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HISTORIA ZABUDOWY NAJSTARSZYCH ULIC
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(Cz. 14. Ulica Piekarska)

Tomaszów Mazowiecki 2022
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UL. PIEKARSKA
Nr 1/3. (d. nr polic. 160/161, działka nr 109) róg ul. Jerozolimskiej 18 i Małej 1.

Parking i myjnia samochodowa przy ul. Piekarskiej 1. Fotografia z 2021 r.

Obecnie nieruchomość rozdzielona na trzy części. Piekarska nr 1 (róg ul. Jerozolimskiej 18)
zajęta na parking, Piekarska nr 1A zabudowana parterowym, murowanym budynkiem
usługowym myjni samochodowej a od strony ul. Małej 2 jednopiętrowym, murowanym
domem z mieszkaniami na piętrze i sklepem (sklep z farbami) na parterze. Piekarska nr 3 to
działka o nr 12-177/1 zabudowana parterowym domem jednorodzinnym a od strony ul. Małej
4 plac o pow. zaledwie 108 m2 zabudowany parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy 51 m2.
W latach 30. XIX wieku według ówczesnego rejestru pomiarowego miasta, plac oznaczony był
nr 109 i nr polic. 160. Obejmował teren pomiędzy ul. Piekarską, Jerozolimską i ul. Małą.
Pozostawał w posiadaniu krawca Arona Króla i Herszka Brynholtza 1. W latach 1849-1866
nieruchomość o nr polic. 160 znajdowała się w posiadaniu sukcesorów Brinholtza, którymi
byli: Abram Jakubowicz; Naftali Jakubowicz oraz Aron i Szymon Król. Wówczas zabudowę
nieruchomości stanowił drewniany parterowy dom frontowy, murowana oficyna, stodoła i
obórka. W domu mieszkali współwłaściciele, rodzina Jakubowicza i Króla oraz lokatorzy,
którymi byli belfer Izrael Szyja Teich i wyrobnik Mosze Żółtowski 2.
W roku 1887 Icek Król dobudował piętro nad częścią parterowej, murowanej oficyny stojącej
wzdłuż zachodniej granicy placu 3. Jak wynika z planu sytuacyjnego załączonego do projektu
budowy opracowanego przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego na placu, wówczas pod
nr polic. 161 był od strony ul. Jerozolimskiej stał parterowy, drewniany dom mieszkalny kryty
gontem, a wzdłuż zachodniej granicy działki stała oficyna, która w części była jednopiętrowa a
w części parterowa.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i
nieruchomości z lat 1830-1833).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/273
(Dobudowa piętra nad oficyną przez Icka Króla).
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W późniejszym czasie, ale jeszcze pod koniec XIX wieku w narożniku działki od strony ul. Małej
wybudowano murowaną, parterową oficynę. Na początku XX wieku nieruchomość o nr polic.
160 znalazła się w posiadaniu Szlamy Papiermana. On to około roku 1912 w oparciu o projekt
inż. architekta Karola Kleibera nabudował piętro nad wcześniej wybudowaną parterową
oficyną jaką posadowiono frontem do ul. Małej 4.
W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Piekarskiej nr polic. 160 otrzymała nr 1/3.
Obejmowała zarówno drewniany, ośmioizbowy parterowy dom z mieszkalnym poddaszem
stojący frontem do ul. Piekarskiej jak i jednopiętrową z mieszkalnym poddaszem ośmioizbową
oficynę od strony ul. Małej. Całość jako niepodzielna nieruchomość należała do czterech
współwłaścicieli: Szlamy Papiermana (1 mieszkanie), Hila Salema (2 mieszkania), Efroima
Hersza Brencholca (1 mieszkanie), Hersza Szmula Jelenia (3 mieszkania)5. Pod koniec lat 30. XX
wieku nieruchomość przy ul. Piekarskiej 1/3 stanowiła współwłasność Izraela Nisenbauma
zam. w Walentynowie gm. Budziszewice pow. Rawa, Hersza Brenholca zam. przy ul. Fabrycznej
3, Szlamy Papiermana zam. w/m i Hila Salema zam. w/m, który był jednocześnie
pełnomocnikiem właścicieli i administratorem nieruchomości 6. Mieszkający w tym domu
Josek Zaleberg prowadził skup szmat a Szaja Ajzensztajn trudnił się handlem drożdżami 7. Z
zapisów Inspekcji Sanitarnej dokonanych po lustracji nieruchomości w sierpniu 1937 r. wynika,
że nieodnawiany budynek drewniany znajdował się w złym stanie, ustępy były przepełnione,
zlewy wylewano do śmietnika 8.
Po wojnie nieruchomość w części we władaniu Jana Macudy a w części jako nieruchomość
komunalna Zarządu Gospodarki Terenami Miejskimi (ZGT) administrowana przez MZBM.

Widok na kamieniczki przy zbiegu ulicy
Jerozolimskiej z ul. Małą. Z lewej strony,
czteroosiowy
murowany
budynek
mieszkalny przy ul. Małej 2, który w
latach międzywojennych należał do
Abrama Wolfa Kipera. Z prawej narożny
budynek z jedną osią od strony ul. Małej
a dwuosiowy od strony ul. Jerozolimskiej
to dom wybudowany przez Zukena P.
Moszkowicza około 1897 r. (w latach
międzywojennych należał do Rywki
Moszkowicz i Szlamy Papiermana)
Fotografia z lat 60. XX wieku T. Kawki.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13804 (Nadbudowa piętra nad parterową oficyną przez Szlamę Papiermana).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli z 1922 i 1925 r.).
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APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1712 (Teczka Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa z 1938 r.
dot. nieruchomości przy ul. Piekarskiej 1/3).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.), poz. 99.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.).
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Współczesny widok na kamieniczkę przy ul. Małej 2, która w latach 20. XX wieku była w posiadaniu Szlamy
Papiermana, Hila Salema, Efroima Brencholca i Hersza Jelenia. Z lewej strony parterowe budynki posesji przy ul.
Małej 4, która w międzywojniu należała do Abrama Wolfa Kipera. Po wojnie nieruchomość przy ul. Małej 2
znalazła się w posiadaniu H. Makowskiego a pod nr 4 w posiadaniu M. Ciach.

2/4. Dawny nr polic. 151. Narożna działka przy zbiegu z ul. Jerozolimską 14/16. Obecnie w
części od ul. Jerozolimskiej zabudowana parterowym budynkiem gastronomicznym. Dawniej
drewniany dom Jankiela Żółtowskiego i oficyna Gołdy Nittenberg. Obok niezabudowany plac
przy ul. Piekarskiej nr 4. Dawniej dom z 10 izbami mieszkalnymi i 1 sklepem.

W roku 1830 nieruchomość o nr polic. 151 należała do Zelmana Rajsbauma. Przy ulicy stał
parterowy drewniany dom mieszkalny a w podwórzu stajnia. W roku 1866 nieruchomość
nadal w posiadaniu sukcesorów Rajsbauma, którymi byli: Abram Rajsbaum; Lajzer Bornsztajn;
Idel Lewkowicz. W domu wynajmowali mieszkania: muzykant Izrael Zinger; szewc Haim
Nachmanowicz; handlarz Abram Szajewicz; czapnik Mosze Lachocki 9.
Ze spisu właścicieli domów z roku 1922 i 1925 nieruchomość przy ul. Piekarskiej 2 na której
był dwuizbowy drewniany dom należała do Jakuba Żółtowskiego, sukcesora Lajba
Żółtowskiego. Natomiast dom z 10 izbami stojący przy ul. Piekarskiej 4 należał do Marii
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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Szufman a następnie do Goły Nittenberg10. Nie udało się ustalić, kiedy te domy zostały
wybudowane. Na planie miasta sporządzonym według pomiarów z roku 1912 w miejscu tym
zaznaczono dwa drewniane budynki.
W opisie nieruchomości z roku 1938 sporządzonego przez Inspekcję Budowlaną Zarządu
Miasta zaznaczono, że na placu o pow. 225 m 2 stał niewielki, parterowy, drewniany dom i
jednopiętrowa oficyna mieszkalna. Nieruchomość należała w części oznaczonej nr 2 do
Jankiela Żółtowskiego a w części oznaczonej nr 4 do Gołdy Nittenberg. W drewnianym domu
o pow. zabudowy 42 m znajdował się sklep, jedno mieszkanie dwuizbowe i jedno mieszkanie
jednoizbowe. W jednopiętrowej oficynie wybudowanej około 1931 r. było jedno mieszkanie
5-izbowe, jedno mieszkanie dwuizbowe i trzy mieszkania jednoizbowe 11. Mieszkający w domu
o nr 2 Jakób i Majer Żółtowscy prowadzili sprzedaż mięsa, Nacha Żółtowska handlowała woda
sodową i owocami, Lejbuś Nittenberg sprzedaż wyrobów żelaznych i farb 12. W domu o nr 4
mieszkały rodziny Joska Kirszbauma, Beka Sztainberga i Dobry Gitli Tritter (lub Fritter) 13. D.G.
Tritter trudniła się handlem skórami szewskimi14.
Po roku 1945 nieruchomość w zasobach komunalnych administrowana przez MZBM.

Plany sytuacyjne z 1928 i 1931 r dotyczące nieruchomości Gołdy Nittenberg przy ul. Piekarskiej 2 sporządzone w
związku z dobudową murowanego, piętrowego domu, który wybudowano w 1929 r. a użytkowano od 1932 r.
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1712.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli z 1922 i 1925 r.).
Tamże, teczka dot. nieruchomości przy ul. Piekarskiej 2/4.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.), poz. 102 i 103; APTM, Starostwo Powiatowe
Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń
przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
13
APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 19381939 r.).
14
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
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Rysunek fragmentu elewacji domu przy
ul. Piekarskiej 2 na projekcie z 1931 r.
APTM,
MRN
i
PMRN,
sygn.
49/213/0/2.9/1712.

Fotografia z początku lat 70. XX wieku
przedstawiająca północna stronę ul.
Piekarskiej przy zbiegu z ul. Jerozolimską.
Z lewej strony wiać fragment
parterowego, murowanego domu przy
ul. Piekarskiej 4. Zbiory Jerzego Pawlika.

3/5/7. Obecnie plac przy ul. Piekarskiej nr 3 (nr placu 177/1) zabudowany jest parterowym,
murowanym domem jednorodzinnym. Następny plac przy ul. Piekarskiej 5 (nr 176/2)
zabudowany zespołem dwudziestu garaży o prowizorycznej konstrukcji metalowej. Dawniej w
linii zabudowy ulicy stały trzy drewniane domy.
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Nowa zabudowa fragmentu południowej strony ul. Piekarskiej od posesji nr 1 i 3 do posesji nr 7. Fotografia z
2021 r. Dawniej ta część ulicy zabudowana była czterema parterowymi, drewnianymi budynkami. W miejscu,
gdzie obecnie jest parking i myjnia (ul. Piekarska 1, d. nr polic. 161) stał narożny drewniany dom z mieszkalnym
poddaszem, który wybudowano przed 1830 r. Nieco dalej na tym samym placu w miejscu, gdzie obecnie jest
wjazd do myjni stała drewniana budka handlowa. Na następnym placu (ul. Piekarskiej 3, d. nr polic. 160) stał
parterowy, dwuizbowy XIX-wieczny drewniany dom, który w międzywojniu należał do Rywki Ruchli Ajzensztajn.
Dom ten przylegał ścianą szczytową do podobnego domu. Dalej, ale w tej samej linii zabudowy przy ul. Piekarskiej
5 (nr polic. 159 i 158) znajdował się, drewniany dom z mieszkalnym poddaszem Mosze Szafmana.

W roku 1866 w miejscu nieruchomości oznaczonych obecnie nr 3, 5 i 7, znajdowały się place
wg rejestru pomiarowego oznaczone nr 145 i 146, które zabudowane były drewnianymi
budynkami mieszkalnymi o numerach policyjnych 158 i 159. Nieruchomość przy ul. Piekarskiej
o nr polic. 159 (prawdopodobnie obecnie Piekarska nr 3 i 5) w połowie XIX wieku zabudowana
była drewnianym parterowym domem z facjatką i drewnianą oficyną rodziny szewca Judki
Rozentala i Mordki Mordkowicza. Mieszkali tam też wyrobnik Mendel Józefowicz i faktor W.
Jakubowicz15. W tym samym czasie przy ul. Piekarskiej nr polic. 158 stał dom drewniany,
parterowy a w podwórku oficyna, stajnia i drewutnia. Budynki zostały najprawdopodobniej
wybudowane po roku 1840 a przed rokiem 1866. Z deklaracji podatkowej właściciela, którym
w roku 1866 był Jankiel Szeps w domu frontowym mieszkały rodziny Borucha Hajzenberga,
Wolfa Glaz i Mosze Redlicha. W oficynie mieli mieszkania Rachmil Mileniecki i Eliasz Franfurt 16.
W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Piekarskiej 3 pozostawała w posiadaniu R.
Ajzensztajn, natomiast przy ul. Piekarskiej 5 należała do Moszka Szafmana i Jakuba Skóry vel
Skórki17. Przy ulicy drewniany parterowy dom mieszkalny z dwuspadowym dachem i
przelotową sienią w osi środkowej. W budynku 10 izb mieszkalnych. Najprawdopodobniej był
to dawny dom wybudowany przez Jankiela Szepsa. W podwórku od roku 1929 warsztat
tokarski Jakuba Skórki18. W 1937 r. Inspekcja Sanitarna stwierdziła, że ścieki z nieszczelnego
śmietnika wylewają się na ul. Małą19. Tak więc stan sanitarny nieruchomości nie odbiegał od
innych przy tej ulicy. W tym samym czasie nieruchomość przy ul. Piekarskiej 7 należała do
Salomona, Mordki i Arona Pakułów zam. przy ul. Handlowej (później ul. B. Joselewicza) 4.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
Tamże.
17
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.)
18
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/228 (Warsztat tokarski Jakuba Skórki).
19
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.).
16
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Plan sytuacyjny z 1929 r.
przedstawiający zabudowę placu
Szafmanów i Skórki przy ul.
Piekarskiej 5. Oznaczenia 1 drewniany, parterowy dom
mieszkalny; 2 – parterowe
oficyny
drewniane;
3
–
jednoizbowy dom mieszkalny; 4
– parterowe oficyny murowane;
5 – komórki; 6 – ustępy. APTM,
SPBETM, sygn. 49/1/0/-/228.

Rysunek z 1929 r. przedstawiający przekrój
warsztatu tokarskiego Jakuba Skórki przy ul.
Piekarskiej nr 5. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0//228.

6. Nr pol. 152 i 153. Obecnie w części zachodniej dwupiętrowy dom i oficyna w podwórku a
od strony wschodniej niezabudowany plac. Dawniej parterowy dom z mieszkalnym
poddaszem i murowana oficyna. dom z 10 izbami należał do Izraela Pakuły i Mordki Fiszofa.

Widok na północną stronę ul.
Piekarskiej. Na pierwszym planie
dwupiętrowy
dom
przy
ul.
Piekarskiej 6 wybudowany przez
Jana Janika, który zachodnia ściana
przybudowany jest do kamienicy
Gostyńskich wybudowanej w 1911 r.
Fotografia z 2020 r.

W roku 1830 nieruchomość o nr polic. 152 należała do Abrama Szafmana a sąsiednia o nr 153
do Jakóba Wejnberga20. W roku 1866 przy ul. Piekarskiej na placu oznaczonym nr 142 (wg
20

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
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rejestru pomiarowego miasta) oraz nr polic. 153 stał przy ulicy drewniany dom parterowy a w
podwórku murowana oficyna, stajnia i drwalka. W 1866 r. jako właściciel nieruchomości
występował Szlama Pakuła. W domu frontowym było 8 izb. Dwie izby zajmował właściciel, do
którego również należała olejarnia i stajnia. Mieli to swe mieszkania handlarz Lejb Żółtowski i
szewc Mosze Wajs. W oficynie mieszkania wynajmowali: krawiec Zelman Plat; krawiec Szmul
Tenenbaum; furman Mosze Mordkowicz; wyrobnik Josek Rozental; wdowa Sura Małka
Elbinger21.
W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Piekarskiej 6 w posiadaniu sukcesorów
Izraela Pakuły i Mordki Fiszofa, którymi byli Szajndla Rubinsztajn i Szlama Pakuła. Od frontu
stał jednopiętrowy dom z 31 izbami i 3 sklepami 22. Pod koniec lat 30. XX wieku w domu przy
ul. Piekarskiej 6 mieszkały rodziny Abrama Kupca, Jakuba Himelfarba, Jakuba Flatana, Szlamy
i Chany Pakuły, Fauka Matysa, Pinkusa Balbina, Mordka i Josek Rubinsztajnowie, Mordki
Fiszela, Josek Żółtowski. Z wymienionych Lajza i Josek Rubinsztajnowie trudnili się produkcją
pończoch i sukna, Dawid Żółtowski handlem mięsnym, Chana Pakuła wyrobem kaszy, Szlama
Pakuła wyrobem oleju23.
Po wojnie nieruchomość we władaniu Mariana Papaja oraz Zdzisława i Mariana Cyniaków 24 a
następnie Jana Janika, który w latach 80. XX wieku wybudował dwupiętrowy dom mieszkalny.

8. (d. nr polic. 155) Dom jednopiętrowy i taka też oficyna.

Około roku 1830 nieruchomość przy ul. Piekarskiej nr polic. 155 znajdowała się w posiadaniu
Jumena Morkowicza (lub Mordkowicza) a następnie należała do Beniamina i Abrama Icka
Mordkowiczów. W latach 30. XIX wieku odnotowano, że stał tu parterowy, drewniany dom
mieszkalny a mieszkali w nim rodziny olejnika Beniamina Mordkowicza, furmana Hersza
Schmita, krawca Lewka Henycha oraz wdowy Hawy Sury Flaneman i wyrobnika Hersza
Runigewertza. W roku 1866 stał frontem do ulicy parterowy, murowany dom mieszkalny, a w
21

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 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123
(Podatek od nieruchomości z lat 1942/1943).
23
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali
za 1938-1939 r.); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1938 r.).
24
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i
ich właścicieli).
22
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podwórku drewniany budynek parterowej olejarni, spichlerz, szopa, obora i drwalka.
Wszystkie mieszkania i budynki gospodarcze zajmowali właściciele25. Mordkowiczowie trudnili
się wyrobem oleju.
Pod koniec XIX wieku, kiedy to nieruchomość znalazła się w posiadaniu Jakowa Wajnrota i Icka
Rozencwejga wybudowano nowe budynki gospodarcze i przebudowano drewnianą
dobudówkę na murowaną26.

Rysunki przedstawiające położenie i zabudowę placu pod nr 155 przy ul. Piekarskiej na projekcie opracowanym
przez inż. W. Srokę w 1897 r. na zlecenie Jakuba Wajnrota. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6590.

Około roku 1911 nad XIX-wiecznym parterowym murowanym domem stojącym przy ulicy,
Jakub Wajnrot nabudował pierwsze piętro. W tym samym czasie w podwórku po prawej
stronie wybudował jednopiętrową oficynę. Autorem projektu był inż. architekt Karol Kleiber 27.
W międzywojniu nieruchomość w posiadaniu Idela Gostyńskiego28 zam. Radom Pl. Legionów
10 m. 13 a następnie pod koniec lat 30. i na początku lat 40. XX wieku należał do Dawida

25

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6590 (O przebudowie przez Jakuba Wajnrota i Icka Rozencwejga drewnianej przybudówki na murowaną i budowie murowanego budynku gospodarczego pod numerem 155 przy ulicy Piekarskiej w mieście Tomaszowie).
27
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12003 (Nadbudowa drugiej kondygnacji nad domem przy ul. Piekarskiej nr 155 przez
Jakub Wajnrota).
28
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli z 1922 i 1925 r.).
26
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Szafmana29. W domu frontowym i oficynie było 37 izb i 3 sklepy30. Wówczas przy Piekarskiej 8
mieściła się piekarnia Symchy Sztarburga, zakład fryzjerski Dawida Nisenbauma, sklep z
wędlinami Altera Bermańskiego. Mieszały tu rodziny Dawida Szafmana, Mordki Cukra, Mordki
Altmana, Szai Dawida Nisenbauma, Szmula Wajnbluma, Fajrysza Wrocławskiego, Moszka
Goldberga, Chaima Wajsa, Altera Bermańskiego i Chila Majera Gneta (Gnata) 31.
Po wojnie jako właściciele nieruchomości wykazywani byli Maria i Władysław Wilczyńscy32. Po
roku 1946 w tym domu pracownię krawiecką uruchomił Jan Kula i Jan Michalak 33.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. dot. położenia i zabudowy nieruchomości J. Wajnrota przy ul. Piekarskiej
nr polic. 155 (obecnie ul. Piekarska nr 8). APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12002.

29

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Podatek od nieruchomości z lat 1942/1943).
Archiwum Państwowe w Radomiu, Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w
Radomiu Dział Dowodów Osobistych, sygn. 58/387/0/-/46/16 (Wniosek o dowód I. Gostyńskiego ur. 13.09.1880
r. w Tomaszowie).
31
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali
za 1938-1939 r.).
32
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/546 (Wykaz posiadających nieruchomości za lata 1948-1950).
33
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników za 1948 r.).
30

11

Projekt elewacji frontowej, rzuty i przekrój z planu budowy domu J. Wajnrota przy ul. Piekarskiej nr polic. 155.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12002.

Rysunek elewacji, rzuty i przekrój z projektu budowy oficyny przy ul. Piekarskiej 8 przez J. Wajnrota. Projekt
autorstwa inż. architekta K. Kleibera z 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12003.
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10. (ul. B. Joselewicza 5/7) Parking a dawniej synagoga (Gm. Żydowska)

Karta pocztowa z widokiem na Wielką Synagogę w Tomaszowie Mazowieckim. Napis na karcie mylnie podaje, że
jest to ul. Grünberska, w rzeczywistości jest to ówczesna ul. Handlowa, obecnie Berka Joselewicza. Widoczne na
fotografii wejście od ul. Piekarskiej. Karta pocztowa ze prywatnych zbiorów Grzegorza Węglarskiego.

Synagogę budowano etapami w latach 1864-1878. Umiejscowiona na placu nr 138 przy zbiegu
ówczesnej ul. Handlowej (obecnie ul. Berka Joselewicza 5/7 z ul. Piekarską 10). Inicjatorem
budowy nowej, murowanej synagogi była tomaszowska gmina żydowska na cele z jej ówczesnym rabinem, Eliaszem Jakubem Wieliczkerem. Duży wkład finansowy i organizacyjny w
ukończenie budowy wnieśli Dawid Halpen, Wolf Zand, Abraham Wajs. Pierwszy komitet synagogalny stanowili Michla Śpiewak, Michla Deser i Jakub Halpern. Prawdopodobnie uroczyste
otwarcie synagogi miało miejsce około roku 1880 34.
Tomaszowska synagoga, zwana Wielką35, była w istocie niezbyt obszernym, dwukondygnacyjnym, murowanym i otynkowanym budynkiem z dwuspadowym dachem krytym blachą. Układ
ścian ściśle osiowy i symetryczny. Posadowiona na planie prostokąta o wymiarach około 30 m
(długości) i 20 m (szerokości). Jej wysokość niewiele przewyższała sąsiadujące z nią kamieniczki.
Budynek uwzględniał najważniejsze kanony żydowskiego budownictwa sakralnego, mieścił na
parterze główną salę modlitw. Na wyższej kondygnacji znajdowała się niewielka sala modlitw
dla kobiet zwana babińcem. Był on położony nad przedsionkiem i posiadał odrębne wejście z
ulicy Piekarskiej. Fronton od ulicy Handlowej z ryzalitem w część środkowej, której tynk był
delikatnie boniowany. Całość fasady zachowywała pionową oś symetrii. Na wysokości pierw-

34

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/1959 (Akta Dozoru Bóżniczego z 1882 r. dotyczące remontu starej bóżnicy i
budowa nowej synagogi).
35
Potocznie, niesłusznie nazywana była „wielką synagogą” w odróżnieniu od wcześniej wybudowanej synagogi
na placu przy Jerozolimskiej 17/19 (róg ul. Bóźniczej). Stara synagoga to budynek o konstrukcji częściowo
murowanej a częściowo drewnianej, ściany tynkowane, drewniana konstrukcja dachu kryta początkowo gontem
a później papą. Jej długość wynosiła około 40 m, a więc była nieco dłuższa od synagogi przy ul.
Handlowej/Piekarskiej. Jej całkowita pow. zabudowy wynosiła 560 m², kubatura 2 800 m³, dziedziniec 450 m².
Budynek starej synagogi wyłączono z użytkowania w 1925 r. z uwagi na stan sanitarny i ugięcie belek sufitu
grożące zawaleniem. Spalona 14 listopada 1939 r. Przyp. autora (w oparciu o protokół komisyjnych oględzin z 25
VIII 38 r. WB ZM Tomaszowa i zaświadczenie ZM Wydz. Techn. Z 4 I 1940 r. dla Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Wzajemnych, polisa nr 1217 i 957)

13

szej kondygnacji wyraźnie zaznaczał się gzyms, dzielący elewację na dwie części. W górnej części frontonu, na osi pionowej, powyżej sześciu okien babińca, znajdował się okrągły otwór z
witrażem o symbolice żydowskiej (prawdopodobnie była to gwiazda Dawida). Dodatkowym
akcentem ściany frontowej były dwie narożne, czterokątne, niewielkie wieżyczki, zwieńczone
ozdobnym gzymsem. Otwory okienne babińca i duże okna głównej sali modlitw były zakończone łukowo i objęte dekoracyjnie rozbudowanym portalem. Ponad przyczółkiem, w zwieńczeniu szczytu, znajdował się jeszcze jeden element symboliki judaizmu, biblijna kamienna tablica. Budowlę nakrywał dwuspadowy dach kryty blachą. W elewacji można się dopatrzeć nawiązania do stylu późnego klasycyzmu a w bryle do elementów stylu mauretańskiego. Wystrój
wnętrza w stylu zbliżonym do baroku. Dekoracje malarskie wykonane przez Dawida Warzagera36 i jego brata, którzy pochodzili z Piotrkowa.
W synagodze (a raczej w przybudówce od strony
wschodniej z wejściem od ul. Piekarskiej) mieściło się
pomieszczenie do studiów talmudycznych, bejt-midrasz, z bogatym księgozbiorem. Od północnej strony
budowli znajdował się brukowany kamieniami dziedziniec, który od ulicy Handlowej odgradzał dwuprzęsłowy parkan z żelaznych ozdobnie wykonanych prętów umieszczonych na wysokiej murowanej i otynkowanej podmurówce. W części środkowej ogrodzenia,
pomiędzy dwoma filarami furta w formie żelaznej
kraty. Pod koniec XIX wieku chodnik od strony ul. Handlowej oświetlały słupowe lampy gazowe.
Pierwszym skarbnikiem synagogi (gabajem) został
Awigdor Żółtowski, natomiast woźnym (szamesem)
Lejbusz Bojmgart.
Tomaszowska Wielka Synagoga została spalona 14 października 1939 r., a stało się to najprawdopodobniej z inspiracji miejscowych Niemców. W roku następnym, z polecenia niemieckich
władz okupacyjnych została całkowicie rozebrana.

Synagoga po spaleniu w październiku 1939 r. Fotografie ze zbiorów G. Węglarskiego.

36

Dawid Warzager (1838-1925), artysta malarz, uczestnik powstania styczniowego. Szerzej patrz: Dawid
Warzager, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_Warzager [dostęp: 13.09.2022].
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Ponad 40 lat wcześniej, w latach 30. XIX wieku, w Tomaszowie zbudowano drewnianą bożnicę
przy ul. Jerozolimskiej 17, której główne wejście prowadziło od ówczesnej ul. Bożniczej, obecnie Bohaterów Getta Warszawskiego. Jej fundatorem był Sylber Lewek z Antolina k. Ujazdu.
Po wybudowaniu Wielkiej Synagogi przy ul. Handlowej, stara służyła jako miejsce studiowania
tekstów religijnych (hebr. bet hamidrasz) dom modlitwy dla kobiet i (jidysz wajber szul).

Widok na tomaszowską synagogę od południowej strony ówczesnej ul. Handlowej (obecnie ul. Berka Joselewicza). Karta pocztowa z lat międzywojennych ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Model tomaszowskiej synagogi
zaprojektowany
przez
Anetę
Warkoczewską.
„Cyfrowa
rekonstrukcja
synagogi
w
Tomaszowie Mazowieckim”. Praca
inżynierska
przygotowana
na
Politechnice Łódzkiej (Wydział Fizyki
Technicznej,
Informatyki
i
Matematyki
Stosowanej)
pod
opieką naukową dr. inż. Rafała
Szrajbera.

Źródło publikacji http://pasazepamieci.pl/pl/tomaszow-mazowiecki/

12. (ul. B. Joselewicza 8) Narożny plac z jednopiętrową, dwufrontową kamienicą przy zbiegu
ul. Piekarskiej z ul. Berka Joselewicza. Dawniej nr polic. 140. Kamienica Dawida Ofmana. Opis
nieruchomości w części dot. ul. Berka Joselewicza.

Widok elewacji domu przy ul. Piekarskiej 12. Fot. z 2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość Franciszka Lesmana, krawca przybyłego do Tomaszowa
z Przedborza. Dom murowany, parterowy z frontem do ul. Handlowej a szczytem do ul.
16

Piekarskiej37. W latach 60. XIX wieku jako właściciel tej nieruchomości wykazywana jest Julia
Fulde. W deklaracji dochodu z 1866 r. wymienia ona, że wynajmuje dwie izby na kwatery dla
wojska, dwie izby zajmuje sama a jedna izbę zajmuje czeladnik sukienny Andrzej Szunan 38.
Wówczas był to nadal dom parterowy stojący frontem do ul. Handlowej a szczytem do ul.
Piekarskiej.
Na początku lat 90. XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu fabrykanta sukna i
kamienicznika Dawida Ofmana. Prawdopodobnie to z jego inicjatywy parterowy dom
przebudowano na jednopiętrowy a następnie około roku 1894 w oparciu o projekt inż.
architekta Wilhelma Sroki dobudowano od strony od ul. Handlowej drugą część kamienicy.
Jednocześnie dobudowano poddasze nad oficyną w podwórzu 39.
W międzywojniu nieruchomość Natana i Frajdli Wajdlerów oraz Leona Wajsztajna
(Wajnstajna) zam. przy Al. Marszałka Piłsudskiego nr 3. Wykazywano, że w domu było 37 izb
mieszkalnych40. Administratorem nieruchomości był Berek Bermański. Wypada zaznaczyć, że
podobnie jak i inne posesje tej ulicy stan sanitarny nieruchomości przy ul. B. Joselewicza 8
pozostawał nie najlepszy. W roku 1937 stwierdzono, że ścieki z tego domu odprowadzane były
na ulicę41. W latach 20. XX wieku była w tym budynku siedziba Stowarzyszenia Żydów
Ortodoksów i prowadzona przez to stowarzyszenie szkoła „Jesoda Hatora”.
Po wojnie w części w zarządzie MZBM a w części własność prywatna Czesława Sołtysiaka.

37

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.).
39
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4169 i 39/1/0/4/4169/1 (Akta dotyczące projektowanej przez Dawida Ofmana
dobudowy murowanego, piętrowego, podpiwniczonego domu mieszkalnego, nadbudowę poddasza nad oficyną
pod numerem 140 przy ulicy Piekarskiej w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim guberni piotrkowskiej).
40
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
41
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.).
38
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Rysunek z roku 1894 dotyczący części
fasady budynku, który dobudowano
od strony ul. Piekarskiej do istniejącej
kamienicy Dawida Ofmana. Projekt
inż. architekta Wilhelma Sroki. Zbiory
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4169.

Plan orientacyjny i sytuacyjny nieruchomości nr polic. 140 przy ul. Piekarskiej oraz przekrój budynku
zaprojektowanego przez inż. architekta W. Srokę na zlecenie Dawida Ofmana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4169.

11/13. (nr polic. 112, nr działki 158) Dom piętrowy Mosze Mordkowicza (Mordkiewicz) a
później Pejsacha Wajsbarda (Pl. T. Kościuszki 20). Było w nim 36 izb, 1 sklep.
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W latach 30. XIX wieku nieruchomość nie była zasiedlona. Dopiero w połowie XIX wieku
nieruchomość o nr polic. 112 znalazła się w posiadaniu Mendla Birenzweiga (Birencwajg),
który do Tomaszowa przybył z Opoczna. Prawdopodobnie tym czasie wybudował on
parterowy drewniany dom z czterema izbami, który od frontu miał sześć okien, dach kryty
gontami42. Budynek posadowiony wzdłużną ścianą w linii zabudowy ul. Kramarskiej a ścianą
szczytową wzdłuż linii zabudowy ul. Piekarskiej. W roku 1866 jako właściciel nieruchomości
występował Josek Birencwejg. Poza właścicielem w domu tym mieszkał stolarz Karol Szmit,
wyrobnik Dawid Libersztajn, tokarz Icek Drzymałkowski, wyrobnik Lajzer Lejsbaum 43.
Około roku 1890 nowym właścicielem działki został Mosze Mordkowicz. Na placu o nr polic.
112 i nr działki 146 wyburzył stary drewniany dom i wybudował (frontem do Piekarskiej)
jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny z mieszkalnym poddaszem, kryty blachą i taką też
murowaną oficynę od strony wschodniej. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt
Antoni Tarnowski44. Najprawdopodobniej w trakcie budowy zmieniono założenia projektowe
zmniejszając rozmiary budynku, którego zachodnia ściana szczytowa dochodziła do ściany
drewnianego budynku stojącego równolegle do ul. Kramarskiej.
W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Pejsacha Wajsbarda, który mieszkał
przy Pl. Kościuszki 20. Wówczas wykazywano, że w domu przy ul. Piekarskiej 11/13 znajdowało
się 36 izb i jeden lokal handlowy 45. W domu przy ul. Piekarskiej 11 mieszkały rodziny Altera
Rozenbluma, Judyty Jakubowicz, Hersza Rozencwajga, Mordki Wajsbarda, Estery
Żółtowskiej46.

42

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 i 49/7/0/1.1/98 (Składki ogniowe, wykazy właścicieli nieruchomości z 1831
r. i 1849 r.).
43
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
44
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1328 (O budowie przez Mordkę Mordkowicza murowanego, piętrowego, krytego
blachą domu (a), takiejże oficyny (b) i drewutni z ustępami na nieruchomości numer 112 przy ulicach: Piekarskiej
i Kramarskiej w mieście Tomaszowie).
45
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/123 (Podatek od nieruchomości z lat 1942/1943).
46
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.).
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Po wojnie nieruchomość w 1/3 w posiadaniu Zofii i Bronisława Czechowiczów a w 2/3 Ewy i
Władysława Woźniaków 47. W drugiej połowie lat 40. XX wieku miał w tym miejscu pracownie
szewską Władysław Woźniak48.

Rysunek sporządzony w 1890 r. przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego przedstawiający projekt elewacji
frontowej domu przy ul. Piekarskiej nr polic. 112 i M. Mordkowicza. Ostatecznie zrezygnowano z wybudowania
trzech osi w zachodnim skrzydle. Od strony ul. Kramarskiej pozostawiono drewniany dom. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/1328.

Plan budowy oficyny, rysunek elewacji budynku frontowego widzianej od podwórka i elewacji budynków
gospodarczych przy ul. Piekarskiej 112 opracowany przez inż. architekta A. Tarnowskiego w 1890 r. na zlecenie
M. Mordkowicza. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1328.

47
48

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/546 (Wykaz posiadających nieruchomości za lata 1948-1950).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
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Nr 14 i 16/18 to obecnie południowa część Parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów. Do września
1939 r. były to dwie odrębne posesja zabudowane murowanymi budynkami mieszkalnymi.
Zburzone w wyniku działań wojennych 1939 r. a następnie rozebrane. Poniżej opis dawnej
zabudowy tego miejsca.
14. (d. nr polic. 108, róg ul. Grunwaldzkiej 20, nieistniejące domy Berka Blacherowicza.

Rysunek fasady domu Berka
Blacherowicza widzianego od
strony
ul.
Kramarskiej
(Grunwaldzkiej). APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/401.

W latach 30. XIX wieku dom o nr polic. 108 leżący na placu (wg rejestru pomiarowego) nr 161
należał do szklarza Marka Plat (lub Płat), który przybył do Tomaszowa z Inowłodza 49. Był to
narożny, drewniany dom z mieszkalnym poddaszem przy zbiegu ul. Piekarskiej i Kramarskiej.
Ponadto stał tam drugi dwuizbowy dom drewniany. W roku 1866 dom nadal należał do rodziny
Plat i jedno z mieszkań zajmował Beniamin Plat. Ponadto mieszkały w nim rodziny krawca
Wigila Glazera, wyrobnika Wolfa Gutmana, wyrobnika Lejba Gawryla a na piętrze w facjatce
rodzina Hejma Strenstreicha. W oficynie mieszkał Mosze Plat i Jan Przybis.
Około roku 1888 nieruchomość znalazła się w posiadaniu tkacza Berka Blacherowicza. Na
miejscu drewnianego domu od strony ul. Piekarskiej wybudował murowany, piętrowy dom
mieszkalny50. W roku 1911 na tej samej działce wybudował drugi piętrowy budynek
mieszkalny nad którym rok później nadbudował piętro51. Dom mieszkalny i oficyny mieściły
25 izb. Tak więc po roku 1912 plac pod nr polic. 108 został nieomal całkowicie zabudowany
tworząc zamknięty wewnętrzny dziedziniec zwany „studnią”. Stan taki przetrwał do września
1939 r., kiedy to w wyniku bombardowania miasta ten i sąsiednie domy zostały zburzone.
Berek Blacherowicz był właścicielem tkalni założonej w 1879 r., produkcja tkanin zgrzebnych,
około 1905 r. wartość produkcji 75 tys. rubli, tkalnia i przędzalnia przy ul. św. Antoniego 7
zatrudnienie 50 robotników 52. Po koniec lat 30. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Hany i
Szlamy Szajewiczów, którzy prowadzili olejarnie. Mieszkały w tym miejscu rodziny Chany

49

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/401 (Budowa domu pod nr 108 przez B. Blacherowicza przy ul. Kramarskiej 108).
51
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13103 i 39/1/0/4/15201 (Akta dotyczące prowadzonych budów przez Berka
Blacherowicza przy ul. Piekarskiej w Tomaszowie).
52
Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 4035.
50
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Szajewicz, Etty Rozenblum, Wolfa Pakuły, Icka Zajdego, Beniamina Wajksefisza, Arona
Grynszpana, Estery Żółtowskiej, Szera Redlicha i Abrama Wajdlera 53.

Plan
sytuacyjny
z
1912
r.
przedstawiający zabudowę placu
Berka Blacherowicza. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13103.

16/18.(d. nr polic. 136, nr placu 169) Dom i tkalnia Chai z Marchewów i Motla Mordki
Salomonowicza, później Jakóba Salomonowicza
W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 136 należała do sukiennika Samuela Schultza,
który do Tomaszowa przybył z Zielonej Góry 54. Na placu S. Schultza stał frontem do ul.
Piekarskiej drewniany, parterowy dom mieszkalny w którym były dwie izby z dwoma oknami
od frontu. Mieścił się tam warsztat tkacki. Budynek posadowiony na planie prostokąta o
wymiarach 87 na 60 łokci. Dach dwuspadowy, kryty gontami Na początku drugiej połowy
wieku XIX nieruchomość przeszła we władanie rodziny Jana i Fabiana Kluszczyńskich. W roku
1864 w deklaracji dochodów z nieruchomości wskazano, że w domu tym poza rodziną
właścicieli zamieszkuje wdowa Agnieszka Krygier i czeladnik sukiennik Fryderyk Szrejter 55. Pod
koniec wieku XIX plac i dom na zasadach wieczysto-dzierżawnych przeszedł we władanie
Mordki Salomonowicza, który nabył go od miasta uzyskując pełne prawo własności w roku
190556.
W tym starym domu 23 lutego 1897 r. w Tomaszowie (wówczas Rawskim, dziś Mazowieckim),
urodziła się Stefania Marchew, córka handlowca Jakuba Bera Marchewa i śpiewaczki Gustawy
Gitli z Dońskich – przyszła żona Juliana Tuwima 57.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis
kupców z 1938 r.)
54
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
55
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
56
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3520 (O przejściu na Mordkę Salomonowicza i Moszka Brenera czynszowej
nieruchomości nr 135 i 136 w mieście Tomaszowie).
57
J. Podolska, I. Rakowski-Kłos, Spacerownik. Śladami Juliana Tuwima, Łódź 2013, s. 47.
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Plan sytuacyjny z 1903 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości M. Salomonowicza przy ul.
Piekarskiej nr polic. 136. Zbiory APŁ RGPWB sygn. 4/9515.

W latach 1903-1905 przy zbiegu ul. Piekarskiej z ul. Kramarską i ul. Krzyżową na miejscu
drewnianego domu nr polic. 136 wybudowano trzypiętrowy ceglany budynek tkalni i
dwupiętrową kamienicę, stojącą frontem do ul. Piekarskiej. Budynki zaprojektował i
nadzorował ich wybudowanie inż. architekt Karol Kleiber 58. Fabryka rozbudowana około roku
191059.
Przedsiębiorstwo Salomonowicza funkcjonowało jako spółka założona około roku 1883.
Drugim udziałowcem był Ignacy Bornstein. Początkowo produkcję tkanin prowadzono na
warsztatach ręcznych w wynajętych pomieszczeniach budynku przy ul. Handlowej nr polic. 141
(skrzyżowanie obecnej ul. B. Joselewicza z ul. Piekarską, obecnie plac z garażami). Od 1898 r.
M. Salomonowicz w spółce z Ignacym Bornsteinem, prowadzili produkcję pluszu w
Starzycach60 (w latach międzywojennych była to ul. Szosa Warszawska nr 60).
Fabryka była całkowicie zmechanizowana, z nowoczesnym, jak na owe czasy, parku
maszynowym. Od roku 1911 zelektryfikowana, prąd wytwarzany we własnym zakresie 61.
58

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9515 (Budowa tkalni pod nr polic. 136 przez M. Salomonowicza w Tomaszowie).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10595 (Nadbudowa piętra nad budynkiem tkalni Salomonowicza).
60
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1772 (Fabryka pluszu Salomonowicz i Bornstein w Starzycach).
61
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18348 (Oświetlenie fabryki Salomonowicza).
59

23

Produkowano tkaniny czesankowe i szewioty. Maszyny tkalni poruszane silnikiem o mocy 60
KM62. Zaliczana do najlepiej wyposażonych w mieście.

Rysunek fasady budynku fabrycznego jaki w 1903 r. zaprojektował inż. architekt K. Kleiber dla Mordki
Salomonowicza. Początkowo był to budynek dwupiętrowy a trzecie piętro nadbudowano w 1910 r. Był to
budynek murowany z cegły palonej, nie tynkowany, czterokondygnacyjny, dziewięcioosiowy o wewnętrznym
układzie dwutraktowym. Osie elewacji frontowej rozdzielone pilastrami. Posadowiony ścianą frontową zwróconą
w kierunku południowym. W tej samej linii zabudowy, złączony ścianą szczytową z dwupiętrowym budynkiem
mieszkalnym. Od strony podwórka przybudowano do gmachu fabryki kotłownię z wysokim ceglanym kominem.

Rodzina Salomonowiczów: Mordka vel Moritz, Chaja, Jakób 63 i Abram, mieszkali w kamienicy
przy ul. Piekarskiej nr polic. 135/136 (po roku 1915 ul. Piekarska nr 16/18. W tej samej,
piętrowej kamienicy, mieszkali z rodzinami bracia Jakub i Mordechaj Marchew. Jakub
Marchew był bratem żony M. Salomonowicza i prokurentem fabryki. W domu tym bywał
również Julian Tuwim, który ożenił się z córką Jakuba Marchewa, Stefanią 64.
Doskonała koniunktura na rynkach rosyjskich sprzyjająca szybkiemu rozwojowi spowodowała,
że już w drugim roku funkcjonowania zakład zatrudniał do 200 robotników, które w
późniejszych latach zmalało do 100 65. Produkowano w niej tkaniny czesankowe i szewioty, a
więc dość drogie, dzięki czemu, np. w roku 1905, roczna wartość produkcji wynosiła 400 tys.
rubli. Fabryka stała się spółką pod firmą Tomaszowska Fabryka Wyrobów Jedwabniczych M.
Salomonowicz & I. Bornstein i Spółka. Nazywano ją również fabryką pluszu. Należała do grupy
największych tomaszowskich zakładów włókienniczych. Dobra koniunktura trwała do
wybuchu I wojny światowej, kiedy to przerwano produkcję z braku surowca. Wyprodukowane
zapasy tkanin zostały zarekwirowane przez władze niemieckie. Wybuch wojny, rekwizycje
wyrobów i surowców, brak możliwości kontynuowania produkcji prawdopodobnie przyczyniły
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Księga adresowa…, poz. 4049.
Jakub Salomonowicz (1891-1954) był przemysłowcem, w 1935 r. wyjechał do Rumunii (na szlaku ucieczki
wojennej jesienią 1939 r. Tuwimowie przez trzy tygodnie mieszkali w jego domu w Bukareszcie), a w 1941 r. do
Palestyny; J. Podolska, I. Rakowski-Kłos, Spacerownik. Śladami Juliana Tuwima, Łódź 2013, s. 208.
64
K.T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 253.
65
APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej, sygn. 39/19/0/-/1772.
63
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się do choroby M. Salomonowicza, który po nieudanej operacji w wiedeńskiej klinice, zmarł 12
grudnia 1915 r. w wieku 57 lat.

Rysunek fasady domu M. Salomonowicza na projekcie z 1910 r. autorstwa inż. architekta K. Kleibera. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/11495.

W roku 1920 wznowiono funkcjonowanie fabryki. W Sądzie Okręgowym w Łodzi
zarejestrowana 1 stycznia 1920 r. jako Fabryka Sukna Salomonowicz - Szabad66. Nieco
wcześniej, bo pod koniec 1919 r., wykorzystując maszyny i pomieszczenia fabryki, w ramach
robót publicznych uruchomiono w niej Tkalnię Miejską, którą kierował Jakub Bieżyński.
Surowcem była przędza wytwarzana w zakładzie Biedermana. W ramach robót publicznych
zatrudniano do 60 robotników.
Fabryka ostatecznie zaprzestała produkcji w roku 1934 i po ponad 60 latach funkcjonowania,
została zlicytowana przez Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Szczególną sensacją
był fakt, że trzypiętrowy budynek fabryczny przy Piekarskiej, róg Krzyżowej, i sąsiednia
dwupiętrowa kamienica zlicytowane zostały za 36 tys. zł. Kilka lat wcześniej, w roku 1928, ten
sam bank udzielając kredytu oszacował wartość tej nieruchomości na około 500 tys. zł 67. W
ostatnich latach przed wybuchem wojny, Bina i Jakub Mordkowiczowie jako przedstawiciele
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B. Wachowska, Życie gospodarcze, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, WarszawaŁódź 1980, s. 222.
67
Tomaszów. Fabryka, dom i maszyny za 36 tys. zł, „Głos Poranny”, nr 89, 31.03.1935, s. 9; B. Wachowska,
Życie gospodarcze, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 245.
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Towarzystwa Właścicieli Producentów Wyrobów Sukiennych użytkowali 8 izb i w niewielkim
zakresie prowadzili produkcję sukna w firmie pod nazwą „Fabryka Sukna Markowicz J.” 68.
Podczas bombardowania miasta we wrześniu 1939 r. budynki fabryki jak i dom mieszkalny
zostały całkowicie zniszczone.

Fotografia z 1939 r. przedstawia zniszczenia wojenne fragmentu ul. Piekarskiej i Kramarskiej (obecnie ul.
Grunwaldzka). Na pierwszym planie ruiny murów 3-piętrowego budynku d. fabryki M. Salomonowicza, dalej
niezniszczona zabudowa ul. Kramarskiej. Zbiory prywatne Wiesława Strzeleckiego.

17/19 (d. nr polic. 134, plac nr 170 przy zbiegu z ul. Piekarską [nr 17/19]) Częściowo rozebrany,
parterowy, drewniany dom stojący frontem do ul. Piekarskiej.

Widok na ścianę szczytową i
frontową starego drewnianego
domu przy zbiegu ul. Piekarskiej z ul.
Krzyżową. Obecnie zachodnia część
domu jaka przylegała do ul.
Krzyżowej została rozebrana a
ściana
frontowa
obłożona
styropianem
i
otynkowana.
Fotografia z 2020 r.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali
za 1938-1939 r.); Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego z informatorami m. stoł. Warszawy,
wojew. krakowskiego, wojew. kieleckiego, wojew. lwowskiego, wojew. poznańskiego, wojew. pomorskiego z m.
Gdynią i wojew. Śląskiego. Rocznik 1937-1939.
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W drugiej połowie XIX wieku ta narożna nieruchomość była oznaczona nr polic. 134 a plac
według rejestru pomiarowego nosił numer 170. Nieruchomość należała do miasta. Drewniany
dom z mieszkalnym poddaszem wybudowany przed rokiem 1860 przez nauczyciela Antoniego
Chromińskiego, który do Tomaszowa przesiedlił się z Czerniewic. Był to obszerny, drewniany
dom z mieszkalnym poddaszem i gospodarczymi piwnicami pod częścią parteru. Budynek
wzniesiony na planie prostokąta, układ wewnętrzny dwutraktowy z sienią komunikacyjną w
osi środkowej. Wnętrze mieściło 12 izb. Od roku 1860 mieściła się w tym domu katolicka szkoła
elementarna i szkółka rzemieślniczo-niedzielna, którą przeniesiono z ul. Kaliskiej. Obie szkoły
prowadzone były przez właściciela domu 69. Jak pisze Włodzimierz Rudź, w roku 1866 do tych
szkół uczęszczało 164 dzieci. Antoni Chromiński zarówno w ocenie burmistrza jak i proboszcza
był nauczycielem doświadczonym, pilnym i pracowitym.
W roku 1866 w domu przy zbiegu ul. Piekarskiej z ul. Krzyżowa po dwie izby na dole zajmowały
rodziny śpiewaka Mosze Rubarowicza i handlarza końmi Dawida Jakubowicza i szewca Juliana
Wasilewskiego. Na poddaszu mieszkania zajmowali szewc Abram Trzmiel i właściciel 70.
Od lat 80. XIX wieku jak i w latach międzywojennych nieruchomość na zasadach wieczystodzierżawnych w posiadaniu Józefa Chromińskiego71, który pozostawał również na tych samych
zasadach prawnych w posiadaniu sąsiedniego (od strony południowej) niezabudowanego
wówczas placu o nr 17172. Od strony ul. Krzyżowej stał drugi, mniejszy drewniany dom (po
1945 r. należący do Edwarda Rybaka) a w podwórku jeszcze jeden, również drewniany
dwuizbowy budynek mieszkalny. Oba budynki wybudowane przez Józefa Chromińskiego około
1891 r. 73
Po roku 1920 do połowy lat 30. XX wieku w czterech pomieszczeniach tego domu
funkcjonowały szkoła powszechne dla dzieci żydowskich. Żydzi nazywali je „szkołami Jaitego i
Zylberowej” - od zdrobnienia imienia założyciela i kierownika szkoły męskiej Jakowa „Jaite”
Sztejnmana i kierowniczki szkoły żeńskiej Kajli Zylberowej 74. Mieszkania w tym domu
wynajmował Stanisław Nerc i Jakub Bylczyński75. Na początku lat 40. XX wieku jako właściciel
wykazywana jest Janina Wiśniewska76.
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APŁ, Dyrekcja Szkolna w Łodzi, sygn. 39/83/0/2/549 (Akta nauczyciela Antoniego Chromińskiego); W. Rudź,
Oświata i życie kulturalne w Tomaszowie Mazowieckim do roku 1880, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta,
red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 139.
70
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli z 1925 r.).
72
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/1117 i 39/1/0/3/1785 (Akta wykupu czynszów przez Józefa Chromińskiego z gruntu
nr 171 w mieście Tomaszowie i podanie Józefa Chromińskiego o sprzedanie mu miejskiego placu nr 171 w mieście
Tomaszowie).
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2061 (Akta dotyczące wszczęcia dochodzenia przeciwko Józefowi Chromińskiemu o
zwrot samowolnie zabudowanego placu miejskiego nr 170 w Tomaszowie).
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M. Wajsberg, Dos jidisze szul-wezn in majne cajtn, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck.
Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 158 (robocza kopia tłumaczenia w
posiadaniu autora).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.). Jakub Aleksander Bylczyński herbu Dęboróg
(1881-1954), pedagog, krytyk muzyczny, publicysta i działacz patriotyczny, dyrektor Prywatnego Gimnazjum
Kupców Stowarzyszenia Szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim (obecnie I Liceum Ogólnokształcące w
Tomaszowie
Mazowieckim).
Szerzej
patrz:
Jakub
Bylczyński,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Bylczy%C5%84ski [dostęp: 14.09.2022].
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Podatek od nieruchomości z lat 1942/1943).
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Po roku 1945 nieruchomość w posiadaniu S. Golińskiego 77. W roku 2019 zachodnia część
drewnianego domu Chromińskich została rozebrana, a ścianę frontową obłożono styropianem
i otynkowano.
Pod koniec lat 90. XX wieku dawny plac rodziny Chromińskich (później Henryka Bednarskiego
a następnie S. Golińskiego) został podzielony na mniejsze działki. Na wydzielonej wschodniej
części działki przy ul. Piekarskiej 17, powstał piętrowy, murowany, mieszkalno-usługowy dom.
Natomiast na części południowo zachodniej przy ul. Krzyżowej nr 21 wybudowano parterowy
dom jednorodzinny.

Widok na frontową elewację nowego domu przy ul. Piekarskiej 17. Fotografia z 2020 r.
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APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/321 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1971 r.).
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