pinkusa
Blumberga a od północy do kamienicy Mojżesza Ankiela. W latach międzywojennych na
parterze tego domu był sklep spożywczy Jakuba Brajlsztajna. Obok sklep rolniczy i sprzedaż
artykułów żelaznych Stanisława Henigera oraz herbaciarnia i ciastkarnia Jakuba Judkiewicza
oraz cukiernia Gitli i Fajwla Symchowiczów. Był tu też sklep rzeźniczy Anatoliusza Rychlińskiego
z ul. Mireckiego 96. W domu tym trzypokojowe mieszkania zajmowały rodziny Bransztajnów,
Samelsonów, Albertów, Bransztajnów, Guterów, Szymkowiczów, Olszaków, Glassów,
Susmanów i Chwistów94. Mieszkający tu Moszek Olszak świadczył usługi transportowe swym
samochodem a Herbert Chwist miał sklep z tkaninami przy Pl. T. Kościuszki 22. W domu tym
miał gabinet lekarski felczer Andrzej Okierko, który mieszkał przy ul. św. Władysława 44 95.
Po roku 1945 nieruchomość nadal w posiadaniu rodziny Kiełkiewiczów 96. Obecnie na parterze
z wejściem od ulicy mieści się biuro usług rachunkowych, lombard i agencja finansowa. W
podwórku jednopiętrowe komórki i garaże.

Nr 13 (d. nr polic 315d, nr d. księgi wieczystej 407)

Widok na odnowioną fasadę domu przy ul. Warszawskiej 13. Fotografia z listopada 2018 r.

Dom murowany, posadowiony na narożnej działce przed zbiegiem ulicy Warszawskiej z ul.
Krzywą. Wybudowany w latach 1910 – 1911 przez Mosze Icka Ankiera. Na wykończenie domu
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2036 (Pożyczka nr 735 i 1314 małżonków Kiełkiewicz z Tomaszowa).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy za lata 1937-1938).
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APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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Mosze i Sura Ankier pod zastaw nieruchomości zaciągnęli pożyczkę w Piotrkowskim
Towarzystwie Kredytowym Miejskim97. W latach międzywojennych jako właściciel
nieruchomości wykazywani byli Sara (Chaja) Ankier i Waleria Knote 98 (Sara vel Sura Blumberg
z d. Ankier). Po 1945 r. jako właściciele nieruchomości występują Józef Ceglarek i Niceta
Myłyk99.
W 1911 r. był to budynek jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym
poddaszem, posiadający oświetlenie gazowe w sklepach i mieszkaniach. W aktach pożyczki
bankowej opisany jako budynek dwupiętrowy ze skromnym gzymsem i pasami. Faktycznie jest
to budynek trzykondygnacyjny z tym, że drugim piętrem jest mieszkalne poddasze. Elewacja
frontowa sześcioosiowa z balkonami na pierwszym piętrze w osi trzeciej. Parter od pierwszego
pietra oddziela poziomy, lekko profilowany gzyms biegnący przez całą długość elewacji. Okna
pierwszego pietra zamknięte w obramieniach a nad nimi wydatne naczółki. Pierwotnie tynk
parteru boniowany, obecnie gładki. Detale architektoniczne podkreślone kolorystycznie.
W 1911 r. wartość domu i placu wyceniono na 11 030 rubli100. Wówczas w budynku były 4
mieszkania jednoizbowe, 4 mieszkania dwuizbowe, 1 mieszkanie trzyizbowe oraz trzy sklepy z
wejściem od ulicy. W poprzecznej, prawej parterowej oficynie dwa składy 101. Przed rokiem
1914 parter zajmowały lokale sklepów Herszka Pessesa, Lejbusia Goldberga i Mosze Ankiera.
Mieszkania na pierwszym piętrze poza właścicielem, który zajmował dwupokojowe
mieszkanie z kuchnią wynajmowali Mendel Offerman (dwa pokoje i kuchnia), Jakób Bywalski
(jeden pokój i kuchnia). Na drugim piętrze mieli jednopokojowe mieszkania z kuchnią Paweł
Kirschke, Szyja Gurke i Konstanty Jodłowski.
W latach 30. XX wieku w tej kamienicy wynajmował mieszkanie m.in. Dawid Gerszerowicz,
który był właścicielem tartaku przy Szosie Warszawskiej 50. Mieli tu swe mieszkania Mendel
Rozenblum, Abram Kac, J. Korman. W budynku głównym były 4 wielopokojowe mieszkania z
15 izbami i 2 pomieszczenia handlowe. Jeden ze sklepów prowadził sprzedaż pieczywa,
artykułów spożywczych i naczyń kuchennych a należał do Lejba Eli i Estery Kac 102. Później sklep
ten prowadziła Florentyna Kotowa i głównie handlowała winami i wódką. W drugim Mendel i
Gołda Rozenblum prowadzili sprzedaż farb i wyrobów żelaznych W podwórku warsztat
stolarski Teodora Hastermana i Symchy Igielnika, który też handlował meblami. Mieszkający
w tym domu Fajwel Korman handlował galanterią 103.
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/990 (Pożyczka S. I. Ankier, akta nr 50).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości).
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OUL na skutek przyznania przez Sąd Grodzki prawa własności).
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/990 (Akta pożyczki nr 50).
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SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM z opisem posesji z 1938 r.
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APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
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Plan sytuacyjny zabudowy posesji przy ul. Warszawska
13 z 1911 r. oraz plan sytuacyjny i rysunek elewacji
frontowej z planu wykonanego w 1951 r. przed
remontem budynku przez Wydz. Gospodarki
Komunalnej PMRN w Tomaszowie Maz. APTM, MRN i
PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1685 (inwentaryzacja
budynku przy ul. Żymierskiego 13).

Nr 15 (d. nr polic. 316, d. plac nr 376) Kamienica Teofila Kolanowskiego

Współczesny widok od strony ul. Warszawskiej na wschodnią elewację domu Teofila Kolanowskiego i Adama
Maciejewskiego. Część południowa po remoncie. Fotografia z listopada 2018 r.
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W latach 30. XIX wieku na placu o nr polic. 316 położonym przy zbiegu ul. Krzywej z ul.
Warszawską, stał parterowy, drewniany dom z bali o wymiarach 31 na 16 łokci i wysoki na 5
łokci. Budynek posiadał facjatkę i mieszkania na poddaszu, dach dwuspadowy kryty gontem.
Początkowo wraz z działką i stojącym w podwórzu drewnianym budynkiem piekarni, stajni i
obórką należał do bednarza Antoniego Zamorskiego a następnie do Andrzeja Goździka 104. W
latach 60. XIX wieku nieruchomość pozostawała w posiadaniu rodziny Szlifierskich, którzy w
tym domu zajmowali dwie izby a pozostałe wynajmowali: rzeźnikowi Ferdynandowi Arendzie,
Mendlowi Flubumowi, i wdowie Kenich 105. Obecnie drewniane zabudowania z pierwszej
połowy XIX wieku nie istnieją.

Rysunki elewacji i rzuty kamienicy przy ul. Warszawskiej nr polic. 316 jakie opracował inż. architekt Karol Kleiber
w 1901 r. na zlecenie Teofila Kolanowskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8648.

Obecnie przy ul. Warszawskiej 15 na dawnym placu o nr polic. 316 stoi narożny jednopiętrowy,
murowany dom mieszkalny wybudowany w latach 1901-1902 przez Tomasza Teofila
Kolanowskiego. Zajmuje on pod zabudowę 390 m2. Projektantem budynków był inż. architekt
Karol Kleiber106. Dom T. Kolanowskiego był budynkiem murowanym z cegły, otynkowanym,
jednopiętrowym z wysokim użytkowym poddaszem. Bryła budynku zwarta posadowiona na
planie wydłużonego prostokąta ze ściętym, jednoosiowym południowo wschodnim
narożnikiem. W tymże narożniku duże dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do lokalu
handlowego. Dach stromy, dwuspadowy kryty papą. Z uwagi na narożne położenie fasadą jest
zarówno ściana południowa jak i wschodnia. Elewacja wschodnia dziesięcioosiowa. Czwarta
oś w niewielkim ryzalicie a w niej brama przejazdowa i na piętrze wysunięty balkon oparty na
żeliwnych wspornikach z ozdobną żeliwną balustradą (obecnie brama i balkon zlikwidowane).
Oś dziewiąta i dziesiąta oraz ścięty narożnik również w niewielkim ryzalicie. Narożniki
opilastrowane a powyżej parteru głęboko boniowane. Płaszczyzna elewacji podzielona w
104

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/134 (Ubezpieczenie domów w 1840 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
106
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8648 i 39/1/0/8648/1 (Teczka nr 225/1901 dotycząca budowy przez Tomasza
Kolanowskiego murowanego, piętrowego domu pod numerem 316 przy ulicy Warszawskiej w mieście
Tomaszowie oraz projekt budowy murowanego, piętrowego, krytego papą domu należącego do T.
Kolanowskiego.
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poziomie trzema gzymsami ciągnionymi przez całą długość ściany. Pomiędzy gzymsem nad
parterem a gzymsem pod oknami piętra dekoracyjne, prostokątne płyciny wypełnione
motywami geometrycznymi. Okna w prostokątnych otworach z profilowanymi obramieniami.
Na poziomie parteru z zewnętrznymi, drewnianymi, dwuskrzydłowymi okiennicami (obecnie
zlikwidowane). W pasie poddasza w osiach prostokątne okienka. Elewacja zwieńczona
wydatnym, mocno profilowanym gzymsem koronacyjnym (obecnie znacznie zmniejszonym).
Ściana południowa (od strony ul. Krzywej) pierwotnie dwuosiowa obecnie trzyosiowa z
wyraźnie dobudowaną trzecia osią. W nowym budynku było 30 izb mieszkalnych i 4 sklepy.
Od roku 1908 jako właściciel nieruchomości wykazywany był Adam Maciejewski syn
Władysława. Również w latach 20. XX wieku w dokumentach miejskich wskazywano, że
nieruchomość należała do Franciszka Adama Maciejewskiego107. W tym czasie zarządcą
nieruchomości był Józef Mordaka. Jednak w niektórych dokumentach Inspekcji Budowlanej
Wydziału Technicznego Zarządu Miasta spotkałem zapis, że współwłaścicielem części
nieruchomości przy ówczesnej ul. Prezydenta Wojciechowskiego 15 był Szymon vel Szyja
Fenigsztajn108.
W pierwszych latach po wybudowaniu w domu tym była restauracja Antoniego Grimeisena i
sklep kolonialny K. Kalinowskiego109. W latach 30. XX wieku mieszkały w tym domu rodziny
Antoniego Łuczyńskiego (lokal nr 1), Moryca Lachmanowicza (lokal nr 2), Szymona
Feniksztajna (lokal nr 6), Eliego Zelmana (lokal nr 12) i Michała Gąsiorowskiego (lokal nr 20) 110.
Były tam też sklep spożywczy Janiny Wągrowskiej, Anny Przepiórki i Józefy Kalinowskiej oraz
sklep z wódkami i winami Florentyny Kot 111. Mieszkający w tym domu rzeźnik Antoni Łuczyński
prowadził w tym miejscu warsztat a sklep mięsno wędliniarski prowadził przy Pl. Narutowicza
2. Również w podwórzy był warsztat stolarski Moryca Lachmanowicza. Z kolei Szyja Fenigsztajn
handlował żelazem, Szlama Król sprzedawał galanterię na targu, Złota Wajszkopf prowadziła
sprzedaż pieczywa w sklepie przy ul. św. Władysława 2112.
Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Leona i Ireny Jaros i Heleny Gredoń 113. Obecnie
południowa część domu gruntownie odnowiona natomiast część północna mocno
zaniedbana.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925-1929).
Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Teczka Inspekcji
Budowlanej Wydz. Technicznego z opisem zabudowy nieruchomości przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 15.
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Nr 16/18 i 20/22 (d. nr polic. 454, obecnie nr działki 8-453, d. ul. Warszawska 6) Kamienica
Hungera i Kolersztajnów.

Ciąg budynków przy ul. Warszawskiej 16-22, które w międzywojniu należały do rodziny Kolersztajnów. Fot.
współczesna.

Dom pod nr 16/18 to budynek jednopiętrowy, murowany z kamienia wapiennego i cegły.
Około roku 1830 był już w tym miejscu dom należący wówczas do Edwarda Brachwitza
współwłaściciela Starej Filatury. Prawdopodobnie przebudowany w późniejszym czasie przez
Ferdynanda Wohla. Plany miasta z 1911 r. wskazują, że w tym czasie budynek stał w obecnym
obrysie ścian zewnętrznych posadowiony na planie wydłużonego prostokąta równolegle do
ul. Warszawskiej. Jego fasada przylega bezpośrednio do chodnika tej ulicy.
Dwupiętrowa, narożna, dwufasadowa kamienica ze ściętym narożnikiem oznaczony numerem
20/22 posadowiona w południowo wschodniej części skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul.
Kołłątaja (d. ul. św. Władysława) została prawdopodobnie wybudowana przez Chaima Hersza
Kolersztajna około roku 1910. Można tak przypuszczać, bowiem w tym samym czasie budował
on na placu nr polic. 455 oficynę (ul. Św. Władysława 2) 114. Prawdopodobnie projektantem był
inż. architekt Karol Kleiber. Nie jest to jednak pewne i wymaga dalszych badań. Wejście do
domów i wjazd na podwórze posesji przez bramę przejazdową od strony ul. Kołłątaja.
W latach międzywojennych dom o nr 16/18 należał do Hugona Hungera, dom nr 20 do Wolfa
Weltmana a nr 22 do Chaima i Moszka Kolersztajnów 115. W domu o nr 16/18 było 9 mieszkań
a w narożnym domu o numerze 20/22 było 21 mieszkań. Łącznie w obu budynkach i oficynach
należących do Kolersztajnów znajdowało się 81 izb mieszkalnych i 16 pomieszczeń
sklepowych. Do tej rodziny należał jeszcze dom przy ul. św. Władysława 11.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11629 (Akta dotyczące projektu i budowy przez Chaima Kolersztajna murowanego,
dwupiętrowego domu, oficyny i drewutni pod numerem 455 w mieście Tomaszowie).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1922 i 1925 r.).
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Plan sytuacyjny z 1938 r. dotyczący placu i zabudowań przy ul. Warszawskiej 18/22 oraz fragment rzutu parteru
budynku handlowo mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 16. SRP, teczka Inspekcji Budowlanej.

W latach międzywojennych w narożnej kamienicy pod nr 20/22 mieszkały rodziny
Blurowiczów, Hugona Hungera, krawca Pinkusa Fryda, Ejzenbergów, Szlamy Alfa, Frajdy
Matysa, Mindla Elbingera, Joska Sztajnberga, Rachmila Rozencwajga, krawca Icka Zymberga,
aptekarza Leonarda Bogłowskiego, (miał tu skład apteczny, który wcześniej należał do
Aleksandra Auerbacha). Był tam też sklep spożywczy Szlamy Alfusa, sklep z mięsem Majera
Fryda a obok o takim samym profilu sklep Hugo Hunger. Josek Steinberg posiadał skład (sklep)
wyrobów szklanych. Od strony ul. św. Władysława prowadziła sklep z owocami Helena
Guterman. W domu tym mieścił się warsztat krawiecki Joska Kuperwasera, warsztat szewski
Alfreda Hickela i pracownia guzikarska i sklep Ity Frid 116. W latach 20. XX wieku była tu też
Żydowska Szkoła Powszechna kierowana przez Szmula Głogowskiego 117. Po przeniesieniu
szkoły (na ul. Stolarską 33) jej miejsce zajęło Żydowskie Towarzystwo Dobroczynne „Miszmar
ha Cholim”, organizacja kierowana przez Zanwena Lajzerowicza i „Haszomer Hacair”
kierowana przez Abrama Markowicza i Birona Kolersztajna118. Do roku 1937 na drugim piętrze
budynku przy ul. św. Władysława 2/4 mieściła się Ekspozytura Wojewódzkiego Funduszu
Pracy. Od roku 1938 w pomieszczeniach po biurach Ekspozytury Funduszu Pracy
umiejscowiono Miejski Komitet Pomocy Zimowej a po 15 grudnia 1939 r. zmagazynowano tam
książki z Biblioteki Miejskiej119.
W latach międzywojennych w jednopiętrowym budynku pod nr 16/18 było 8 sklepów. Z
wejściem od ulicy był zakład wyrobu czapek Juliana Rychtera a obok pracownia bieliźniarska i
sklep galanteryjny Poli Dankowicz i sklep z artykułami kolonialnymi i spożywczymi Chila
Webera. Na piętrze mieszkania zajmowały rodziny Moszka Króla, Lejba Herszkowicza, Marty
Rychter, Stefana Krzyżanowskiego, Marii Bartolewskiej, Abrama Dankowicza 120. Przed wielką
116
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wojną, prawdopodobnie od grudnia 1913 r. do listopada 1914 r. w tym budynku mieściła się
trzyklasowa elementarna szkoła miejska121. W roku 1917 szkoła wznowiła nauczanie i
funkcjonowała do sierpnia 1919 r. to jest do czasu przeniesienia jej do budynku przy ul. Św.
Tekli 4122.
Narożny, dwupiętrowy murowany dom o nr 20/22 stojący na działce nr 8-453 jest wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 162. Posadowiony w rzucie na planie zbliżonym do litery
„L” z oficyną w podwórku umiejscowioną od strony wschodniej. Fasada od ul. Warszawskiej
czteroosiowa. Narożnik ścięty zwieńczony frontonem oraz balkonami na poziomie pierwszego
i drugiego piętra. Lico fasady zachowało ozdoby architektoniczne w postaci niewielkich
gzymsów, boniowań pilastrów i ozdobnego frontonu. Od strony północnej przy ul. Kołłątaja 2
kamienica złączona ścianą szczytową z drugim dwupiętrowym budynkiem mieszkalnym. Tam
też brama przejazdowa na podwórko.
Po 1945 r. dom pod nr 16/18 jako należący w czasie wojny do Hugona Hungera, włączono pod
zarząd Okręgowej Komisji Likwidacyjnej. Dom narożny o numerze 20/22, który podczas wojny
należał do Wolfa Weltmana jak i dom przy ul. św. Władysława 2 potraktowano podobnie i
przekazano do zasobów komunalnych administrowanych w latach 1945-1947 przez MZBM
Zarządu Miasta123. Później po sądowym potwierdzeniu praw do nieruchomość kamienica
przejęta (jako współwłasność) w posiadanie przez Józefa Kukułczyńskiego, Annę Hes i
Aleksandra Surgota124. W roku 1949 w jednym z pomieszczeń (lokal nr 8) tego domu Kazimierz
Lubczyński uruchomił wytwórnie cukierków. Od roku 1950 na parterze z wejściem w narożniku
funkcjonował sklep artykułami AGD i sprzętem elektrycznym (przebudowany w 1953 r.) 125, a
w latach 90. XX wieku w jego miejscu ulokował się sklep meblowy. W budynku od strony ul.
Warszawskiej nr 16/18, Usługowa Spółdzielnia Pracy „Uranium” posiadała punkt dziewiarski i
punkt optyczny.
Obecnie narożna kamienica jak i dom przy ul. Warszawskiej po przeprowadzonym w roku 2020
gruntownym remoncie elewacji sprawia wrażenie zadbanego i korzystnie wyróżnia się na tle
sąsiednich budynków.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-131, k. 129 (Szkolnictwo, kontrakt z 27 grudnia 1913 r. pomiędzy magistratem
a Ch. Kolersztajnem).
122
Tamże, k. 234.
123
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone).
124
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
125
Książka telefoniczna, spis telefonów woj. piotrkowskiego za rok 1979/1980 (biblioteka APTM sygn. 1467).
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Rzut parteru części domu od strony ul. św. Władysława z zaznaczeniem przeznaczenia lokali. Plan z 1950 r. Zbiory
APTM

Widok na kamienice rodziny Kolersztajnów od strony ul. Kołłątaja. Budynek przy Kołłątaja nr 2, który należał do
Abrama Kolersztajna i Gezlera (d. św. Władysława 2).
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Nr 17 (d. nr polic 317 i 317b, d. plac nr 375, obecnie nr działki 9-221) Kamienica Lajtmanów

Współczesny widok elewacji domu przy ul. Warszawskiej 17.

W wykazie z 1908 r. jako właściciel nieruchomości 317 wykazywany jest Ber Lejtman (Lajtman)
natomiast nieruchomości 317b Hersz Śliwowski 126. W tym czasie stoi tam od strony ulicy
parterowy dom murowany a od strony północnej wzdłuż granicy działki parterowe oficyny
wybudowane w latach 80. XIX wieku. Od roku 1911 jako właściciel nieruchomości występuje
Mosze Berthejm.
Zanim przy ul. Warszawskiej 17 wybudowano dwupiętrową kamienicę i inne murowane
budynki to przez kilkadziesiąt lat począwszy od 1830 r. stał frontem do ulicy drewniany,
parterowy dom z facjatką o wymiarach 64 na 80 łokci, wybudowany przez Mendla
Libeskinda127. W podwórzu była kuźnia i stajnia. Prawdopodobnie Libeskind posiadał jeszcze
morgę pola przy drodze do Starzyc. W latach 60. XIX wieku nieruchomość odziedziczyli jego
Josek i Selig bracia Libeskind. Obaj byli furmanami. Budynek kuźni dzierżawił kowal Hersz
Śliwowski. Natomiast mieszkania w domu przy ulicy wynajmowali dla krawca Joska
Kolersztejna (izbę i komorę) oraz dla kramarza Abrahama Selcera (izbę i sklepik) 128.
Na początku lat 90. XIX wieku nieruchomość przeszła w posiadanie spadkobierców Izraela
Libeskinda, Hersza Śliwowskiego, Konstantego Dębowskiego i Izraela i Zyslę małżonków
Zamulewicz. W roku 1896 małżonkowie Zamulewicz, który do tego czasu władali
nieruchomością na zasadach wieczystodzierżawnych nabyli do niej prawa własności 129.
Około roku 1893 przy ul. Warszawskiej o nr polic. 317, na placu o pow. 2955 m 2, został
wybudowany piętrowy, murowany budynek mechanicznego młyna (napęd z lokomobili o
mocy 10 KM), Inwestorem budowy był Izrael Zamulewicz a projektantem inż. konstruktor
Bronisław Pryliński130. Trzy lata później do napędu maszyn zainstalowano generator i silniki
elektryczne131. Wówczas na placu przy ul. Warszawskiej 317, poza murowanym,
dwupiętrowym budynkiem młyna, stał przy ulicy drewniano murowany dom o pow. zabudowy
126

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-738 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości za 1925 i 1929 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów za lata 1830-1833).
128
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
129
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2402 (Akta nabycia praw władania wieczysto czynszową nieruchomością nr 317 w
mieście Tomaszowie przez Izraela i Zyslę małżonków Zamulewicz i innych).
130
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3382 (Budowa młyna przez I. Zamulewicza w Tomaszowie).
131
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5428 (Akta instalacji kotła w fabryce Izraela Zamulewicza w Tomaszowie).
127
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255 m2 w którym mieszkała rodzina właściciela. Można przypuszczać, że był to dom
wybudowany przed 1830 r. przez Mendla Libeskinda. Nie udało się ustalić do kiedy młyn
Zamulewicza funkcjonował w tym miejscu. W roku 1915 nie jest już wykazywany w spisie
młynów.

Rysunek fasady młyna Izraela Zamulewicza przy ul. Warszawskiej nr polic. 317 na planie budowlanym z roku
1893. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3382.

W roku 1912 jako właściciel nieruchomości przy ul. Warszawskiej nr polic 317 występuje
Mosze Bertheim. W tym też roku występuje o zgodę na budowę dwupiętrowego domu
czynszowego i rozpoczyna budowę 132. Projektantem był inż. architekt Karol Kleiber.
Posadowiono go w miejscu dawnego XIX-wiecznego budynku, jaki stał przy ulicy. Nowy dom
to budynek o zwartej bryle, ściany nośne z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy pod papą.
Fasada od ulicy jedenastoosiowa z bramą w osi środkowej. Oś tę wyodrębnia pozorny ryzalit i
wieńczący szczyt w formie półowalnego frontonu, którego pole wypełniają trzy zwieńczone
koliście ślepe okienka. W tej samej osi oraz w osi drugiej i dziesiątej na piętrach wysunięte
wspornikowe balkony z metalowymi balustradami. Płaszczyznę otynkowanej elewacji
przecinają poziomo lekko profilowane gzymsy między kondygnacyjne biegnące przez całą
długość. Otwory okienne prostokątne z gzymsem pod parapetowym. Całość elewacji wieńczy
gzyms koronacyjny od dołu ząbkowany. Na parterze sześć odrębnych lokali handlowousługowych z współcześnie zmienionymi otworami okiennymi i drzwiowymi.
Pod koniec lat 20. XX wieku właścicielem nieruchomości został Ajzyk Lichtensztajn. Nieco
później nieruchomość stała się współwłasnością Heny Lajtman, Abrama Balbina, Symchy
Mozelsztajna. Było wtedy w budynku 51 izb mieszkalnych i trzy sklepy. Mieszkania były
dwupokojowe z wyjątkiem trzypokojowego mieszkania kamasznika i handlarza skór Jakuba
Pakina i Manachna Szubsztajna. Mieszkali tym domu rodziny Jajna Zajdmana, Suchera
Brynholca, Icka Szwarca, Izraela Fajglesa, Szlamy Atłasa, Lajbusia Tenenbauma, Wolfa
Zajdmana, Wolfa Radomskiego i Kopla Zainbera133. Jeden ze sklepów powadził Szaja
Szubsztajn (zam. na stałe w Łodzi przy Aleksandrowskiej 22), który miał drugi sklep przy ul.
Szerokiej 8. Drugi ze sklepów należał do Adolfa Bartha, który prowadził sprzedaż wyrobów
szklanych. Był tu też zakład stolarski wyrobu trumien Juliana Najmana i stolarza Luzera
132
133

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15720 i 39/1/0/4/1449 (Budowa domu przez Berka Lajtmana).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców).
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Golcmana134 oraz skład drewna Izraela Gerszerowicza135. W aktach podatkowych za 1939 i
1940 r. jako współwłaściciele nieruchomości występują Szymcha Mozensztajn, Szlama
Dobrowolski i Ruchla Tenenbaum 136.
W roku 1888 na wydzielonej, północnej części działki o nr polic. 317b należącej wtedy do
Hersza Śliwowskiego wybudowano łaźnię. Była ona murowaną, parterową, krytą blachą, ze
stropami na szynach, prywatną łaźnią. W tym samym czasie H. Śliwowski wybudował
piętrową, murowaną oficynę. W roku 1914 Abram Kolersztajn wystąpił o jej przebudowę na
rytualną mykwę137. Z uwagi na wybuch wojny zamierzenie nie zostało zrealizowane.
Kamienica przy ul. Warszawskiej 17 została wpisana do Gminnego Rejestru Zabytków pod poz.
160. Jest to budynek bliźniaczo podobny do kamienicy przy ul. Warszawskiej 7.
W roku 1945 jako mienie opuszczone włączona pod zarząd Okręgowej Komisji Likwidacyjnej
administrowana przez MZBM Zarządu Miejskiego138.
Nr 19 (dawniej nr polic. 318, plac nr 374, ul. Warszawska 17 a później ul. Wojciechowskiego
19) Kamienica Rozentalów.

Z lewej fasada domu przy ul.
Warszawskiej nr 19, który w
międzywojniu należał do J.
Rozentala. Z prawej strony
fragment
odnowionej
elewacji dawnej kamienicy
Tadeusza
Glinkiewicza.
Fotografia z listopada 2018 r.

Nieruchomość Judki i Perli Rozental mieszkających w Łodzi 139. Budynki administrowane w
latach międzywojennych przez Hersza Jakuba Cettera. Od ulicy dwupiętowy, murowany z
cegły i otynkowany dom mieszkalny z sienią przejazdową na podwórze. Budynek zajmował
330 m2 zabudowy. Od 1933 r. w władaniu Chai, Lejba, Gitli, Małka i Pejsacha Rozentalów,
spadkobierców zmarłego 8 lutego 1933 r. Judki Rozentala140. Budynek główny na placu o pow.
około 30 prętów kwadratowych wybudowany na początku drugiego dziesięciolecia XX wieku.
Oficyna nadbudowana do trzeciego pietra w roku 1928 141. Zajmuje 110 m2. Budowę prowadził
majster murarski Józef Nojka. W domu tym było 10 izb mieszkalnych, w podwórzu murowany
134

Jakób Luzer Golcman, ur. 21.12.1881 r. w Końskich, s. Szymona i Frajdy; APTM, AmTM, sygn. III-1145a, k. 21.
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
136
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
137
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/17048 (Projekt Abrama Kolersteina na przeprowadzenie kapitalnego remontu
prywatnej żydowskiej mykwy pod numerem 317 przy ulicy Warszawskiej w mieście Tomaszowie).
138
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych).
139
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-784 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
140
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/303 (Sprawa spadkowa po Judce Rozentalu zm. 1933 r.).
141
SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 za lata 1928-1933 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie
Mazowieckim, s. 3, poz. 255.
135
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budynek gospodarczy i drewniane ustępy. Od strony południowej przylega ścianą szczytową
do kamienicy Lichtensztajnów a od strony północnej do domu Glinkiewiczów. W roku 1933
Paweł Hułyk, biegły w zakresie wyceny nieruchomości oszacował wartość kamienicy na 10 tys.
zł142.
Fasada od strony ulicy czteroosiowa, z bramą wjazdową w osi czwartej (skrajnej). Nad bramą
balkony na piętrze pierwszym i drugim. Elewacja gładko otynkowana bez ozdób
architektonicznych. W budynku było 10 izb mieszkalnych i dwa lokale handlowe. W jednym z
nich była herbaciarnia Rywki Szrubsztejn a w drugim sklep Naula Hungera z mięsem i
wędlinami.
Po 1945 r. nieruchomość w zarządzie MZBM. Do lat 70. na parterze był sklep metalowy MHD
nr 20. Obecnie jest tam punkt nadawania i odbioru przesyłek kurierskich „GLS”.

Nr 21/23 (d. nr polic 318 i 318a) Dom Glinkiewicza i Rena

Fragment domu przy ul. Warszawskiej
nr 21/23.

Obecnie w tym miejscu znajduje się piętrowy dom z 1910 r. i oficyna wybudowana według
projektu Karola Kleibera około roku 1912 przez Fryderyka (Ferdynanda) Renna. Wcześniej była
tam jednopiętrowa kamienica a w podwórku oficyna wybudowana przez Joska Kolersztajna.
Nieruchomość do roku 1927 w posiadaniu Fryderyka Renna, a następnie w wyniku
dobrowolnego działu nieruchomości w posiadaniu Tadeusza Glinkiewicza, Gustawa i Amandy
Ren, Berty Weke oraz Adolfa i Marii Renn zam. majątek Świniokierz gm. Żelechlin ówczesny
pow. Rawski143.
W pierwszej połowie XIX wieku w tym miejscu na placu dzierżawionym najpierw od Antoniego
hr. Ostrowskiego a następnie od Skarbu Królestwa, stał drewniany, parterowy dom należący
do Jana Młoczkowskiego. Poza właścicielem pierwszym jego mieszkańcami byli: stolarz Johan
Schlerch, sukiennik Karol Reiset, czeladnicy sukienni Gotlib Erdman i Marcin Arndt 144. W latach
60. XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu wdowy Zuzanny Tylman. Był to dom
czteroizbowy z mieszkalnym poddaszem o wymiarach 66 na 80 łokci 145. Wówczas w domu tym
142

Tamże.
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/2138 (Akta sprawy C. 548/27 oraz akta dot. działu nieruchomości nr 1426 z 5
kwietnia 1927 r. dokonany w kancelarii notariusza Karola Lechowicza za nr 1468).
144
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich z lat 1830-1833).
145
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
143
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Pinkus Baron wynajmował jedną izbę i sklep, mieszkały tu rodziny Chaima Reda, Stanisława
Relińskiego, a na poddaszu w facjacie Ajwisz Aawryn146. W roku 1887 nieruchomość o nr polic.
318 została kupiona przez Joska Aronowicza Kolersztajna od miasta i podzielona na dwie
części.

Plan sytuacyjny podziału nieruchomości
dokonanej przez Joska Kolersztajna w roku
1887.
APTM,
AmTM,
sygn.
49/7/0/2.10/2294, k. 225 (Sprzedaż
domów).

W 1889 Josek Kolersztajn wybudował na placu o nr 318a, frontowy murowany, piętrowy dom,
murowaną, piętrową oficynę i murowane drewutnie z ustępami. Rok później w 1890 r. Hersz
Kolersztajn na sąsiednim placu numer 318 wybudował murowaną, jednopiętrową, krytą papą
oficynę i taką samą parterową oficynę oraz murowane, kryte papą drewutnie z ustępami 147.

Rysunek fasady i przekroje domu wybudowanego przy ul. Warszawskiej nr polic. 318a przez Joska Kolersztajna w
1889 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1026.

146

Tamże.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1026 i 39/1/0/4/1250 (Budowa domów pod nr 318 i 318a przez Joska i Hersza
Kolersztajnów w Tomaszowie).
147
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Rysunek oficyny i przekroje budynków wybudowanych w roku 1889 przez Joska Kolersztajna przy ul.
Warszawskiej nr polic. 318a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1026.

Plan sytuacyjny i rysunki projektu inż. architekta Antoniego Tarnawskiego dotyczące budowy domu przy ul.
Warszawskiej nr polic. 318 przez Hersza Kolersztajna. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1258.

Około roku 1900 część nieruchomość została odkupiona od Kolersztajnów przez Gustawa
Rena. Część oznaczona nr 318a znalazła się w posiadaniu H. Jakubowicza zam. przy ul.
Jerozolimskiej.
Gustaw Ren w roku 1902/1903 148 na dawnej działce Joska Kolersztajna o nr 318 wybudował
jednopiętrową, murowaną oficynę. W roku 1923 na tej samej działce wybudował
jednopiętrowy, murowany dom z 8 izbami mieszkalnymi. Natomiast dwupiętrowy dom przy
Warszawskiej nr 21 w latach 1931-1932 przebudował Tadeusz Glinkiewicz w ten sposób, że
nadbudował drugie piętro nad jednopiętrowym frontowym budynkiem, jaki w 1889 r. postawił
148

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9051 (Projekt budowy domu pod nr 318 w Tomaszowie).
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Josek Kolersztajn. W wyniku rozbudowy powstało sześć nowych izb mieszkalnych tak, że w
nowym budynku było 15 izb mieszkalnych149. Mieli w nim mieszkania Fajga i Alter Popińscy,
Stanisław Tomczak, i rzeźnik Mojżesz Aurenbach. Sąsiedni budynek o nr 23 do 1940 r. należał
do Gustawa i Alfonsa Renn. W tym budynkach było łącznie 41 lokali mieszkalnych i 3 sklepy 150.
Jeden z nich to sklep galanteryjny, a drugi z artykułami piśmiennymi. Należał on do Janiny
Winiarskiej, która prowadziła też chemiczną pralnię151 a Tadeusz Winiarski był felczerem. Była
tu też piwiarnia prowadzona przez Rajzę Fajner.
W roku 1929 Gustaw Ren w podwórzu posesji przy ówczesnej ul. Prezydenta
Wojciechowskiego nr 23 wybudował parterowy budynek drwalki o długości 6 m, szerokości
3,30 m i wysoki na 2,5 m.
Od roku 1941 nieruchomość we władaniu Hary Müllera, któremu w 1945 r. odebrano ją w
drodze konfiskaty. Po 1945 r. nieruchomość włączono do miejskich zasobów mieszkaniowych
i przekazano w administrowanie MZBM.

Plan sytuacyjny z 1902 r. dotyczący placu przy ul. Warszawskiej nr polic. 318 należącego wówczas do F.G. Rena.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9951.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1920-1939 r.); SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr
11 za lata 1928-1933 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz. poz. 465.
150
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spisy właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925).
151
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
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Plan sytuacyjny i rysunek
elewacji
domu
Tadeusza
Glinkiewicza
załączony
do
projektu przebudowy domu z
1933 r.

Nr 24 (d. nr polic 386a, nr działki 8-319/1) Dom Gąsiorowskiego. Jednopiętrowa, narożna
kamienica przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. H. Kołłątaja (d. ul. św. Władysława).

Narożny jednopiętrowy dom przy ul. Warszawskiej 24 to dawna kamienica A. Gąsiorowskiego i Konstantego
Kaweckiego. Fotografia z lipca 2019 r.
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W latach 30. XIX wieku stał w tym miejscu drewniany dom pod gontem z facjatką wychodzącą
na stronę ul. św. Władysława. Należał początkowo do piekarza Mośka Salomonowicza 152. W
połowie XIX wieku jako właściciel nieruchomości wykazana jest Rozalia Prajse. Poza
właścicielką mieszkania na parterze zajmowała rodzina Krystiany Henich i Stefana Szwartz. Na
pięterku z facjatką mieszkał Heinrich Wantrych 153.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1896 r. dotyczący
nieruchomości Andrzeja Gąsiorowskiego przy ul.
Warszawskiej nr polic. 385a. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/5720/1.

Murowany, jednopiętrowy dom, który stoi
obecnie w tym miejscu, został wybudowany
około
roku
1896
przez
Andrzeja
Gąsiorowskiego. Projekt architektoniczny
autorstwa inż. architekta Wilhelma Sroki154. W
roku 1919 Andrzej i Albin Kazimierz
Gąsiorowscy pod zastaw hipoteczny tej
nieruchomości
uzyskali
pożyczkę
z
Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego
Miejskiego, którą spłacili w 1923 r. 155 Z akt
bankowych wynika, że w tamtym czasie w
kamienicy były trzy sklepy, które należały do
Andrzeja Gąsiorowskiego, Jonasa Koplowicza i
Ksawerego
Kaweckiego.
Mieszkania
wynajmowali wówczas Mendel Rozenblum, Jan
Kawecki, Józef Ferbs156.

Prawdopodobnie po roku 1923 dom stał się własnością Konstantego Kaweckiego a później
Antoniego Sochy 157. Po wybudowaniu budynek frontowy pod zabudowę zajmował 368 m 2.
Było w nim dwa mieszkania jednoizbowe, 3 mieszkania dwuizbowe, jedno trzyizbowe, jedno
czteroizbowe i dwa mieszkania na poddaszu. Ponadto 4 sklepy. Jeden ze sklepów do którego
wejście prowadziło z ściętego narożnika domu, należał do Antoniego Sochy, który handlował
cukierkami i artykułami spożywczymi. Z wejściem od strony ul. św. Władysława mieścił się
Dom Rolniczo-Handlowy z narzędziami, nawozami sztucznymi, nasionami, wapnem, smołą,
olejami i smarami. Był tu też zakład fryzjerski Adolfa Ryferta i Kernchena. Mieszkały w tym
domu rodziny Koplewiczów, Rozenblumów, Kufartów, piekarza Piotra Kopańskiego i Sochów.
Po wojnie dom nadal w posiadaniu Agnieszki i Antoniego Sochy oraz Józefa Stańczyka. Przez
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
154
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5720 (Budowa domu przez Andrzeja Gąsiorowskiego w Tomaszowie); APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/3/2422 (Nabycie praw własności przez Andrzeja i Antoninę Gąsiorowskich do posesji 385 i 385a w
Tomaszowie).
155
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1019 (Akta nr 85 pożyczki nr 1398 Andrzeja i Albina Gąsiorowskich z 1919 r.).
156
Tamże.
157
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości za 1925 i 1929 r.);
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1703 (Budowa drogi państwowej nr 14).
153
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pewien czas była w tym miejscu sklep-piekarnia nr 3 PSS „Społem” oraz sklep zwany
„żelaznym”, który kontynuował tradycje Domu Rolniczo-Handlowego. W podwórku w lewej
oficynie była pralnia i stajnia a w prawej piekarnia 158. W roku 1928 komisja szacunkowa
wyceniła budynki na 60 tys. zł159.

Rysunki fasady i rzuty narożnego domu Andrzeja Gąsiorowskiego przy ul. Warszawskiej nr polic. 385a z projektu
opracowanego przez inż. architekta Wilhelma Srokę w 1896 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5720/1.

Obecnie dom stanowi własność i siedzibę oddziału banku Pekao SA. Na parterze z wejściem
od strony ul. Warszawskiej kancelaria prawna i biuro pośrednictwa handlu nieruchomościami.
Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 163. Elewacja frontowa jak i cały
budynek gruntownie odnowiony. Fasada zachowała dawne ozdoby architektoniczne. W osiach
środkowych boniowane pilastry i półowalne gzymsy nadokienne. Pomiędzy parterem a
piętrem podwójny ciągły gzyms między kondygnacyjny. Otwory okienne i drzwiowe
podkreślają obramowania z wypustkami w tynku a nad nimi wydatne naczółki. Wypada
zaznaczyć, że po wybudowaniu w domu tym były piece kaflowe, posadzka w sieni i sklepach z
terakoty, schody kamienne. W 1919 r. wartość budynku szacowano na 14 120 rubli a całość
nieruchomości na 28 197 rubli160.

158

SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM, opis z roku 1938.
Tamże, wniosek o kredyt w Banku Cukrownictwa Polskiego.
160
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1019 (Akta nr 85, bankowe oszacowanie nieruchomości nr hip. 259, nr polic.
385).
159
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Widok na ul. Warszawską od
skrzyżowania z ul. św. Władysława
w kierunku Starzyc. Z prawej
strony
kamienica
rodziny
Gąsiorowskich a później rodziny
Sochów. Fotografia w zbiorach
MTM.

Nr 25/27 (d. nr polic. 319) Dawny parterowy dom Pinkowskiego

Plan z 1855 r. przedstawiający ul. Warszawską od skrzyżowania z ul. św. Władysława do ul. Lipianki (dawnej ul.
Preczbieda) ze wskazaniem położenia domu i placu o polic nr. 319 zakupionego wówczas przez Kaspra
Wojczyńskiego. APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/1.

Dawny XIX-wieczny, parterowy dom w połowie przebudowany na jednopiętrowy, a w
trzyosiowej części od strony północnej pozostał budynkiem parterowym i zachował styl w
jakim został pierwotnie postawiony.
Najprawdopodobniej w latach 30. XIX wieku na dzierżawionym placu od Antoniego hr.
Ostrowskiego, Kasper Wojczyński wybudował drewniany, parterowy dom z facjatką. W roku
61

1855 plac i dom stał się jego własnością 161. Ówczesny budynek mieszkalny usytuowany od
strony ulicy to drewniany, parterowy dom 50 na 80 łokci z facjatką i mieszkaniem w szczycie
na poddaszu. W roku 1866 dom stał się współwłasnością Kacpra Wojczyńskiego, Mosze
Szperlinga i Sury Altfelt 162. Na parterze od frontu miał sklep Mosze Szperling a obok sklep i
warsztat krawiecki prowadził Josek Ehrlych. Jedną izbę od podwórka zajmował nauczyciel
Jankiel Birencwajg a na poddaszu mieszkała Sura Altfeld.
O ile w XIX wieku sytuacja własnościowa jak i zabudowa wyglądała przejrzyście, o tyle w latach
międzywojennych z uwagi na zmianę numeracji, podział nieruchomości i zmianę właścicieli
stan ten bardzo się skomplikował. Nie jest pewne, ale opierając się na ewidencji właścicieli
nieruchomości z lat 1922-1925 właścicielem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25 (wówczas
Prezydenta Wojciechowskiego nr 25) był Abram Pinkowski i inni163. Część oznaczona nr 25a
należała do Zysli Faktor, natomiast część pod nr 25b była własnością Zelmana Bermańskiego a
później Michała Więcławskiego, który w 1929 r. wybudował w głębi placu drewnianą szopę o
rozmiarach 7 m x 7,4 m, wysoką na 3 m, składającą się z dwóch pomieszczeń 164. Jako
właściciele drewnianego domu i oficyny po prawej stronie placu pod nr 27 wykazywany był
Józef Kafar a następnie Ewa i Jan Harasimowicze 165. W drewnianym budynku z dwuspadowym
dachem, który należał do Harasimowiczów było 5 izb mieszkalnych oraz sklep z wędlinami i
mięsem Abrama Icka Judkiewicza. W oficynie stojącej w podwórku było pięć mieszkań
dwuizbowych oraz warsztat blacharski Joszina Rajzbauma 166. Warto zauważyć, że murowana
piętrowa oficyna i część domu drewnianego przetrwała do współczesności.

W latach 30. XX wieku część nieruchomości oznaczona nr 25A znalazła się w posiadaniu Zofii i
Franciszka małżonków Pośpiech, którzy wcześniej mieszkali przy ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 15. Z opisu domu przy ul. Warszawskiej 25A sporządzonego w 1938 r. przez
Inspekcję Budowlaną Wydziału Technicznego wynika, że był to frontowy budynek parterowy
o powierzchni 45 m2 zabudowy, długi na 7 m, posiadał piwnice, jedno mieszkanie dwuizbowe
i jedno mieszkanie trzyizbowe oraz sklep. W latach 1949-1950 F. Pośpiech dokonał
przebudowy swojej części budynku na jednopiętrowy dom murowany stojący szczytem do
ulicy. 167 Franciszek Pośpiech to wówczas powszechnie znana osoba, jako że trudnił się
sprzedażą malowanych przez siebie obrazów o tematyce religijnej oraz wyrabiał i sprzedawał
lustra. Wspólnie z synami posiadał jeszcze warsztat przy ul. Spalskiej i Mireckiego.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/1 (Akta tyczące się budowy i kupna domów z lat 1849-1860).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
163
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 i 1929 r.).
164
SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 za lata 1929-1933 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie
Mazowieckim, poz. 472.
165
SRP, Teczki inspekcji budowlanej Wydziału Technicznego z opisem nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego
25b, 27, 29/31; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925
i 1929 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
166
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
167
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej ZM dotycząca nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25A.
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62

Rysunek elewacji domu
Franciszka
Pośpiecha
załączonego do planu
budowy
kiosku
handlowego z 1958 r.
Później kiosk został
przebudowany na sień,
przez którą prowadzi
wejście do domu. Na
parterze
od
ulicy
wstawiono
centralnie
duże okno wystawowe.

Po 1945 jako właściciel parterowego, drewnianego domu z dwuspadowym dachem przy ul.
Warszawskiej 25/27 (wówczas ul. Marszałka Żymierskiego nr 25) występuje Roman Rudziński,
który zajmuje 4 izby a jako współwłaściciel część domu wykazywany jest Józef Kafar. Należało
do niego 9 izb mieszkalnych i sklep spożywczy 168. W późniejszym czasie Zofia i Franciszek
Pośpiech odkupili od J. Kafara jego część domu. Posesja F. Pośpiecha od północy sąsiaduje z
nieruchomością rodziny Haraśnych.

Na fotografii w tle z lewej strony widok na
fragment
dawnego
XIX-wiecznego,
parterowego,
drewnianego
dom
Harasimowiczów przy ul. Warszawskiej
25. Fotografa z lat 60. XX wieku. Z jego
prawej strony jednopiętrowy, murowany
dom Franciszka Pośpiecha. Zbiory
prywatne Jerzego Pawlika.

168

Tamże; APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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Nr 26 (d. nr polic. 385, d. księga wieczysta nr 83, obecny nr działki 8-318) Kamienica Sapińskich

Dom z elewacją pomalowaną w odcienie zieleni to dawna kamienica Sapińskich.

Pierwszym właścicielem nieruchomości przy ul. Warszawskiej nr polic. 385 był Marcin
Kleszczyński, który w latach 30. XIX wieku przybył do Tomaszowa z Warszawy. Wybudował on
w tym miejscu dom parterowy, drewniany, kryty gontami. W podwórku była drewniana
parterowa oficyna a obok stajnia i szopa 169. Frontowy budynek mieszkalny przetrwał do
pierwszych lat XX wieku. W roku 1906 właścicielami nieruchomości zostali małżonkowie
Żelichowscy i Gąsiorowscy170.
Nie udało się ustalić dokładnej daty, ale około 1906 r. nowi właściciele, którymi byli Estera i
Hersz małżonkowie Żelichowscy wybudowali przy ulicy dwupiętrowy, częściowo
podpiwniczony, murowany dom mieszkalny, długi na 21,7 m, szeroki 13,2 m oraz wysoki na
13,2 m. Elewacja od strony ulicy w układzie symetrycznym, siedmioosiowa, kondygnacje
rozczłonkowane poziomymi gzymsami. Oś środkowa z bramą przejazdową w pozornym
ryzalicie, z wspornikowym balkonem i zwieńczeniem w formie trójkątnego frontonu z
okrągłym ślepym oknem. Fasada do chwili obecnej zachowała gzymsy, pilastry, boniowania i
inne ozdoby architektoniczne, które wyróżniają ją na tle innych domów ul. Warszawskiej. W
1906 r. specjaliści Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego oszacowali wartość
sprzedażna domu na 8 948 rubli a całość nieruchomości na 14 041 rubli i 78 kopiejek171.
Najemcami nowych mieszkań w tej kamienicy byli M. J. Ankier (3 pokoje i kuchnia), Hersz
Koszerowski (2 pokoje, kuchnia i sklep), Ch. Landau (sklep i 1 pokój), T. Wajnstein (2 pokoje i
kuchnia), Abram Wałd (2 pokoje, kuchnia). Rodzina właścicieli zajmowała 5 pokoi z kuchnią na
pierwszym piętrze.
Około roku 1913 r. Wincenty Sapiński, który został nowym właścicielem nieruchomości, w
miejscu starych oficyn wybudował nowe, dwupiętrowe murowane oraz budynki
gospodarcze172. Wspólnie z żoną prowadził skład i sprzedaż gotowego obuwia 173. W latach
międzywojennych właścicielką domu była Julia Sapińska a następnie Jan Sapiński, który
zajmował dwa lokale o nr 1 i 2. W budynkach były 22 mieszkania z 37 izbami, 3 sklepy i 4
169

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z
domów i budowli, 1866).
170
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3552 (Akta dotyczące przejścia na małżonków Żelichowskich, Gąsiorowskich i innych
czynszowej nieruchomości nr 385/268 w mieście Tomaszowie).
171
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/963 (Akta pożyczki nr 269 dla H. E. Żelichowskich); APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/3/3552 (O przejściu na małżonków Żelichowskich, Gąsiorowskich i i innych czynszowej nieruchomości nr
385/268 w mieście Tomaszowie).
172
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1641 (Budowa oficyn i budynków gospodarczych przez Wincentego Sapińskiego pod
nr 385 w Tomaszowie).
173
Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 259.

64

warsztaty. Pod koniec lat 30. XX wieku mieszkały w tym domu rodziny Jana Sapińskiego,
Szlamy Fajnzylbera, Józefa Lamberta, Uszera Herszkowicza, Icka Goldberga i Ludwika Nowaka.
Były tam też sklepy: z artykułami żelaznymi i farbami H. Goldberga, wędliniarski Stefana
Jarosińskiego, który miał warsztat masarski i mieszkał przy ul. Spalskiej 6 174. Z wejściem od
ulicy piwiarnia Klary i Czesława Lamberta, warsztat koszykarski Wacława Nowaka, warsztat
ślusarski Stanisława Łapińskiego 175. W latach 20. XIX wieku w oficynie Szampaner miał
wytwórnię wody sodowej a jeszcze wcześniej Ignacy Zbyszewski miał warsztat rzeźniczy.

Plan sytuacyjny z 1906 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Warszawskiej 26, wówczas należącego do
Hersza i Estery Żelichowskich. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/963.

Dom przy ul. Warszawskiej 26 został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 164.

174

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy za lata 1937/1938); tamże, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek
od lokali, 1938-1939).
175
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Nr 28 (d. nr polic 384, obecny nr działki 8-317/2, d. ul. Warszawska 14 a później ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 28/30) Dom Grunertów

Dawny dom Gustawa
Grunerta przy ul.
Warszawskiej
28.
Fotografia z lipca
2019 r.

Pierwszym właścicielem tej nieruchomości był Hipolit Kreske, sukiennik, który w latach 30. XIX
wieku się z Piotrkowa przeniósł się do Tomaszowa. Wybudował on w tym miejscu drewniany,
parterowy dom z facjatką, dach kryty gontem176. W latach 60. XIX wieku dom stał się
własnością Jana Pahl. W podwórku wybudowano oficynę, w której urządził kuźnię Selik
Rosenblum. Obok oficyny stała stajnia, wozownia i gospodarcza piwnica Jana Pahla. Po jednej
izbie w tym domu wynajmowali: Tomasz Zatorski, bednarz Ferdynand Jachman, siodlarz Jan
Gloper, sukiennik Gustaw Demel, sukiennik Gotfryd Bauman, piekarz Fałek Zalomonowicz
natomiast na górze w facjatce mieszkał i miał warsztat szewski Gustaw Arnt 177.
Stojący obecnie w tym miejscu murowany, podpiwniczony, jednopiętrowy dom i dwie oficyny
wybudowane zostały najprawdopodobniej przed rokiem 1899 przez Karola Grunerta. W roku
1901 właścicielami nieruchomość zostali małżonkowie Emilia i Gustaw Grunertowie 178.
Główne budynek posiada ściany nośne wymurowane z cegły ceramicznej na zaprawie
wapiennej, otynkowany, jednopiętrowy z wysokim poddaszem i piwnica. Powierzchnia
zabudowy 300 m2. Bryła budynku zwarta posadowiona na planie prostokąta. Dach
dwuspadowy kryty papą. Elewacja od strony ulicy sześcioosiowa. W czwartej osi na piętrze
wysunięty balkon oparty na metalowych, ozdobnych wspornikach. Lewy narożnik
opilastrowany. Lico fasady rozdzielone w poziome pasy profilowanymi gzymsami. Tynk pasa
parteru głęboko boniowany. Otwory okienne prostokątne ujęte w profilowane obramienia,
poszerzone lizenami a od góry z naczółkami. Wydatny gzyms koronacyjny od dołu ząbkowany.
W pasie poddasza w osiach prostokątne okienka doświetlająco wentylacyjne. W elewacji
szczytowej i od podwórka ściany otynkowane na gładko, bez ozdób architektonicznych.
Obecnie lico ścian zewnętrznych pomalowane z podkreśleniem kolorystycznym poziomych
gzymsów, obramień okien i ich naczółków.
176

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich od 1830 do 1833 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1865).
178
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości w 1925 r.); APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/3/2658 (Nabycie przez G. Grunerta praw do domu nr 384 w Tomaszowie).
177
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Widok na wysunięty balkon, który opiera się na
ozdobnie wykonanych żelaznych wspornikach. Na
uwagę zasługuje również ozdobnie wykonana
metalowa balustrada. Fotografia z 2016 r.

W budynku głównym były 2 mieszkania
trzyizbowe, jedno czteroizbowe i 2 sklepy.
W murowanej oficynie stojącej po lewej
stronie były 4 mieszkania jednoizbowe i 1
dwuizbowe. W drugiej drewnianej oficynie
po prawo były pomieszczenia gospodarcze. Jedną z oficyn rozebrano w 1945 r. pozostawiając
jedynie parterowy budynek z dwuizbowym mieszkaniem179. Rodzina Grunertów zajmowała
czteroizbowy lokal nr 1. Poza rodziną właściciela w domu frontowym mieszkały rodziny Marii
Staszewskiej, Olgi Steinbach, Berty Kadach. Sklep spożywczy i z artykułami kolonialnymi
prowadziła Weronika Król180.
Po 1945 r. nieruchomość opuszczona przez właścicieli i z tego względu objęta zarządem
Okręgowej Komisji Likwidacyjnej 181. Administrowana przez MZBM Zarządu Miasta. Obecnie
nieruchomość w zarządzie TTBS. Dom wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (poz. 165).
Nr 29/31 (d. nr polic. 320, ks. wieczysta nr 600, d. ul. Warszawska 27 a następnie Prezydenta
Wojciechowskiego 31/29) Domy Billingów i Millerów.

Na początku lat 30. XIX wieku przy ul. Warszawskiej nr polic. 320 stał drewniany, parterowy,
dwuizbowy dom należący do Marcina Olszewskiego182. Następnie w drugiej połowie XIX wieku
jako właściciele tej nieruchomości wykazywani są Ernst Müller i Franciszek Arndt, majstrowie
sukiennicy 183. Z opisu budynku wynika, że był to nadal dom drewniany, dwuizbowy, parterowy
179

SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego z opisem budynków z 1938 r.
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
181
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych).
182
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833).
183
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
180
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o wymiarach 68 na 80 łokci. Należy sądzić, że był to ten sam dom wybudowany na początku
lat 30. XIX wieku.
W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Warszawskiej 29/31 (wówczas ul. Prezydenta
Wojciechowskiego 29/31) w ½ należała do Franciszka Arndta i w ½ do Erny Miller 184. W tym
czasie przy ulicy stał dom parterowy z ośmioma izbami i dwoma sklepami. W roku 1928
wartość połowy tego domu i połowy działki szacowano na 8 tys. zł.
W roku 1936 spadkobiercy F. Arndta, którymi byli Maks Eugeniusz i Alfreda małżonkowie
Billing wybudowali na tej posesji (od strony południowej) parterowy, murowany dom z jednym
trzyizbowym i jednym czteroizbowym mieszkaniem oraz jednym sklepem z wejściem od ulicy.
W podwórku murowana oficyna. Jeszcze w tym czasie dawny dom drewniany jeszcze stał i
należał do Erny Miller. Nie udało się ustalić, kiedy został rozebrany. Obecnie na jego miejscu
znajdują się dwa parterowe budynki gastronomiczno-handlowe.

Plan sytuacyjny i projekt budowy parterowego budynku przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 29/31 przez
małżonków Biling sukcesorów Franciszka Arndt. Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy, teczka Inspekcji Budowlanej
Wydziału Technicznego z 1938 r.

184

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474, 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości
1922, 1925 i 1929 r.).
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Rysunek elewacji domu
Maksa Eugeniusza i
Alfredy Billingów przy
ul. Wojciechowskiego
29/31. Jak widać,
w miejscu dawnego
wejścia do sklepu
wstawiono okno
i zlikwidowano
dwustopniowe schodki.
Załącznik do planu
budowy z 1936 r.

W latach międzywojennych w nowym domu o nr 29 był sklep wędliniarski Maksa Bilinga. Po
wojnie w części należał do Kazimierza Haraśnego a w części objęto zarządem MZBM. Obecnie
administratorem nieruchomości pozostaje TTBS.
Nr 30/32 (d. nr polic. 383 i 382, dawniej ul. Warszawska 16 a następnie ul. Wojciechowskiego
32) Współczesny parterowy budynek sklepu sieci TESCO.

W latach 30. XIX wieku posesja przy ul. Warszawskiej o nr polic. 383 należała do Maksymiliana
Karsza a później do Jana Sztarke. Był to parterowy, czteroizbowy, drewniany dom, w którym
oprócz właściciela mieszkał szynkarz Józef Kozłowski. Następna nieruchomość 185 przy ul.
Warszawskiej posiadała nr polic. 382 i należała do Hersza Wald, który handlował drewnem 186.
Prawdopodobnie to on wybudował przy ulicy drewniany dom z facjatką i dachem krytym
gontem. W latach 30 i 40 XIX wieku w domu tym mieszkały rodziny sukiennika Karola Fesztera,
Karola Fryderyka Johna, Heinricha Stohra, wdowy Kunegundy Muszyńskiej, starozakonnych
Icka Walda i Icka Goldaszera.
W roku 1866 Hersz Wald nadal pozostawał współwłaścicielem tej nieruchomości. Jego
wspólnikami byli Szmul Golwaser (lub Goldaszer) i Abraham Breitstein. Mieszkanie w facjatce
wynajmował wyrobnik Fiszel Kenigstein i szewc Abram Unger 187. Pod koniec XIX wieku
nieruchomość w posiadaniu Fiszela Faktora.

185

Przyp. autora – w XIX wieku po tej stronie ulicy kolejne numery policyjne idąc w stronę północną malały
odwrotnie do obecnych numerów porządkowych, które narastają.
186
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833).
187
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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Plan sytuacyjny sporządzony
przez inż. architekta W. Srokę
w 1897 r. dotyczący zabudowy
nieruchomości
przy
ul.
Warszawskiej nr polic. 382
Fiszela Faktora. Rosyjskimi
literami „a, б, в” oznaczono
drewniane domy mieszkalne,
literami „л” i „и” parterowe
sklepy. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/6631.

W międzywojniu posesja stanowiła własność Abrama Wald a następnie Tadeusza i Erny
Glinkiewiczów 188. Od ulicy stał drewniany, dom z mieszkalnym poddaszem. Zajmował on 267
m² zabudowy. Był to XIX-wieczny budynek wzniesiony z bali, oszalowany deskami.
Prawdopodobnie ten, który wokoło 1830 r. wybudował Hersz Wald. Posiadał stromy,
dwuspadowy dach kryty papą a wcześniej gontami. W roku 1937 właściciel otrzymał nakaz
rozbiórki tego budynku z uwagi na zły stan techniczny. Budynek jednak nie został rozebrany i
przetrwał do lat 70. XX wieku. Po lewej stronie w podwórku parterowa oficyna z trzema
jednoizbowymi mieszkaniami. W drewnianym domu przy ulicy były 4 mieszkania jednoizbowe
na poddaszu i 4 mieszkania dwuizbowe na parterze. W oficynie 3 mieszkania jednoizbowe 189.
W międzywojniu poza właścicielami mieszkał i miał w tym miejscu warsztat masarski Froim
Fajgles. W domu mieszkała rodzina Milsztajnów trudniąca się handlem nabiałem na targach,
rodzina Elżbiety Szymańskiej oraz Marty i Adolfa Scheiblerów, którzy wyrabiali swetry 190. Po
wojnie nieruchomość jako mienie opuszczone objęta w zarząd przez Okręgowy Urząd

188

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (spis właścicieli nieruchomości).
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego, opis nieruchomości z 1938 r.
190
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939).
189
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Likwidacyjny i administrowana przez MZBM 191. Na miejscu dawnych nieistniejących
zabudowań Glinkiewiczów obecnie znajduje się parking i parterowy pawilon sieci handlowej
Tesco.
Nr 34 (d. nr polic. 381, wcześniej ul. Prezydenta Wojciechowskiego 34) Parterowy, murowany
dom z lat 50. XX wieku.

Widok na fasady parterowych budynków przy ul. Warszawskiej 34 i 36. Fotografia z marca 2020 r.

Rysunek fasady budynku przy ul. Warszawskiej 34 jaki załączono do projektu budowlanego z 1950 r. Jak widać
po porównaniu z fotografią powyżej, stan faktyczny nieco odbiegał od projektowanego.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Warszawskiej nr polic. 381 należała do Joska
Wałda192. Prawdopodobnie to on przed 1830 r. wybudował na tym placu parterowy dom
mieszkalny. Podobnie jak sąsiednie domy w tej części ul. Warszawskiej tak i ten był budynkiem
parterowym z mieszkalnym poddaszem, wzniesionym z drewnianych bali, dach dwuspadowy
kryty gontem. Był o wymiarach 64 na 70 łokci i mieścił pięć izb, kuchnię i komorę oraz dwie
izby na poddaszu. W latach 60. XIX wieku jako właściciel tego domu wykazywany jest Lejb
Wałd, który zajmował trzy izby i komorę. Dwie izby z kuchnią wynajmował Emanuelowi
Rosnerowi, fabrykantowi sukna. W podwórku stał drewniany budynek stajni, wozowni, szopy
i drwalni, które zajmował właściciel 193. Należy sądzić, że opisany dom przetrwał do lat
międzywojennych i wówczas opisywano go jako drewniany budynek mieszkalny z
podpiwniczeniem i gankiem pod dwuspadowym dachem krytym papą, który zajmował 96 m.
191

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone 1946 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich za lata 1830-1833).
193
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
192
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Były w nim 3 mieszkania jednoizbowe i jedno mieszkanie dwuizbowe należące do Leona vel
Lejba Chojnowskiego194.
W międzywojniu nieruchomość przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 34 należała do Hersza
i Abrama Wagoń195. Poza domem przy ulicy na placu były jeszcze dwie oficyny. W podwórzu,
po lewej stronie wzdłuż granicy działki stała niewielki parterowy, dwuizbowy (o długości 7 m,
szerokości 4 m, wys. 2,6 m) dom Leona Chojnowskiego wybudowany z drewna o pow.
zabudowy 24 m196.

Rysunek elewacji dom Leona Chojnowskiego, który stał przy północnej granicy działki.

Po wojnie jako właściciele nieruchomości przy ówczesnej ul. Żymierskiego 34 wykazywani byli
Weronika i Michał Kwapiszowie 197. Nowi właściciele w roku 1950 wybudowali od frontu
parterowy, murowany dom mieszkalny 198. Jest to budynek jednorodzinny z ośmioma lokalami,
a w tym dwa są o charakterze usługowo-handlowym. Do niedawna w jednym z nich mieścił się
niewielki zakład poligraficzny.

194

SRP, teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego, opis nieruchomości z 1938 r.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości za 1929 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0//588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
196
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM Tomaszowa z opisem nieruchomości z 1938 r.
197
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
198
SRP, teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego, posesja przy ul. Warszawskiej 34.
195
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Plan z 1950 r. przedstawiający zabudowę działki przy ul. Warszawskiej 34 (wówczas ul. Roli Żymierskiego 34).
Literą „b” oznaczono stary, XIX-wieczny, drewniany dom z gankiem. Literą „c” oznaczono drewniany, parterowy
domek L. Chojnowskiego. Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy, teczka Inspekcji Budowlanej załącznik do pozwolenia z
1950 r. na budowę domu przez Weronikę i Michała małżonków Kwapisz.

Nr 36 (d. ul. Prezydenta Wojciechowskiego 36) Parterowy budynek usługowo-handlowy

Widok na wschodnią stronę ul. Warszawskiej. Pierwszy z prawej to dom pod nr 34, a następny to budynek
usługowo handlowy o nr 36. Fotografia z marca 2020 r.

W latach międzywojennych przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 36 stał parterowy,
drewniany dom Jakóba Arenbacha 199 właściciela sklepu mięsnego. Był to drewniany,
199

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474, 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spisy i wykazy właścicieli
nieruchomości przy ul. Warszawskiej z 1922, 1925 i 1929 r.).

73

parterowy budynek z dachem krytym papą, czterema izbami mieszkalnymi i sklepem. Długość
domu 17 m, szerokość 5 m, północna, szczytowa ściana dochodziła do ulicy. Właśnie w tej
ścianie było jedno okno i wejście do sklepu mięsnego Arenbacha. Poza właścicielem mieszkał
w tym domu Bolesław Szymański200. Jakób Majer Arenbach miał też drugi sklep przy ul.
Spalskiej 18.
Po wojnie Sąd Grodzki uznał prawa do nieruchomości Emme Osbach vel Arenbach i przekazał
posesję w jej władanie 201. Później nieruchomość w posiadaniu Ignacego i Adama Gródeckich
zam. Armii Czerwonej 20202. Dom Arenbachów występuje jeszcze w latach 50. i 60. na planach
miasta. Obecnie w jego miejsce stoi przy ulicy parterowy, murowany budynek z dwoma
lokalami usługowymi, w których mieści się usługowy zakład krawiecki i sklep z odzieżą.

Nr 33/ 35 (d. nr polic. 321 plac nr 371) Odnowiony dom Lachowicza i Jurczyńskiego

Współczesny widok
fasadę domu przy
Warszawskiej nr 35

na
ul.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość należała do Abrama Belfera i Goldberga 203.
Na początku XX wieku właścicielem nieruchomość był Ludwik Jurczyński, który w tym miejscu
prowadził zakład siodlarsko-tapicerski204. W roku 1910 Jurczyński wybudował tu parterowy,
jednoizbowy budynek kryty papą z przeznaczeniem na sklep 205. Projektantem tego budynku
był inż. architekt K. Kleiber. Prawdopodobnie jest to obecnie budynek handlowy, jaki znajduje
się po prawej stronie bramy wjazdowej na posesję przy ul. Warszawskiej 35. Jak wynika z planu
sytuacyjnego datowanego na 1910 r., przy ulicy stał już parterowy murowany dom mieszkalny.

200

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku
przemysłowego, 1937-1938).
201
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne ZM z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod
zarządu Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego).
202
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
203
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
204
Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 256.
205
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10716 (Budowa parterowego sklepu przez L. Jurczyńskiego wg. projektu K. Kleibera
przy ul. Warszawskiej nr 321 w Tomaszowie).
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1910 r. dotyczący położenia i zabudowy placu przy ul. Warszawskiej nr polic. 321
należącego wówczas do Ludwika Jurczyńskiego. Rosyjską literą „б” oznaczono frontowy murowany, mieszkalny
dom. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10716.

Jednopiętrowy, murowany dom prawdopodobnie przebudowano na jednopiętrowy na
początku lat 20. XX w. Kim byli jego budowniczowie nie udało się ustalić, ale z pewnością
należał wówczas do rodziny Jurczyńskich. W ewidencji budynków z 1925 r. wskazano, że
budynek przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 33 w części z siedmioma izbami należał do
Wiktora Jurczyńskiego i Marii Kawałek a w części z 8 izbami do Izraela Lachmanowicza 206.
Wydaje się prawdopodobne, że do Lachmanowicza należała część południowa domu i działki.
Poza właścicielami mieszkali w tym domu rodziny Berka Judkiewicza i Wiktorii Cychner. Miał
tu sklep spożywczy Bolesław Szymański, który mieszkał też przy ul. Warszawskiej, ale pod nr
44207. W podwórzu zakład tapicerski Abrama Bera Kaca i Chaima Kolfa 208. W przekonaniu
sąsiadów to właśnie Kac uchodził za właściciela nieruchomości. Tak nawet zaznaczono w
planach przebudowy ul. Warszawskiej z 1938 r. Jednak w aktach Urzędu Skarbowego za
1939/1940 jako współwłaściciele nieruchomości wskazywani byli Jankiel Wald, Izrael
Lachmanowicz, Maria Kawałek, Wiktor Cychner209.

206

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
208
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców).
209
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
207
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Po wojnie część domu (9 izb) przy ul. Warszawskiej nr 33 była w posiadaniu Ireny i Bolesława
Franaszczyków. Natomiast druga część (8 izb) oznaczona nr 35 znajdowała się posiadaniu
Leokadii Piotrowskiej i spadkobierców Marianny Kawałek 210. Obecnie budynek gruntownie
odnowiony. Jego jednopiętrowa, siedmioosiowa, symetryczna fasada ujęta w narożnikach
pilastrami i takimi samymi pilastrami wydzielona oś środkowa. Parter od piętra odcina
niewielki gzyms ciągnący się przez całą długość elewacji. Pas parteru wyłożony płytami
ceramicznymi, natomiast w części piętra gładki tynk bez ozdób architektonicznych. Otwory
okien na piętrze prostokątne poszerzone lizenkami. Ściany szczytowe otynkowane na gładko
z dwoma symetrycznymi oknami poddasza. Dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu
połaci, z rynnami przy okapach. W części parteru od strony ulicy ulokowano lokale usługowohandlowe a w osi środkowej bankomat PKO BP.
Nr 37 i 39 (d. nr polic. 322, prawdopodobnie d. działka nr 372) Obecnie nr 37 to
niezabudowany plac, natomiast nr 39 to od frontu jednopiętrowa kamienica a w podwórku
dwupiętrowa i parterowa oficyna.

Widok na frontową i szczytową elewację parterowego domu jaki stał na placu przy ul. Warszawskiej nr 37. Zbiory
prywatne Andrzeja Pawlika.

Do lat 80. XIX wieku plac ten stanowił jedną całość z sąsiednią posesją przy ul. Warszawskiej
39. Po podziale, część południowa otrzymała nr polic. 322 i należała do rodziny Spurk a część
północna nr polic. 322a i znalazła się w posiadaniu Adolfa Rolanda.
W latach międzywojennych na działce przy ówczesnej ul. Prezydenta Wojciechowskiego nr 37
stał przy ulicy parterowy dom z mieszkalnym poddaszem i dwuspadowym krytym papą
dachem należący do Emmy Szpurek (Spurk) 211. Budynek był częściowo murowany a częściowo
drewniany. Posiadał ściany szczytowe wymurowane z cegły ceramicznej i otynkowane. Układ
wewnętrzny dwutraktowy. Pierwotnie elewacja frontowa siedmioosiowa z sienią
komunikacyjną w czwartej osi. Zewnętrzne ściany wzdłużne z bali drewnianych od frontu
oszalowane deskami a od środka otynkowane. Na poddaszu dwa mieszkania z oknami w
ścianie szczytowej. W elewacji od ulicy cztery okna, dwoje drzwi do lokali sklepowych i drzwi
do sieni poprzedzone jednostopniowym schodkiem. Stromy, dwuspadowy dach kryty papą.
210
211

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925–1929).
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Poza rodziną właścicieli mieszkał tu m. innymi Stanisław Kuta, który prowadził zakład instalacji
elektrycznych. Były też dwa sklepy z wejściem od ulicy. Jeden to sklep mięsno wędliniarski
Izraela Salomonowicza a drugi to sklep z artykułami spożywczymi i kolonialnymi Bolesława
Szymańskiego212. Po wojnie jako nieruchomość opuszczona w zarządzie Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego213 Po roku 1948 przekazana miastu. W latach 70. XX wieku administrowana
przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 214 a następnie przez TTBS. Obecnie dawny dom
i pozostała zabudowa tej nieruchomości nie istnieje.
Przy ul. Warszawskiej nr 39 (d. nr polic. 322a, nr działki 9-295) zachował się od frontu
jednopiętrowy dom mieszkalny a w podwórku dwie oficyny, z których jedna dwupiętrowa a
druga parterowa.

Współczesny widok na dawną kamienicę Adolfa Rolanda i oficynę Augusta Rutke przy ul. Warszawskiej nr 39. Z
prawej strony widoczny parterowy dom Judkiewiczów.

W latach 30. XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie stoi piętrowy dom przy ul. Warszawskiej 39,
zbudowano drewniany parterowy, czteroizbowy dom o nr polic. 322 215. Jednak na podstawie
planów zabudowy z połowy XIX wieku trudno jednoznacznie ustalić czy tak było na pewno, czy
też dom ten stał nieco po lewo, czyli na późniejszym placu przy ul. Warszawskiej 37.
Początkowo dom ten należał do Ankiela (Jankiela) Szepsa a następnie do postrzygacza Morica
Frombsdorfa. Właściciel domu zajmował dwie izby a dwie izby wynajmował czeladnikowi
sukienniczemu Karolowi Zobel216. Później mieszkanie, stajnię i szopę wynajmował furman
Fiszel Wałd z Cekanowa217.
W latach 80. XIX wieku, na posesji oznaczonej nr 322a, zwrócony szczytem do ulicy stał już
jednopiętrowy murowany budynek i parterowe zabudowania gospodarcze Adolfa Rolanda. On
to w roku 1888 na placu przy ul. Warszawskiej o nr polic. 322 wybudował dom na warsztaty
tkackie218. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt Antoni Tarnawski. Na podstawie
opisu i planu zabudowy działki wiemy, że już wówczas przy ulicy stał jednopiętrowy murowany
212

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone 1946 r.).
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APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich od 1830 do 1833 r.).
216
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884
(Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1830 (Wykaz dochodów z domów).
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/533 (Akta budowy przez Adolfa Rolanda kamiennych budynków: pomieszczenia dla
warsztatów ręcznych, spichlerza i stajni pod numerem 322 przy ulicy Warszawskiej w mieście Tomaszowie).
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dom mieszkalny. Z planu sytuacyjnego załączonego do planu budowy z 1888 r. wynika, że stał
on na miejscu jednopiętrowego dom oznaczony nr 39, który przetrwał do współczesności.
Można przypuszczać, że został on wybudowany około roku 1880 również przez Adolfa Rolanda
i również według projektu inż. architekta Antoniego Tarnawskiego.

Plan sytuacyjny załączony do projektu budowy pomieszczeń na ręczne warsztaty tkackie Adolfa Rolanda przy ul.
Warszawskiej nr polic. 322 (obecnie ul. Warszawska 39). Przedstawione budynki na rysunku z lewej strony w
latach międzywojennych i później wykorzystywane były do celów gospodarczych. Do współczesności zachował
się jedynie zrujnowany fragment budynku stojący wzdłuż prawej granicy działki. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/533.
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Plan sytuacyjny z 1911 r. dotyczący
zabudowy
placu
przy
ul.
Warszawskiej nr polic. 322
należącego wówczas do Augusta
Rutke. Po prawo projekt inż.
architekta Karola Kleibera na
wybudowanie parterowej oficyny,
którą posadowiono po prawej
stronie placu. Poniżej fasada i
przekrój oficyny posadowionej
poprzecznie w głębi podwórka.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12240.

Zabytkowa kamienica stojąca przy ulicy to jednopiętrowy, z poddaszem, murowany z cegły i
otynkowany dom mieszkalny. Bryła budynku zwarta, posadowiona na planie prostokąta. Dach
dwuspadowy, stromy, pokryty papą. Układ elewacji frontowej symetryczny, dziewięcioosiowy
z opilastrowaną osią środkową i narożnikami. W poziomie fasada podzielona trzema lekko
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profilowanymi gzymsami ciągnącymi się przez jej całą długość. Pierwotnie w osi środkowej
ujętej z obu stron pilastrami było wejście do sieni komunikacyjnej (obecnie przerobione na
wejście do sklepu). W tej samej osi na piętrze wspornikowy balkon z ozdobnie wykonaną
metalową balustradą. Nad balkonem trójkątny fronton uformowany z mocno profilowanym
obramieniem z polem ozdobionym okrągłym otworem „bączkiem”. Tynk pasu parteru
bonowany a na piętrze zatarty na gładko. Okna prostokątne z profilowanymi obramieniami,
nad oknami piętra naczółki. Fasadę wieńczy mocno profilowany gzyms koronacyjny.
Zachowany dawny dwutraktowy układ wnętrz z sienią komunikacyjną na osi. Schody
jednobiegowe drewniane. Poddasze doświetlone symetrycznie umieszczonymi prostokątnymi
oknami umieszczonymi w szczytach i dodatkowo wentylowane podwójnymi okienkami
umieszczonymi pomiędzy gzymsem pietra a gzymsem koronacyjnym na wszystkich osiach
fasady. Dom ten został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 166 219.
Około roku 1910 nieruchomość znalazła się w posiadaniu Augusta Rutke a kilka lat później
braci Józefa vel Joska i Beniamina vel Bena Mordkowiczów. We władaniu Mordkowiczów do
lat 30. XX wieku220. Mordkowiczowie mieszkali przy ul. Jerozolimskiej 3. W głębi podwórza
dwupiętrowa, siedmioosiowa, murowana, wolnostojąca poprzecznie oficyna wybudowana
przez Augusta Rutke w 1911 r. Projektantem budynku był inż. architekt Karol Kleiber 221. Po
adaptacji dawnych budynków A. Rolanda dla celów mieszkalnych w budynkach
Mordkowiczów były 32 izby mieszkalne a na parterze w kamienicy przy ulicy jeszcze dwa
sklepy. W latach 30. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Roberta Bengsch222.
W czasie, kiedy nieruchomość należała do Roberta Bengsza w frontowym budynku na
parterze, był skład z galanterią żelazną i naczyniami kuchennymi Ankiera Judka (lokal nr 1) a
obok sklep spożywczy prowadził Alster Francuz (lokal nr 2) 223. W domu przy ulicy mieszkała
rodzina Gerszona Orenbacha, który w lokalu nr 6 prowadził warsztat krawiecki. Miały tu
mieszkania rodziny Sury Chojnowskiej (lokal nr 8), Adam Krzemińskiego (lokal nr 5), Adolfa
Hungera (lokal nr 3)224.
Po wojnie w latach 1945-1947 pod zarządem Okręgowej Komisji Likwidacyjnej jako
nieruchomość opuszczona225. Następnie w posiadaniu Stefana Frączaka. W budynkach było 20
mieszkań226. Nieruchomość w zasobach komunalnych administrowana przez TTBS.
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Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego, załącznik nr 1 (plik pdf na stronie
www.tomaszow-maz.pl [dostęp: 02.08.2022]).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości za 1925 i 1929 r.).
221
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12240 (Akta budowy domu przy ul. Warszawskiej nr polic. 322 przez Augusta Rutke
w mieście Tomaszowie).
222
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku obrotowego za 1937-1939).
224
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939).
225
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych).
226
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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Widok na fasadę dwupiętrowej oficyny wybudowanej około 1911 r. przez Augusta Rutke. Jest ona posadowiona
poprzecznie w głębi podwórka przy ul. Warszawskiej 39. Fotografie z 2016 r.

Nr 38 i 38a Parterowy dom jednorodzinny i parterowe pawilony handlowo-usługowe.

Widok od strony ulicy na zabudowania posesji przy ul. Warszawskiej 38 i 38a. Fotografia z marca 2020 r.

W latach międzywojennych nieruchomość stanowiła współwłasność Chai Wajskopf, Hern
Wagoń i Estery Ell227. Od ulicy stał parterowy, drewniany dom z dwuspadowym stromym
dachem krytym papą i mieszkalnym poddaszem. W budynku było 5 izb należących do Estery i
Fiszela Ell i 8 pomieszczeń mieszkalnych Chai Wajskopf. Fiszel Ell trudnił się wyrobem sukna w
wynajmowanych warsztatach przy ul. św. Tekli 9. Był tu też sklep spożywczy Chaima Trzmiela
i Władysława Jędrzejewskiego. Mieszkał w tym domu H. Lichtenberg, który trudnił się
furmaństwem228.
Po wojnie posesję podzielono na dwie części. Dom i działka pod nr 38 w posiadaniu Marii
Rytter a plac o nr 38a stał się współwłasnością Wiesława Bekczyńskiego i Jana Blocha 229.
Obecnie drewniany XIX-wieczny dom nie istnieje. Na jego miejscu wybudowano parterowy
pawilon handlowo-usługowy, w którym mieści się zakład fryzjerski i sklep z artykułami
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748
i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości 1925 i 1929 r.).
228
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku
przemysłowego).
229
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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różnymi. W głębi podwórza pod numerem 38 parterowy dom jednorodzinny. Obecnie mocno
zdewastowany, sprawia wrażenie opuszczonego i niezdatnego do zamieszkania.

Warszawska nr 40/42 (dawne nr polic. 381 i 382, później ul. Warszawska 22/24 a następnie
ul. Prezydenta Wojciechowskiego 40/42) Parterowy dom z połowy XIX wieku.

Widok na fasadę domu przy ul. Warszawskiej 40. Fotografia z wiosny 2019 r.

Obecnie przy ul. Warszawskiej 40 stoi drewniany dom z murowanymi ścianami szczytowymi i
częściowo mieszkalnym poddaszem wybudowany w XIX wieku. Wówczas były to dwie
nieruchomości oznaczone nr polic. 381 i 382 na których stały dwa drewniane, parterowe domy
mieszkalne. Najprawdopodobniej pierwszymi właścicielami domów byli Icek lub Josek Wałd
(nr polic. 381) oraz Hersz Wałd (nr polic. 382) 230. W deklaracji sporządzonej w 1866 r. na
potrzeby podatku od dochodu z nieruchomości określono, że dom pod nr 381 to „budynek
drewniany, parterowy z izbami na poddaszu”. Właściciel zajmował trzy izby i komorę, stajnię,
wozownię, stodołę i drwalnię. Dwie izby z kuchnią wynajmował fabrykant sukna Emanuel
Rosner płacąc rocznie 49 rubli. Obok był dom drewniany, parterowy z facjatką, oznaczony nr
polic. 382 stanowiący współwłasność Hersza Wałda, handlarza drewnem, Szmula Golizwasera
i Abrachama Breitsteina. Zajmowali oni mieszkania na parterze. Na poddaszu mieszkania
wynajmował wyrobnik Fiszel Kenigstein i szewc Abram Unger 231. Trudno dociec, kiedy, ale
mając na uwadze obecny wygląd budynku, można przypuszczać, że został pod koniec XIX
wieku przebudowany. Drewniane szczytowe ściany zastąpiono murowanymi z cegły,
podwyższono poddasze i zlikwidowano facjatkę.
Nieruchomość w latach 20. XX wieku stanowiła jedną całość i należała do Hermana Szulca zam.
ul. Kolejowa 45 a następnie do rodziny Denke232. Wówczas był to parterowy dom z 12
pomieszczeniami mieszkalnymi i dwoma sklepami. W jednym ze sklepów Ernest Barth
powadził sprzedaż mięsa i wędlin własnego wyrobu. Obok miał sklep Lajb Hersz Zandberg. Był
tam też zakład fryzjerski Abrama Icka Rozenberga, warsztat siodlarsko rymarski Jana Gletkiera,
pracownia krawiecka Arona Wagona 233. Poza właścicielami zamieszkiwała w tym domu
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich od 1830 do 1833 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości za 1925 i 1929 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców).
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rodzina Ernesta Bartha i Jana Haraśnego234. Od 1939 r. jako właściciele nieruchomości
występują Eliza i Gustaw Jahnke oraz Szarlotta Rappe 235. Po 1945 r. jako właściciele części
nieruchomość z sześcioma lokalami mieszkalnymi występują Czesława i Teofil Rutkowscy a
drugiej części, w której było pięć lokali (nr 40a) byli Franciszka i Antoni Maćkowscy 236. Od
północy nieruchomość sąsiadowała z wówczas niezabudowanym placem Lejba Chojnowskiego
przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 42.
Nr 41/43 (d. nr 323, d. ul. Wojciechowskiego 41, a później ul. Warszawska 35) Dwa parterowe
domy, z których dawniej jeden należał do Piusa Rubina (następnie Berka Judkiewicza).

Parterowe domy przy ul. Warszawskiej 41 i 43. Fotografia z marca 2019 r.

Dom przy ul. Warszawskiej 41 przed
remontem elewacji w 2016 r.

Parterowy, murowany dom z mieszkalnym poddaszem przy ul. Warszawskiej 41, w latach
przed wielką wojną należał do Chany i Bejrysia małżonków Judkiewiczów a później do Berka
Judkiewicza237. Nie udało się ustalić dokładnej daty budowy, ale można przypuszczać, że
wybudowany został w latach 1907-1908. Opis sporządzony przez specjalistów Piotrkowskiego
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w roku 1908 wskazuje, że był to wówczas nowy dom.
Posiadał podpiwniczenie, dach kryty blachą, wyposażony był w piece kaflowe, podłogi z desek,
pułapy tynkowane, schody na poddasze drewniane, sień przelotowa z wyjściem na podwórko.
Poza budynkiem frontowym posadowionym przy ulicy stały jeszcze na tym samym placu dwa
drewniane domy parterowe i murowana przystawka od strony południowej przybudowana do
domu frontowego. W roku 1909 wartość tych budynków oszacowano na 7085 rubli 238.
234

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
236
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
237
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1925 i 1929 r.).
Nawiasem mówić, Berek i Bejryś to zdrobnienia tego samego imienia Ber (w jidysz: „niedźwiedź”); może zatem
chodzić o tę samą osobę.
238
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2032 (Akta nr 21 dotyczące pożyczki nr 475).
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W domu frontowym wraz z murowaną przystawką stojącym przy ulicy, było 7 mieszkań z 16
izbami, 3 sklepy i piekarnia Judkiewiczów oraz 4 mieszkania w drewnianych domach. Przed
wielką wojną mieszkania trzypokojowe były zajmowane przez Stanisława Balickiego, Ottona
Landau i rodzinę właściciela. Pozostałe jednoizbowe mieszkania wynajmowali: Szlama Zung,
Alosza Koper, Izrael Rozenblum, Abram Płatek, Izaak Warbrum, Adam Nastarski, Jan Cłapa i
Mendel Ornburski239. W latach międzywojennych miały tu swe mieszkania rodziny Berka
Judkiewicza, Izraela Boguckiego, Beniamina Kaca.
W latach 1931-1935 Berek Judkiewicz w głębi placu wybudował parterowy, murowany
budynek z siedmioma izbami, budynek gospodarczy i nowa stajnię 240.
W roku 1945 nieruchomość przy ul. Warszawskiej nr 41 potraktowano jako opuszczoną i
włączona została pod zarząd Okręgowej Komisji Likwidacyjnej241. Jednak w 1947 r. odnalazł się
spadkobierca rodziny Judkiewiczów, Rachmil Jeleń zam. w Łodzi, który na drodze sądowej
uzyskał prawo własności. W tym samym roku zbył je na rzecz Joanny Rydz i Władysława Pająka.
W latach 50. i 60. XX wieku miał w tym miejscu zakład produkcji farb Stanisław Adamus, który
sprzedaż swych wyrobów prowadził w sklepie przy ul. Jerozolimskiej 3.

Plan z 1908 r. placu Piusa Rubina przy ul. Warszawskiej 41, wówczas nr polic. 323. Obok plan sytuacyjny z 1931
r. placu Judkiewiczów przy ul. Warszawskiej nr 41. Kolorem czerwonym oznaczono planowaną do budowy
oficynę.
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Tamże, zestawienie dochodu z domu sporządzone przez P. Rubina.
SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 za lata 1928-1933 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie
Mazowieckim, poz. 139/31.
241
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych).
240
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Plan sytuacyjny z 1938 r. obrazujący
położenie i zabudowę nieruchomości
Mariana Kartasińskiego przy ul.
Warszawskiej 43 załączony do planu
budowy z 1950 r. (po wojnie ul.
Marszałka Roli Żymierskiego nr 41a).
Na działce tej w latach 50. XX wieku
wybudowano murowany, parterowy
dom jednorodzinny, który w
niezmienionym stanie przetrwał do
współczesności.

Nr 44 (dawny nr polic. 380, nr hipot. 167) Dom Walda i Aurbachów

Widok na dom przy ul.
Warszawskiej 44. Fotografia z
kwietnia 2019 r.

W aktach Burmistrza Tomaszowa z roku 1830 w wykazie nieruchomości i kapitałów miejskich
wykazano, że nieruchomość przy ul. Warszawskiej nr polic. 380 wraz z drewnianym,
parterowym domem należała do Wincentego Kuczyńskiego242, szlachcica przybyłego z Kujaw.
Poza rodziną właściciela wówczas w domu tym mieszkali: Łukasz Mączyński, czeladnik
sukiennik przybyły z Łodzi, Gottlieb Ginter, tkacz przybyły z Rawy, Joachim Płócienniczak,
sztygar, Paweł Grosmann, czeladnik sukiennik przybyły z Austrii, Ernest Rother czeladnik
postrzygacz przybyły ze Zgorzelca. Prawdopodobnie w latach 60. XIX wieku zmienił się
właściciel. W roku 1866 w wykazie dochodów z domów i budowli jako właściciel domu
deklarację składa Jakób Marszyński. Z jego oświadczenia wynika, że był to drewniany dom
parterowy o wymiarach 49 na 70 łokci, z mieszkaniem na poddaszu w facjatce. Poza
właścicielem, który zajmował dwie izby mieszkał tam Jakób Krygiel i Weronika Dajczer 243.
Prawdopodobnie dom ten mógł przetrwać do pierwszych dziesięcioleci XX wieku, jako że
występuje na planie miasta jeszcze na początku lat 20. XX. Niewykluczone, że obecny dom
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833;
wykaz nieruchomości sporządzony 15 listopada 1833 r.).
243
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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powstał po przebudowaniu dawnego lub przynajmniej postawiono go na fundamentach domu
Wincentego Kuczyńskiego.
Drewniany, parterowy dom mieszkalny z mieszkaniami na poddaszu jaki obecnie znajduje się
przy ul. Warszawskiej 44 powstał około roku 1930 po przebudowie poprzedniego XIXwiecznego budynku. Poza ogólnym remontem zmieniono wówczas elewację frontową,
wstawiając drzwi i okna w lokalach sklepów. W tym samym czasie po lewej stronie
wybudowano murowaną oficynę z dwoma dwuizbowymi mieszkaniami. Nieruchomość
stanowiła współwłasność Jankiela Walda i Abrama Jakóba Arenbacha (lub Aurbacha) zam. ul.
Wojciechowskiego 36244. W roku 1938 jako właściciel wykazywany jest Jakób Aurbach oraz
Ryfka Wald245. Drewniany budynek stojący od ulicy zajmował 247 m², miał dwa mieszkania
jednoizbowe, dwa sklepy i dwa warsztaty, krawiecki i szewski. Był w tym miejscu warsztat
kamieniarski Szmula Baczyńskiego, sklep spożywczy Bolesława Szymańskiego, który
jednocześnie prowadził handel zbożem (drugi sklep miał przy Warszawskiej 35). Mieszkający
w tym domu Josek Zalcberg trudnił się skupem szmat. Mieszkały tam też rodziny Wala i Arona
Wagoń, którzy wspólnie powadzili zakład krawiecki. Po sąsiedzku warsztat i mieszkanie szewca
Józefa Boneckiego. W tym też miejscu przez pewien czas w latach 30. była siedziba
Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynnego „Miszmers-Hacholim”246.

Rysunki z projektu opracowanego w 1930 r. dotyczącego przebudowy północnej części elewacji domu
przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego nr 44.

Po wojnie Sąd Grodzki przyznał prawo własności do ½ części nieruchomości Emmie Orbach vel
Arenbach247. Pod koniec lat 40. Jako właściciele nieruchomości przy ul. Marszałka
Żymierskiego 44 wykazywani byli Janina i Józef Lechowscy 248 natomiast części pod numerem
44a Maria Szczytowska i Janina Porębska249.
244

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spisy właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925).
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej, opis posesji przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 44.
246
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Wykaz przedsiębiorstw handlowych i usługowych 1938-1939); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku od obrotów za 1937-1938).
247
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne ZM. Wykaz nieruchomości wyłączonych z zarządu
O.U.L.).
248
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic 1953-1958. Podanie małż. Lechowskich o
odszkodowanie w związku z zajęciem części placu pod budowę ul. J. Krasickiego).
249
Tamże; APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
245
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Około roku 1974 od tej nieruchomości (podobnie jak od nieruchomości przy ul. Warszawskiej
34, 38, 38a, 40, 40a) odłączono i wywłaszczono część gruntu od strony ul. Długiej z
przeznaczeniem na budowę wielorodzinnych bloków mieszkalnych250.

Nr 45 i 47 (d. nr polic 324, ul. Warszawska nr 39 a następnie ul. Prezydenta Wojciechowskiego
nr 45) Jednopiętrowy dom rodziny Landau zespolony ścianą szczytową z dawnym dom Berka
Lubnauera.

Fasada domów przy ul. Warszawskiej nr 45 i 47. Fotografia z 2019 r.

Na początku lat 30. XIX wieku właścicielem placu i domu o nr polic. 324 był Haim Eyzenberg.
Wówczas narożna działka o nr 324 zaliczana była do ul. Preczbieda251. W połowie XIX wieku
w miejscu obecnie stojących dwóch piętrowych domów stał drewniany, czteroizbowy,
parterowy dom z dachem krytym gontem, który należał do Ludwika Bagarda. Był to budynek
o wymiarach 68 na 30 łokci. Poza właścicielem mieszkały w nim rodziny Adolfa Pieczyńskiego,
Wilhelma Rajmana, Rajnholda Holca 252.
Prawdopodobnie pod koniec lat 90. XIX wieku działka o nr polic. 324 podzielona została na
dwie części. Jedna z nich, leżąca od strony południowej otrzymała nowy numer 324a i stała się
własnością Eliasza Honicha vel Honika. To on w latach 1898-1899 wybudował jednopiętrowy
dom z mieszkalnym poddaszem. Początkowo jako budynek parterowy z piwnicą a następnie
nadbudowano piętro. Autorem projektu architektonicznego był inż. architekt Wilhelm
Sroka253. Powierzchnia zabudowy 130 m². Po zakończeniu budowy w 1899 r fasada uzyskała
obecny kształt z tym, że w roku 1910 E. Honik dobudował jeszcze od strony południowej
dwuosiową część254. W podwórku po lewej stronie oficyna, w której była pralnia.

250

APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi (dalej: PWRN i UW), sygn.
39/825/0/26/5974 (Wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 34, 38, 38a, 40, 40a, 44 i 44a w
Tomaszowie Mazowieckim).
251
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich od 1830 do 1833 r.).
252
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
253
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7733 i APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7204 (O budowie przez Eliasza Honicha w
Tomaszowie przy ulicy Warszawskiej pod numerem 324 murowanego, jednopiętrowego domu z zabudowaniami
gospodarczymi).
254
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10896 (Dobudowa do kamienicy przy ul. Warszawskiej nr polic. 324).

87

Plan sytuacyjny z 1910 r.
przedstawiający położenie i
zabudowę nieruchomości przy
ul. warszawskiej nr polic. 324
Eliasza Honika. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/10896.

Rysunek elewacji i przekrój
budynku jaki E. Honik
dobudował w 1910 r. do
istniejącej kamienicy przy ul.
Warszawskiej nr polic. 324.
APŁ,
RGP,
sygn.
39/1/0/4/10896.

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 45 znalazła
się w posiadaniu spadkobiercy Eliasza Honiga, którym był Mosze Aron Landau. W latach 30.
XX wieku jako właściciel wykazywany był Berek Landau 255. W jednopiętrowym budynku przy
ulicy było 5 mieszkań jednoizbowych, 2 mieszkania dwuizbowe i 1 mieszkanie trzyizbowe. Na
parterze był sklep z cukierkami i owocami prowadzony przez Szmula Ezora Ell. Od 1939 r. jako
współwłaścicielki nieruchomości występują Emilia i Berta Lubnau 256.
W roku 1934 Aron Moszek Landau dobudował od strony północnej budynku głównego przy
ulicy dwa parterowe sklepy.

255

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474, 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spisy właścicieli nieruchomości z
roku 1922, 1925 i 1929).
256
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940).
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Po wojnie jako nieruchomość opuszczona w zarządzie Okręgowej Komisji Likwidacyjnej
administrowana przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych257. W latach 1953-1954 w
Sądzie Wojewódzkim w Łodzi toczyła się sprawa o wywłaszczenie tej nieruchomości 258 .
Nr 47/49 (d. nr polic 324, ul. Wojciechowskiego nr 47, później ul. Warszawska 41)
Od strony północnej, do piętrowego domu pod numerem 45 jest przybudowany szczytową
ścianą podobny, jednopiętrowy, podpiwniczony dom z mieszkalnym poddaszem, który w
międzywojniu należał do Berka Lubnau, a następnie Juliusza i Berty Lubnau 259. Bryła budynku
zwarta, posadowiona na planie prostokąta, dach dwuspadowy, spłaszczony kryty papą. Układ
frontowej elewacji symetryczny, pięcioosiowy. Osie rozczłonkowane lizenami. Współcześnie
na parterze nowe okna wystawowe, natomiast na pierwszym piętrze prostokątne, otwory
sklepione łukowo. W osi środkowej elewacji frontowej balkon wspornikowy z metalową,
ażurowo wykonaną balustradą. W pasie podokiennym, pomiędzy lizenami podwójny poziomy
gzyms. Lico ściany gładko otynkowane.
Obecnie budynek posiada poddasze zaadoptowane na mieszkania i wyglądać może na dom
dwupiętrowy. Według opisu jaki sporządzono w 1925 r. na nieruchomości należącej do
felczera Juliusza Lubnau stał jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny i murowana oficyna.
Opis wskazuje, że w domu przy ulicy było 14 izb mieszkalnych, dwa sklepy, dwie piwnice i trzy
izby na poddaszu. W podwórku po lewo oficyna z trzema mieszkaniami na poddaszu, czterema
mieszkaniami jednoizbowymi, jednym mieszkaniem dwuizbowym i j jednym trzyizbowym. W
latach 30. XX wieku mieścił się w tym domu zakład fryzjerski Adolfa Bastera, który jednocześnie
w tym samym miejscu prowadził handel komisowy. Był tu też sklep z wyrobami szklanymi
Adolfa Barth260. Około roku 1933 w północno wschodnim krańcu działki powstała stacja
paliwowa Fabryki Olejów Mineralnych „POLMIN” a obok skład z węglem Jankla Zeca 261.
Po wojnie jako nieruchomość opuszczona w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego a
następnie przekazana dla MZBM. W latach 60. i 70. XX wieku była w tym miejscu wytwórnia
lodów, sklep spożywczy PSS nr 5, zakład fryzjerstwa damskiego Anny Tokarskiej, kwiaciarnia
M. Zysiak. Obecnie na parterze sklep z odzieżą „Studio Mody”.

Widok od podwórka na dom przy ul. Warszawskiej 47.

257

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych).
APŁ, PWRN i UW, sygn. 39/825/0/26/5975 (Wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 45 w
Tomaszowie Mazowieckim).
259
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli domów z 1922 i 1925 r.).
260
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
261
SRP, teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego z opisem nieruchomości z 1938 r.
258
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W roku 1933 na rogu skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Szeroką wybudowano stacje benzynową fabryki olejów
„POLMIN”. Stacja posiadała jeden zbiornik na magazynowanie paliwa, jeden dystrybutor i drewniany kiosk
sprzedawcy. Powyżej plan sytuacyjny i rysunek elewacji kiosku tej stacji benzynowej ze zbiorów APTM (akta
Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego).

Nr 46 (ul. Niemcewicza 1/3, dawniej prawdopodobnie nr polic. 379, ul. Warszawska 28,
następnie Prezydenta Wojciechowskiego 46/48) Nowy dom z apteką i gabinetami lekarskimi.

Widok na jednorodzinny dom przy zbiegu ul. Warszawskiej z ul. Niemcewicza. Fotografia z lutego 2020 r.

W XIX wieku obecne posesje przy ul. Warszawskiej nr 46 i 48 stanowiły jedną całość z tym, że
część północna pozostawała niezabudowana a w części południowej przy ulicy stał drewniany,
parterowy dom z mieszkalnym poddaszem, dwuspadowym dachem krytym gontem i pięcioma
jednoizbowymi mieszkaniami. Prawdopodobnie wybudowany został jeszcze przed 1830 r.
90

przez Macieja Baranowskiego262. W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel tej
nieruchomości występuje Jankiel Pakiel (Pakin). Dwie izby na parterze tego domu zajmował
właściciel. Na parterze wynajmował mieszkanie Ernest Kupiś i rodzina Józefa Domańskiego a
na poddaszu Franciszek Karczemski i wdowa Hudzik263.
W latach międzywojennych posesja przy ówczesnej ul. Prezydenta Wojciechowskiego 46
należała do sukcesorów Jankiela Pakina, którymi byli Majer Icek Pakin i Motel Lichtenberg 264.
Pakin na tej posesji miał skład z materiałami budowlanymi i zajmował się handlem wapnem.
Stał tam parterowy, drewniany dom z poddaszem, w którym było 5 mieszkań jednoizbowych.
W 1938 r. stan techniczny tego budynku zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i na wniosek
Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego podjęto decyzje o jego rozbiórce 265. Przed
rozbiórką mieszkał w tym domu furman Michał Koppe i Motel Lichtenberg 266. Na tym samym
placu stała tez szopa stanowiąca skład materiałów budowlanych i szkieł, stajnia i wozownia.
W latach 30. XX wieku południową część działki zajęto pod budowę ulicy Projektowej (obecnie
jest to ul. J. U. Niemcewicza) i najprawdopodobniej wtedy stajnia i wozownia zostały
rozebrane.
.

Plan sytuacyjny obrazujący stan
zabudowy działek przy ul. Prezydenta
Wojciechowskiego nr 46/48 i 50 w
roku 1938. Na postawie szkicu w
teczce Inspekcji Budowlanej Wydziału
Technicznego dotyczącej
nieruchomości przy ul. Prezydenta
Wojciechowskiego nr 46. Projekt
budowy szopy na skład szkła.
Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy.

262

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
264
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925 i 1929).
265
SRP, teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM Tomaszowa Mazowieckiego.
266
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców).
263
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Po prawo widoczny fragment dawnego drewnianego domu przy ul. Warszawskiej 46. Dalej za nim parterowy
dom i dwupiętrowa oficyna przy ul. Warszawskiej 52. Fotografia z lat międzywojennych. Zbiory Jerzego Pawlika.

Obecnie stojący przy ul. Warszawskiej 46 jednopiętrowy, murowany dom jednorodzinny
wybudowany został w latach 1959-1961 przez małżonków Janickich. Budynek zaprojektował
inż. architekt Karol Styczyński z Łodzi 267. Był to projekt typowy i podobne domy można spotkać
również w innych miastach. Ściany nośne z cegły pełnej, stropy ceramiczne na belkach
stalowych, schody również z płyty ceglanej Kleina.

Rysunek elewacji domu przy zbiegu ul. Warszawskiej z ul. Niemcewicza. Projekt typowy z 1959 r. autorstwa Karola
Styczyńskiego z Łodzi. Zbiory APTM (teczki Inspekcji Budowlanej PMRN).

267

Karol Styczyński (ur. 24 lutego 1929 r., zm. 18 lipca 1992 r.) od 1961 r. był członkiem Stowarzyszenia
Architektów Polskich Oddział Łódź; http://inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/karol_styczynski,2200 [dostęp:
03.08.2022].
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Nr 49 – Narożny dom czynszowy Sygitowiczów (d. ul. Szosa Warszawska 1 i d. ul. Precz
Bieda/Lipianki nr polic. 369, ul. Szeroka 2/6)

Widok na narożny dom przy ul. Warszawskiej 49 i ul. Szerokiej 2/6. Fotografia współczesna.

Narożny jednopiętrowy, murowany dom czynszowy przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul.
Szeroką. Wybudowany na początku XX wieku przez małżonków Rafała i Franciszkę Sygitowicz.
Budynek o zwartej bryle, posadowiony na planie litery „L”. Mury z cegły ceramicznej,
otynkowany, stropy na belkach drewnianych, schody drewniane, dach kryty papą. Elewacja
wieloosiowa, rozdzielona pilastrami ujmującymi po dwie osie z wyjątkiem jednoosiowego
ściętego narożnika i osi w których umieszczono wejścia do sieni komunikacyjnych. Po
wybudowaniu w budynku było 35 mieszkań i 4 sklepy. W międzywojniu należał do Franciszki
Sikorskiej z Adamowiczów I voto Sygitowicz II voto Lichowska. Mieszkała ona w majątku
Stanisława Sikorskiego w Zagórach gm. Czerniewice268. Domem przy ul. Szosa Warszawska 1
administrował Jan Kubacki a od 1932 r. Myc. Mieszkali w tym miejscu (m. innymi) Adolf Jess,
Chaim Koplowicz, Jan Kubacki269. W roku 1940 w aktach podatkowych jako właściciel
wykazywana była Franciszka Sikorska i Marianna Brzezińska 270. Po wojnie nadal w posiadaniu
rodziny Sygitowiczów. Była tam m. innymi pracownia szewska Bolesława Ziubińskiego (wyrób
bamboszy). Obecnie dom administrowany przez TTBS, wyremontowany i nadal zamieszkały.

Widok od strony ul. Szerokiej na odnowioną elewację dawnego domu Sygitowiczów. Fotografia z 2016 r.

268

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości); APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4107
(Sprawa C. 576/33 pozew F. Sikorskiej przeciwko J. Kubackiemu o eksmisję).
269
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali 1937/1938).
270
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940).
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Nr 50 (d. ul. Warszawska 32) Jednopiętrowy, murowany dom wybudowany w latach 70. XX
wieku.
Nieruchomość na początku XX wieku znalazła się w posiadaniu Zarządu Gminy Żydowskiej. W
roku 1913 Tomaszowski Dozór Bożniczy reprezentowany przez A. Landsberga i H. Rubina
wybudował w wgłębi placu oficynę z przeznaczeniem na dom modlitwy i szkołę
wyznaniową271. Był to budynek parterowy, drewniany, o pow. zabudowy 144 m², kubatura 576
m³. Wejście do budynku przez ganek od strony północnej. Plac o pow. 2025 m², długości 102
m pomiędzy ul. Warszawską a Długą. Od strony ulicy odgradzał go szczelnie zbudowany
drewniany parkan272. Budynek został zburzony i rozebrany jesienią 1939 r. 273 Po wojnie
nieruchomość w zasobach PMRN. Nie zachował się żaden ślad po dawnej zabudowie.
Obecnie na tym placu, w głębi podwórza stoi murowany, otynkowany jednopiętrowy budynek
jednorodzinny. Przy ulicy parterowy, drewniany budynek w stylu altany letniskowej z
przeznaczeniem na działalność handlową.

Nr 51 – (d. ul. Szosa Warszawska 3 i 3a, d. nr polic. 370) Dom w wykuszem na piętrze.

Dom przy ul. Warszawskiej 51.
Fotografia z listopada 2019 r.

271

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18408 (Budowa domu modlitwy w Tomaszowie).
Skansen Rzeki Pilicy, teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego, opis posesji z 1938 r.
273
J. Wojniłowicz, Ludność żydowska w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1939-1943, „Biuletyn Okręgowej
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi”, t. 5, 1997, s. 83; APPT, AmTM, sygn. 49/7/0//III-2351, k. 228.
272
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Rysunek elewacji i plan sytuacyjny z projektu architekta Stanisława Treli dotyczącego przebudowy domu Józefa
Wilmańskiego przy ul. Szosa Warszawska 3 jaki załączono do pozwolenia na budowę z 10 czerwca 1940 r. Zbiory
Skansenu Rzeki Pilicy, teczki Wydziału Technicznego Zarządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W latach 60. XIX wieku w miejscu obecnego domu przy ul. Warszawskiej 51 stał murowany
dom, który należał najpierw do Abrahama Lęgiewicza a następnie do rodziny Kluke. Był to
wówczas budynek parterowy, murowany z dwoma izbami. W jednej izbie mieszkał Gotfryd
Grezer a w drugiej Daniel Bobersteyn274 młynarz, który miał młyn wiatrowy stojący na górce
przy trakcie Warszawskim. Najprawdopodobniej w miejscu późniejszego młyna
mechanicznego przy ul. Warszawskiej 93275. Jeszcze wcześniej, bo latach 30. XIX wieku obecne
posesje przy ul. Warszawskiej 51 i 53 stanowiły jedną całość i należała do Ankiela Granata i był
to ostatni dom noszący numer 323, ówczesnej ul. Warszawskiej. W drugiej połowie wieku XIX
posesja uzyskała nową numerację i została podzielona. Wówczas dom pod nr polic. 370
pozostał w posiadaniu sukcesorów Kluke natomiast dom o nr 371a stał się własnością Karola
Ulbricha. Na placu tym stał niewielki drewniany, parterowy dom pod gontem, w którym była
izba i dwie sypialnie. Była tam też drewniana parterowa, jednoizbowa oficyna, stodoła i obora.
Od strony północnej pod nr polic. 371b stał parterowy, murowany, z mieszkalnym poddaszem
dom Lejbusia Pijusa. W podwórzy stała drewniana oficyna, wozownia i obora. W murowanym
domu od frontu jedną izbę i sklep zajmował właściciel. Pozostałe izby wynajmował Józefowi
Kamińskiemu, Michałowi Ostrowskiemu a na górze Henrykowi Banemgartowi 276.
Murowany, jednopiętrowy dom wybudowany został przez Józefa Wilmańskiego w oparciu o
projekt inż. architekta Stanisława Treli na miejscu dawnego niezabudowanego placu Kriega
przez który do roku 1938 prowadziło przejście piesze z ul. Niebrowskiej do ul. Szosy
Warszawskiej. Posesja Wilmańskich od strony południowej sąsiadowała z domem
Sygitowiczów a od północy z posesją Borkowskich. Budowę rozpoczęto jeszcze przed 1939 r.,
ale oprotestowana została przez mieszkańców domów przy ul. Niebrowskiej. Sprawa była
przedmiotem obrad Rady Miejskiej w kwietniu 1939 r. i ostatecznie zgodzono się na
prowadzenie budowy. Zgodnie z zapisem urzędowym budowę ponownie wznowiono dopiero
10 czerwca 1940 r., a zakończono w roku 1946 r.

274

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
Młyn wiatrowy na mapie z 1850 r. zaznaczony jest w miejscu drogi odchodzącej od traktu do Starzyc w
kierunku cmentarza. Był też drugi młyn wiatrowy na polach wsi Niebrów tam, gdzie obecna ul. Ostrowskiego.
276
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1864).
275
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Budynek murowany, jednopiętrowy, gładko otynkowany z spłaszczonym dwuspadowym
dachem krytym papa. Od frontu trzyosiowy, wejście w pierwszej osi, na piętrze w osi
środkowej wykusz przerobiony z balkonu. Po wojnie jako właściciele wykazywani byli Maria
Borkowska i Jan Wilmański277. W latach 70. XX wieku jako władających nieruchomością
wskazywano Jana Wilmańskiego i Stanisława Gajdę278.

Widok na zrujnowany budynek Joska Rozenberga przy ul. Warszawskiej 53. Obecnie pusty plac po jego rozbiórce.
Fot. J. Pawlik.

Do niedawna na posesji od strony północnej przy ul. Warszawskiej 53 (d. ul. Szosa Warszawska
3a) stał jednopiętrowy murowany dom mieszkalny, który z uwagi na zły stan techniczny został
rozebrany. Obecnie jest tu pusty niezabudowany i nieogrodzony plac. Dom jaki wcześniej tu
stał został wybudowany około roku 1929 przez Joska Szlamę Rozenberga 279. Pod koniec lat 20.
XX wieku nieruchomość ta stała się jego własnością 280 a w roku 1929 zakończył budowę
jednopiętrowego domu murowanego o pow. zabudowy 120 m². Był to budynek o zwartej bryle
na planie odwróconej litery „L”. Mury z cegły ceramicznej, stropy na belkach stalowych, dach
spłaszczony. Elewacja frontowa czteroosiowa z balkonem wspornikowym na piętrze. Wjazd na
podwórko przez prostokątną bramę umieszczoną w pierwszej osi 281.
Po wybudowaniu w budynku było 6 izb mieszkalnych i dwa sklepy 282. Jeden ze sklepu
handlował olejem i benzyną a drugi to był sklep spożywczy należący do rodziny Pertkiewiczów,
którzy zajmowali tym domu mieszkanie na piętrze 283. Wcześniej, bo w latach 1922-1923 od
strony prawej wybudowano murowaną, mieszkalną oficynę o pow. zabudowy 145 m 2 z
czterema dwuizbowymi mieszkaniami. Pod koniec lat 30. w aktach podatkowych jako
właściciel wykazywany był Bronisław Boczkowski zam. Kuźnia pow. konecki a następnie
Tadeusz Borkowski.

277

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948/1950).
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
279
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1938/1939 r.).
280
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości).
281
SRP, teczki Inspekcji budowlanej Wydziału Technicznego z opisem z 1938 r.
282
Tamże.
283
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego).
278
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Fragment jednopiętrowej kamienicy jaka stała
przy ul. Warszawskiej 55a. Fotografia Jerzego
Pawlika

Drewniany, parterowy dom z
mieszkalnym poddaszem jaki stał
w podwórku przy ul. Warszawskiej
57. Fotografia wykonana przed
rozbiórką budynku. Zbiory Jerzego
Pawlika

Nr 52 (d. nr polic. 378, dz. nr 8-295, ul. Prezydenta Wojciechowskiego 52)

Z prawej współczesny widok na dom przy ul. Warszawskiej 52. W parterowej przybudówce sklep – winiarnia
Dionizos firmy Bordopol. W głębi widać fragment dwupiętrowej oficyny. Z prawej strony fragment oficyny. Fot. z
kwietnia 2019 r.
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Parterowy, murowany frontowy dom z mieszkalnym poddaszem wybudowany na początku XX
wieku przez Wilhelma Denke vel Dehnke według projektu inż. architekta Karola Kleibera.
Budowany w dwóch etapach. Obecny kształt uzyskał po rozbudowie dokonanej w roku
1904284. Po lewej stronie podwórza dwupiętrowa murowana oficyna z jednospadowym
dachem. Najprawdopodobniej wybudowana w latach 1912-1913 według projektu inż.
architekta Karola Kleibera 285. Na planie miasta z 1912 r. brak jest oficyny. Tak więc można
przypuszczać, że budowę oficyny zakończono po roku 1913, Z pewnością w 1925 r. w wykazie
właścicieli nieruchomości wskazywano zarówno parterowy dom mieszkalny jak i piętrową
oficynę. W budynkach było 17 izb mieszkalnych. Wtedy nieruchomość należała już do Berka
Rozentala286.

Plan sytuacyjny z 1904 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Warszawskiej nr polic. 377. Rosyjską literą „a”
i „б” zaznaczono parterowy dom frontowy, a literą „в” projektowany budynek gospodarczy. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/10163.

284

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10163 (Budowa ceglanego domu przy ul. Warszawskiej nr polic. 377 przez W.
Dehnke).
285
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14892 (Projekt budowy przez Wilhelma Dehnke murowanej, dwupiętrowej oficyny
i parterowego budynku gospodarczego pod numerem 377 w mieście Tomaszowie).
286
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli domów z 1925 r.).
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Rysunki fasady dobudowy części domu frontowego i rysunki projektu budynku gospodarczego zaprojektowane
przez inż. Karola Kleibera na zlecenie W. Denke w 1904 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10163.

Dom przy ulicy to budynek parterowy, wybudowany z cegły, otynkowany, z mieszkalnym
poddaszem. Posadowiony na planie prostokąta, fasadą zwrócony w stronę zachodnią. Dach
dwuspadowy, stromy, pierwotne kryty blachą a obecnie papą. Układ fasady pięcioosiowy, z
pilastrami w narożnikach i dwoma wyodrębniającymi skrajne osie. Pierwotnie drzwi sieni w
osi środkowej. W pozostałych osiach prostokątne okna. Obecnie dawny układ otworów
okiennych zmieniony. Parter od poddasza oddziela lekko profilowanym gzyms ciągniony przez
całą długość fasady. W osiach pasa poddasza po dwa półkoliście sklepione okienka
wentylacyjne. Pod okapem wydatny, profilowany gzyms koronacyjny. W gładko
otynkowanych ścianach szczytowych po dwa okna mieszkań poddasza. Nad kalenicę
wzniesione dwa kominy. Wejście do sieni komunikacyjnej od strony podwórza. Z prawej strony
budynku murowana przybudówka. W głębi podwórza, wzdłuż północnej granicy działki
posadowiono dwupiętrową oficynę z poddaszem i klatką schodową w osi środkowej. Układ
jednotraktowy z dwoma mieszkaniami na każdej kondygnacji.
Przez cały okres międzywojnia nieruchomość w posiadaniu Berka Rozentala zam. Opoczno ul.
B. Joselewicza 21287. Administratorem był Gustaw Pino. W roku 1925 Stanisław Buczyński za
zgodą właściciela wybudował od strony ulicy (wzdłuż południowej granicy działki) drewnianą
budkę z przeznaczeniem na sklep z tkaninami 288. Później drewniany budynek przebudowano

287
288

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1929 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1938 r.).
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na murowany. Jest to przybudówka stojąca z prawej strony, do niedawna był tam sklep
„Dionizos”.
W latach 20. XX wieku Herman Hartwig a później Antoni Nawrocki w parterowym domu od
strony ulicy mieli warsztat rzeźniczy i sklep z artykułami kolonialnymi. Był tu też wymieniony
wcześniej sklep z tkaninami A. Buczyńskiej. W latach 30. XX wieku mieszkały w tym domu
rodziny Lejba Chojnowskiego, Artura Mazurka, Edmunda Nejmana, Gustawa Pino, Róży
Sawickiej (prowadziła sprzedaż drobiu w sklepie przy ul. Jeziornej 2)289.
Po wojnie jako właściciel występuje Maksymilian Kacperczyk, którego prawo do 7/8 części tej
nieruchomości potwierdził miejscowy Sąd Grodzki290. Obecnie dom frontowy sprawia
wrażenie opuszczonego, natomiast oficyna nadal zamieszkała.

Nr 54 (d. nr polic. 377, d. ul. Warszawska 36, później ul. Prezydenta Wojciechowskiego 54).

Współczesny widok na posesję przy ul. Warszawskiej 54. Fot. z 2016 r.

Prawdopodobnie dawna nieruchomość Wilhelma Dehnke a następnie Gustawa Neumana.
Neuman w latach 20. XX wieku w drewnianym domu od ulicy miał warsztat stolarski. Był to
budynek drewniany z dwuspadowym dachem, w którym było 6 izb 291. Później nieruchomości
należała do spółki akcyjnej fabryki Z. Bornsteina 292. Dom drewniany rozebrany
prawdopodobnie przed 1938 r. Po lewej stronie w podwórzu jednopiętrowa, podpiwniczona,
murowana z cegły oficyna o pow. zabudowy 160 m². Usytuowana wzdłuż granic z działką
Erlichów, zwrócona ścianą szczytową w stronę ulicy Warszawskiej. Prawdopodobnie budynek
wzniesiony około 1910-1914 r. Do roku 1938 ceglane ściany nie tynkowane, obrośnięte
pnączem winorośli. W oficynie były 2 mieszkania jednoizbowe, trzy mieszkania dwuizbowe i
jedno mieszkanie 4-izbowe zajmowane przez rodzinę Metzigów293.

289

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939).
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne ZM z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych z
zarządu O.U.L.).
291
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
292
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1929 r.).
293
SRP, teczki Wydziału Technicznego ZM Tomaszowa Mazowieckiego.
290
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Od 1938 r. i przez cały okres okupacji niemieckiej nieruchomość wykazywano jako należącą do
Richarda, Luizy i Ottona Metziga294. Po 1945 r. nieruchomość administrowana przez MZBM 295.
Miał w tym miejscu zakład fryzjerski Janusz Deka.
Nr 56 (d. nr polic. 376, nr hipot. 334, nr działki 9-292, d. ul. Warszawska 38 a następnie ul.
Prezydenta Wojciechowskiego 56) Dawna kamienica Erlichów.

Widok na elewację domu przy ul. Warszawskiej 56. Fotografia z 2018 r.

W pierwszej połowie XIX wieku w tym miejscu stał drewniany, dwuizbowy, parterowy dom,
kryty gontem, który należał do rodziny Niszenbaumów. W spisie domów jako właściciel
występuje Szmerek Niszenbaum (Niszbaum) a nieco później wdowa Łaja Niszenbaum 296. Pod
koniec XIX wieku jako właściciele wykazywani są Gotfryd Nejman i Zuzanna Mindl vel Maas 297
a następnie Maria i Ludwik Lange. W roku 1911 Zuzanna Maas (z d. Lange), w podwórku działki
nr 376 wystawiła piętrową oficynę298, której projekt wykonał architekt Karol Kleiber. Po
śmierci małżonków Lange, ich sukcesorzy (pięcioro dzieci) w roku 1918 sprzedali
nieruchomość małżonkom Erlich.

294

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940 i dalsze do 1945 r.).
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
296
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące
się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
297
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny 1896-1900).
298
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12576 (Budowa oficyny przez Z. Maas w Tomaszowie).
295
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Plan sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Warszawskiej nr 376, który wówczas należał
do Zuzanny Maas. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12576.

Rysunek inż. architekta K. Kleibera dotyczący projektu elewacji oficyny jaką Zuzanna Maas zamierzała
wybudować w 1911 r. przy ul. Warszawskiej nr polic. 376. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12576.

Stojący przy ul. Warszawskiej nr 56 dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany dom
czynszowy został wybudowany około roku 1880. Nie udało się ustalić kto był inwestorem.
Natomiast pewnym jest, że w latach 30. XX wieku nieruchomość składająca się z placu o pow.
1772 m², jednopiętrowego domu frontowego, jednopiętrowej oficyny z piekarnią, oficyny
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parterowej ze składem żelaza, drewnianej stajni i szopy należała do Abrama i Berty (Bajli
Mindli z Gutermanów) małżonków Erlichów 299.
Dom stojący przy ulicy to budynek murowany z cegły, fundamenty i piwnica z kamienia i cegły,
otynkowany, jednopiętrowy z poddaszem. Bryła budynku zwarta o podstawie zbliżonej do
prostokąta o dłuższym boku 26 m, dach dwuspadowy kryty papą. Układ elewacji symetryczny,
jedenastoosiowy z bramą przejazdową w osi środkowej. Płaszczyzna fasady w narożnikach z
pilastrami i rozdzielona czterema pilastrami. Dwa z nich podkreślają oś środkową, która
zwieńczona jest trójkątnym szczytem. W układzie poziomym elewację rozdzielają dwa lekko
profilowane gzymsy międzykondygnacyjne. W osi pierwszej, środkowej i ostatniej na
wysokości piętra wspornikowe balkony z metalowymi balustradami. Po wybudowaniu w
budynku było sześć mieszkań z 24 izbami i dwa sklepy. Wszystkie mieszkania wyposażone w
piece kaflowe, podłogi z desek. Małżonkowie Berta i Abram Erlich pod zastaw hipoteczny tej
nieruchomości w roku 1930 wzięli pożyczkę pieniężną300. Wówczas komisja szacunkowa
Zarządu Miejskiego wyceniła nieruchomość na 72 432 zł.

Plan sytuacyjny z roku 1930 przedstawiający
zabudowę
nieruchomości
przy
ul.
Warszawskiej 54, która wówczas należała do
Abrama i Berty małżonków Erlichów. Literą
„A” i „B” oznaczono piętrowy budynek
frontowy. Literą „C, D i E” piętrowa oficyna z
piekarnia. Literą „F” parterowa oficyna, w
której był skład żelaza.
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1033.

299

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 wykaz właścicieli nieruchomości); APPT, PTKM, sygn.
48/71/0/-/1033 (Akta pożyczki nr 273).
300
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1033 (Pożyczka bankowa Berty Mindli i Abrama Erlich).
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W latach międzywojennych właściciele zajmowali trzypokojowe mieszkanie i jeden sklep.
Pozostałe mieszkania i lokale były wynajęte. Mieszkały w tym domu rodziny Hermana Mendla
i piekarza Szlamy Rotblata, który miał tu piekarnię i sklep spożywczy301. Józef Wilmański z
Janem Wilmańskim prowadził na parterze sklep z winami i wódkami gatunkowymi. Jedno z
mieszkań zajmował krawiec Mordka Dawid Zyngler302. Mieszkający w oficynie Moszek
Wajnberg trudnił się furmaństwem. Pod koniec lat 30. XX wieku w podwórku w oficynie była
pralnia i warsztat stolarski mieszkającego w sąsiednim domu R. Metziga. Po drugiej stronie
podwórka stajnia i drewniana szopa drewniana o konstrukcji słupowej obita deskami. Był tam
przez pewien czas skład J. Fefera.
Od roku 1941 jako właściciel nieruchomości wykazywany jest Antoni Łuczyński, właściciel
zakładu masarskiego. W tym czasie rodzina Erlichów przesiedlona została do getta na ul.
Krzyżową 29. Początkowo w 1945 r. nieruchomość włączona została pod zarząd Okręgowego
Urzędu Likwidacyjnego, ale od 1947 r. na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Grodzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim przekazana we władanie dla Klary i Antoniego Łuczyńskiego 303.
Dom wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 168.

Nr 58/60 (dawny nr polic. 375, nr działki 8-282) Narożna kamienica rodziny Wolskich.

Współczesny widok na fasadę
narożnego domu przy ul.
Warszawskiej 58/60. Fotografia z
2016 r.

Na początku lat 30. XIX wieku jako właściciel placu i domu przy ul. Warszawskiej nr polic. 375
wykazywany był Jan Windstein 304. Prawdopodobnie to on wybudował w tym miejscu
drewniany, parterowy dom z facjatką i dachem krytym gontem. W połowie XIX wieku przy ul.
Warszawskiej pod nr 375 nadal stał ten sam parterowy, czteroizbowy drewniany dom, kryty
gontem należący wówczas do Franciszka Kupke, który zajmował w nim jedną izbę na parterze.
Budynek frontem zwrócony w stronę późniejszej ul. Kolejowej. W domu tym wynajmowali
mieszkania Ambroży Basler305, Moryc Jensch, Maksymilian Paholt. Na poddaszu szczytowe

301

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy
od obrotu za 1937/1938 r.).
303
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne ZM za 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod
zarządu O.U.L.).
304
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
305
Ambroży (Ambrosius) Basler (1796-1868) – tkacz pochodzący z Badenii, od lat 20. XX w. zamieszkały w
Ujeździe, od ok. 1840 r. w Tomaszowie. Wśród jego potomków znaleźli się dziennikarz i literat Antoni Wacław
Olasik (1905-1997) oraz historyk tomaszowskiego Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego dr Daniel Warzocha
(ur. 1979).
302
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izby zajmowali Tomasz Pilecki i Antoni Chmurski 306. Na planach z lat 20. XX wieku dom ten
jeszcze występuje, ale w opisie posesji z 1938 r. nie jest wykazywana. Kiedy został rozebrany
nie udało się ustalić.
Obecnie przy południowo wschodnim rogu skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Gen. GrotaRoweckiego stoi trzykondygnacyjny, murowany, dom czynszowy z fasadą zwróconą do ul.
Warszawskiej. Został on wybudowany około roku 1896 przez Fryderyka Wolskiego. Projekt
architektoniczny autorstwa inż. architekta Wilhelma Sroki 307. Rok przed rozpoczęciem budowy
F. Wolski uzyskał prawo własności do tej nieruchomości308.

Plan sytuacyjny z 1896 r. sporządzony przez inż. architekta Wilhelma Srokę. Literą „a” oznaczono położenie
projektowanego do wybudowania domu F. Wolskiego. Jak widać został on posadowiony na miejscu dawnego
narożnego, parterowego drewnianego domu Windsteina (oznaczony rosyjską literą „г”. W podwórku,
usytułowany szczytem do ul. Kolejowej drugi parterowy dom drewniany (oznaczony rosyjską literą „д”. Z prawej
strony, wzdłuż granicy działki, oznaczony rosyjską literą „б” budynek jednopiętrowej, murowanej oficyny. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/5757.

306

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5757 (Akta dotyczące budowy przez Fryderyka Wolskiego murowanego,
dwupiętrowego domu, piętrowych drewutni i parterowych ustępów na rogu ulicy Warszawskiej w mieście
Tomaszowie).
308
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2546 (Teczka 81/1898, przejście prawa własności do nieruchomości nr 375 w
mieście Tomaszowie na Fryderyka Wolskiego).
307
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Rysunek fasady i rzutu poszczególnych kondygnacji domu przy ul. Warszawskiej nr polic. 375 jaki został
wybudowany w latach 1896-1897 przez Ferdynanda Wolskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5757.

Dwupiętrowy, z poddaszem, narożny budynek o zwartej bryle posadowiony na planie
prostokąta z jednym ściętym narożnikiem zajmuje 384 m² powierzchni zabudowy. Ściany
nośne z cegły ceramicznej, otynkowane a w elewacji zachodniej i północnej z dekoracyjnymi
elementami architektonicznymi. Jedenastoosiowa fasada od ul. Warszawskiej z wejściem do
sieni komunikacyjnej w osi środkowej. Tę oś i ścięty narożnik uwypuklony pozornym ryzalitem
wieńczy trójkątny szczyt, w którym umieszczono niewielkie, prostokątne okienko z wydatnym
półkolistym naczółkiem. Pas elewacji parteru oddzielony od piętra lekko profilowanym,
ciągnionym przez całą długość ściany gzymsem. Okna parteru zwieńczone łukowo. Otwory
okienne na piętrach prostokątne z tym, że nad oknami pierwszego piętra łukowe gzymsy
naczółkowe, a nad oknami drugiego piętra naczółki prostokątne z niewielkimi falbankami.
Fasada na całej długości zwieńczona wydatnym gzymsem koronacyjnym. Elewacja od strony
północnej sześcioosiowa. Okna i ozdoby architektoniczne w podobnym układzie jak na
fasadzie. Po wybudowaniu w budynku było 31 izb mieszkalnych i 4 sklepy.
Na tym samym placu, wzdłuż granicy działki od strony południowej wybudowano
jednopiętrową murowaną oficynę, stajnie i drewniane komórki. Oficyna zajmowała 280 m²
zabudowy i było w niej 9 mieszkań jednoizbowych, jedno dwuizbowe i jedno trzyizbowe 309.

309

SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej dotycząca posesji przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego 60.

106

Rysunek elewacji i rzuty oficyny zaprojektowanej przez in. architekta Wilhelma Srokę i wybudowanej około roku
1897 przez Ferdynanda Wolskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5757.

Plan
sytuacyjny
z
1929
r.
przedstawiający zabudowę placu
należącego do sukcesorów Fryderyka
Wolskiego przy ówczesnej ul.
Prezydenta Wojciechowskiego 60.
Literą „a” oznaczono frontowy dom F.
Wolskiego, literą „b” jednopiętrową
oficynę, litera „e” drewniany XIX
wieczny dom J. Windsteina. Zbiory
Skansenu Rzeki Pilicy, Teczka
Inspekcji
Budowlanej
Wydz.
Technicznego.
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W latach międzywojennych mieszkały w tym domu rodziny Emmy i Fryderyka Wolskiego,
Bolesława Plucińskiego, Abrama Birencwajga, Arona Michlewicza, Heleny Wilczak, fryzjera
Abrama Rozenberga. W tym domu Regina Bonibal prowadziła skup wełny, Izrael Mell miał
warsztat szewski; sklep spożywczy prowadził Haim Michlewicz; Berta i Karol Świątek mieli
sklep mięsno-wędliniarski a Aleksander Gawarzyński sklep z pieczywem 310. Była tu też
piwiarnia Bolesława Plucińskiego. W domu tym miał mieszkanie Walerian Segiet, który przy ul.
Cmentarnej 25 prowadził zakład betoniarski i kamieniarski 311. Po śmierci Fryderyka Wolskiego
w imieniu spadkobierców (Eryka, Teodora i Oskara Wolskich oraz Elfryda Mage, Olgi Rydygier,
Elzy Szulc i Emilii Berty Appel) nieruchomością zarządzała Emma Wolska 312.
Początkowo po 1945 r. nieruchomość jako porzucona w dyspozycji Okręgowej Komisji
Likwidacyjnej. Po 1948 r. w wykazie właścicieli nieruchomości Urzędu Skarbowego wskazano,
że dom przy ul. Roli Żymierskiego 58/60 pozostaje we władaniu repatriantów Władysława i
Władysławy Holc313. Natomiast po 1950 r. znalazła się w zasobach MZBM.
Po roku 1945 Apolonia Plucińska, w tym samym lokalu co przed wojną, wznowiła handel
detaliczny i wyszynk alkoholu 314. Zaczęły też funkcjonować nowe sklepy, między innymi w
narożniku z wejściem od ulicy umiejscowił się sklep spożywczy MHD nr 72, a obok - z wejściem
od strony zachodniej - sklep mięsny MHD nr 18. Powstał też w tym miejscu warsztat
radiotechniczny prowadzony przez Ryszarda Bazlera. Nieruchomość nadal w zasobach
komunalnych, administrowana przez TTBS. Dom frontowy wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytków pod poz. 169.

Widok na fragment podwórka i
oficynę przy ul. Warszawskiej
60. Budynek fasadą zwrócony
jest w stronę ul. Gen. Grota
Roweckiego. Widoczna dawna
pompa
studni
kopanej.
Fotografia
obrazuje
stan
budynku po remoncie z 2016 r.

310

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych, 1934).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali, 1937-1939).
312
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5000 (Akta sprawy C.191/37 o eksmisję Chaima Michlewicza).
313
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/648 Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948/1950.
314
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/4/312 (Karty rzemieślnicze 1946).
311
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Nr 62 (d. nr polic. 374, ul. Szosa Warszawska nr 2, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z d. ul.
Kolejową a obecnie ul. Grota Roweckiego) Kamienica Juliusza Volle.

Skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego.
Dom przy ul. Warszawskiej nr 62. W głębi
dom o nr 60.

Narożna, dwufrontowa kamienica wybudowana w roku 1904 jako jednopiętrowa przez
Juliusza Volle315 a następnie w latach 1911 - 1912 przebudowana na dom dwupiętrowy z
mieszkalnym poddaszem przez Mojżesza Saninę316. W obu przypadkach autorem projektu
architektoniczno-budowlanego był inż. architekt Karol Kleiber.

Rysunek z 1904 r. wykonany
przez inż. architekta K. Kleibera
przedstawiający
projekt
elewacji frontowej i rzuty
kondygnacji domu pry ul.
Warszawskiej nr polic. 374. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/ 10135.

315

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10135 i 39/1/0/4/10135/1 (Projekt budowy murowanego, piętrowego domu
mieszkalnego krytego papą i takich samych parterowych budynków gospodarczych na placu Juliusza Wolle pod
numerem 374 na rogu ulicy Warszawskiej i drogi do stacji kolejowej w mieście Tomaszowie).
316
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13204/1 (Projekt budowy murowanego, dwupiętrowego, krytego papą domu,
parterowej stróżówki i pralni oraz murowanego, piętrowego, krytego papą budynku gospodarczego należących
do Mojżesza Saniny i położonych pod numerem 374 na rogu ulicy Warszawskiej i szosie do stacji kolejowej w
mieście Tomaszowie).
Mojżesz Sanina (1862-1942) był nauczycielem, urzędnikiem i działaczem społecznym. Jego biogram autorstwa J.
Wojniłowicza zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki 2010,
s. 210-211.

109

Plan orientacyjny i sytuacyjny z
1911 r. dotyczący położenia i
zabudowy nieruchomości przy
ul. Warszawskiej nr polic. 374.
Literą „a” oznaczono narożny
dom budowany przez M.
Saninę. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13204.

Rysunki z projektu inż. architekta Karola Kleibera dotyczące projektu fasady domu Mojżesza Saniny. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/13204.

Omawiany budynek posadowiony na placu o pow. 1050 m², murowany, otynkowany,
podpiwniczony, trzykondygnacyjny z wysokim, mieszkalnym poddaszem. Długość elewacji od
strony ul. Warszawskiej 15 m. Bryła zwarta, posadowiony na planie zbliżonym do litery „L” ze
ściętym narożnikiem od strony południowo zachodniej. Dach spłaszczony, dwuspadowy, kryty
papą. Fasada przednia dziewięcioosiowa symetryczna zarówno od strony ul. Warszawskiej jak
i od ul. Kolejowej. W ściętym narożniku na piętrach wspornikowe balkony z metalową,
ażurową balustradą. Podobne balkony w osiach skrajnych. Okna typu skrzynkowego,
prostokątne z drewnianymi ościeżnicami, dzielone krzyżowo, na poddaszu kształtem zbliżone
do kwadratu. Ściany gładko otynkowane, na poziomie parteru płytko boniowane, lico fasady
poziomo podzielone niewielkimi gzymsami międzykondygnacyjnymi. Ściany pozostałych
kondygnacji bez ozdób architektonicznych z wyjątkiem płytkich, zwieńczonych półkoliście nisz
po ślepych otworach okiennych pomiędzy trzecią i czwartą osią od strony ul. Warszawskiej.
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Pod rynnami profilowany gzyms wieńczący. Wejście do sieni klatki schodowej od strony
podwórka. Biegi schodowe żelbetonowe z powierzchnią lastrykową i metalową balustradą. Po
prawej stronie do budynku frontowego przylegała również dwupiętrowa, murowana oficyna
mieszkalna. W podwórku były też dwie parterowe budynki gospodarcze o łącznej pow.
zabudowy 70 m².
W budynku głównym i oficynie było 16 mieszkań, z których 2 jednoizbowe, 4 dwuizbowe, 1
czteroizbowe i sklep oraz w oficynie 2 mieszkania jednoizbowe, 3 mieszkania dwuizbowe, i 4
mieszkania trzyizbowe.

Rysunki z projektu inż. architekta Karola Kleibera sporządzone w 1911 r. przedstawiające rzuty i przekrój
dwupiętrowego, narożnego domu przy ul. Warszawskiej nr polic. 374. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13204/1.

Nie udało się ustalić, kiedy nieruchomość zmieniła właściciela, ale jeszcze przed rokiem 1922
wykazywano, że należała do Stanisława Giske. Po roku 1925 jako współwłaściciele
nieruchomości występowali spadkobiercy S. Giske, którymi byli Maria Chmielewska, Jan Giske,
Józef i Helena Giske zam. w Koluszkach oraz Feliks Giske zam. w Pruszkowie. Jako zarządcaadministrator występował Bolesław Dylewski a następnie Wacław Chmielewski zajmujący
mieszkanie nr 2317. W tamtym czasie mieszkali w tym domu rodziny Józefa Wojciechowskiego,
Marcela Majzela, Mieczysława Chmielewskiego, Wolfa Weltmana, Antoniego Ronka, Szmula
Sawickiego, Henryki Blankiet 318. Na parterze z wejściem w ściętym narożniku od 1926 r. mieścił
się sklep mleczarski Jana Rybaka a następnie zakład fryzjerski 319.
Po wojnie jako właściciele wykazywani byli spadkobiercy Stanisława i Heleny Giski 320 i tak
pozostaje do chwili obecnej.

317

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.);
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
318
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938/1939 r.).
319
SRP, Teczka inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego, opis nieruchomości ul. Szosa Warszawska 2.
320
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948-1950); APTM, UM, sygn.
49/321/0/-/544 (Wykaz budynków mieszkalnych 1971-1975).
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Kamienica przy ul. Warszawskiej 62 na fotografii z 1992 r. APTM, Tygodnik „Panorama Robotnicza” w
Tomaszowie Mazowieckim - archiwum fotograficzne, sygn. 1.5.15.

Nr 64/66 (d. Szosa Warszawska 6, działka 373) Dom Józefa Głowackiego

Widok na fasadę dom przy ul. Warszawskiej 64. Fotografia z 2019 r.

Od 1827 r. była to północna rogatka na granicy miasta Tomaszowa. Prawdopodobnie w tym
miejscu stał drewniany, parterowy, czteroizbowy dom o wymiarach 80 na 60 łokci, należący
do szpinera (przędzalnika) Ludwika Truszczyńskiego, który w roku 1827 przybył do Tomaszowa
z Warszawy. W latach 60. XIX wieku właściciel zajmował jedną izbę od frontu a druga
pozostawała pusta, pozostałe dwie izby wynajmował Walenty Hanys. Wcześniej mieszkał tam
też Karol Hes 321.

321

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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Z lewej strony rysunek elewacji i rzut poziomy z projektu sporządzonego przez inż. architekta Karola Kleibera w
1932 r. dotyczącego budowy domu J. Głowackiego przy ul. Szosa Warszawska 64/66. Po prawo plan sytuacyjny
obrazujący zabudowę placu należącego do małżonków Głowackich według stanu z 1952 r. Zbiory SRP, Teczki
Inspekcji Budowlanej Wydziału technicznego.

Obecnie stojący przy ul. Warszawskiej 64/66 jednopiętrowy, murowany dom wybudowany
został w latach 1932-1934 r. przez Natalię i Józefa Głowackich. Autorem projektu
architektonicznego był inż. Karol Kleiber i on też nadzorował prowadzenie budowy 322. Odbiór
budynku i przekazanie do użytkowania miało miejsce 8 XI 1934 r. Nowy dom posiadał zwartą
bryłę posadowioną na planie prostokąta o długości 14 m, szerokości 11 m. Budynek
jednopiętrowy, wysoki na 8,2 m, z wysokim poddaszem i dwuspadowym dachem o niewielkiej
stromiźnie, kryty papą. Ściany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, stropy na belkach
drewnianych. Poddasze użytkowo gospodarczo. Układ elewacji symetryczny, sześcioosiowy, z
balkonem na wspornikach z dwuteowników umieszczonym na poziomie piętra w osi
środkowej. Balkon posiadał metalową balustradę wykonaną w formie ozdobnej kraty. Pod nim
dwa wejścia do sklepów. Elewacja gładko otynkowana bez ozdób architektonicznych, z
wyjątkiem wydatnego, profilowanego gzymsu koronacyjnego. Wejście do klatki schodowej od
podwórka. Biegi schodowe żelbetonowe. W budynku było 11 izb mieszkalnych (w tym jedno
322

SRP Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego dotycząca opisu nieruchomości przy ul. Szosa
Warszawska nr 6 z 1938 r. oraz Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Powiatowego
Brzezińskiego w Tomaszowie Maz., poz. 91/32.
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mieszkanie pięciopokojowe z kuchnią, drugie mieszkanie trzypokojowe z kuchnią) i dwa lokale
sklepowe323.
W międzywojniu nieruchomość należała do rodziny Głowackich, która zajmowała mieszkanie
nr 1 na parterze324. Na parterze był też sklep mięsny Abrama Popiwskiego. W latach 60. XX
wieku lokale sklepowe zamieniono na mieszkalne tworząc w ten sposób w domu 13 izb
mieszkalnych i jedna na poddaszu. Nieruchomość pozostaje w posiadaniu sukcesorów Natalii
i Józefa Głowackich325.
67/70 (Szosa Warszawska 8/10) Niezabudowany plac. Dawniej parterowy murowany dom
mieszkalny a obok w podwórku drugi drewniany dom.

Fragment ul. Warszawskiej z widokiem
na parterowy dom, który w latach
międzywojennych należał do Karola
Ludwika i Otto Helmana. Fotografia ze
zbiorów Jerzego Pawlika.

Widok na drewniany dom przy ul.
Warszawskiej 70 (d. ul. Szosa
Warszawska 10). Fot. Jerzego Pawlika.

Opisana powyżej posesja małżonków Głowackich od północy sąsiaduje z niezabudowanym
placem przy ul. Warszawskiej 68/70 (d. Szosa Warszawska 8/10), na którym jeszcze w latach
60. XX wieku stał parterowy dom Karola Ludwika a w podwórku dom drewniany, który w
międzywojniu należał do Ottona Helmana. Pierwszy z nich to XIX-wieczny parterowy budynek
323

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1938/1939 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1922-1929).
325
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
324
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z mieszkalnym poddaszem, częściowo murowany a częściowo drewniany, wewnątrz
dwutraktowy. Na poddaszu dwa mieszkania z oknami w szczycie. Dach dwuspadowy, stromy
kryty pierwotnie gontem w później papą. Elewacja frontowa pięcioosiowa z dwoma drzwiami
do lokali handlowych. W jednym z lokali sklep spożywczy i monopolowy Stefanii Cywińskiej.
Po wojnie nieruchomość jako mienie poniemieckie w zarządzie MZBM a następnie TTBS.

Nr 61/63 (d. ul. Szosa Warszawska 7/9) Obecnie sklep i parking sieci handlowej Netto.
Wcześniej dwa wielorodzinne drewniane domy, które zostały rozebrane. Po wojnie
nieruchomość w zarządzie MZBM.

Widok na fasadę sklepu przy ul. Warszawskiej 61/63. Fotografia z 2019 r.

Budynek przy dawnej ul. Szosa Warszawska nr 5 wybudowany w latach 1910-1914 przez Marię
Sawicką. Od roku 1919 stanowiła własność Antoniego Ciechowskiego, który zmodernizował
budowany dom i ostatecznie zakończył jego budowę w 1921 r. 326 W sąsiednim drewnianym
domu z mieszkalnym poddaszem były 23 izby mieszkalne i dwa sklepy, natomiast po sąsiedzku
w domu pod nr 9 było izb 8. Od ulicy była piwiarnia i sklep rzeźniczy Jankiela Jakuba
Szrubsztejna. W latach 40. Jako właściciele wykazywani są Michał Fajfer i Marta Hentschke 327.
Po wojnie w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

326

APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/1343 (Akta sprawy Ac.392/24 z powództwa A. Czechowskiego przeciwko J.
Szrubsztajnowi o eksmisję).
327
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
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Nr 65 (d. nr polic. 369, ul. Szosa Warszawska nr 15/17. Po roku 1945 ul. Warszawska 19)
Dwupiętrowa kamienica Ferdynanda Renn.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Warszawskiej nr polic. 369, wg rejestru
pomiarowego nr 300 na zasadzie wieczysto-dzierżawnej należała do krawców Manela i
Abrama Wassermanów ze Starzyc328.
Pod koniec XIX wieku plac ten znalazła się w posiadaniu Adama Krupniewskiego. Wówczas stał
tam drewniany, parterowy dom. Czy był to dom Wassermanów czy też wybudowano go
dopiero w latach 80. XIX wieku trudno ustalić (na planie miasta z lat 80. XIX wieku plac
zaznaczono jako niezabudowany. Za starym domem, który stał frontem do ul. Warszawskiej,
jeszcze dalej w głębi placu A. Krupniewski postanowił wybudować drugi mieszkalny dom
murowany z wiatami gospodarczymi i po obu stronach w granicy działki dwie oficyny. Projekt
architektoniczny opracował inż. Wilhelm Sroka w 1899 r. Nowy dom posadowiono na osi
wschód-zachód329.

328

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7679 (Akta budowy domu w Tomaszowie przy ul. Warszawskiej nr polic. 369 przez
A. Krupniewskiego).
329
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1899 r. przedstawiający zabudowę działki przy ul. Warszawskiej nr 369. Rosyjskimi
literami „a” i „б” oznaczono dawne drewniane domy Wassermanów, literami „з” i „и” oznaczono nowy
murowany dom mieszkalny zaprojektowany przez inż. W. Srokę. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7679.
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Elewacja frontowa i rzuty parteru i poddasza.

Widok na elewacje szczytową.
Dwupiętrowa kamienica i przybudowana od strony północno zachodniej murowana oficyna
została najprawdopodobniej wybudowana w latach 1911-1913 przez Ferdynanda Renna
według projektu inż. architekta Karola Kleibera330. Budynek frontowy murowany z cegły,
330

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16294 i 39/1/0/4/10753 (Budowa dwupiętrowego domu przez Ferdynanda Renna
w Tomaszowie). Ferdynand Renn wybudował też kamienicę przy ul. Warszawskiej 23.
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otynkowany, dwupiętrowy z poddaszem i dwuspadowym dachem. Bryła zwarta, posadowiona
na planie prostokąta o długości 19,7 m i szerokości 14,4 m z przybudowana od strony
podwórka prawa oficyną o podstawie prostokąta 6 na 15 m. Elewacja od ulicy siedmioosiowa,
symetryczna. W osi drugiej i szóstej na piętrach wspornikowe balkony. Obecnie lico ściany
otynkowane na gładko bez dodatkowych ozdób architektonicznych z wyjątkiem gzymsu nad
parterem i gzymsu koronacyjnego biegnących przez całą długość elewacji. Wcześniej gzymsy
międzykondygnacyjne i ozdobne obramienia okien. Okna prostokątne, obecnie ościeża bez
ozdob architektonicznych. Mieszkania na parterze posiadały odrębne piwniczki. Elewacja
oficyny siedmioosiowa, w cofniętej, siódmej osi wejście na klatkę schodową. Biegi schodowe
żelbetowe z posadzką lastrykową. Pod oficyną suteryna.
W budynkach 29 izb mieszkalnych. Następnie od 1914 r. do 1921 należała do Adolfa Muta.
Administratorem był Bernard Nerc. W kwietniu 1921 r. nieruchomość kupili wspólnicy: Michał
Kurowski zam. ul. Piliczna 30 i Władysław Wiśniewski zam. Pl. T. Kościuszki 19. W tym czasie
administratorem nieruchomości była Alma Wendland 331. W latach 30. XX wieku jako
właściciele wymieniani są Michał Kurowski, Franciszka Stark vel Stanek zam. ul. Piłsudskiego
20, Edward Wolski zam. Dworcowa 7. (M. Kurowski i E. Wolski byli też właścicielami cegielni
koło stacji kolejowej PKP). Na przełomie 1939/1940 r. jako właściciele występują Konstancja
Kwaśkiewicz i Franciszka Starek332 (zam. ul. Mościckiego 11).
W latach międzywojennych w budynku głównym i oficynie było 26 mieszkań. Był tu sklep i
warsztat masarski Karola Świontkowskiego oraz sklep Szeineka Rosenberga. Mieszkały w tym
domu rodziny Izaaka i Moszka Rosenbergów, Mosze Lichtenfelda, Antoniego Łuczaka,
Zygmunta Piotrowskiego, Adolfa Millera, Konstantego Grabowskiego, Adolfa Hanna, Mendla
Goldberga, Witolda Majewskiego, Edwarda Cyca, Joska Sztejnberga, Julii Łaszewskiej, Józefa
Sostra, Pawła Gwadery, Lidii Cybuli, Jana Radomskiego, Kazimierza Włodarczyka, Józefa Sosta,
Juliana Nejmana, Ignacego Błaszczyka333. Był w tym miejscu gabinet dentystyczny prowadzony
przez Felicję Rozenbaum. Mieszkający w tym domu Julian Najman, współwłaściciel sąsiedniej
posesji o nr 19334 prowadził zakład stolarski specjalizujący się w wyrobie trumien 335.
Po 1945 r. w dokumentach Urzędu Skarbowego jako współwłaścicieli nieruchomości
wykazywano Anastazję Kicińską, Jana Wodzyńskiego, Stefana Łukasiewicza, Franciszka
Pawlika, Józefa Gierczaka, Juliana Najmana, Tadeusza Skudrę i Zofię Kołodziejczyk336. W
następnych latach nieruchomość wykazywana jako współwłasność Franciszki Stanek oraz
Stefana i Stanisława Łukasiewicza337 z tym, że przez pewien czas w latach 60. i 70.
nieruchomość administrowana przez MZBM. Po wojnie od ulicy magiel i zakład rymarskotapicerski. Kamienica frontowa i oficyna nadal zamieszkała, od ulicy dwa zakłady fryzjerskie.

331

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925 r.); APTM, SG, sygn.
49/27/0/1453 i 49/27/0/-/4057 (Sprawy z powództwa Michała Kurowskiego o eksmisję).
332
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
333
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938 r.).
334
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.). Jako współwłaściciele
nieruchomości przy Szosie Warszawskiej 19 wymieniani są też Gustaw Prycel, Jan Rychlik, Białkowski Stanisław i
Tadeusz Skwara.
335
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy za lata 1937/1939).
336
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948-1950).
337
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości północnej strony miasta 1972-1973).
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Współczesny widok na podwórko i oficynę kamienicy przy ul. Warszawskiej 65. Fot. wykonana w maju 2019 r.

Nr 67 (d. ul. Szosa Warszawska 19) Parterowy dom Juliana Neumana

Dom Neumanów przy ul. Warszawskiej
67 i fragment kamienicy przy ul.
Warszawskiej 65 na fotografii z 1966 r.
autorstwa T. Kawki.

Wcześniej w głębi tej działki stał wybudowany w roku 1930 dwuizbowy, drewniany dom
mieszkalny Jadwigi i Franciszka Pawlików oraz drewniana szopa. Natomiast część przy ulicy
wykorzystywano rolniczo. Prawdopodobnie przed rokiem 1939 działkę przy ul. Szosa
Warszawska 19 podzielono. Część wschodnia od strony ulicy kupił Julian Neuman. On to zlecił
wykonanie projektu, uzyskał stosowne pozwolenia i w połowie marca 1939 r rozpoczęła się
budowa domu. Projektantem był inż. Stanisław Górniak zam. w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. B. Głowackiego 1. W tym czasie Julian Neuman w innym miejscu prowadził zakład
stolarski wyrobu trumien. Powstały dom to budynek parterowy, mutowany z cegły z piwnicą i
poddaszem. Posadowiony na planie prostokąta, ścianą frontową wzdłuż chodnika ul.
Warszawskiej. Dach dwuspadowy kryty papą. Do lat 70. XX wieku budynek pozostawał
nieotynkowany. Obecnie otynkowany na gładko.
Budynek w nieco zmienionym stanie elewacji frontowej przetrwał do współczesności. W
miejscu dawnego sklepu z trumnami zakład fryzjerski.
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Rysunek z projektu budowlanego przedstawiający fasadę domu Juliana Neumana przy ul. Warszawskiej 67. Po
porównaniu projektu z obecnie stojącym budynkiem widać, że nastąpiła zmiana co do wejścia głównego, które
planowano pierwotnie przez sień z ulicy.

Plan sytuacyjny z 1939 r. sporządzony przez inż. St. Górniaka, który przedstawia zabudowę posesji Juliana
Neumana jak i zabudowę sąsiedniej posesji przy ul. Warszawskiej 65 Franciszka Starka vel Stanka. Załącznik do
pozwolenia na budowę z 15 marca 1939 r. Zbiory SRP, teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego.

Na drugiej, północnej części działki (obecnie jest to ul. Warszawska 69, plac narożny przy
zbiegu z ul. Widok) w podwórzu przy ul. Szosa Warszawska 19 około roku 1928 Bolesław
Kiciński wybudował dom parterowy, długi na 16 m, szeroki 5,20 m, wysoki 3,10 m,
czteroizbowy z dwoma mieszkaniami. Nieco później, bo w latach 1930-1932 Gustaw Ridel
wybudował na tej samej części działki drewniany, parterowy, dwuizbowy dom o wymiarach 9
m na 5,7 m, wysokości 3,20 m338. Budynki te nie przetrwały do współczesności.

338

SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Powiatowego Brzezińskiego w Tomaszowie
Maz., poz. 259/28, zezwolenie na budowę z 8 IX 1928 r., s. 3 oraz poz. 22/30, zezwolenie z 21 III 1930 r.
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Nr 70 Obecnie niezabudowany plac. Dawniej ul. Szosa Warszawska 8 - drewniany dom
mieszkalny

Dom przy ul. Warszawskiej 70. Fotografia
Jerzy Pawlik.
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