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UL. JEROZOLIMSKA

W roku 1827 przy tej ulicy (na rogu ul. św. Antoniego) stał już jednopiętrowy dom murowany
w którym miesiła się karczmarza Lewka Sylbera oraz cztery domy drewniane, które należały
do: Chaima Nysbauma - wyrobnika; Judki Pakuły - przekupnia; Zelmana Reisbauma przekupnia i Moszka Blayberga - szklarza. W roku 1830 w spisie nieruchomości odnotowano
kolejne osiem budynków. Naprzeciw domu L. Sylbera wybudowano parterowy murowany
budynek nr polic. 27, który mieścił ciąg czterech sklepów należących do: Abrama Elbingera i
Beniamina Goldmana (bud. A); Abrama Steymana i Arona Pająka (bud. B), Zysmana Goldmana
i Jakuba Starka (bud. C); Judki Naparstka i Joachima Skomlińskiego (bud. D). Dalsze budynki to
drewniane domy parterowe, które należały do: Jana Gustawa Grohe (nr polic. 188A); Gutmana
Sadokierskiego (nr polic. 188B); szkoła Dozoru Bóźniczego (nr polic. 199); Gerszona Keslera (nr
polic. 165); Abrama Elbingera (nr polic. 149); Arona Króla i Hersza Brynholza (nr polic. 160);
Mordki Joska Grinholtza (nr polic. 163); Icka Rozenbluma (nr polic. 164).
Na budowę przy ul. Jerozolimskiej pierwszych piętrowych murowanych kamienic czynszowych
jak też na pierwsze trotuary i bruk, trzeba było poczekać do lat 90. XIX wieku. Wyjątek stanowił
odcinek tej ulicy zaczynający się przy Rynku św. Józefa a kończący się przy skrzyżowaniu z ul.
Polną. Ten fragment ulicy wybrukowano najwcześniej, bo już około roku 1875 1. Od roku 1906
na ul. Jerozolimskiej pojawiły się pierwsze latarnie gazowe, a w roku 1925 zaświeciło 10 latarni
elektrycznych.
W latach 1940-1945, podczas okupacji niemieckiej, zmieniono nazwę ulicy na ul. Krakowską
(Krakauer Strasse) Po utworzeniu w grudniu 1941 r. odrębnej dzielnicy żydowskiej część ul.
Jerozolimskiej biegnąca od skrzyżowania z ul. Polną w stronę południową, stała się
wewnętrzną ulicą getta. Na skrzyżowaniu ul. Polnej i Jerozolimskiej była główna brama getta
z wartownią policji żydowskiej (Żydowskiej Służby Pomocniczej).

1

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/2.9/1363 (Brukowanie ulic, 1875).
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Fragment zabudowy ul. Jerozolimskiej i
Bożniczej (obecnie ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego) na planie z 1896 r.
Kolorem
czerwonym
zaznaczono
budynki murowane a na brązowo
budynki drewniane. Zbiory Archiwum
Państwowego w Łodzi.

Zabudowa ul. Jerozolimskiej i sąsiednich na planie z 1912 r. Na czerwono zaznaczono zabudowę murowaną, na
żółto budynki drewniane. Zbiory APTM.
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OPIS ZABUDOWY WEDŁUG WSPÓŁCZESNEJ NUMERACJI

1. (wg. XIX-wiecznego rejestru pomiarowego miasta plac nr 118, posesja nr polic. 28)
Dwupiętrowa kamienica, która obecnie przyporządkowana jest do ul. św. Antoniego i
oznaczona nr porządkowym 12.

Działka o dawnym nr 62, na której obecnie stoją dwa domy z oficynami od 17 czerwca 1823 r.
w wyniku kontraktu wieczysto-czynszowego znalazła się w posiadaniu Lewka Sylbera, jednego
z pierwszych miejscowych fabrykantów sukna i dzierżawcy dochodów propinacyjnych 2. W
roku 1826 od strony ul. św. Antoniego stanął jednopiętrowy murowany budynek o wymiarach
45 na 24 łokcie oznaczony nr polic. 28. Posiadał dwuspadowy dach kryty gontami. W budynku
były cztery izby mieszkalne i pięć sklepów3. Od strony ul. Jerozolimskiej działka ta pozostawała
niezabudowana. Stan taki trwał do sierpnia 1872, kiedy to postarzały L. Sylber przekazał dom
przy ul. św. Antoniego i Jerozolimskiej synom Gabrielowi, Leopoldowi, Samuelowi
(używającym nazwiska Zylbert) zastrzegając sobie w nim dożywotnie mieszkanie. Synowie w
roku 1875 za 13 750 rubli srebrnych zbyli nieruchomość na rzecz Pauliny Anieli Józefy z
Rotkiewiczów Grabowskiej mieszkającej w Zawadzie 4. W roku 1876 sukcesorzy Pauliny
Grabowskiej podzielili nieruchomość i dokonali jej sprzedaży. Dom o nr 28b od strony ul.
Jerozolimskiej znalazł się w posiadaniu Rajchmana, Dawida Ofmana i Wolfa Bajma. Natomiast
część od ul. św. Antoniego oznaczona nr 28a (tam, gdzie był Hotel Polski) nabył Izrael
Znamirowiecki5, który po kilku latach odsprzedał go Dawidowi, Cerce i Izaakowi Szepsom.

2

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357 (Prawa własności domów, 1875), k. 29 i n. (Wypis urzędowy domu nr 28).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk).
4
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357 (Prawa własności domów, 1875), k. 33 (Akt notarialny spisany przez
Wilhelma Millera).
5
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów).
3
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Od roku 1915 w kamienicy od strony ul. Jerozolimskiej była siedziba Komisariatu Policji
Państwowej6. Komisariat zajmował osiem pokoi. Zanim ulokowano tu Komisariat Policji
mieściła się w tym miejscu drukarnia W. Handwergera7.
Po wojnie w imieniu właścicieli zarządcą nieruchomości był Adam Pogoda. W drugiej połowie
lat 40. XX wieku od strony ul. Jerozolimskiej był sklep Genowefy Bińczyk oraz sklep z owocami
i słodyczami Janiny Pawłowskiej i Leokadii Wochny 8. W roku 1947 wyrokiem miejscowego
Sądu Grodzkiego nieruchomość wyłączono spod zarządu Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego
i przekazano w całości we władanie Dawidowi Szepsowi.
Więcej o tej nieruchomości w opisie ul. św. Antoniego.

Plan sytuacyjny z 1919 r. obrazujący zabudowę
nieruchomości przy ul. św. Antoniego/Jerozolimskiej nr
polic. 28c należącej wówczas do Cerki i Icka Szepsów.
Budynek „b” posadowiony frontową ścianą przy ul.
Jerozolimskiej 1, długi na 48 m, wysoki na 12 m. W 1914 r.
oszacowany na 34 412 rubli. Budynki oznaczone literami „c”
i „d” to dwupiętrowe oficyny zwrócone ścianami frontowymi
do dziedzińca, których wartość określono na 20 tys. rubli.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej:
APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie
(dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/2041.

6

W myśl Ustawy o Policji Państwowej z 24 lipca 1919 r. Komisariat Policji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim
przekształcony został w Komisariat Policji Państwowej. Podlegał on Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w
Brzezinach, która wchodziła w skład Komendy Policji Państwowej Okręgu II Łódzkiego. Pod koniec 1919 r.
zmieniła się siedziba tomaszowskiej policji, która od listopada 1918 r. mieściła się na pierwszym piętrze budynku
przy ul. Pilicznej 12 (obecnie ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego) a następnie została przeniesiona na ul.
Jerozolimską 1. Stan etatowy komisariatu na koniec 1919 r. to 3 oficerów, 3 podoficerów starszych, 13
podoficerów młodszych, 64 szeregowców, 8 urzędników i 1 goniec.
7
Biogram W. Handwergera zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów
Mazowiecki 2010, s. 110.
8
APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników
podatku obrotowego i dochodowego na 1947 r.).
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Policjanci z tomaszowskiego
Komisariatu przed siedzibą
na
ul.
Jerozolimskiej.
Fotografia z roku 1925.
Zbiory Jerzego Pawlika. W
latach
międzywojennych
przy ul. Jerozolimskiej 1
mieścił się Komisariat Policji
Państwowej w Tomaszowie
Mazowieckim.

1a.

(d. nr polic. 28b, nr hipoteczny księgi wieczystej 121, obecnie nr działki 12-219 i 12-220)
Jednopiętrowa kamieniczka i siedziba fundacji PROEM i „Społeczności Chrześcijańskiej TOMY”.
Dawniej budynki kina nazywanego najpierw „Odeonem”, później „Przedwiośniem” i
„Mazowszem”.

Widok na elewację budynku kina
„Mazowsze” przy ul.
Jerozolimskiej 1b i sąsiedniej
kamienicy pod nr 3. Fotografia z
końca lat 90. XX wieku.

Do roku 1887 była to część niezabudowanego placu, który wg rejestru pomiarowego miasta
oznaczony był nr 118. Jego właścicielem był Lewek Sylber a od roku 1887 Wolf Baum, który w
tym miejscu wybudował niewielki, parterowy budynek z przeznaczeniem na skład-sklep wyrobów żelaznych. Projektantem budynku składu był inż. Antoni Tarnowski9.
9

Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/206 (Akta
dotyczące budowy przez W. Bauma składu żelaza przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 28b w m. Tomaszowie).
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W roku 1925 właścicielem nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 1a został Adolf Bernstein
(Bernsztajn), tomaszowski przedsiębiorca, który prowadził kino „Odeon” mieszczące się wówczas przy ul. Tkackiej 1. Drugim współwłaścicielem był Jankiel Wejntreter (posługiwał się też
nazwiskiem Weintrejter jak i Wajntrajter). Plac o wymiarach 26 m na 38 m. W roku 1925 rozpoczęto budowę jednopiętrowego domu mieszkalnego i budynku o pow. zabudowy 532 m²
(wymiary: szerokość 14 m, długość 38 m., wysokość 10 m) z przeznaczeniem na sale nowego
kina. W roku 1928 obok kina (od strony północnej) na placu o pow. około 400 m ² zakończono
budowę jednopiętrowego domu mieszkalnego. Zajmował on pod zabudowę 187 m². Inwestorem budowy domu i właścicielem nieruchomości pozostawał wówczas Jankiel Weintreter, natomiast inwestorem budowy kina był Adolf Bernsztajn10.

Rysunek z projektu inż. architekta Antoniego Tarnowskiego przedstawiający fasadę sklepu-składu wyrobów żelaznych
Wolfa Bauma przy ul. Jerozolimskiej nr
polic. 28b wybudowanego około 1887 r.
Sklep z wyrobami żelaznymi funkcjonował jeszcze na początku lat 20. XX wieku.
Obecnie w tym miejscu stoi jednopiętrowy budynek mieszkalny wybudowany
około roku 1928 przez Adolfa Bernsztajna. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/206.

Plan z 1887 r. dotyczący położenia i zabudowy placu
przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 28b oraz przekrój
budynku składu żelaza Wolfa Bauma. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/206.

10

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów, poz. 86 i 574); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga
biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940).
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Plan sytuacyjny przedstawiający zabudowę placu
przy ul. Jerozolimskiej 1a w
1926 r. Literą „B” oznaczono budynek kina, literą
„D” jednopiętrowy dom
mieszkalny
Jakóba
Wajntretera. Zbiory APTM,
Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie
Mazowieckim
(dalej: SPBETM).

Budynek sali widowiskowej i zaplecza kina został oddany do użytku 13 kwietnia 1926 r. 11 Posadowiony na działce o pow. 420 m² nr hipot. 12112. Sala widowiskowa posiadała 500 miejsc
siedzących. Poza sala kinową budynek mieścił też dwa pokoje na biuro, trzy pokojowe mieszkanie i trzy izby sklepowe. Z opisu Michała Piaseckiego w książce pt. Z Tomaszowa do Magnitogorska wynika, że „wnętrze było urządzone nowocześnie, malowane ściany zdradzały wpływ
kubizmu, o czym świadczą kolorowe bryły sześcianów przecięte płaszczyznami w artystycznym
nieładzie”13. Kino prowadzone było przez właściciela Adolfa Bernsteina i jego małżonkę. Przed
wejściem w szklanych podświetlanych gablotach wyeksponowane były fotosy wyświetlanych
filmów14.
Od grudnia 1931 r. w kinie „Odeon” rozpoczęto projekcje dźwiękowe. Fakt ten został odnotowany przez „Republikę”. W artykule „Z Kina Odeon” korespondent z Tomaszowa donosił:
„Pierwsze dźwiękowe kino w Tomaszowie „Odeon” nie zawiodło. Aparatura dźwiękowa doskonała. Miasto nasze pozbawione wszelkich rozrywek ma nareszcie kino dźwiękowe”15. Ta sama
gazeta reklamując kino podawała, że posiada ono „aparaturę Western Electric”.
Pod koniec lat 30. XX wieku elewacja zbudowanego kilkanaście lat wcześniej budynku kina nie
przedstawiała się najlepiej. W opisie stanu sanitarnego z sierpnia 1937 r. stwierdzono, że „lico
budynku odrapane i nie odnawiane” a ponadto w podwórku „nieszczelny i niebielony śmietnik,
ustępy zanieczyszczone i przepełnione”16.
Działalność kina przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji kino funkcjonowało
pod zarządem niemieckim, a tomaszowski przedsiębiorca kinowy Adolf Bernstein trafił do
miejscowego getta. Sam budynek po 1942 r. administrowany przez Zarząd Nieruchomości Bezpańskich i Żydowskich ówczesnego powiatu tomaszowskiego17, pozostał nienaruszony, ale
nieogrzewany i nieremontowany uległ znacznej dewastacji.
11

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów, zestawienie z 1938 r., poz. 574).
APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta dot. nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 1a).
13
M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa-1995, s. 46.
14
Tamże, s. 65.
15
Tomaszów-Mazowiecki. Z kina Odeon, „Republika”, nr 340, 12.12.1931, s. 4.
16
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta, opisy z 1937 r.).
17
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta dot. nieruchomości przy
ul. Jerozolimskiej 1a).
12

8

Rysunek z planem rozgraniczenia nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej z 1926 r. na którym zaznaczono położenia Kina „Odeon”. APTM, MRN
i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta dot. nieruchomości
przy ul. Jerozolimskiej 1a).

Plan z roku 1933 przedstawiający rzut parteru sali widowiskowej przy ul. jerozolimskiej 1a. APTM, MRN i PMRN,
sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta dot. nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 1a).

W 1945 r. budynki przedwojennego kina „Odeon” zostały przejęte przez Zarząd Miejski. Nazwę
kina zmieniono na „Przedwiośnie”18. W roku 1945 i na początku 1946 r. wielokrotnie gościło
w nim kino objazdowe, które raz na dwa tygodnie przyjeżdżało do Tomaszowa.

18

T. Bojanowski, Kultura, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa - Łódź 1980,
s. 547.
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W styczniu 1946 r. władze miasta wystąpiły do Ministerstwa Informacji i Propagandy o uzyskanie koncesji na prowadzenie tego kina 19. Spotkały się jednak z kategoryczną odmową, a
kino przejęło w zarząd Przedsiębiorstwo Państwowe „Film Polski” podległe pod Okręgowy Zarząd Kin w Łodzi20. W lutym 1949 r. z uwagi na fatalny stan techniczny grożący katastrofą budowlaną kino „Przedwiośnie” zamknięto. Zarząd Miejski podjął starania o pilne przeprowadzenie remontu i modernizacji. „Głos Tomaszowski” z 5 sierpnia 1949 r. w artykule „Remont
Przedwiośnia zakończony”21 zapowiadał uruchomienie kina z początkiem września przez
Przedsiębiorstwo Film Polski. Prace remontowe trwały prawie 7 miesięcy. Przebudowano widownię; liczba miejsc siedzących zmalała do 400, za to powstała kabina kinooperatorów z
osobnym wejściem.
Jak wspomniałem wcześniej, krótko po wojnie budynek kina przy ul. Jerozolimskiej pozostawał
we władaniu miasta a następnie został przejęty przez Przedsiębiorstwa Państwowego „Film
Polski”. Prawnie był własnością Edwarda Konstantego Pawlaka zam. ul. Filtrowa 4 w Piotrkowie Tryb.
W roku 1950 kino „Przedwiośnie” zmieniło nazwę na „Mazowsze”. Po kolejnym remoncie, na
początku 1956 r. wyposażono je w projektory AP-3 i AP-5 z elektrodami węglowymi. W roku
1960 i 1962 miały miejsce kolejne modernizacje i remonty kina 22. Przystosowano go do wyświetlania filmów szerokoekranowych, zmieniono ekran kinowy na plastikowy, wymieniono
na nowy szeroko taśmowy aparat projekcyjno dźwiękowy 70 mm. „A5-50” z latarnią ksenonową. Przebudowano widownię wyposażając ją w pochylnię, na której umieszczono 330 teatralnych tapicerowanych foteli. W poczekalni urządzono sanitariaty i bieżąca wodą i kanalizacją, a na piętrze bufet i niewielką salkę kawiarnianą. Również na piętrze umieszczono kabinę
projekcyjną, ale wejście do niej prowadziło bezpośrednio z ulicy. Budynek kina uzyskał instalację centralnego ogrzewania z nową kotłownią a fasada budynku zyskała nowy wygląd 23. Na
balkonie od strony ul. Jerozolimskiej zamontowano podświetlany napis „KINO-MAZOWSZEKINO”. Modernizacja została wykonana kosztem około 4 mln zł 24.
Po prywatyzacji, od roku 1990 kino prowadził Mieczysław Banaszkiewicz 25, związany z „Mazowszem” od roku 1967, kiedy jako kinooperator rozpoczął tu pracę. W roku 1972 został głównym kinooperatorem, a potem wielokrotnie zastępował kierowników kina. W końcowym etapie kino prowadzone było przez Roberta Siemiątkowskiego, przedsiębiorcę kinowego z Rawy
Mazowieckiej26. Kino „Mazowsze” zamknięto w roku 1999. Warto też wspomnieć o sklepie
cukierniczym Dreznera jaki przez kilkanaście lat mieścił się na parterze budynku obok kina.

19

APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej MRN i ZM), sygn.
49/212/0/8/414 (Pismo MRN do Ministerstwa Kultury w teczce „Kultura i Sztuka”).
20
Tamże (Pismo Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 8 lipca 1946 r. kierowane do Zarządu Miejskiego w
Tomaszowie Mazowieckim).
21
Remont „Przedwiośnia” zakończony, „Głos Tomaszowski”, nr 212, 05.08.1949, s. 5
22
A. Skrzydlewski, Kalendarium ważniejszych wydarzeń w działalności kulturalno-oświatowej w latach 1945–
1975 w Tomaszowie Mazowieckim, [Tomaszów Mazowiecki] 1975, s. 3.
23
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Opis obiektu wraz z projektami technicznymi budynku kina
przy ul. Jerozolimskiej 1a).
24
A. Skrzydlewski, Kalendarium ważniejszych…, s. 4.
25
Mieczysław Banaszkiewicz to osoba szczególnie zasłużona dla tomaszowskich kin. W branży kinowej przepracował ponad 40 lat. Pracę rozpoczął 12 lutego 1959 r. jako kinooperator w kinie „Odeon” w Koluszkach. Po odbyciu służby wojskowej, 1 lutego 1967 r. przeniósł się do pracy w tomaszowskim kinie „Mazowsze” w którym
pracował do jego zamknięcia; oświadczenie wymienionego w posiadaniu autora.
26
Robert Siemiątkowski jako ajent prowadzi dziś kino MDK „Roma” przy ul. Krakowskiej 6c w Rawie Mazowieckiej; inf. autora.
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Budynek dawnego kina w roku 2007 kupiła „Społeczność Chrześcijańska Tomy” na potrzeby
fundacji PROEM. Po gruntownym remoncie obiekt służy celom religijnym, edukacyjnym i kulturalnym.
2/4/6. (d. nr polic. 26 i 27, plac wg. rejestru pomiarowego nr 60 i 61.) Nieruchomość
przyporządkowana do Pl. Kościuszki 1

Widok na fasadę domu przy ul. Jerozolimskiej 6. Fot. z 2020 r.

Nieruchomość ta została opisana w części opracowania dotyczącej zabudowy Pl. T. Kościuszki.
W pierwszej połowie XIX wieku od strony Rynku św. Józefa stał dom zajezdny zwany „Austerią
Dominialną”. Od strony ul. Jerozolimskiej była obszerna stajnia i wozownia. W samym rogu
przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z Rynkiem, około roku 1827 z inicjatywy Antoniego hr.
Ostrowskiego wybudowany został parterowy budynek o nr polic 27. Na początku lat 30. XIX
wieku mieścił sklepy27. Budynek jako własność kasy miejskiej przetrwał do początku XX wieku.
Po roku 1832 nieruchomość o nr polic. 26 stanowiła własność Skarbu Królestwa i dzierżawił ją
Jakub Stark 28. W roku 1853 na przetargu za 1500 rubli nabył ją Izaak Landau 29. W podwórku
były stajnie i oficyna. W roku 1866 w deklaracjach dochodu z domów i budowli, oraz wykazach
podatku podymnego za lata 1871-1873, jako właściciel domu wymieniony jest Edward Gustaw
Heinrich30. Od roku 1920 właścicielami nieruchomości zostali Zofia i Otton Gustaw Kindlajn,
właściciele majątku Mniszków, mieszkający przy ul. św. Tekli 5 m. 34 31. Od roku 1937 jako
właściciel wykazywany był Artur Gisler. Wówczas w skład nieruchomości wchodził też
piętrowy, murowany dom czynszowy stojący przy ul. Jerozolimskiej 6 i oficyna pod numerem
4. Zabudowania przy Pl. Kościuszki 1 i Jerozolimskiej 4-6 miały wspólne podwórze użytkowane
zarówno przez lokatorów tu mieszkających jak również gości hotelu „Paryskiego” zwanego też
„De Paris”.

27

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.).
Tamże.
29
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/88 (Akta tyczące się Rewizji Placów).
30
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.); tamże, sygn.
49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1873); tamże, sygn. 49/7/0/2.10/4428 (Wykaz płacących
składkę ogniową za lata 1909-1913).
31
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
28
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Do współczesności poza budynkami dawnej austerii przetrwał też budynek, który obecnie jest
domem mieszkalnym przy ul. Jerozolimskiej nr 6. Jak wynika z planów zabudowy tej posesji w
tym samym miejscu w połowie XIX wieku była część mieszkalna przy stajni. Na początku lat 90.
tegoż wieku był to już wolnostojący budynek mieszkalny.
Kamieniczka frontowa przy ul. Jerozolimskiej 6 to budynek wolnostojący, jednopiętrowy,
podpiwniczony z poddaszem gospodarczym. Strop nad piwnicami oparty na belkach stalowych
z ceglanymi sklepieniami. Budynek posadowiony na planie prostokąta o zwartej bryle,
murowany i otynkowany. Dach dwuspadowy kryty papą. Elewacja frontowa w układzie
symetrycznym, siedmioosiowa z sienią komunikacyjną w osi środkowej. Sień przedzielona
drzwiami wiatrołapu na dwie części, z pierwszej prowadzą drewniane schody na piętro i
poddasze. Okna prostokątne w pasie piętra w profilowanych obramieniach. Nad oknami
naczółki a pod parapetami niewielki gzyms ciągniony przez całą elewację. Kondygnacje w
poziomie rozdzielają dwa gzymsy a wieńczy bardziej wydatny gzyms koronacyjny.
W końcówce XIX wieku i w latach międzywojennych był to dom mieszkalny z wejściem od ul.
Jerozolimskiej i taki pozostał do współczesności. Przed rokiem 1914 czteropokojowe
mieszkanie zajmowała rodzina E. Heinricha, dwupokojowe zajmowane było przez Ellę
Torenberg, takie samo i sklep zajmował szewc Stanisław Pudlarski a dwa pokoje z kuchnią było
siedzibą Towarzystwa Śpiewaków Kościelnych 32. W latach 30. XX wieku z lewej strony elewacji
frontowej było wejście do perfumerii S. Korusiewicza. Po prawo lokal szewca Stanisława
Pudlarskiego. W wykazie kupców i przedsiębiorców z lat 1938-1939 odnotowano, że przy ul.
Jerozolimskiej 6 była piwiarnia J. Kołakowskiego i sklep galanteryjny Hany Bentkowskiej i
Joanny Antoniny Urbańskiej, sklep mączny Joska Rozenblita 33. Z ewidencji mieszkańców i
rejestru podatku od lokali wykazano, że w latach 1938-1939 w tym domu i w oficynie jaka
znajduje się w podwórku mieszkały rodziny Stanisława Cichego; Stanisława Strzeleckiego;
Wacława Lubczyńskiego; Rojzy Paruzel, Tadeusza Malińskiego; Jankiela Szterna 34.
Prawdopodobnie w pierwszej połowie lat 40. Dom znalazł się w posiadaniu rodziny Emmy i
Artura Geizlerów35, którzy na początku 1945 r. opuścili Tomaszów. Budynek zaliczono do
mienia porzuconego i przejęty został pod zarząd MZBM 36.
W latach 1948-1950 był też w tym miejscu Zakład Cukierniczy i cukiernia Stanisławy
Wojciechowskiej i Stanisława Kowalskiego 37. Następnie w tym samym miejscu mieścił się sklep
MHD, natomiast w podwórku Zakład Garmażeryjny PSS. W latach 70. i 80. XX wieku na
parterze z wejściem od ulicy po lewej stronie tam, gdzie w międzywojniu była perfumeria i
piwiarnia a później ciastkarnia, umiejscowił się sklep z rękodziełem ludowym Spółdzielni
„CEPELIA”. Obecnie w tym samym lokalu funkcjonuje biuro ogłoszeń i redakcja lokalna
„Dziennika Łódzkiego”.

32

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/970 (Akta pożyczki nr 157, deklaracje dochodu z 1906 i 1914 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr
zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
34
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
35
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1942/1943).
36
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych z marca 1946 r.).
37
APTM, Inspektor Pracy 16 Obwodu w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/118/0/-/75 (Zakład Cukierniczy [Stanisław] Kowalski w Tomaszowie [Mazowieckim ulica] Jerozolimska 6).
33
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Plan sytuacyjny z 1853 r.
przedstawiający
zabudowę
nieruchomości Jakuba Landau przy
Rynku i ul. Jerozolimskiej nr polic. 26
i 27 oraz zabudowę nieruchomości
nr. polic. 149 Abrama Elbingera przy
zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Polną.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/88
(Akta tyczące się Rewizji Placów).

Obok
fotografia
przedstawia
fragment
ul.
Jerozolimskiej
widzianej od Rynku św. Józefa (Pl. T.
Kościuszki). Z lewej jednopiętrowy
budynek Hotelu Polskiego, który w
1911 r. został przebudowany przez
Izraela
Szepsa
na
budynek
dwupiętrowy z nową elewacją
zaprojektowana przez inż. architekta
Karola Kleibera. Dalej po lewo,
dwupiętrowa kamienica przy ul.
Jerozolimskiej 1 należąca wówczas
do Cerki i Dawida Szepsów. Po
prawo widoczny szczyt i fragment
jednopiętrowego budynku „Austerii
Dominialnej”, późniejszego hotelu
„De Paris”, „Rossija”, „Europejski”,
który należał najpierw do A. hr. Ostrowskiego, później do Kasy Miejskiej i kolejno do Jakóba Starka, Izaaka Landau,
Edwarda Heinricha, Otto Kindlajna a po 1945 r. na powrót do miasta. Obok, narożny parterowy budynek
handlowy przy ul. Jerozolimskiej 2/4 (d. nr polic. 27), który zbudowano staraniem A. hr. Ostrowskiego a następnie
wydzierżawiono kupcom: Beniaminowi Goldman, Abramowi Elbingerowi, Abramowi Staymanowi, Zusmanowi
Goldmanowi, Jakubowi Stark, Judce Naparstkowi, Joachimowi Schomlińskiegmu i Aronowi Pająkowi. W latach
późniejszych należały do Iwego Bauma. Za parterowym budynkiem widoczny szczyt piętrowej kamieniczki przy
ul. Jerozolimskiej 6, która wchodziła w skład zabudowań austerii i późniejszego hotelu. Karta pocztowa z początku
XX wieku, prawdopodobnie wykonana po roku 1896 a przed rokiem 1910, reprodukcja wydana przez Galerię
ARKADY i PBG BANK w opracowaniu graf. T. Rodziewicza.
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Po lewo plan z 1892 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Edwarda Heinricha załączony do projektu inż.
architekta Jana Wołkowskiego dotyczącego budowy stajni i komórek. Rosyjska literą „б” oznaczono
jednopiętrowy budynek jaki nadal znajduje się przy ul. Jerozolimskiej 6. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/2609.
Po prawo plan sytuacyjny z 1928 r. przedstawiający ówczesną zabudowę placu przy Pl. T. Kościuszki 1. Literą „a”
oznaczono jednopiętrowy budynek frontowy, „b” oficynę mieszkalną, „f” dom piętrowy z wejściem od ul.
Jerozolimskiej nr 6. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/970.

Piętrowe komórki na
podwórku przy ul.
Jerozolimskiej 6. Fotografia z
2016 r.
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3. (dawniej nr polic. 28d, hipot. 387) Dwupiętrowa kamienica z oficyną i bramą przejazdową
w osi środkowej.

Współczesny widok na elewację frontową kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 3 oraz fotografie odbojów
umieszczonych przy wjeździe do bramy. Fotografia z 2020 r.

Dwupiętrowa kamienica z oficyną przy ul. Jerozolimskiej nr 3 została wybudowana przez
Izaaka Mendelsburga na placu o pow. 203,8 sążni kwadratowych (tj. około 928 m² w tym pod
budynkami 514 m², podwórko 361 m²). Budynek główny i przybudowana po prawo oficyna
wymurowane z cegły, otynkowane, dwupiętrowe, posadowione na planie litery „L”. Od frontu
budynek długi na 24 m, szeroki na 12,65 m, wysokość do kalenicy 14 m. Elewacja frontowa
dziewięcioosiowa. Oś środkowa w niewielkim ryzalicie z bramą przejazdową sklepioną łukowo.
Brama zabezpieczona ozdobnymi żelaznymi odbojami. Ponad bramą wysunięte na żeliwnych
wspornikach balkony pierwszego i drugiego piętra. Elewacja frontowa symetryczna,
tynkowana z boniowanym pasem parteru, dzielona w poziomie gzymsami między
kondygnacyjnymi. Okna prostokątne z ozdobnymi naczółkami. Obecnie lico elewacji ze
zniszczonym, odpadającym tynkiem. Z bramy przejazdowej w osi środkowej wejście na klatkę
schodową a w niej betonowe schody prowadzące na piętra i poddasze. Oficyna z odrębną
klatką schodową i oknami wychodzącymi na podwórko. W podwórku wybudowano studnię z
ręczną pompą. Budowę domu zakończono przed rokiem 1907.
Dom przeznaczony w części na mieszkania a w części na manufakturę sukienniczą z ręcznymi
warsztatami tkackimi Szmula Towia Mendelsburga, który zajmował sale na drugim piętrze oraz
w oficynie na pierwszym i drugim piętrze (łącznie 10 pokoi i dwie kuchnie) 38. Przed rokiem
1914 w kamienicy wynajmowali pomieszczenia: M. Wejnberg (3 pokoje na parterze); R.
Mielowski (sklep i jeden pokój z kuchnią); M. Gams (sklep i dwa pokoje z kuchnią); J. Gelblum
(dwie sale w piwnicy). W roku 1909 wartość głównego budynku oszacowana została na 11561
rubli, oficyny na 2804 ruble 39.

38
39

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/974 (Akta nr 25 dotyczące pożyczki nr 548 z 1909 r.).
Tamże.
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Od 19 sierpnia 1920 r. nieruchomość na zasadach współwłasności w posiadaniu Mendla Icka
Mendelsburga; Fiszela Mendelsburga; Abrama Mendelsburga; Krajndli Konigheit; Rózi
Kowalskiej; Chany Kałuszyner 40. Od listopada 1928 r. w wyłącznym posiadaniu Szmula
Mendelsburga. W roku 1918 dla potrzeb towarzystwa ubezpieczeniowego oszacowano
wartość budynków na 12 490 rubli41.

Plan zabudowy z roku 1928 dotyczący
nieruchomości Szmula Mendelsburga nr
polic. 28b, nr hipot. 385 przy ul.
Jerozolimskiej 3. Litera „a” oznaczono
dom frontowy, literą „b” oficynę, literami
„d - f” budynki gospodarcze. APPT, PTKM,
sygn. 48/71/0/-/974.

Pod koniec lat 30. XX wieku jako właściciel nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 3 wykazywany
był Szlama Rozenblat 42 i sukcesorzy Szmula Mendelsburga43, którymi byli Gitla, Fiszel i Izaak
Mendelburg 44. Nieruchomością administrowała Róża Kowalska i Krejndla Kenigheit później Jan
Kubacki zam. Jeziorna 20. Od 15 września 1936 kamienica w posiadaniu Szlamy Rozenblata
zam. ul. Kramarska 7, który w tym dniu nabył ją na publicznej licytacji. Z ustaleń komisji
miejskiej, stan sanitarny nieruchomości w 1937 r. przedstawiał się fatalnie. W opisie z 1

40

APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/4146 (Akta sprawy cywilnej Cz
55/34, zaświadczenie z 13 lipca 1933 r. nr 405 Wydziału Hipotecznego m. Tomaszowa Maz. o prawie własności
nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 3).
41
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/974 (Akta nr 25 dotyczące pożyczki nr 548).
42
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Teczka N. II-4/19/N/39/36 wykaz właścicieli nieruchomości w r. 1939).
43
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Podatek od nieruchomości za 1937-1938 r.).
44
Przyp. autora – Samuel Mendelsburg i bracia Fiszel i Izaak Mendelsburgowie w latach 1903-1914 prowadzili
Fabrykę sukna i trykotażu.
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września 1937 r. zaznaczono, że zlewy odprowadzane są bezpośrednio na ulice Jerozolimską,
ściek w bramie zanieczyszczony i nie bielony, schody brudne45.
Z zapisów Inspekcji budowlanej wynika, że w 1938 r. w budynku było 29 izb mieszkalnych. Na
parterze skład towarów manufakturowych Icka Mordkowicza. Była tu też siedziba (biura i
skład) Fabryki Sukna Icka Aleksandrowicza 46. Na parterze sklep spożywczy Moszka Blatta, sklep
z wyrobami sukiennymi Jankiela Szterna, galanteria Racheli Szperling. Moszek Rudelzak
prowadził sezonową sprzedaż owoców oraz wyrób i sprzedaż lodów 47. Pod koniec lat 30. XX
wieku w kamienicy wynajmowali: 3-pokojowe mieszkanie Róża Kowalska; 3-pokojowe Szymon
Pakin; 3-izbowe M. Wolkendberg; 4-izbowe Szaja Kenigheit; 2-izbowe A. Boguchwał; 3-izbowe
J. Goldberg; 3-izbowe Moszek Blat. Mieszkały tu tez rodziny Mordki Jakubowicza, Liby Złotow
i M. Dudelzaka48. Do roku 1933 mieli w tym domu sklep i mieszkanie małżonkowie Menachem
Kon i Sura Blima Wajs. W roku 1939 zamieszkał w kamienicy Alfons Aronson.
Po roku 1945 nieruchomość w zarządzie miejskim jako mienie opuszczone49. Pod koniec 1946
r. jako współwłaściciele występują Zelda Gerszonowicz i Majer Kenigheit. Natomiast w roku
1948 jako jej właściciele wykazywani byli Helena Woźniak i Stanisław Kwapisz.
Po roku 1945 w domu tym Zygmunt Jabłkowski tworzył jadłodajnię a Aleksander Mielowski
sklep spożywczy. W tym samym czasie Genowefa Sieczko otwarła pracownię krawiecką 50. W
latach 60. XX wieku na parterze, w lokalu po prawej stronie bramy przejazdowej mieścił się
sklep z farbami Adamusa a po lewej stronie salon fryzjerstwa damskiego „Carmen”
prowadzony przez Romualda Węglarskiego 51. Obecnie w lokalu po fryzjerze butik z odzieżą, a
obok sklep z bielizną.
5. (d. nr polic. 28, plac nr 118, hipot. 20) Narożna dwupiętrowa, dwufrontowa kamienica (róg
Jerozolimskiej 5 i Polnej 3)

Widok na fasadę narożnej kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 5 (róg ul. Polnej 3) Fot. z 2020 r.

45

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta z 1937 r.).
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Jerozolimskiej).
47
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
48
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z lat 1938-1939); APTM, US, sygn.
49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za 1938/1939 r.).
49
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych z marca 1946 r.).
50
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego na 1947 r.).
51
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz właścicieli nieruchomości z roku 1971).
46
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Od 17 czerwca 1823 r. plac nr 118 na którym stoi dom przy zbiegu ul. Jerozolimskiej 5 z ul.
Polną 3 znalazł się (na zasadzie kontraktu wieczysto-czynszowego) w posiadaniu jednego z
pierwszych miejscowych fabrykantów sukna Lewka Sylbera 52. Trzeba zaznaczyć, że wówczas
plac ten obejmował teren położony wzdłuż ul. Jerozolimskiej od ul. św. Antoniego aż do ul.
Polnej. W sierpniu 1872 L. Sylber przekazał całą nieruchomość synom: Gabrielowi;
Leopoldowi; Samuelowi, którzy posługiwali się wtedy nazwiskiem Zylbert. Oni to w roku 1875
za 13 750 rubli zbyli nieruchomość na rzecz Pauliny Anieli Józefy z Rotkiewiczów Grabowskiej
mieszkającej w Zawadzie 53. W roku 1876 sukcesorzy Pauliny Grabowskiej podzielili
nieruchomość i dokonali jej sprzedaży. Część południową działki o pow. ponad 1450 m², która
położona była przy północno wschodnim rogu skrzyżowania ul. Jerozolimskiej z ul. Polną nabył
Izrael Zamieński.
Jego sukcesor Dominik Zamieński prawdopodobnie na początku lat 80. XIX wieku na części
placu w linii zabudowy ul. Polnej wybudował dwupiętrowy dom mieszkalno-fabryczny 54. W
roku 1893 przy granicy działki od strony północnej D. Zamieński wybudował murowane
komórki55.
W połowie lat 90. XIX wieku właścicielem nieruchomości został Dawid Hoffman vel Offman.
On to w latach 1895-1896 od strony ul. Jerozolimskiej dobudował druga część kamienicy z
bramą przejazdową prowadzącą na podwórze i odrębną klatkę schodową 56. Autorem projektu
był inż. architekt Wilhelm Sroka. Nieco starsza część zespolona z nową tworzy budynek o
zwartej bryle posadowiony na planie wyglądem zbliżonym do odwróconej i nieco pochylonej
litery „L”, której dłuższe ramię (26 m) leży przy ul. Polnej, a krótsze przy ul. Jerozolimskiej.
Całkowita powierzchnia zabudowy około 1003 m², wysokość budynku od poziomu „0” do
kalenicy 16 m. Ściany tego dwupiętrowego, częściowo podpiwniczonego budynku są w
większości murowane z cegły ceramicznej a w części z łupanego kamienia wapiennego i
kamieni polnych. Nad ostatnią kondygnacją obszerne gospodarcze poddasze przykryte
dwuspadowym dachem krytym papą. Dwufrontowa elewacja z jednoosiowym ściętym
narożnikiem pozostaje od strony ul. Polnej symetryczna, siedemnastoosiowa z sienią
komunikacyjną w osi środkowej. Od strony ul. Jerozolimskiej dziesięcioosiowa z bramą
przejazdową na podwórze posesji w osi piątej, która pozostaje do lica ściany w pozornym
ryzalicie. Brama w niszy sklepiona półkoliście z ceglanym kolebkowym stropem opartym na
ułożonych poprzecznie belkach stalowych. W tej też osi nad bramą na piętrach wysunięte i
oparte na żeliwnych wspornikach balkony. Podobne balkony na osi w ściętym narożniku.
Obecnie ściany elewacji otynkowane na gładko bez ozdób architektonicznych. Pierwotnie były
dzielone poziomymi gzymsami między kondygnacyjnymi. Występował też ciągniony przez całą
długość elewacji gzyms podokienny na poziomie pierwszego i drugiego pietra. W tym samym

52

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357 (Prawa własności domów, 1875), k. 29 i n. (Wypis urzędowy domu nr
28).
53
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357 (Prawa własności domów, 1875), k. 33 (Akt notarialny spisany przez
Wilhelma Millera).
54
Na planie miasta z 1885 r. zaznaczono narożny budynek.
55
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3294 (Akta dotyczące projektu budowy przez Dominika Zamieńskiego w mieście Tomaszowie przy ulicy Polnej i Jerozolimskiej numer 28, murowanych komórek).
56
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4731 i 39/1/0/4/5848 (Akta z 1885 i 1886 r. dot. projektu budowy murowanego,
dwupiętrowego, z poddaszem i podpiwniczonego, frontowego domu mieszkalnego, dwóch niepodpiwniczonych oficyn i murowanego, parterowego budynku gospodarczego na nieruchomości Dawida Hoffmana przy
ulicy Jerozolimskiej pod numerem 28 w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
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poziomym pasie prostokątne okna w delikatnie profilowanych obramieniach. Opisane ozdoby
architektoniczne usunięte podczas remontu elewacji w latach 60. XX wieku.

Plan sytuacyjny dotyczący budowy komórek w
roku 1893 przedstawia ówczesną zabudowę
placu o nr polic. 28 przy zbiegu ul. Jerozolimskiej
z ul. Polną. Już wówczas frontem do ul. Polnej
stała piętrowa kamienica należąca do Dominika
Zamieńskiego. Na planie oznaczona literą „a”.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3294.

Plan sytuacyjny zabudowy
nieruchomości D. Hoffmana
z roku 1896 oraz przekroje
budynków gospodarczych
planowanych
do
wybudowania. Na planie
rosyjską
literą
„б”
zaznaczono część kamienicy
jaką
planowano
wybudować. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/5848.
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Z lewej rysunek fragmentu fasady frontowej kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 5 a z prawej widok elewacji i
przekrój budynku. Załącznik do projektu budowy z 1896 r. sporządzony przez inż. architekta Wilhelma Srokę. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/5848.

Plan sytuacyjny z 1902 r. przedstawiający zabudowę
nieruchomości przy skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul.
Polną (nr hipot. 120, nr polic. 28) należącej wówczas do
Dawida i Sury małżonków Rajchman oraz Jakuba i
Miriam małżonków Hofmanów. APPT, PTKM, sygn.
48/71/0/-/2038.

Przed pierwszą wojna światową jako współwłaściciele nieruchomości wykazywani byli
małżonkowie Jakób Icek i Mirja Liba Hofmanowie oraz Dawid i Sura Rajchmanowie. W domu
od strony ul. Polnej mieszkały rodziny: Jakóba Hoffmana (mieszkanie 7 pokojowe); Dawida
Reichmana (mieszkanie 4 pokojowe z kuchnią); Mendla Zameczkowskiego; Zelmana
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Blankieta57; Józefa Rubenczyka; Abrama Rajsbauma; Abrama Wolfa; Hersza Redlicha; Henocha
Helmera; M. Hausa; Izraela Goldberga. W tej części domu był też sklep z pieczywem Zelmana
Blankieta, sklep. M.Hausa, sala na krosna tkackie Abrama Moszkowicza i skład mieszczący się
w piwnicy Bartenbacha. W części domu od strony ul. Jerozolimskiej miały mieszkania rodziny:
Szymona Tuszyńskiego; Lajzera Hingiela (4 pokoje i kuchnia); Jankiela Goldmana (5 pokoi i
kuchnia); Hersza Oberziegera; Hersza Szwarca; Józefa Głogwskiego i skład Hersza Goldberga 58.
W międzywojniu nieruchomość w posiadaniu B. Lichtensteina, Dawida Rajchmana i Jakóba
Hoffmana59. Nieruchomością administrował Jan Kubacki. Wartość nieruchomości pod koniec
lat 20. XX wieku szacowano na 107810 zł. W porównaniu do lat przed wielką wojną zmienili
się mieszkańcy. W roku 1925 poza rodzinami współwłaścicieli zamieszkały w tej kamienicy
rodziny: Joska Szaca; Josefa Goldberga; Josefa Zylberberga; Icka Aleksandrowskiego;
Talmanów; Hersza Szwarca; Henocha Brauna; Herszela Cola; Mendla Zameczkowskiego; G.
Kupca; Abrama Fuksa; G. Ajzensztajna; Izraela Goldberga; Luzera Flajszmana. W jednym z
mieszkań miał siedzibę Związek Metalowców60. Na parterze z wejściem od ulicy miesił się skład
obuwia E. Koszerowskiego, księgarnia żydowska Joska Szaca a w ściętym narożniku sklep z
towarami kolonialnymi Jakóba Hoffmanna. Mieszkający w tym domu Chenoch Braun posiadał
piekarnię, Lewek Goldbeg prowadził skup wełny, Majer Chojnowski trudnił się sprzedażą
nabiału na targowisku, P. Szwarcman miał sklep spożywczy61. W latach 20. XX wieku w tym
domu miał siedzibę miejscowy oddział lewicowej partii żydowskiej BUND (Powszechny
Żydowski Związek Robotniczy) 62.
W czerwcu 1936 nieruchomość przeszła na własność Piotrkowskiego Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego. Na ogłoszonej licytacji 5 sierpnia 1936 r. została sprzedana za 71350
zł dla Ruchli i Pantyla Lichtensztajnów 63. Opis stanu sanitarnego nieruchomości z 1937 r.
wskazywał, że …śmietnik był przepełniony, ustępy zanieczyszczone, schody brudne, lico
budynku odrapane, balkony nie odnawiane64.
W latach 40. nieruchomość znalazła się w posiadaniu Wincentego Tejchmana. Żona
właściciela, Eugenia Tejchman w latach 50. i 60. XX wieku prowadziła w tym miejscu
(pomieszczenie w przyziemiu) magiel elektryczny, był tu też punkt wypożyczania sprzętu
gospodarstwa domowego. Obok, wejścia od strony ul. Jerozolimskiej mieściła się kwiaciarnia,
która przetrwała do współczesności. Obecnie w ściętym narożniku sklep z odzieżą a od strony
ul. Polnej fryzjer męski i sklep monopolowy.

57

Szlama Zelman Blankiet (ur. 6.03.1854 w Prażkach koło Będkowa, zm. 15.04.1924 w Tomaszowie) jako dziewięcioletni chłopiec przewoził konno meldunki powstańcze o ruchach wojsk rosyjskich. Mieszkał wówczas w Będkowie, później w Tomaszowie, gdzie był właścicielem piekarni; D. Warzocha, Tomaszowianie w powstaniu styczniowym, https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/tomaszowianie-w-powstaniu-styczniowym [dostęp:
29.08.2022].
58
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2038 (Akta nr 56 dot. pożyczki nr 1135 i 1399 dla Hoffmana i Rajchmana).
59
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-784 (Spis właścicieli nieruchomości); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga
biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
60
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2038 (Akta nr 56 dot. pożyczki nr 1135 i 1399, deklaracja dochodów za 1925 r.).
61
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Wykaz kupców i przedsiębiorców z lat 1938-1939).
62
Szerzej patrz: Bund (partia), https://pl.wikipedia.org/wiki/Bund_(partia) [dostęp: 31.08.2022].
63
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2038 (Akta pożyczki 1135 i 1399).
64
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta, opis z 15 VIII 1937 r.).
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Poniżej fragment wspomnień Zelmana Żółtowskiego, który tak zapamiętał ten dom na
początku lat 30. XX wieku65 - „Naprzeciwko fryzjera, na tej samej ulicy pod numerem siódmym
(mylnie podano numer, chodzi o dom pod nr 5), miał swój dom szanowany bogacz, chasyd i
bogobojny Żyd, reb Jekel Hofman, czy – jak go nazywano – Jekel „Nafciarz” lub „Ryży” Ja’akow.
Jego wielki dom na rogu Jerozolimskiej i Polnej z wielką liczbą żydowskich mieszkańców stał w
samym centrum żydowskiego Tomaszowa. Był to filantrop, szczodrą ręką wspierający każdego,
kto do niego się zwrócił. Jego narożny sklep hurtowy, wchodząc po schodach, składał się ze
zbytu nafty i soli. Tutaj było centrum tej branży.
Pamiętam niektórych mieszkańców tego wielkiego domu. Mieszkał tam reb Gedalja Szochet.
Tam też mieścił się „Bund”, zajmując pierwsze piętro na całą szerokość domu. Poniżej, na
parterze, mieszkał reb Josef Szac, księgarz. Jego starszy syn śpiewał w chórze kantora
Czamejńskiego, błogosławionej pamięci. Drugi syn, Abraham-Jechiel Szac, mieszka w Izraelu.
Tradycyjną chorągiewkę, którą dzieci machały w Radość Tory (Simchat Tora) można było dostać
tylko u handlarza książek reb Josefa Szaca.
W czasie I wojny światowej w tym domu mieściła się żydowska kuchnia ludowa, utrzymywana
przez instytucje dobroczynne, jak również gminę żydowską, której prezesem był wówczas znany
działacz społeczny i fabrykant reb Hilel Landsberg.
Od strony ulicy Jerozolimskiej była piwnica – sklepik z owocami Rojzy Bruc (Szwarc). Nieco dalej
znajdowała się piekarnia Kulawego Henecha Inni mieszkańcy domu, których zapamiętałem,
byli to: rodzina Goldberg, „Czarny Josef”, Grunem Ajznsztejn, Eliezer Flejszman, kierownik
Tamud Tory, uczony mąż, wysoki, o szlachetnym obliczu; trójka jego dzieci mieszka w Hajfie –
Mosze ze swoją żoną, wnuk reb Jekla Hofmana i Lejbl ze swoją siostrą w Kirjat Chaim.”

Widok na fragment biegu betonowych schodów z ozdobnie odlanymi
żeliwnymi wspornikami drewnianej poręczy. Wsporniki i poręcz
pochodzą z 1896 r. Fotografia z 2020 r.

65

Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck. Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 80 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu
autora).
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Ul. Polna 6. (d. nr polic. 188b, plac nr 118, w międzywojniu ul. Polna 4/6) Narożny,
dwufasadowy nowy dom ze ściętym narożnikiem przy skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul.
Polną.

Widok na elewację Domu
Handlowego „Polna 6”.
Fotografia z 2020 r.

Około roku 1830 nieruchomość o nr polic. 188 (plac wg. dziennika pomiarowego nr 118)
należała na zasadach wieczysto dzierżawnych do krawca Gutmana Sadokierskiego (nr. polic.
188b) i Jan Gustawa Grohe (188a) 66.
Jeszcze w latach 30. XIX wieku wydzielono z tego placu część narożną (o pow. 58 prętów i 90
stóp kwadratowych miary nowopolskiej) położoną przy skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul.
Polną. Jej właścicielem został Jan Roland a następnie jego syn Edward. Prawdopodobnie Jan
Roland w latach 30. XIX wieku wybudował na sąsiedniej działce zaznaczonej nr 187 dom
drewniany kryty gontem a po kilkunastu latach w jego miejsce piętrowy murowany z
mieszkalnym poddaszem oraz drewnianą oficynę, w której mieściła się farbiarnia i warsztat
tkacki. Na terenie tej nieruchomości była też stajnia i drugi dom drewniany wybudowany przez
Edwarda Rolanda. W roku 1866 Roland odstąpił nieruchomość o nr polic. 188 na rzecz Jana
Samuela Hirscha (Hirsza). W tym też roku Hirsch składając deklarację o dochodach z domu pod
nr polic. 188b oświadczył, że na jego placu oprócz murowanego, narożnego jednopiętrowego
domu przy skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul. Polową znajduje się drwalka i spichlerz. W
domu frontowym na parterze ulokowany był „sklep narożny przeznaczony na szynk, dwie izby
gościnne z bilardem i mieszkanie zajmowane przez właściciela a jedną izbę i sklep wynajmował
Lejbuś Brinholtz”67. Ponadto w domu tym wynajmowali jednoizbowe mieszkania: blacharz
Szaja Rozenblum; rzeźnik Izrael Zylberberg; krawiec Szlama Goldman; mydlarz Judka Grinholtz;
krawiec Mosze Abram Piotrkowski; cieśla Wincenty Szczepanik; handlarz Izrael Zelman;
handlarz Jankiel Rubin; czeladnik sukiennik Judka Rozenberg; szewc Josek Rozental68.
Prawdopodobnie pod koniec XIX wieku w narożnym domu zamieszkał Szlama Zełman Blankiet,
dziadek Michała Piaseckiego vel Mosze Pessesa69. Przy Polnej 6 mieszkał też sukiennik Lejb
Bok z żoną Ruchlą.

66

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 za 1866 r.).
68
Tamże.
69
M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 7-13, 35-36, 76-77 i 88-90.
67
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W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Polnej 4/6 została rozdzielona na dwie
części. Plac z narożnym jednopiętrowym murowanym domem (nr hipot. 71) pozostawał w
posiadaniu Moszka i Lejba braci Tuszyńskich zam. przy ul. Kramarskiej 7. Natomiast od 1934 r.
wschodnia część nieruchomości z jednopiętrowym domem mieszkalnym przy ul. Polnej 6
należała do Izaaka Icka i Biny Markowicz. Wcześniej współwłaścicielami nieruchomości przy
ul. Polnej 4/6 byli też Zajnwel Chleb zam. ul. Bazarowa 7 w Łodzi i Zelda Masler zam. przy ul.
Bóźniczej 1470. Na początku lat 40. XX wieku jako właściciel tej nieruchomości wykazywana
była Estera Winer71.

Plan sytuacyjny z 1934 r. przedstawia rozgraniczenie nieruchomości przy ul. Polnej 4/6 na część należącą do braci
Tuszyńskich i część małżonków Izaaka i Biny Markowiczów. APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4396.

W latach 1939-1940 nieruchomość administrowana przez Artura Gajzlera zam. przy ul. św.
Tekli 34. Dawny narożny dom przy ul. Polnej 4 został w latach 40. XX wieku zniszczony a
następnie rozebrany. Plac poza wybudowanym w latach 70. od strony ul. Jerozolimskiej
niewielkim, parterowym budynkiem trafostacji, pozostawał niezabudowany. Po roku 2000
nowy właściciel nieruchomości wybudował w tym miejscu dwupiętrowy budynek handlowousługowy o nowoczesnej, przeszklonej fasadzie. Pewnym nawiązaniem do dawnego domu jest
główne wejście, które też umieszczono w ściętym narożniku przy zbiegu ul. Polnej z
Jerozolimską.
Pod koniec wieku XIX właścicielem nieruchomości od strony wschodniej przy ul. Polnej nr
polic. 188a, nr hipot. 336 (obecnie Polna nr 8) został Chaim Winer. Około roku 1896 rozpoczął
on budowę piętrowej kamienicy i oficyny 72. Oficyna została rozbudowana w roku 1912.
Budynki przetrwały do współczesności. Zostały wyremontowane i nadal są zamieszkałe.

70

APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4396 (Akta sprawy C. 1332 o rozgraniczenie z powództwa Markowiczów przeciwko
Tuszyńskim, zaświadczenie nr 7 z Urzędu Hipotecznego).
71
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1942/1943).
72
APŁ RGP, sygn. 39/1/0/4/5878.
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Plan z 1893 r. przedstawiający istniejącą
zabudowę i planowane przez Józefa Winera
budynki do wybudowania przy ul. Polnej nr
polic. 188. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3164.

Rysunek z planu opracowanego w 1893 r. przez inż. architekta Jana Wołkowskiego przedstawiający fasadę domu
przy ul. Polnej 6 oraz rzuty planowanej do wybudowania oficyny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3164.
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7/9. (dawniej nr polic. 188 c, plac o nr 118) Obecnie działka nr ewid. 188, pow. 1400 m²,
zabudowana jednopiętrową kamienicą z przybudówką, łączna pow. zabudowy 542 m²

Widok na elewację frontową
kamienicy przy ul. Jerozolimskiej
7/9. Fotografia z 2020 r.

Prawdopodobnie do połowy XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie stoi jednopiętrowy dom przy
ul. Jerozolimskiej nr 7/9 był teren niezabudowany przynależny do placu o nr 118 i narożnego
domu nr polic. 188, który jak opisano wcześniej należał najpierw do Jana Bondel, następnie do
Sadokierskich, Groche i Rolandów.
W roku 1866 odnotowano, że przy ul. Jerozolimskiej 188 stał frontem do ulicy jednopiętrowy,
murowany dom mieszkalny Szmula Szepsa. W podwórku drugi drewniany, jednoizbowy dom
parterowy. W domu frontowym dwie izby i sklep zajmował właściciel. Drugi sklep i jedna izbę
wynajmował Dawid Pakuła a kolejne 2-izbowe mieszkanie na parterze należało do Mosze
Gertlera. Na piętrze sześć izb i kuchnię wynajmował fabrykant sukna Zelman Rubin. Dom w
podwórzu zamieszkiwała rodzina krawca Eliasza Serwatora73.
Na początku XX wieku nieruchomość po Szmulu dziedziczyła Mindla Szeps. W roku 1909
wybudowała parterowy dom mieszkalny a w roku następnym w głębi podwórza murowany,
parterowy budynek gospodarczy 74.

73

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APŁ RGP, sygn. 39/1/0/4/10290 i 39/1/0/4/1554 (Budowa domu przy ul. Jerozolimskiej nr 188 przez Mindlę
Szeps).
74
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Plan sytuacyjny z 1909 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Szmula i Mindli Szepsów przy ul.
Jerozolimskiej nr polic. 188c (obecnie jest to Jerozolimska 7/9). Przy ulicy oznaczony rosyjską literą „в” (jak polskie
„b”) jednopiętrowy dom mieszkalny, obok oznaczony rosyjską literą „б” murowany, parterowy dom mieszkalny,
w środku podwórka drewniany dom mieszkalny oznaczony rosyjską literą „г”, w głębi drewniane oficyny „e” i
projektowany budynek gospodarczy „a”. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11554.

W połowie XIX wieku z nieruchomością Szmula Szepsa od strony południowej sąsiadowała
nieruchomość Peretza Zajdlera, na której stał frontowy, drewniany dom z mieszkalnym
poddaszem, a w podwórzu oficyna i stajnia. W drewnianym domu mieszkania na parterze
wynajmowali: furman Hersz Orenbuch; Dawid Rozenblum; Mosze Rozenblum Binem
Rozenblum. Mieszkania szczytowe na poddaszu zajmowali: belfer Lajzer Szmigielski; Lejb
Rozenblum; krawiec Mendel Kirszbaum, krawiec Jakub Pijus. W oficynie mieszkał wyrobnik
Fiszel Salomonowicz i rzeźnik Abram Bermański 75.
W latach 20. XX wieku wykazywano, że nieruchomość przy ul. Jerozolimskiej 7/9 stanowiła
jedną całość i należała do Jankiela Rozencwajga i Chaima Kilsztajna. Dom mieszkalny długi na
25 m, wysoki na 9 m, wysokość do kalenicy 9 m, dach dwuspadowy o nachyleniu 15 °. W
budynku było 27 izb mieszkalnych 76. Drugi, przybudowany od strony południowej budynek o
długości 6,5 m, wysoki do kalenicy na 8 m, dach dwuspadowy o nachyleniu około 10 °. Stan taki
zachował się do końca lat 30. XX wieku77. Z opisu stanu sanitarnego tej posesji z sierpnia 1937
r. wynika, że kamienica posiadała wówczas nie odnowioną i odrapaną elewację78.
W latach międzywojennych mieszkały w tym domu rodziny Jankiela Rozencwajga, Chersza
Głogowskiego, Abrama Kilsztajna, Jankiela Szterna (trudnił się wyrobem sukna), C. Szterna,
Szlamy Kilsztajna, Chila Rajzbauma, (miał w tym domu sklep spożywczy), Moszka
Lenkowskiego, krawcowej Tezy Modrzewskiej, piekarza Moszka Książewicera 79. W latach 30.
XX wieku miały tu też mieszkania rodziny Moszka Lenkowskiego; Menasze Serwatera; Szmula,
Arona i Moszka Milsztajnów; Dawida Żółtowskiego80. Od strony południowej do domu
75

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
77
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
78
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny nieruchomości z 1937 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.).
80
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
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Rozencwajga i Kilsztajna przylegał mniejszy, jednopiętrowy budynek należący do Majlicha S.
Chojnowskiego. Budynek oznaczony był jako ul. Jerozolimska 11. M. Chojnowski prowadził
hurtownię-skład jaj. Na bazie tej firmy w latach 50. i 60. XX wieku w tym samym miejscu
funkcjonowało spółdzielcze przedsiębiorstwo o nazwie „Produkcja Jajczarska”81.
Po wojnie obie kamieniczki jako mienie opuszczone przejęte w zarząd komunalny. Obecnie
budynek posiada odnowioną i ocieploną elewację. Administrowany przez TTBS.

Po prawo widok na budynki przy ul. Jerozolimskiej 7/9. Fotografia z połowy lat 80. XX wieku, prawdopodobnie
autorstwa T. Kawki.

8/10. (nr polic. 149, hipot. 341) Dwupiętrowa kamienica Franciszka Więcławskiego.

Widok na elewacje budynków przy zbiegu ul. Polnej z ul. Jerozolimską. Wyższy budynek stojący z prawej strony
to dawna kamienica F. Więcławskiego przy ul. Jerozolimskiej 8. Narożny budynek ze ściętym narożnikiem też
dawniej należał do F. Więcławskiego. Fotografia z 2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 149 znalazła się w posiadaniu kramarza
Abrahama Elbingera, który do Tomaszowa przybył z warszawskiej Pragi. Zabudowana była
drewnianymi, parterowymi budynkami. Dom mieszkalny stał frontem do ul. Jerozolimskiej,
posadowiony na planie litery „L”, posiadał dach kryty gontami. Poza rodziną Elbingerów w
81

Książka telefoniczna woj. łódzkiego z 1939 i 1959 r., spis abonentów Tomaszowa Maz.
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latach 30. i 40. XIX wieku mieszkały w tym domu rodziny szewca Aleksandra Buczyńskiego,
postrzygacza Gottlieba Pitza, terminatora Piotra Gołembiewskiego i Karoliny Lindenkron 82.
W roku 1866 nieruchomość pod nr polic. 149 znajdowała się w posiadaniu Wilhelma
Nejgbauma. Już wtedy przy ul. Jerozolimskiej stał narożny, jednopiętrowy, murowany dom a
od strony ul. Polowej (Polnej) jednopiętrowa oficyna. W domu od strony ul. Jerozolimskiej
poza właścicielem, który zajmował trzy izby miał też trzy izbowe mieszkanie rabin Eliasz
Wieliczker. Na parterze sklep i jednoizbowe mieszkanie wynajmował Haim Samuel Zysman. W
domu tym mieszkały wówczas rodziny Szmula Żółtowskiego, Rajzli Kirszbaum, Piotra
Gniewkowskiego, Abrama Wajnberga, Karola Bruttiga, Józefa Kowalewskiego, Joska
Klejnmana. W oficynie od strony ul. Polnej mieli mieszkania Judka Hersz, Mosze Rejchman,
Eliasz Lipnik, Majer Fridman83.
Dwupiętrowa kamienica stojąca frontem do ul. Jerozolimskiej (nr 8) wybudowana została
około roku 1911 na zlecenie i ze środków Franciszka Więcławskiego, właściciela folwarku
Eleonorów w pow. Rawskim. Powstała na miejscu dawnego domu Nejgbauma.
Prawdopodobnie wykorzystano część piwnic i fundamentów dawnego jednopiętrowego
domu i oficyny. W tym samym czasie wybudowano frontem do ul. Polnej (narożną)
murowaną, dwupiętrową kamienicę z nadbudowanym trzecim niższym piętrem.
Wybudowano też oficynę jako jednopiętrowy budynek gospodarczy z przeznaczeniem na
stajnię i mieszkanie stróża. W podwórku wybudowano nową studnię wierconą z
obmurowaną żelazną pompą ręczną. Projektantem budynków był i nadzór nad budową
prowadził inż. architekt Karol Kleiber 84. Frontowa kamienica przy ul. Jerozolimskiej, to
dwupiętrowy budynek o zwartej bryle, murowany z cegły i otynkowany. Posadowiony na
planie prostokąta z dwuspadowym spłaszczonym dachem. Elewacja frontowa w układzie
symetrycznym, rozczłonkowana pilastrami tworzącymi jej ramowy podział. Pośrodku ściany
wzdłużnej brama wjazdowa na wewnętrzny dziedziniec. Obecnie lico ściany tynkowane na
gładko bez dodatkowych ozdób architektonicznych. Pierwotnie elewacja była podzielona w
poziomie gzymsami między kondygnacyjnymi i zwieńczona wydatnym gzymsem
koronacyjnym. Na wysokości parapetów okiennych pięter, wzdłuż całej elewacji niewielki
ciągniony gzyms podokienny.
W roku 1911 jako właściciel nieruchomości o nr polic. 149 nr. hipoteczny 341 wykazywany był
Michał Franciszek Więcławski. Na podstawie jego deklaracji i opisu specjalistów
Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wiemy, że w skład zabudowy działki
wchodził wówczas: trzypiętrowy dom stojący frontem do ul. Polnej wartości 12423 rubli; drugi
dwupiętrowy, murowany dom stojący frontem do ul. Jerozolimskiej wartości 13207 rubli;
dwupiętrowa, murowana przybudówka od strony ul. Polnej i dwie jednopiętrowe, murowane
oficyny. W podwórku studnia wiercona z ręczną, żelazną pompą ssąco-tłoczącą. Łączną
wartość zabudowy i działki wyceniono na 45 873 ruble85. W trzech budynkach były 34
mieszkania i 7 sklepów. Właścicielami sklepów do roku 1914 byli: Izrael Weissbaum,
82

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840); tamże, sygn. 49/7/0/1.2/380 (Teczka
mieszkańców domu pod nr polic. 149).
83
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
84
APŁ RGP, sygn. 39/1/0/4/16175 i 39/1/0/4/16127 (Akta budowy przez Franciszka Więcławskiego murowanej,
dwupiętrowej oficyny i takiego samego piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 149 na rogu ulic
Jerozolimskiej i Polnej w mieście Tomaszowie oraz wymiana okien w tejże kamienicy).
85
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1000 (Akt nr 6 pożyczki dla M. F. Więcławskiego).
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Rozenblum; Abram Hamburger; Pejsach Goldstein; Emanuel Futterhandler; Berek Steinberg;
Mojsze Salwetor86. W tym samym czasie mieszkania wynajmowali: Salomon Rajsbaum; Szmul
Milsztein; Izrael Wajsteman; Abram Kirszbaum; Ojzer Weiszberg; Jakób Berliner; Mordka
Rozenblum; Zelik Rozenblum; Aron Herbstein; Icek Oberziger; Chaim Neidelweis; Eliasz
Torenberg; Mechel Cygler; Lejbuś Weis; Jankiel Wolrend; Jakób najdelwais; Berek Giwerc;
Szaja Baum, Kantorowicz; Mosze Skorupa; Salomon Wejsberg; Estera Landau 87.
W latach 20. XX wieku jako właściciele nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 8/10 wykazywani
byli A. i J. Rajzbaumowie oraz Abram Winogrodzki. W budynku od strony ul. Jerozolimskiej
było 27 izb mieszkalnych i 1 lokal handlowy. Wynajmowali w nim mieszkania Małka Kowe,
Małka Wajnberger, Sura Wajsbaum, stolarz Chaim Rozenblit, krawiec Róża Binenstein i Łaja
Heimelfarb prowadząca handel rybami88. W budynku od ul. Jerozolimskiej miały mieszkania
rodziny Lajzera i Ruchli Himelfarbów; Małki Perli Kurc; Szlamy Dawidowicza; Sury Rajzbaum;
Dawida Ajzensztajna89.
Pod koniec lat 30. XX wieku w aktach podatkowych jako właściciele tej nieruchomości
wskazywani są Rywka i Izrael małżonkowie Kurc 90. Natomiast na początku lat 40. XX wieku jako
właściciele nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 10 (w aktach podatkowych) wykazywano
małżonków Wiktorię i Władysława Cychnerów. Natomiast jako właścicieli domu od strony ul.
Polnej (Polna nr 1) Motla Rozena 91.

Plan zabudowy narożnego placu o nr polic. 149 przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Polną. Literą „в” oznaczono
dwupiętrową kamienicę stojąca frontem do ul. Jerozolimskiej. Od lewej stan zabudowy z 1911 r., a na rysunku z
prawej strony zabudowa z 1913 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16127 i 39/1/0/4/16175.
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Tamże (Deklaracja M. Więcławskiego dot. dochodu z mieszkań i lokali).
Tamże (Deklaracja M. Więcławskiego).
88
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.).
89
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
90
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
91
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1942/1943).
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Fragment rysunku inż. architekta Karola Kleibera
dotyczący projektu fasady narożnego domu F.
Więcławskiego przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul.
Polną według planu z 1913 r. dotyczącego przebudowy
otworów okiennych na wystawy sklepowe w elewacji
od strony ul. Polnej. Widoczny podział elewacji
pilastrami a w poziomie gzymsami i boniowanie
płaszczyzny tynku na poziomie parteru i pierwszego
piętra. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16175.

Plan z 1914 r. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1000.
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11/13/15. (d. nr polic. 188, plac nr rejestru pomiarowego 118) Obecnie działka nr ewid. 189,
pow. 3113 m2, zabudowana czteropiętrowym blokiem mieszkalnym i budynkiem usługowym
o łącznej pow. zabudowy 889 m2, wybudowany w l. 70. XX wieku. Współwłasność wspólnoty
mieszkaniowej, nieruchomość administrowana przez TTBS.

Widok na blok mieszkalny i fragment parterowej przybudówki przy ul. Jerozolimskiej 11/15/17. Fotografia z 2020
r. Była tu apteka CEFARMU nr 59038 a w parterowym budynku przy ul. Jerozolimskiej 17 mieściła się Przychodnia
lekarska dla dzieci.

Od roku 1972 przy ul. Jerozolimskiej 11/15, frontem do ulicy stoi czteropiętrowy,
czteroklatkowy, blok mieszkalny z przybudowanym od strony południowej parterowym
budynkiem usługowym dawnej przychodni lekarskiej. Powierzchnia użytkowa bloku
mieszkalnego przekracza 2 495 m². Długość elewacji frontowej bloku mieszkalnego 46 m,
wysokość 15 m, dach (stropodach) spłaszczony, dwuspadowy. Przybudówka długa na 17,5 m,
wysoka na 3,5 m, stropodach dwuspadowy kryty papą. Po wybudowaniu elewacja bloku
częściowo otynkowana a częściowo lico z białej cegły wapienno-piaskowej tzw. sylikatowej. W
roku 2010 budynek ocieplony i otynkowany. Po zmianie użytkownika parterowej przybudówki
w roku 2016 i ten budynek gruntownie wyremontowano 92.
W połowie XIX wieku na miejscu, gdzie obecnie stoi powyżej opisany wielorodzinny blok
mieszkalny i parterowa przybudówka „Galerii Firan”, stały dwa parterowe, drewniane domy
mieszkalne. Narożny, położony przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Bóżniczą należał do rodziny
Fiszela Maslera (Meslera) (d. nr polic. 188f) a graniczący z nim od północy (drewniany dom
przy ul. Jerozolimskiej nr 13, d. nr polic. 188g) pozostawał w posiadaniu braci Szmula i Salema
Poznańskich. Na początku XX wieku w posiadaniu Dawida i Wolfa Szwarcmanów a w latach 20.
XX wieku należał do Sali Kwart i Nahema Salema. Był to dom z 16 izbami mieszkalnymi 93. W
latach 30. XX wieku w domu tym mieszkały rodziny Estery Zamulewicz; Joska Cynamona;
stolarza Berka Frydmana, Mani Kwart; Samelsona Zyndela i Wolfa Młynkiewicza 94.
Na obu działkach poza drewnianymi domami mieszkalnymi znajdowały się oficyny i liczne
budynki gospodarcze. W roku 1888 Fiszel Mosler wybudował od strony ul. Bożniczej
trzykondygnacyjny murowany dom mieszkalny, oficynę i budynki gospodarcze. Projektantem
tych budynków był inż. architekt A. Tarnowski95. W roku 1927 przy ul. Jerozolimskiej nr 15
92

Informacja z Działu Wspólnot Mieszkaniowych TTBS.
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z lat 1939/1940).
94
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
95
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/704 (Budowa domu i oficyny przy ul. Jerozolimskiej pod nr polic. 188 przez Fiszela
Moslera w Tomaszowie).
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Berek Rubin do XIX-wiecznej oficyny Moslera dobudował parterowy dom mieszkalny 96. Pod
koniec lat 30. XX wieku jako właściciele nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 13 wykazywani
byli Sala Kwart i M. J. Salem97. Drewniane, parterowe budynki rozebrano w latach
powojennych, a na początku lat 70. XX wieku wybudowano w tym miejscu wielorodzinny blok
mieszkalny.
Zelman Żółtowski, który w latach międzywojennych mieszkał w sąsiedniej kamienicy przy ul.
Bożniczej 3 tak wspomina dawnych mieszkańców domu przy ul. Jerozolimskiej 13 „Wspomnę
kilka charakterystycznych typów ludzkich z niskiego domku na Jerozolimskiej 13. Był to dom Mordechaja
Blacharza. Podobnie jak w innych domach na tej ulicy, tak i w tym niewielkim domu było kilka sklepów:
dwie jatki, sklep kolonialny i sklep z wypiekami.
Właściciel tego domu, Mordechaj Blacharz, w czasie I wojny światowej grał Niemcom na nosie,
potajemnie pędząc bimber. Kiedy niemiecki donosiciel Fabian przyłapał go na nielegalnej produkcji,
wszystko mu zabrał i zniszczył, lecz Mordechaj się nie wystraszył i kontynuował nielegalny proceder.
Kiedy jednak przyłapano go na produkowaniu fałszywych marek niemieckich, musiał wynosić się z
miasta.
Właścicielem sklepu kolonialnego był Herszel Tenenbojm, lecz sklep nazywano „U Rejzel Machls”. Ich
syn Josl mieszka w Nowym Jorku.
Sklep z wypiekami należał do piekarza Welwla (Wolfa) Młynkiewicza, a dwie jatki do Lei Arons, której
męża wołano „Israel Mosze Wariat”, i do Josla Baca (Cynamon) – wysokiego, mocno zbudowanego,
barczystego Żyda”98.

Dawny stan zabudowy nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej nr 13 i nr 15 przedstawiają plany
sytuacyjne jakie zachowały się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi a które
przedstawiam poniżej.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów, poz. 52).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
98
Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck. Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 79 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu
autora).
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1888
r. przedstawiający zabudowę
nieruchomości nr 188b Fiszela
Moslera przy zbiegu ul. Jerozolimskiej
z ul. Bożniczą. Na czerwono i
rosyjskimi literami „d, g, e”
zaznaczono piętrowe budynki
murowane wybudowane w 1888 r.
Przy ulicy Jerozolimskiej literą „a” i
rosyjska „b” zaznaczono drewniane,
parterowe domy z połowy XIX wieku.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/704.

Rysunki z projektu opracowanego przez inż. architekta
A. Tarnowskiego przedstawiające fasadę domu i
oficyny F. Moslera wybudowane w 1888 r. od strony ul.
Bożniczej. Budynki rozebrano pod koniec XX wieku.
Obecnie parking przed budynkiem „Galerii firan” przy
ul. Jerozolimskiej 15. Budynki ściana południowowschodnią stykały się z dwupiętrową kamienicą i
oficyną Chaima Zajdlera przy ul. Bożniczej 3. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/704.
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Plan sytuacyjny z 1894 r.
nieruchomości przy ul.
Jerozolimskiej nr polic. 188g
(obecnie ul. Jerozolimska
11/13 (tam, gdzie obecnie
stoi blok mieszkalny)
wówczas należącej do
Dawida Szwarcmana. Literą
„a” oznaczono parterowy,
drewniany dom kryty
gontem, stojący frontem przy
ulicy Jerozolimskiej. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/4319.

Rysunek z planu budowy oficyny i kloaki na placu przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 188g (obecnie Jerozolimska nr
11) przez Dawida Szwarcmana w 1889 r. Projekt opracował inż. architekta Wilhelm Sroka. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/4319.
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Bohaterów Getta Warszawskiego 3/5 (d. ul. Bożnicza 3) Obecnie niezabudowany plac
wykorzystywany na parking.
Od strony południowo-wschodniej za nieruchomością Fiszela Moslera znajdował się plac z
dwupiętrowym domem i zabudowaniami gospodarczymi Chaima Zajdlera i Fiszela Szenkera
(d. nr polic. 188a, plac nr 119, obecnie Bohaterów Getta Warszawskiego 3/5). Do roku 1895
to miejsce pozostawało niezabudowane. W latach 1895-1896 Chaim Zajdler wybudował
szczytem do ulicy dwie jednopiętrowe oficyny i budynki gospodarcze. Projekt tych budynków
opracował inż. architekt Wilhelm Sroka 99.

Plan orientacyjny i sytuacyjny pokazujący lokalizację
placu Chaima Zajdlera o nr polic. 188a przy ul. Bożniczej.
Poniżej projekt budowy oficyny i budynków
gospodarczych z roku 1895. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/5014.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5014 (Plany budowy piętrowej oficyny i budynków gospodarczych przez Chaima Zajdlera przy ul. Bożniczej nr 188a w Tomaszowie).
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Dwa lata po wybudowaniu oficyny, Ch. Zajdler postanowił wybudować przy ulicy dwupiętrową
kamienicę. Frontowa kamienica to dwupiętrowy, murowany i otynkowany dom wybudowany
około 1897 r. według projektu inż. architekta Wilhelma Sroki 100. Projekt zakładał
wybudowanie w linii zabudowy ulicy siedemnastoosiowego, dwutraktowego budynku z
dwoma bramami przejazdowymi, który od strony podwórka złączyłby trzy wcześniej
wybudowane oficyny. Ostatecznie jednak Chaim Zajdler zdecydował się do wybudować
mniejszy budynek, który połączył dwie oficyny. Nowo wybudowany dom miał symetryczną,
dziewięcioosiową fasadę z bramą przejazdową w osi środkowej.

100

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6629 (Projekt budowy domu przy ul. Bożniczej 188a przez Chaima Zajdlera).
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Plan sytuacyjny z 1897 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. Bożniczej 188a. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/6629.

Zelman Żółtowski, który w latach 20 i 30. XX wieku mieszkał w domu przy ul. Bożniczej 3
(Bohaterów Getta Warszawskiego 3) tak wspomina to miejsce „…Wspominanie i spacer po
Bożnicznej zakończę na domu numer 1-3. Był to dom Fiszla Szenkera, gdzie mieszkałem przez
czternaście lat aż do mojego wyjazdu z Tomaszowa w latach 30., jak również mieszkali tam moi
błogosławionej pamięci rodzice, trzech moich braci i jedna siostra aż do ich śmierci razem z
innymi tomaszowskimi Żydami w Treblince.
Z tego domu pamiętam niemal wszystkich mieszkańców: 22 rodziny, około 120 osób i dwa
minjany – sztibel otwocki i bractwo „Kinjan sfarim” – lecz wspomnę tylko kilku z nich, jak np.:
rodzina Tuszyńskich, tkacz, Kirszenbojm, masarz, Szlomo Pantl, tkacz; Mordechaj Szperling,
rzemieślnik; Rudy Zelik, kupiec; Melech Pakuła, tkacz; Icchak Goldsztejn (Icchak Flaszka), tkacz;
Chaim Joel Talman, tkacz; Icie Pakuła, czapnik, u którego w mieszkaniu odbywały się próby
tomaszowskiej amatorskiej trupy teatralnej; moi rodzice: Abraham Żółtowski, miejski trybiarz
w jatkach w żydowskim centrum miasta. Ojciec mój, niech spoczywa w pokoju, był chasydem
amszynowskim, znanym ba'al tfila i ba'al kore (z różnych powodów nie wykorzystam okazji,
żeby pochwalić się naszym rodowodem). Moja mama Ita, niech spoczywa w pokoju, była
najstarszą córką Chaima i Temy Grosmanów”101.
Po roku 1945 kamienica i oficyny przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w zasobach
komunalnych administrowanych przez ZBM a ostatnio przez TTBS. Nie remontowane uległy
degradacji i ostatecznie zostały rozebrane na początku XXI wieku.
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Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck.
Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 86 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu autora).
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12. (d. plac nr 107, nr polic. 150, obecnie plac nr 12-173) Narożna jednopiętrowa kamienica
ze ściętym narożnikiem przy rogu ul. Polnej 4.

Widok na narożny dom przy
skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul.
Polną. Fotografia z 2010 r.

W roku 1830 nieruchomość o nr polic. 150 (plac o nr rejestru pomiarowego 107) należała do
kramarza Moszka Bleyberga przybyłego do Tomaszowa z Inowłodza. Już wtedy stał w tym
miejscu narożny, parterowy dom. Poza właścicielem w domu tym mieszkały rodziny tkacza
Jana Krystyna Rosta, kramarza Mojzesza Hejfelda, Gerszona Pacanowskiego, tkacza Herszka
Elbingera102.
W roku 1866 odnotowano, że pod nr 150 znajduje się narożny, parterowy, murowany dom
mieszkalny, którego właścicielem jest Mosze Blejberg. W domu tym dwie izby i kuchnia
zajmowane były przez właściciela. Pozostałe mieszkania wynajmowali Icek Jakób Konn,
Mendel Windhaim, Lejser Orenbach, Pantyl Lichtenstein, Izrael Goździk. W oficynie mieszkali
Zymen Glas, Icek Goldberg, krawiec Szmul Blimbaum103.
W latach międzywojennych plac z narożnym domem mieszkalnym i oficyną w podwórzu
należał do Szmula Blihbauma vel Blibauma (6 izb i 1 sklep) i Chaima Blajberga (12 izb i 5 lokali
handlowych)104. Na parterze w lokalu z wejściem w narożniku mieścił się sklep z towarami
kolonialnymi Gerszona Oppenheima i A. Blibauma, zakład fryzjerski Lejba Blibauma, sklep z
dodatkami krawieckimi Lai Lewental i pracownia kamasznika Hila Michlewicza 105. W kamienicy
było 18 izb mieszkalnych i 6 izb handlowo-gospodarczych. Mieszkały tu rodziny Gerszona
Openhaima; Abe Michlewicza; Joska Pantyla; Haima Blajbega; Łai Lewenstal 106.
Po wojnie nieruchomość jako mienie opuszczone107 administrowana przez MZBM. W drugiej
połowie lat 40. XX wieku Józef Goździk otworzył w tym domu pracownię krawiecką, Jan Ogórek
sklep z częściami rowerowymi natomiast Antoni Koliński sklep galanteryjny, Monika Kolińska

102

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
103
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
104
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1922 i 1925); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
105
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr
zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
106
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
107
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
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z Marią Konaszczuk prowadziły sklep z wyrobami alkoholowymi 108. W latach 60. XX wieku w
miejscu przedwojennego sklepu kolonialnego Blihbauma ulokował się punkt kosmetyczny
„Praktyczna Pani”, później sklep z odzieżą.

14/16 (d. nr polic. 151) Zespół czterech parterowych pawilonów usługowo handlowych.
Dawniej drewniany dom Szapsla Blibauma i Abrama Szajewicza.

Widok na fasady zespołu pawilonów usługowo handlowych przy ul. Jerozolimskiej 14, 16 i 16a. Fotografia z 2020
r.

Obecnie przy ul. Jerozolimskiej 14/16 znajduje się działka o pow. 807 m 2, oznaczona nr 12174/1-6, która w 1982 r. została zabudowana czterema parterowymi budynkami handlowousługowymi. Pierwszy z nich (budynek baru) ma długość elewacji 15 m, następne dwa budynki
(salon kosmetyczny i sklep z aparatami słuchowymi) posiadają elewacje długie po 6 m, ostatni
budynek handlowy (sklepu odzieżowego) ma elewację długą na 7 m. Wysokość wszystkich
budynków nie przekracza 4 m. Łączna pow. zabudowy 328 m2. W roku 2006 budynek baru
został rozbudowany i uzyskał nową, półkolistą elewację frontową.
W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Jerozolimskiej 14/16 oznaczona była nr polic.
150 (plac według ówczesnego rejestru pomiarowego nr 108) i należała do Moszka Blayberga
a sąsiednia, narożna nieruchomość o nr 151 pozostawała w posiadaniu Zelmana Rejsbauma 109.
Moszek Blayberg był kramarzem, który przybył do Tomaszowa z Inowłodza. Prawdopodobnie
jeszcze przed 1830 r. wybudował frontem do ul. Jerozolimskiej parterowy, drewniany dom z
mieszkaniami na poddaszu, facjatką i dwuspadowym dachem krytym gontem. Wówczas poza
rodziną właściciela w tym domu mieszkała rodzina kramarza Mojżesza Heyfelda; tkacza Jana
Krystiana Rost. Nieco później zamieszkali w tym domu Gerszon Pacanowski i Herszek Elbinger
(lub Elbinkter)110.
W roku 1866 Mosze Blayberg w deklaracji podatkowej wskazuje, że jest właścicielem
narożnego, parterowego domu i drewnianej parterowej oficyny przy ul. Jerozolimskiej nr polic.
108

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego na 1947 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Akta nr 139 Wydz. Administracyjnego tyczące narzędzi ogniowych z 1849 r.).
110
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
109
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150. W głównym budynku właściciel zajmował wówczas dwie izby. Poza jego rodziną
mieszkania wynajmowali: Icek Jakób Konn; Mendel Windhaim; Lejser Orenbach; Pantyl
Lichtenstein i Izrael Goździk. W oficynie, która posiadała trzy ganki z odrębnymi wejściami
wynajmowali mieszkania: Zymen Glas; Icek Goldberg; Szlama Blumbaum 111.
Dom Mosze Blaybega przetrwał do roku 1899, kiedy nowy właściciel Abram Szajewicz dokonał
jego modernizacji i rozbudowy. Projekt nowego domu opracował inż. architekt Wilhelm
Sroka112. Dom po przebudowie posiadał na parterze trzy mieszkania dwuizbowe, jedno
jednoizbowe połączone ze sklepem, do którego było też wejście z ulicy. Na poddaszu
utworzono dwa mieszkania szczytowe. Elewacja budynku została oszalowana deskami, nowy
dach pokryty papą. W osi środkowej sień komunikacyjna w której były schody prowadzące na
poddasze. Do domu Szajewiczów od strony południowej przylegała parterowa dobudówka, w
której był sklep. W podwórku wzdłuż zachodniej granicy placu nadal stała parterowa oficyna
a po prawo drewniany budynek gospodarczy113.

Plan sytuacyjny przedstawiający położenie i zabudowę narożnej nieruchomości nr polic. 150 położonej przy
zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Piekarską. Literą „a” zaznaczono frontowy, parterowy, drewniany dom z
mieszkalnym poddaszem, rosyjską literą „б” parterową oficynę, rosyjską literą „г” dobudówkę z przeznaczeniem
na sklep, rosyjską literą „в” budynek gospodarczy. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7961.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7961 (Projekt przebudowy domu przez Abrama Szajewicza według projektu inż. W.
Sroki).
113
Tamże.
112
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Rysunek elewacji, przekrój i rzuty opracowane przez inż. W. Srokę, które załączono do projektu z roku 1899
dotyczącego przebudowy domu Abrama Szajewicza przy ul. Jerozolimskiej 150 (obecnie Jerozolimska 14/16).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7961.

W latach międzywojennych jako współwłaściciela nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 14
wykazywano Szapsla Blibauma. Natomiast jako współwłaściciele nieruchomości przy
Jerozolimskiej 16 wykazywani byli: Sender Kahan; Nusen Sztajnowicz; Chaim Lewkowicz;
Abram Szajewicz; Josek Lewkowicz 114. Na początku lat 40. XX wieku jako właściciel domu pod
nr 12 występował Chaim Blajberg a domu pod nr 16 spadkobiercy Zelmana Rajzbauma 115.
Tak oto wspomina to miejsce Zalman Żółtowski: „…Oto przypominam sobie dom na
Jerozolimskiej 14 należący do reb Abrahama Szajewicza (Abraham Palech), do którego
wchodziło się po kilku schodkach. Pamiętam, że w mieszkaniu u reb Abrahama był piec do
wstawiania czulentu, dostępny przez cały rok. A kiedy zbliżał się Pesach, z początkiem miesiąca
nisan zaczynało się wypiekać. „Wałkować” mace przychodziły polskie kobiety z okolicznych wsi.
Zapach wypiekanych mac z piekarni niósł się po całej okolicy. Jeszcze dziś stoi mi przed oczami
obraz godzin wieczornych, kiedy przed Pesach wynoszono świeżo upieczone, pachnące mace.
Dla zamożniejszych warstw społeczeństwa żydowskiego mace dostarczano do domów w
wielkich koszach w większych ilościach. Tragarze dostawali za to napiwek i życzyli koszernego
Peasach. Warstwy biedniejsze, jak rzemieślnicy i zwykli robotnicy, sami przychodzili do piekarń
z czystą poszewką na poduszkę, żeby kupić pół puda macy na święto.
W tym samym domu mieściła się jeszcze jedna piekarnia wyrabiająca mace. Należała ona do
Rachel-Lei, zajmującej się wypiekiem ciastek. Klientela zaopatrująca się u niej w mace
rekrutowała się przede wszystkim z kręgów chasydzkich. Jej wygląd zewnętrzny, z typowym,
błyszczącym czepcem na głowie, zsuniętym niemal na uczy, żeby – broń Boże – nie obnażyć
włosów, świadczył o jej pobożności i pozwalał mieć pewność, że zakupione w jej piekarni mace
są koszerne.
114

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III- 477 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości w latach 1922-1925);
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
115
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1942/1943).
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W tym samym wielkim podwórzu, które od południa graniczyło z podwórkiem domu, mieszkali
reb Jechezkiel [Hodl-macher], Abraham Bajtel, Bunem Kimelfeld inni.
W podwórzu od wschodu, od strony [Berl Nikes dem Fiszer], każdego dnia można było oglądać,
jak reb Herszel Powroźnik wyrabia sznury. Syn reb Abrahama Szajewicza stoi okręcony [„zoklejlech”], w którym trzyma pakuły, i kręci sznur przy pomocy wielkiego koła, którym przez cały
dzień obracał Jechiel Mosze, syn Krzywej Estery. Herszl Powroźnik, kręcąc sznur, chodził tam i
na zad, w ten sposób robiąc w ciągu dnia wiele kilometrów – jeśli liczyć według
kilometrówki”116.

Widok (od strony ul.
Piekarskiej) na budynek
Baru „Tyski” i fragment
parkingu przy zbiegu ul.
Jerozolimskiej z ul. Piekarską
(dawniej ul. Jerozolimska
18/20). Fotografia z 2021 r.

17/19 (w XIX wieku wg. rejestru pomiarowego plac C-2, nr polic. 169 i 170) Obecnie szczyt
bloku przy ul. B. Getta Warszawskiego 2/6, dawniej od strony ul. Jerozolimskiej drewniana
synagoga a od strony ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (d. ul. Bożniczej) parterowy,
drewniany dom z oficynami Jakubowiczów i Salomonowiczów.

Widok od strony ul. Jerozolimskiej
na szczyt i fragment północnej
elewacji bloku przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2/6. Właśnie
w tym miejscu od 1831 r. do 1939
r. znajdował się parterowy
budynek
starej
drewnianomurowanej synagogi i budynki
gminy żydowskiej, które opisano
poniżej. Fotografia z 2021 r.

Narożna nieruchomość przy wylocie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (d. ul. Bożnicza) w
latach międzywojennych i wcześniej zabudowana budynkiem synagogi, rzeźni i szkoły
talmudycznej gminy żydowskiej. Od strony wschodniej graniczyła z nieruchomością
Jakubowiczów przy ul. Bożniczej nr polic. 170 (w latach międzywojennych ul. Bożnicza 6).
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Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck.
Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 79-80 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu autora).
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Najprawdopodobniej w latach 1830-1831 od strony ulicy Jerozolimskiej na placu o pow. 2610
m², długiego na 40 m, który leżał przy zbiegu z ul. Bóźniczą, wybudowano parterowe budynki,
w których umiejscowiono żydowski trzyizbowy szpital, rzeźnię, trzyizbową szkołę talmudyczną
i drewnianą synagogę117. Z zapisów z roku 1849 dokumentujących składkę na narzędzia
ogniowe, szkoła mieściła się w drewnianym, parterowym, trzyizbowym budynku z sześcioma
oknami od ulicy, posiadała dach kryty gontem. Budynek szpitala był również parterowy,
trzyizbowy z dachem pod gontem. Szkoła i synagoga oznaczone były nr polic. 169. W latach
30. XIX wieku było tam mieszkanie zajmowane przez Abrama Sayblaugmana i jego żonę
Maryę118. Natomiast pod nr polic. 170 znajdował się dom braci Belfer i Arona Raszera, w
którym mieszkania wynajmowali: piekarz Lejb Obarzanek; furman Izrael Słowik; wyrobnik P.
Marchew. Prawdopodobnie w latach 60. XIX wieku było tam też mieszkanie Izraela Westmana,
nauczyciela, który do Tomaszowa przybył z Będkowa 119. Nie ma jasności skąd pochodziły
środki na budowę synagogi. Nieruchomość w aktach Burmistrza wykazywana była jako
należąca do Gminy Żydowskiej (Dozór Bożniczy). Właściciel osady a później miasta Antoni hr.
Ostrowski w roku 1829 miał zobowiązać się darować tworzącej się gminie żydowskiej plac oraz
30 szt. drzewa belkowego, 20 tys. cegieł, kamień łupany i 12 tys. dachówek z przeznaczeniem
na budowę synagogi120. Czy jednak zdołał wywiązać się z tego zobowiązania przed wybuchem
powstania listopadowego, nie jest pewne. Zapewne przynajmniej część środków pochodziła z
środków tworzącej się gminy żydowskiej i darowizn najzamożniejszych jej członków. Tym
bardziej, że obok synagogi powstała rytualna rzeźnia, szpital i szkoła talmudyczna.
Budynek synagogi, szkoły i szpitala żydowskiego posiadał zwartą bryłę, posadowiony na planie
zbliżonym do wydłużonego czworokąta, usytułowany ścianą frontowa wzdłuż ul.
Jerozolimskiej a szczytem z wejściem głównym zwróconym do ul. Bóźniczej. Konstrukcja
częściowo murowana a częściowo drewniana, ściany tynkowane, drewniana konstrukcja
dwuspadowego dachu kryta początkowo gontem a później papą. Długość od strony ul.
Jerozolimskiej wynosiła około 40 m, a więc była nieco dłuższa od synagogi przy ul.
Handlowej/Piekarskiej. Jej całkowita powierzchnia zabudowy wynosiła 560 m², kubatura 2 800
m³, dziedziniec 450 m² 121. Budynek starej synagogi wyłączono z użytkowania w 1925 r. z uwagi
na stan sanitarny i ugięcie belek sufitu, odrywające się deski podsufitki grożące zawaleniem.
Oględziny obiektu przeprowadzono przez komisję miejską 25 sierpnia 1938 r. nie wykazały
większych usterek w stanie technicznym budynku. Zalecono jedynie rozebranie starych
ustępów. Opis stanu sanitarnego obiektu z sierpnia 1937 r. stwierdzał, że budynek posiadał
nieodnowioną fasadę, nie bielony zgodnie z wymaganiami sanitarnymi śmietnik i zabrudzone
ustępy122.
117

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Akta Wydziału Administracyjnego nr 139, opis zabudowy pod nr 169);
tamże, sygn. 49/7/0/1.3/595 (Akta tyczące się należności skarbowych). Pod nr polic. 199 wymieniony jest „Dozór
Bożniczy” z dopiskiem „szkoła żydowska”. Natomiast prof. K.T. Witczak wskazuje powstanie synagogi na rok
1831; zob.: K.T. Witczak, Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów, [w:] Historia
tomaszowskich Żydów, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 10; Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, red. K.T. Witczak, s. 100, przyp. 3. Na planie miasta datowanym na rok 1830 (plan sytuacyjno-pomiarowy
sporządzonym przez Tuszyńskiego i Olszowskiego) budynek przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 199 jest już uwidoczniony. Najprawdopodobniej wtedy stał budynek przyszłej synagogi, ale określany był jako szkoła żydowska i rzeźnia.
118
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/395 (Dowody osób mieszkających w domu nr 169).
119
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
120
T. Seweryn, Historia powstania i rozwoju m. Tomaszowa Mazowieckiego, „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33, s.
1-14.
121
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
122
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Opis stanu sanitarnego posesji ul. Jerozolimskiej z 1937 r.).
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Synagoga spalona została przez Niemców 14 listopada 1939 r. 123
W latach międzywojennych stara synagoga służyła jako dom modlitewny dla żydowskich
kobiet124.
Na początku lat 70. XX wieku władze miejskie przygotowując plany nowej zabudowy tego
terenu wystąpiły do Wojewody Łódzkiego o wywłaszczenie nieruchomości, które nastąpiło w
1969 r. 125 Trzy lata później, w roku 1973 wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego
wybudowano w technologii wielkopłytowej czteropiętrowy, podpiwniczony, sześcioklatkowy
blok mieszkalny o pow. użytkowej 3 239 m². W roku 2006 podłączony do miejskiej sieci
ciepłowniczej a w 2011 r. poddany termomodernizacji. Jako budynek komunalny
administrowany przez TTBS.
Z uwagi na to, że w części wschodniej blok przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
posadowiony jest na dawnej nieruchomości o nr polic. 170, która wcześniej przypisywana była
urzędowo do ul. Jerozolimskiej, uważam za konieczne wspomnieć również o zabudowie jaka
wcześniej się tu znajdowała.
W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 170 znajdowała się w posiadaniu korcarzy
(prawdopodobnie wyrabiający kosze) Majera i Jankiela Belferów, którzy przybyli do
Tomaszowa z Ujazdu. Przed rokiem 1830 prawdopodobnie to oni wybudowali w tym miejscu
parterowy, drewniany, kryty gontem dom mieszkalny. Poza właścicielami mieszkał tu też
Abram Wejsbard126. W latach 60. XIX wieku nieruchomość stanowiła współwłasność Arona
Rosnera i piekarza Leiba Obwarzanka, którzy byli sukcesorami Belfera. Poza nimi w domu
mieszkała tez rodzina furmana Izraela Słowika i wyrobnicy Perki Marchew 127. Pod koniec lat
80. XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Fałka Salomonowicza i Mordki
Jakubowicza. Około roku 1887 F. Salomonowicz do drewnianego domu stojącego frontem do
ulicy dobudował jednopiętrowy, trzyosiowy, dwutraktowy murowany dom mieszkalny z
dwoma mieszkaniami128. Z planu sytuacyjnego jaki wówczas sporządził inż. A. Tarnowski,
wynika, że oprócz drewnianego, krytego gontem domu i przybudowanej do niego oficyny stał
na tej działce jeszcze jeden, ale mniejszy drewniany dom pod gontem.
Dziesięć lat później, Mordka Jakubowicz nosząc się z planem wybudowania na tym placu
kolejnej oficyny, zlecił wykonanie projektu inż. Wilhelmowi Sroce. Na planie sytuacyjnym z
roku 1896 r. wynika, że przy ulicy stał już nie drewniany a murowany dom z bramą
przejazdową w osi środkowej i przybudowanymi do niego dwiema oficynami. W mojej ocenie
nastąpiła pomyłka, bowiem na innych planach dom frontowy oznaczony został jako drewniany
i taki pozostał do końca lat 30. XX wieku. Dom razem z oficynami tworzył zabudowę na planie
123

Opis synagogi w oparciu o protokół komisyjnych oględzin z 25 VIII 1938 r. z teczki Wydziału Budowlanego ZM
Tomaszowa Maz. i zaświadczenie ZM Wydz. Techn. z 4 I 1940 r. dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, polisa nr 1217 i 957.
124
Z. Żółtowski w swych wspomnieniach tak oto zapamiętał to miejsce: „..Zawsze i ciągle przed moimi oczami stał
będzie widok, jak nasze matki, babki, ciotki i po prostu pobożne Żydówki w szabat rano, odziane w szabatowe,
odświętne stroje, z grubym modlitewnikiem „Korban Mincha” w ręce, podążają do modlitewni dla kobiet (wajberszul) w bejt ha-midraszu na rogu Bóżnicznej i Jerozolimskiej, cztery schodki w górę.”; Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik
jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck. Tomaszow-Mazowieck izkor buch,
red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 84 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu autora).
125
APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi, sygn. 39/825/0/26/5937 (Wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 17 w Tomaszowie Maz.; akta zawierają plan nieruchomości).
126
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
127
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
128
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/154 (Budowa domu przy ul. Bożniczej 170 w Tomaszowie przez Fałka Salomonowicza
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litery „C”. Dodatkowo do wschodniej ściany szczytowej domu przybudowany był niewielki,
jednopiętrowy, murowany budynek mieszkalny. W podwórku szereg drewnianych budynków
gospodarczych129.

Projekt inż. architekta A. Tarnowskiego z 1887 r. dotyczący budowy przez Fałka Salomonowicza jednopiętrowego,
murowanego domu mieszkalnego przy ul. Bożniczej nr polic. 170. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/154.

129

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6302 (Plan budowy domu przy ul. Bożniczej 170 w Tomaszowie przez Mordkę Jakubowicza).
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Plan sytuacyjny z 1896 r. opracowany przez inż. architekta W. Srokę przedstawiający zabudowę nieruchomości
przy ul. Bożniczej 170. Literą „a” oznaczono murowany dom mieszkalny, rosyjskimi literami „б” i „д”
przybudowane do niego oficyny, literą „г” oficynę przy ulicy, literą „o” planowaną do wybudowania murowana
oficynę, pozostałe budynki to oficyny gospodarcze. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6302.
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18 i 20. (d. nr polic 161 plac nr 109) Plac parkingowy. Dawniej przy ul. Jerozolimskiej nr 18 stał
narożny, drewniany, parterowy budynek mieszkalny z 8 izbami. położony przy zbiegu ul.
Jerozolimskiej z ul. Piekarską). Natomiast przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Małą pod nr 20
znajdował się jednopiętrowy, narożny, sześcioizbowy, murowany dom.

Współczesny widok na parking jaki znajduje się na miejscu XIX-wiecznego, drewnianego domu przy ul.
Jerozolimskiej 18/20. Fotografia z 2021 r.

Prawdopodobnie już w roku 1830 w miejscu, gdzie obecnie jest plac parkingu przy ul.
Jerozolimskiej 18/20 stał narożny dom o nr polic. 161, posadowiony frontem do ul.
Jerozolimskiej a szczytem do ul. Piekarskiej (obecnie ul. Jerozolimska 18). Prawdopodobnie
Icek Judka Nisenbaum (Nisbaum), woziwoda, który przybył do Tomaszowa przed rokiem 1830
na dzierżawionym placu 109, przy ul. Jerozolimskiej wybudował wymieniony powyżej
parterowy, drewniany dom. Posiadał cztery izby na parterze i jedną izbę na poddaszu. W
ścianie frontowej od strony ul. Jerozolimskiej miał cztery okna i dwa okna w izbie na poddaszu.
Podobnie jak w budynkach sąsiednich dach kryty gontem130. Prawdopodobnie on to w
następnych latach przy zachodniej granicy działki wybudował murowaną parterową oficynę.
W roku 1866 nieruchomość o nr polic. 161 znajdowała się w posiadaniu sukcesorów Icka
Nisenbauma. W deklaracji podatkowej z tego roku, która dotyczyła dochodu z domu
wskazano, że w drewnianym, parterowym domu z facjatką przy ul. Jerozolimskiej nr polic 161
znajdowało się pięć izb. Jedno mieszkanie i lokal ze sklepikiem zajmował K. Nisbaum. Na
parterze mieszkał też szewc Lejbuś Moskowicz i makler Ajzyk Tuflewicz. Na poddaszu w
facjatce miał mieszkanie Icek Bernowicz131.

130

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.).
131
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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Po lewo plan sytuacyjny z 1887 r.
przedstawiający ówczesną zabudowę placu
nr polic. 161 przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z
ul. Piekarską. Literą „a” oznaczono
drewniany dom Nisbauma wybudowany
przed 1830 r. Rosyjskimi literami „б, в, г”
oznaczono mutowane oficyny z połowy XIX
wieku.

W roku 1887 jako właściciel, lub
współwłaściciel
nieruchomości
występuje
Icek
Król,
który
dobudował piętro nad częścią
parterowej, murowanej oficyny
stojącej wzdłuż zachodniej granicy
placu132. Jak wynika z planu
sytuacyjnego
załączonego
do
projektu budowy opracowanego
przez inż. architekta Antoniego
Tarnowskiego, wówczas pod nr polic.
161 od strony ul. Jerozolimskiej nadal
stał parterowy, drewniany dom
mieszkalny kryty gontem, a wzdłuż zachodniej granicy działki stała oficyna, która w części była
jednopiętrowa a w części parterowa.

W roku 1897 Zuken Perec Moszkowicz na tym
samym placu przy ul. Jerozolimskiej (nr polic.
161) w oparciu o projekt inż. architekta
Wilhelma Sroki wybudował nowy murowany,
jednopiętrowy
dom
mieszkalny.
Umiejscowiony został wzdłuż zachodniej
granicy placu, szczytową ścianą przy ul. Małej
a frontem skierowanym w kierunku ul.
Jerozolimskiej133.

Plan sytuacyjny i przekrój domu Zukena Pereca
Moszkowicza pod nr 161 przy zbiegu ul. Jerozolimskiej
z ul. Krótką i ul. Piekarską. Projekt inż. Wilhelma Sroki z
roku 1897. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6431.

132

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/273 (Dobudowa pietra nad oficyną przez Icka Króla).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6431 (Akta dotyczące projektu budowy w roku 1887 przez Zukena Pereca Moszkowicza domu pod nr 161 przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Krótką).
133
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Rzuty i rysunek elewacji
domu
Zukena
Pereca
Moszkowicza pod nr 161
przy
zbiegu
ul.
Jerozolimskiej z ul. Małą z
projektu inż. Wilhelma Sroki
dotyczącego budowy w
roku 1897. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/6431.

W latach międzywojennych opisywana nieruchomość nosiła nr 18 i 20 (przy ul. Jerozolimskiej).
Część oznaczona nr 18 pozostawała w posiadaniu Joska Hersza Goldberga oraz Fiszela i Estery
Salomonowiczów, który byli sukcesorami Moszkowicza 134. W spisie z 1938 r. odnotowano, że
pod tym adresem mieszkali: Fiszel Salomonowicz; Dawid Wald; Chaim Wechberg; Zelda
Kochin135. Mieszkająca w tym miejscu Zelda Kalisz od 1938 r. prowadziła handel woda sodową,
sezonowy wyrób i sprzedaż lodów 136. Natomiast murowany dom przy ul. Jerozolimskiej 20 w
latach międzywojennych należał do Rywki Moszkowicz 137.
Prawdopodobnie budynek drewniany przy ul. Jerozolimskiej 18 (ul. Piekarska 1) nie przetrwał
wojny. Natomiast piętrowy, murowany dom na rogu ul. Małej i Jerozolimskiej pozostawał
zamieszkały do lat 80. XX wieku i został rozebrany dopiero na początku l. 90. XX wieku.

Widok na kamieniczkę przy ul. Małej 2 i narożną
kamieniczką przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul.
Małą. Obecnie narożna kamieniczka przy ul.
Jerozolimskiej 20 nie istnieje a na jej miejscu
znajduje się południowa część parkingu. Fot. z lat
60. XX wieku autorstwa T. Kawki.

134

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz posiadaczy nieruchomości, 1938-1939).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.).
136
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
137
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
135
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22. (d. nr polic. 162) Jednopiętrowa, narożna kamieniczka przy rogu ul. Małej (sklep „Żabka”)

Widok na elewację frontową
kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 22.
Fotografia z 2020 r.

W pierwszej połowie wieku XIX, nieruchomość o nr 162 pozostawała w posiadaniu krawca
Chaima Rajchmana, który do Tomaszowa przybył z Ujazdu. Stał tam parterowy, drewniany
dom z dwiema izbami mieszkalnymi i salą przeznaczoną na tkalnię oraz mieszkaniem na
poddaszu. Wówczas w tym domu mieszkał też wyrobnik Mosze Szeps, który przeprowadził się
do Tomaszowa z Końskich138. W roku 1866 w deklaracjach dochodu z domów odnotowano, że
nieruchomość po Chaimie Rajchmanie odziedziczył Josek Helfgot 139.
W roku 1910 właścicielem nieruchomości została Sura Helfgot i Maria Biederman 140. Dom
wybudowany około roku 1911 przez Chaskiela Helfgota w oparciu o projekt inż. architekta
Karola Kleibera141.

Plan sytuacyjny i orientacyjny z 1910 r. dotyczący
nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej nr polic.
162 (obecnie ul. Jerozolimska 22). APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/10944/1.

138

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
139
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
140
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4052 (Akta dotyczące przejścia na Surę Helfgot i Marię Biederman czynszowej nieruchomości nr 162 w mieście Tomaszowie).
141
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10944 i 39/1/0/4/10944/1 (Akta dotyczące projektu i budowy przez Chaskiela Helfgota murowanego, piętrowego domu, takich samych drewutni pod numerem 162 przy ulicy Jerozolimskiej w
mieście Tomaszowie).
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Rysunki projektu budowy domu przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 162 opracowane w roku 1910 przez inż.
architekta Karola Kleibera na zlecenie Chaskiela Helfgota. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10944/1.

Rysunek przedstawiający projekt
bocznej elewacji domu przy ul.
Jerozolimskiej nr polic. 162 (od strony
ul. Małej).
APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/10944/1.

Około roku 1812 właścicielami nieruchomości zostali małżonkowie Hauser vel Hauzner i
małżonkowie Rozenzweig142. W latach 20. XX wieku nieruchomość należała do Emanuela
Hauzera143. Właściciel na parterze z wejściem w ściętym narożniku pry zbiegu ul. Małej i
Jerozolimskiej prowadził sklep z towarami kolonialnymi. Pod koniec lat 30. nieruchomość w
posiadaniu Rozenblumów 144 a sklep spożywczy i z towarami kolonialnymi prowadzony był

142

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4218 (Akta dotyczące przejścia na małżonków Rozenzweig i małżonków Hauser
czynszowej nieruchomości nr 162 w mieście Tomaszowie).
143
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
144
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
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przez Etlę Leitman145. Na początku lat 40. XX wieku jako właściciel wykazywany był Gabriel
Szerman146.
Tak oto wspomina to miejsce Zelman Żółtowski147 „… Pamiętam także piękny dom pośrodku
ulicy (Jerozolimska 22), który należał do Emanuela Chlawnesa (Hauzer). Pamiętam kilkoro
lokatorów tego domu z pierwszego piętra: Mosze Markowicz (Mosze Lea-Dines); dwaj jego
ocaleli synowie mieszkają: Leon w Izraelu, zaś Isrolik – w Ameryce. Pamiętam Jenkla
Bogacza148, klezmera grającego na weselach na basie, który mieszkał na pierwszym piętrze.
Pamiętam narożny sklepik Rachel Faliks. Jej mąż, Lejbisz Niedźwiedź 149, był gabajem w sztiblu
szydłowieckim, który mieścił się w jego mieszkaniu, gdzie w każdy szabat odbywały się modły”.
Z ewidencji Urzędu Skarbowego wynika, że w latach 1938-1939 w domu przy ul. Jerozolimskiej
22 mieszkały rodziny Hersza, Abrama i Beniamina Rozencwajg (mieszkanie nr 1 i 2); Izaaka
Kaufmana; Cyrli Cwajg; Moszka Markowicza i Izaaka Boguchwała 150. Po roku 1945
nieruchomość jako mienie opuszczone administrowana była przez MZBM 151. Po roku 1945
Antoni Kłosiński otworzył w tym miejscu pracownię krawiecką 152.
Obecnie budynek wyremontowany, pozostaje w zasobach komunalnych, administrowany
przez TTBS. Od strony ul. Jerozolimskiej sklep spożywczy sieci „Żabka” i zakład fryzjerski.

Widok na fasadę domu przy ul. Jerozolimskiej 22 podczas prowadzania w 2016 r. remontu elewacji. Jak widać na
odsłoniętym z prawej strony fragmencie ściany już wówczas nie było dawnych ozdób architektonicznych, które
zostały zniszczone podczas remontu w latach 60. XX wieku.

145

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1942/1943).
147
Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck.
Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 78 (robocza kopia tłumaczenia w posiadaniu autora).
148
W oryginale po polsku: Bogacz (przyp. tłum.).
149
W oryginale po polsku: Niedźwiedź (przyp. tłum.).
150
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
151
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych z marca 1946 r.).
152
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego na 1947 r.).
146
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Widok z roku 2016 od strony ul. Małej na elewację domu przy ul. Jerozolimskiej 22 i rozgrodzone podwórko tej
nieruchomości.

24.(d. nr polic. 163, plac nr 112) Obecnie od strony ul. Jerozolimskiej działka niezabudowana.
Na początku lat 30. XIX wieku jako posiadający dom przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 163
wymieniony jest Mordka Josek Grinholtz, ale już w drugiej połowie lat 30. Jako właściciel
nieruchomości, na której stał drewniany, parterowy dom mieszkalny wymienia się rzeźnika
Markusa Wszędobylskiego, który przybył do Tomaszowa z Przedborza 153. W roku 1866 w
deklaracjach dochodu z domów i budowli jako właściciel występuje sukcesor M.
Wszędobylskiego Izrael Jakubowicz i Lejb Wszedobylski. Poza nimi w domu tym zamieszkiwały
rodziny Joska Szmulowicza i Mendla Frejlicha. Izrael Jakubowicz w tym miejscu prowadził
olejarnię.
Na początku XX wieku jako właściciel występuje Moszek Salomonowicz. Nieco później, bo w
latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Jerozolimskiej nr 24 na której przy ulicy stał
drewniany, 7-izbowy dom należała do Icka i Chawet Laskowskich oraz Szandli, Cypy i Szlamy
Hornów. Mieszkała tam w dwuizbowym mieszkaniu rodzina Hai Borensztajn i w takim samym
2-izbowym mieszkaniu rodzina czapnika Abrama Cukiermana, który był również
administratorem tej nieruchomości. Obecnie od strony ul. Jerozolimskiej plac pozostaje
niezabudowany.
26. (d. nr polic. 164, plac nr 113) obecnie od strony ul. Jerozolimskiej niezabudowana część
placu. Nieruchomość przyporządkowana do ul. B. Joselewicza.
W latach 30. XIX plac o nr 113 rozciągał się tak jak i obecnie od ul. Jerozolimskiej do ul.
Handlowej. Od strony ul. Jerozolimskiej drewniany dom pod gontem o nr polic. 164
wybudował kramarz Icek Rozenblum, który do Tomaszowa przybył z Piotrkowa. W domu tym
poza właścicielem mieszkali czeladnicy sukiennicy Jan Konecki i Andreas Elhnik 154. Od strony
ul. Jerozolimskiej dom zajmował całą szerokość działki a od strony ul. Handlowej plac

153

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
154
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
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pozostawał wówczas niezabudowany. W domu tym poza rodziną właściciela mieszkała rodzina
sukiennika Jana Koneckiego, która przybyła z Wielunia.
W latach 60. XIX wieku przy ulicy Jerozolimskiej nr polic. 164 nadal stał drewniany, parterowy
z facjatką od frontu dom mieszkalny w którym było sześć mieszkań oraz w podwórzu
drewniana, parterowa oficyna z dwoma izbami. Jako właściciel nieruchomości występowali
rzeźnicy Abel i Dawid bracia Bermańscy. W domu przy Jerozolimskiej mieszkał syn Abla,
właściciela domu, Josek Bermanski, Haim Freilich i brukarz Josek Józefowicz. Oficynę w całości
zajmował furman Icek Bermański155. Drugi z braci Bermańskich mieszkał po sąsiedzku w domu
o nr polic. 165 (obecnie ul. Jerozolimska 28).
Drewniany, XIX-wieczny dom Bermańskich (pow. zabudowy 88 m) przetrwał do lat
międzywojennych i w latach 20. należał do Chaskiela i Estery Wolard zam. w jednopiętrowym
murowanym domu przy ul. Handlowej 18 (B. Joselewicza), Szulima Różańskiego i Feliksa
Ceralowicza156. Prawdopodobnie drewniane zabudowania jakie były przy ul. Jerozolimskiej
rozebrano w latach 40. XX wieku. W każdym razie w latach 1938-1939 wykazywano, że
mieszkały tam rodziny Dawida Bemańskiego i Icka Rajsbauma oraz dorożkarza Pinkusa
Wajsmana157. Obecnie nieruchomość od strony ul. Jerozolimskiej bez zabudowy, domy
mieszkalne do ul. Berka Joselewicza.
28/30. (d. nr polic. 165, nr hipot. 350, plac nr 114, w zbiegu z ul. B. Joselewicza)

W latach 30. XIX wieku nieruchomość nr polic. 165, na której był drewniany dom najpierw
przypisywano Gerszonowi Keslerowi a następnie rzeźnikowi Dawidowi Bermańskiemu, który
do Tomaszowa przybył z Opoczna 158. W roku 1866 w deklaracjach dochodu z domów i budowli
zaznaczono, że parterowy, drewniany dom przy ul. Jerozolimskiej nr polic. 165 należał do
Dawida Bermańskiego159. Na planie miasta z połowy lat 80. XIX wieku na tym narożnym placu
o nr rej. pomiarowego 114 i nr polic. 165 nie zaznaczono żadnego budynku.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922 i 1925);
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
157
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
158
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
159
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
156
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W latach 1922-1925 przy ul. Jerozolimskiej 28 stał drewniany dom z 11 izbami, który należał
do Herszlika Prajzerowicza. Około roku 1925 Berek Bok wybudował na terenie tej samej działki
drewniany, dwuizbowy, parterowy dom mieszkalny 160. Nie udało się ustalić czy dom B. Boka i
H. Prajzerowicza stanowił jedną całość czy też przy ul. Jerozolimskiej 28 były dwa domy
wolnostojące. Natomiast z całą pewnością wiadomo, że przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul.
Berka Joselewicza stała wówczas narożna kamienica, która w nieomal niezmienionym kształcie
przetrwała do współczesności. Wykaz kupców za lata 1938-1939 potwierdza, że przy ul.
Jerozolimskiej 28 mieszkał w dwuizbowym mieszkaniu Berek Bok. W domu H. Prajzerowicza
(administrowanym przez Frajndla Lajzerowicza i Chanę Krusower) przy ul. Jerozolimskiej nr 30
odnotowano, że trzyizbowe mieszkania zajmowały rodziny Chaima Zylberstajna 9 (później
Chanowiczów), Abrama Lipfelda a w dwupokojowych lokalach mieszkały rodziny F.
Prajzerowicza, Fajmana i Żółtowskiego161.
Narożny, jednopiętrowy dom z mieszkalnym poddaszem i ściętym południowym narożnikiem
jaki znajduje się przy zbiegu ul. Jerozolimskiej z ul. Berka Joselewicza, wybudowano około roku
1897. Projekt architektoniczny i prowadzenie budowy nadzorował Edward Creutzburg
(technik budowlany). Inwestorem był Karol Krieg (Krüger)162. Od roku 1906 jako właściciel tej
nieruchomości wykazywany był Nuta Rubin a następnie Abram Offman. Od 1919 r. Cyrka i
Wolf Mendel Gross i Beniamin Gross163 następne w latach 40. XX wieku Albert Balcer. Więcej
w opisie zabudowy posesji przy ul. Berka Joselewicza 19/21.

21, 23 i 25. (dawniej nieruchomości o nr polic. 167 i 168) Obecnie działka nr ewid. 211/17 i
211/18 zabudowana czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi TTBS, które wybudowano w
pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.

W latach 30. XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie stoją czteropiętrowe wielorodzinne budynki
mieszkalne z mansardowymi dachami były dwie nieruchomości oznaczone nr polic. 167 i 168
160

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów, poz. 50).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1939 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od
lokali za lata 1938-1939).
162
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6672 (Akta dotyczące planowanej budowy przez Karola Kriega murowanej, piętrowej ręcznej tkalni, dobudowie murowanego, piętrowego, z poddaszem domu mieszkalnego i budowie ogrodzenia pod numerem 165a przy ulicach Handlowej i Jerozolimskiej w mieście Tomaszowie).
163
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/965 (Akta pożyczki nr 304).
161
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(działki wg XIX-wiecznego rejestru pomiarowego nr 116 i 117) z drewnianymi domami
mieszkalnymi stojącymi w linii zabudowy frontem do ul. Jerozolimskiej.
Dom na placu nr 116 o nr polic. 167 należał do handlarza Leyba Łęga przybyłego do Tomaszowa
z Tresty. Był to budynek drewniany, parterowy, pod gontem z facjatką i mieszkaniami w
szczycie na poddaszu. W latach 30. XIX wieku poza właścicielem w domu tym mieszkały rodziny
czapnika Józefa Jakubowicza, wyrobników Michała Wojtasińskiego i Stefana Loga. Był to
wówczas przedostatni dom przy ul. Jerozolimskiej. Dom na placu nr 117 oznaczony nr polic.
168 należał do piekarza Mojżesza Kirnchbauma, który przeniósł się z Ujazdu. Był to dom
drewniany, parterowy, kryty gontem z mieszkalnym poddaszem. Posesja Kirnchbauma od
północy graniczyła z nieruchomością oznaczona nr C-2, która należała do Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej. W domu tym poza rodzina właściciela mieszkały rodziny murarza Herszka
Walarda, wyrobników Krzysztofa Hanke, Marcina Belke, Dominika Bąkowskiego, szpinera
Jakuba Winsztajna i czeladnika tkackiego Fryderyka Bertelmana 164.
W latach 60. XIX wieku sytuacja prawna nieruchomości niewiele uległa zmianie. Dom pod nr
167 należał do sukcesorów Łęga, którymi byli Leib Myzloburski, Mosze Wejsbaum i belfer Aron
Gluzer. Poza nimi w domu tym mieszkały rodziny Szymchy Nisenbauma, Szmula Gutermana i
Jankiela Pityz. Natomiast nieruchomość o nr polic. 168 przeszła w posiadaniu Abrama
Kirszbauma, Abe Berenbauma, Dawida Ajzenberga, którzy byli sukcesorami Mojżesza
Kirnchbauma. Poza wymienionymi mieszkały w tym domu rodziny szewca Hersza Nizena i
wyrobnika Joska Wejsbauma 165.
W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Jerozolimskiej 21 (d. nr 168) należał do Icka
Rozenwajga i Etla Rozenbluma, administratorem był Gabriel Szerman. Frontem do ul.
Jerozolimskiej stał murowano-drewniany budynek z 16 izbami i sklepami. W głębi placu
parterowy budynek drewnianej oficyny mieszkalnej. Mosze Rozenblum miał w tym miejscu
sklep spożywczy, Berek Frydman sklep z wełną i tkaninami oraz sklep Jakuba Jabłonkiewicza.
W latach 30. XX wieku w domu przy ul. Jerozolimskiej 21 mieszkali Perec Jakubowicz, Mosze
Brencholtz, Moszek Rozenblum, Mendel Mering, Jakób Zanenburg, Berek Frydman, Jakób
Jabłonkowski, Ita Fuks, Jakób Klein. Na sąsiednim placu przy Jerozolimskiej 23 (d. nr 167) stał
XIX wieczny parterowy, drewniany dom. Nieruchomość należała do Ryfki Rozencwajg i
Zygmunta Śpiewaka zam. przy Al. św. Antoniego 29166. Przy zbiegu z ul. Stolarską,
niezabudowana nieruchomość o nr 25 należała do Jakóba Bornsteina zam. w Łodzi przy ul.
Sienkiewicza 48167. Opis stanu sanitarnego nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej nr 21
dokonany po lustracji w sierpniu 1937 r. stwierdzał szereg uchybień sanitarnych z
podkreśleniem, że zlewy wylewano wprost na ulice168.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
165
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
166
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
167
Tamże.
168
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny z 1937 r.).
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