Marian Fronczkowski

HISTORIA ZABUDOWY NAJSTARSZYCH ULIC
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
ULICE – DOMY – MIESZKAŃCY
(Cz. 15. Ulica Berka Joselewicza)

Tomaszów Mazowiecki 2022

1

Ul. BERKA JOSELEWICZA (do roku 1935 r. była to ulica HANDLOWA)

Współczesny widok na ul. B.
Joselewicza od strony
skrzyżowania z ul. Wschodnią.
Fotografia z 2020 r.

Widok na ul. Handlową (obecnie ul. B.
Joselewicza) od strony Pl. T. Kościuszki.
Fotografia z okresu międzywojennego
(prawdopodobnie wykonana około 1922 lub
1923 r.) Na balkonie ze ściętym narożniku
rodzina Seymoura Zimbalisty. Po lewej
stronie fragment parterowej zabudowy
nieruchomości Szajnowiczów przy rogu ul. B.
Joselewicza i Wschodniej. W głębi widoczny
fragment fasady synagogi. Ulica jak i trotuary
brukowane kamieniem polnym. Zbiory
rodzinne S. Zimbalisty udostępnione przez J.
Pampucha.

Widok na ul. B. Joselewicza od strony Pl. T.
Kościuszki. Fotografia wykonana jesienią
1939 r. po spaleniu synagogi a jeszcze przed
jej rozbiórką. Zbiory Jerzego Pawlika.

Ulica rozpoczyna się przy Pl. T. Kościuszki (d. Rynek Św. Józefa) i biegnie w kierunku
południowym przecinając pod kątem prostym ul. Wschodnią, następnie ul. Piekarską i ul.
Małą. Kończy się przy zbiegu z ulicami Słowackiego, Jerozolimską i Św. Jana Pawła II.
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W roku 1938 przy ul. Berka Joselewicza mieszkało 805 pełnoletnich mieszkańców, w tej liczbie
725 wyznania mojżeszowego. Od roku 1922 w porze nocnej ulicę oświetlało 7 latarni
elektrycznych, w tym przy synagodze latarnia całonocna. Do roku 1936 trotuary i jezdnia
zostały wybrukowane kamieniem polnym. Jezdnię od trotuarów oddzielała rynna ściekowa.
Po roku 1936 trotuary wyłożono chodnikowymi płytami betonowymi.
W roku 1955 odnotowano, że przy tej ulicy znajduje się 15 murowanych domów mieszkalnych,
w tym 5 parterowych, 8 jednopiętrowych i 2 dwupiętrowe 1. Obecnie jest nadal 15 budynków
mieszkalnych i dwa usługowo-handlowe.
Ul. Berka Joselewicza 1 / Pl. Tadeusza Kościuszki 13 Narożny, dwupiętrowy dom z oficyną
wybudowany w latach 90. XX wieku. Dawniej jednopiętrowa kamienica Hany i Rojzy
Szajnowicz.

Widok na frontową elewację narożnego
domu przy zbiegu ul. Berka Joselewicza z
Pl. T. Kościuszki. Fotografia z połowy lat 60.
XX wieku autorstwa T. Kawki.

Dawny narożny dom przy ul. Berka Joselewicza (d. ul Handlowa) i Pl. Kościuszki powstał około
1826 r. Właścicielem nieruchomości był wtedy Icek Szperling 2. Po wybudowaniu aż do drugiej
połowy XIX wieku był to dom murowany, piętrowy, kryty gontem o wymiarach 30 na 18 łokci.
Posiadał cztery izby mieszkalne i sklep. Miał 13 okien w ścianie frontowej od Rynku 3. Między
innymi w latach 1831-1855 mieszkał w tym domu Rachmil Erlich, rabin przybyły do Tomaszowa
z Ujazdu. W latach 40. XIX wieku nieruchomość stała się własnością fabrykanta Fryderyka
Stumpffa. Na początku lat 60. XIX wieku kamienica przy Pl. Kościuszki 13 staje się własnością
Lejba Rejngiwerta a następnie Haima Wajnberga. Sukiennik Karol Grochman posiadał w tym
domu warsztaty tkackie4. Na parterze Karol August Tuk prowadził w dwóch izbach szynk
wódki. Mieszkania wynajmowali: handlarz Hersz Bogusławski, winiarz Hersz Ejchenbaum,

1

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Miejska
Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i PMRN), sygn.
49/213/0/2.9/1490 (Stan substancji mieszkaniowej w Tomaszowie Maz., 1955-1956).
2
APTM, Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów
w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.), poz. 12, k. 89.
3
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk).
4
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1873); tamże, sygn. 49/7/0/2.9/1077
(Podatek przemysłowy za lata 1871-1872).
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krawiec Fałek Granat i kupiec sukienny Majer Śpiewak 5. W latach międzywojennych
właścicielami nieruchomości byli Nusen i Hana Rojza Szajnowiczowie 6. Wówczas od strony ul.
Handlowej stała szczytowa ściana piętrowej kamienicy, która kończyła się ściętym narożnikiem
z wysuniętym balkonem na piętrze. Dalej niewielka murowana dobudówka, następnie
drewniana brama wjazdowa na podwórko, która łączyła się z jednoosiowym, szczytem
parterowego, murowanego i otynkowanego budynku przylegającego do parterowego,
drewnianego budynku na wysokiej podmurówce z dwuspadowym dachem jaki stał wzdłuż ul.
Wschodniej. Jeszcze w latach 30. z uwagi na zły stan techniczny parterowe dobudówki i
drewniany dom stojący od strony ul. Wschodniej rozebrano.
Więcej o tej nieruchomości w części dotyczącej Pl. Tadeusza Kościuszki.
Ul. Berka Joselewicza 2 (dawniej nr polic. 137, wschodnia część placu wg. rej. pomiarowego
nr 155, d. ul. Handlowa 2) Dom z pochyloną fasadą

XIX-wieczny dawny dom Szternfeldów przy ul.
Berka Joselewicza 2 z wyraźnie pochyloną ścianą
fasady. Fotografia z lutego 2019 r.

Trudno jednoznacznie i dokładnie ustalić datę wybudowania tego domu. Niewątpliwie
powstał w pierwszej połowie XIX wieku, ma bowiem architekturę typową dla domów
budowanych dla osadników przybywających do Tomaszowa. Posiada grube mury z kamienia
wapiennego posadowione na fundamencie z głazów polnych. Bryła zwarta na planie
prostokąta z pozornym jednoosiowym ryzalitem w osi środkowej. W tejże osi facjatka
zwieńczona trójkątnym szczytem. Prawdopodobnie w przeszłości pod oknem facjatki było
wejście do przelotowej sieni. Obecnie część sieni zajęta na mieszkanie, a główne drzwi
wejściowe zastąpiono oknem. Wejście do budynku od strony podwórza. W holu schody z
bloków piaskowca prowadzą na mieszkalne poddasze. Elewacja frontowa siedmioosiowa,
gładko otynkowana bez ozdób architektonicznych. Dach stromy dwuspadowy, kryty papą choć
zapewne w XIX wieku gontowy. Symetrycznie po obu bokach facjatki, miniaturowe drewniane
lukarny z okienkami doświetlającymi poddasze. Zachowała się też gospodarcza piwnica
umiejscowiona pod fragmentem dawnej części holu. Nad piwnicą łukowy strop ceglany.
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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 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.); APTM,
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od
nieruchomości za 1939-1940).
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W latach 1830-1849 dom pozostawał w posiadaniu maklera Judki Denkiera vel Dankera, który
do Tomaszowa przybył z Kałuszyna7. Z opisu budynku wynika, że był to murowany, parterowy
dom mieszkalny z facjatką i mieszkaniami na poddaszu. Od strony ulicy miał siedem okien, na
parterze siedem izb i dodatkowo na poddaszu 4 izby. Poza rodziną Denkera mieszkał w tym
domu sukiennik Dawid Bornsztein, sukiennik Jan Karsch i wyrobnik Abram Żurkowski. W
połowie wieku XX jako właściciel domu wykazywany był Josek Denitz8. Wówczas w budynku
trzy izby i kuchnię zajmowała rodzina meklera Dawida Lejba Bornsztejna, który występował
jako współwłaściciel. Kolejne trzy izby zajmowała rodzina Abrama Żurkowskiego. W podwórku
stała oficyna, w której mieszkała rodzina krawca Zelmana Ferstermana, krawca Icka
Rosenbluma i w facjatce tkacza Judy Paltyka9.
Pod koniec lat 80. XIX wieku nieruchomość znajdowała się w posiadaniu rodziny Nuchima i
Szmula Wrocławskich. Posiadali oni również działkę z ogrodem o nr 137a/212 przy drodze na
Bocian (obecnie ul. Prezydenta I. Mościckiego 22). Szmul Wrocławski w roku 1893 w podwórku
wybudował murowaną szopę z poddaszem10.

Plan sytuacyjny z 1893 r. przedstawiający usytuowanie placu o nr polic. 137 należącego wówczas do Szmula
Wrocławskiego oraz projekt budowy na tym placu murowanej szopy i piętrowych komórek. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/3295.
7

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 (Wykaz ognisk); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach
składki ogniowej za 1830-1831 r.).
8
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
9
Tamże.
10
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/3295
(Projekt budowy murowanych: parterowej szopy z poddaszem i jednopiętrowych komórek na nieruchomości
Szmula Wrocławskiego pod numerem 137, przy ulicy Handlowej w mieście Tomaszowie).
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W pierwszych latach XX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Peretza i Dwojry
małżonków Szternfeld, którzy wówczas zajmowali się handlem winem. Około roku 1911 nowy
właściciel w oparciu o projekt inż. architekta K. Kleibera wybudował w podwórku tej posesji
parterowy budynek pralni11. Wówczas zaznaczono, że plac, na którym posadowiony był
budynek mieszkalnym miał 824 m², pod zabudowę zajętych było 429 m², szerokość elewacji
frontowej wynosiła 26 m, wysokość budynku liczona do kalenicy 7 m. Dwa lata później
specjaliści Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wycenili całkowitą wartość
nieruchomości na ponad 18 tys. rubli. W tej szacunkowej kwocie dom frontowy wyceniono na
4 098 rubli a plac na 7 470 rubli12.

Plan sytuacyjny z 1913 r. przedstawiający zabudowę posesji przy ul. Handlowej nr polic. 137, nr hipot. 140
należącej wówczas do Peretza i Dwojry małżonków Szternfeld. Litera „A” oznaczono dom mieszkalny, literą „B” i
„D” oznaczono budynki składu win, literą „C” budynki gospodarcze. Archiwum Państwowe w Piotrkowie
Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/1002.

W latach międzywojennych dom nadal w posiadaniu rodziny Dwojry i Peretza małżonków
Szternfeldów13. Prowadzili oni sklep z napojami. Syn był znanym tomaszowski adwokatem.
Jedno z mieszkań zajmowała rodzina Łajzera Gernsztadta. Był tu też warsztat szewki Jakuba
Skrobisza i pracownia powroźnika Lajzera Sanuntrata. Mieszkający w tym domu (lokal nr 8)
Szmul Zając trudnił się handlem skórami 14. Z zapisów Komisji Sanitarnej poczynionych po
kontroli dokonanej w sierpniu 1937 „budynek był nieodnowiony, klatka schodowa brudna,
śmietnik nieszczelny i przepełniony, ścieki odprowadzane bezpośrednio na ul. Wschodnią” 15.
Po 1945 r. nieruchomość w zarządzie miejskim. W aktach Urzędu Skarbowego za lata 19481950 wskazywano, że należał do Łuszczyńskiego i Zarzyckiego. Obecnie gruntownie
11

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11672 (Budowa pralni przez P. Szternfelda); APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1012 (Akta
pożyczki nr 1344 dla P. Szternfelda).
12
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1002 (Akta nr 77 dotyczące pożyczki 1344 dla małżonków Szternfeld).
13
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz osób posiadających nieruchomości za lata 1939-1940).
14
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Wykaz kupców i przedsiębiorców z 1938 r.).
15
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta z 1937 r.).
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odnowiony. Na uwagę zasługuje fasada, która od kilkudziesięciu lat znacznie pochyliła się w
stronę chodnika. W budynku z wejściem od strony ulicy tradycyjny warsztat szewski.

Schody wykonane z bloków piaskowca opartych na ceglanym
sklepieniu i murowanej ścianie prowadzą na mieszkalne
poddasze XIX-wiecznego domu przy ul. Berka Joselewicza 2.
Metalowa balustrada schodów z lat międzywojennych. Stan z
lutego 2019 r.

Nr 3/5 (d. nr placu 139/140, róg ul. Berka Joselewicza i Wschodniej 13) d. jednopiętrowy,
narożny dom rzeźników Abrama i Huny vel Chanana Keslera

Powyżej, na fotografii z lat międzywojennych widoki na elewację kamienicy Keslerów przy ul. Handlowej 3.
Fragment karty pocztowej i fotografia ze zbiorów J. Pawlika)

Dom, a właściwie dwa budynki jednopiętrowe zespolone ściana szczytową. W domu pod nr 3
było 20 izb mieszkalnych i tyleż samo w domu pod nr 5. Dwa ścięte narożniki z balkonami na
pierwszym piętrze. Elewacja frontowa od ul. Handlowej jedenastoosiowa. Od ul. Wschodniej
w osi środkowej brama przejazdowa na zabudowany z czterech stron wewnętrzny dziedziniec.
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W latach międzywojennych kamienica przy ul. Wschodniej nr 3 pozostawała w posiadaniu
rodziny rzeźników Abrama i Huny vel Chanana Keslera a druga część pod nr 5 należała do
Abrama i Jecha Szajewiczów16. W domu pod nr 3 miał warsztat szewski Lajb Frydman, krawiec
Aron Kern, krawiec Henon Rosental, kamasznik Symcha Rubin, sklep spożywczy Icek Damer
(lub Doner). Mieszkały tu rodziny Estery Kesler; Lajba Frydmana; Abrama Olszaka; Stanisława
Psuja. W domu pod numerem 5 sprzedaż mięsa prowadził Sulim Bryncholc a zakład szewski
miał Ajzyk Kros. Mieszkały tez rodziny Pessy Szajewicz i Estery Jurkowicz 17.
Barwny opis tej nieruchomości pozostawił w swych wspomnieniach lat dzieciństwa Zelman
Żółtowski: „Podwórko Keslerów wyglądało jak mała zamknięta skrzynka. W letnie dni
promienie słoneczne ledwo tam docierały, zaś w zimie koło pompy tworzyła się góra lodu od
ciągłego czerpania wody, która słynęła w całej okolicy ze słodkiego smaku.
Na podwórzu, pod drewnianymi schodami, z trzęsącą się drewnianą poręczą, po której dzieci z
piskiem zjeżdżały dzieci z podwórka, mieszkał mełamed z Talmud-Tory, u którego miałem
przyjemność uczyć się przez pewien czas. Nazywano go „Josl Maglarz” lub Josel Chanciński18.
Ponieważ z belferki nie mógł się utrzymać, miał także magiel do maglowania bielizny. Po całym
dniu wbijania chłopcom do głowy różnych mądrości, przychodząc z Talmud-Tory do domu,
najpierw brał się do magla. W domu Keslerów mieściło się bractwo „Chesed szel Emet” ze
swoją specyficzną działalnością. Do tego bractwa należeli „piękni” i szanowani obywatele
miasta, jak również młodzi „bochrim” 19
Po wojnie nieruchomość włączona do Piekarskiej 10. Przez pewien czas w latach 60. i 70. XX
wieku ulokował się w tym miejscu skład węgla Łódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem20.

Parterowy fragment dawnej kamienicy z wejściem do lokalu handlowego
w ściętym narożniku. Fotografia z 2020 r.

16

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali
za lata 1938-1939).
18
Prawdopodobnie był to Josek Chęciński, syn Moszka i Małki, ur. 4 czerwca 1874 r. w Końskich, snowacz,
zamieszkały przy ul. Kramarskiej 32; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1952, k. 235.
19
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. 88 (robocza kopia tłumaczenia w
posiadaniu autora).
20
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i
ich właścicieli z 1971 r.).
17
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Nr 4 (d. nr polic. 138) Nowy dom stojący frontem do ul. Wschodniej 15 (narożna działka)
Obecnie na placu przy ul. B.
Joselewicza 4 stoi zwrócony
frontem do ul. Wschodniej nowy,
jednopiętowy budynek usługowohandlowy, w którym mieści się
zakład
fotograficzny,
sklep
odzieżowy,
biuro
agenta
ubezpieczeń.
Budynek
pod
zabudowę zajmuje 290 m², szeroki
na 12,5 m wysoki na 12 m, dach
dwuspadowy o kącie nachylenia
połaci 35 stopni.
Przed 1830 r. frontem do ul. Handlowej stał murowany, parterowy dom z facjatką początkowo
zajmowany przez fabrykanta sukna Lewka Sylbera przybyłego do Tomaszowa z Ujazdu. Później
jako dzierżawcy występowali Hipolit Kreske i Michał Śpiewak. W deklaracji dochodu z domu
za 1866 r. Michał Śpiewak wykazuje, że wynajmuje w tym domu trzy izby dla Mordki
Konigheita, jedną izbę dla Hersza Lejba
Erlicha, górę dla szewca Nahmana
Nachmanowicza i szklarza Izaaka Wejdlera.
W oficynie mieszkania wynajmowali
wówczas Jakób Bronberg, Mordka
Grunberg,
Berek
Frejlich,
Abram
Beglerowicz21.
Tak jak zaznaczyłem wcześniej, wzdłuż ulicy
Handlowej poczynając od skrzyżowania z ul.
Wschodnią stał budynek wzniesiony
najprawdopodobniej na zlecenie i ze
środków Antoniego hr. Ostrowskiego. Był
to typowy tzw. „dom tkaczy”, podobny do
sąsiedniego budynku, który przetrwał do
współczesności przy ul. B. Joselewicza 2. Od
ulicy posiadał siedem okien, na parterze
trzy izby i trzy izby na poddaszu z facjatką,
dach dwuspadowy kryty gontami. W
podwórzu trzyizbowy, parterowy dom
poprzeczny 22.
Powyżej plan sytuacyjny nieruchomości przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Handlową (obecnie B. Joselewicza)
wykonany w 1890 r. przez inż. Antoniego Tarnawskiego. Literą „a” oznaczono jednopiętrowy budynek
projektowanej oficyny, rosyjską literą „в” parterowy, murowany dom z dachem pod gontem usytuowany wzdłuż
ulicy Handlowej, literami rosyjskimi „г” i „д” murowane parterowe budynki stojące wzdłuż ul. Wschodniej. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/1515.

21

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz wykaz nieruchomości i ich właścicieli w aktach składki na narzędzia
ogniowe z 1849 r.).
22
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W międzywojniu nieruchomość należała do Jankiela Grossa i Kalińskiego (4 izby), Jakóba
Watenberga (3 izby) i Chila Granka (3 izby) 23. Prawdopodobnie współwłaścicielem był też
Jakób Epsztajn. Chil Granek prowadził w tym miejscu sklep spożywczy, Lejbuś Zamuliński
piekarnię a warsztat blacharski Jakub Epsztajn. Mieszkała tu też rodzina Szmula Zająca 24.
Po wojnie nieruchomość w zarządzie ZGT.
Więcej w opisie zabudowy posesji nr 15 przy ul. Wschodniej.

Plan budowy piętrowej oficyny przy ul. Handlowej nr polic. 138 opracowany w 1890 r. przez inż. architekta
Antoniego Tarnawskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1515.

Nr 6 (d. nr polic. 139, nr hipoteczny 337, plac nr 153) Piętrowa kamienica Izera i Rywki Kurca
i Abrama Froima (21/31 izb)

Widok na fasadę domu przy ul. Berka
Joselewicza 6. Fotografia z 2020 r.

23

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144
(Podatek od lokali za lata 1938-1939).
24
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Na początku lat 30. XIX wieku nieruchomość na zasadach wieczysto-dzierżawnych należała do
krawców Izraela i Abrama Rogozińskiego, którzy do Tomaszowa przybyli z Lutomierska i
Aleksandrowa25. W roku 1833 murowany, parterowy dom stojący frontem do ul. Handlowej
na placu nr 153, nr polic. 139 był jeszcze nie wykończony 26. W połowie XIX wieku jako
właściciel parterowego, murowanego domu z czterema izbami, poddaszem i dachem krytym
gontami, oznaczonym nr polic. 139, występował Josek Goldman (Jozek Goliman) 27 a następnie
w latach 60. XIX wieku wykazywani byli złotnicy Josek i Abram Goldmanowie. Poza
właścicielami wynajmowali mieszkania szewc Abram Fligelman i Mendel Bok 28.

Plan sytuacyjny z 1911 r. dotyczący położenia i
zabudowy nieruchomości nr polic. 139 przy ul.
Handlowej.
Rosyjską literą „б” oznaczono
piętrowy dom frontowy, literą „a” oficynę”, literą
„в” budynki gospodarcze. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13436.

Na początku XIX wieku dom frontowy został przebudowany na budynek piętrowy oraz
dobudowano oficynę. Inwestorami byli Chaskiel Steinman i Izrael Kurc a projekt opracował
inż. architekt Karol Kleiber. W roku 1911 dobudowano piętrową oficynę 29.
Główny dom to budynek murowany z cegły, otynkowany, jednopiętrowy posadowiony na
planie prostokąta. Posiada zwartą bryłę, dach dwuspadowy kryty papą. Elewacja frontowa
długości 24 m, jedenastoosiowa w układzie symetrycznym z bramą przejazdową płasko
sklepioną w osi środkowej. Układ wewnętrzny dwutraktowy. W narożnikach i po obu stronach
osi środkowej pilastry. Pas parteru boniowany. Nad parterem wydatny gzyms ciągniony przez
całą długość elewacji. Na piętrze w trzeciej i ósmej osi wspornikowe balkony. Okna piętra ujęte
w obramienia, a na wysokości parapetów profilowany gzyms podokienny. We wszystkich
osiach nad oknami piętra łukowo sklepione okienka poddasza. Całość zamknięta wydatnym
gzymsem koronacyjnym. Budynek frontowy z lewej strony połączony z jednopiętrową oficyną.

25

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
Tamże.
27
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Akta nr 19 Wydziału Administracyjnego dot. składki na
narzędzia ogniowe z 1849 r.).
28
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
29
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13436 Budowa oficyny przez Steinmana i Kurca.
26
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W roku 1918 nieruchomość (o pow. 753 m2) przy ówczesnej ul. Handlowej 6 pozostawała w
posiadaniu Chaskiela Steinmana oraz Izraela Kurca. Była ona nadal zabudowana
jednopiętrowym, częściowo podpiwniczonym murowanym domem frontowym z mieszkalnym
poddaszem, murowaną jednopiętrową oficyną, drewnianymi komórkami i pralnią (łącznie
zabudowa zajmowała 514 m2). W tym też roku wartość nieruchomości oszacowana została na
28 757 ruble30.

Projekt inż. architekta K. Kleibera z 1911 r. dotyczący
dobudowy przez Chaskiela Steinmana piętrowej
murowanej oficyny na placu przy ul. Handlowej nr polic.
139. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13436.

Na początku lat 20. XX wieku w kamienicy przy ul. Handlowej 6 mieszkali: Jakób Bornstein
(miał sklep i zajmował dwuizbowe mieszkanie na parterze); Izrael i Ryfka Michlewicz
(zajmowali dwa pokoje z kuchnią, trudnili się handlem towarami bawełnianymi); Abram Dawid
Neidorf (pokój z kuchnią); Chaim Nejmark (sklep); Abram Płat (pokój z kuchnia); Chaim
Kackowicz (2 pokoje i kuchnia na pierwszym piętrze); Froim Sokołowski (pokój z kuchnia);
Izrael Kurc ( 3 pokoje i kuchnia); Szmul Wołkowicz (dwa pokoje), Joel Neidorf (pokój); Dawid
Krause (pokój i kuchnia na poddaszu); Ruchla Grynberg (pokój i kuchnia na poddaszu); Abram
Neidorf (piekarnia na parterze oficyny); Chaskiel Steinman (dwa pokoje i kuchnia na
pierwszym piętrze w oficynie) 31. Pod koniec lat 30. W domu mieszkały też rodziny Efroima
Artmana, Chaima Zinkiewicza, Arona Opoczyńskiego; Beniamina Faktora; Abe Elencwajga;
Rywki Michlewicz; Blimy Pikusiewicz, Pinkusa Gerszonowicza, Fiszela Złotogórskiego i
Stanisława Cychańskiego32.

30

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1020 (Akta nr 87 dotyczące pożyczki dla Steinmana i Kurca z Tomaszowa).
Tamże, deklaracja dochodu z mieszkań Ch. Steinmana i I. Kurca.
32
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
31
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W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Izera i Abrama Froima Kurców 33.
Podawano też jako współwłaścicieli Efroima Artmana i J. Golliba. W roku 1937 w opisie stano
sanitarnego tej posesji zapisano, że „…ściek w bramie zanieczyszczony, dół zlewowy
przepełniony, ustępy zanieczyszczone”34.
Po roku 1945 jako współwłaściciele występowali W. Budzyński (9/20 części) oraz Stefan i Maria
małżonkowie Łomińscy (11/20). Stefan Łomiński do lat 50. XX wieku prowadził w tym miejscu
zakład dziewiarski35.
Nr 7 (narożna działka przy skrzyżowaniu z ul. Piekarską 10) Obecnie niezabudowany plac,
parking samochodowy.
Dawniej nieruchomość należąca do Gminy Żydowskiej. Plac o pow. 900 m², na którym stała
murowana synagoga o pow. zabudowy 540 m²36. Więcej w opisie nieruchomości przy ul.
Piekarskiej 10.

Widok na nieistniejącą już
synagogę przy zbiegu ulicy
Handlowej (Berka Joselewicza)
z ulicą Piekarską. Karta
pocztowa
z
lat
międzywojennych.
Zbiory
Jerzego Pawlika.

33

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
34
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 Stan Sanitarny miasta, teczka z 1937 r.
35
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
36
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
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Nr 8 (ul. Piekarska nr 12, dawniej nr polic. 140, działka nr 152) Narożny, dwufrontowy,
jednopiętrowy dom mieszkalny.

Widok na elewację narożnego domu przy skrzyżowaniu ul. B. Joselewicza z ul. Piekarską.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość Franciszka Lesmana, krawca przybyłego do Tomaszowa
z Przedborza. Wówczas dom murowany, parterowy z frontem do ul. Handlowej a szczytem do
ul. Piekarskiej 37. W latach 60. XIX wieku jako właścicielka 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 Szuman 38.
Pod koniec XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu fabrykanta sukna i
kamienicznika Dawida Ofmana. On to około roku 1894 w oparciu o projekt inż. architekta
Wilhelma Sroki dobudował do wcześniej przebudowanego domu frontowego stojącego przy
ul. Handlowej część stojącą frontem do ul. Piekarskiej. Jednocześnie dobudował poddasze nad
oficyną w podwórzu 39.
W międzywojniu nieruchomość w posiadaniu Natana i Frajdli Wajdlerów oraz Leona
Wajsztajna (Wajnstajna) zam. przy Al. Marszałka Piłsudskiego nr 3. Wykazywano, że było w
nim 37 izb mieszkalnych40. Administratorem nieruchomości był Berek Bermański.

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 Offmana
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 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.);
APTM, US, sygn. sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
38
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Więcej o tej nieruchomości w opisie ul. Piekarskiej.

Współczesny widok na
komórki wybudowane w
latach 70. XX wieku i
brukowane
trylinką
podwórze posesji przy ul.
Berka
Joselewicza
8/
Piekarskiej 12. Fotografia z
2016 r.

Nr 9 (d. działka nr 147, d. nr polic. 157) Nowy dwupiętrowy budynek usługowo handlowy na
narożnej działce przy skrzyżowaniu ulicy B. Joselewicza z ul. Piekarską i ul. Małą.

Widok na budynek przy ul. Berka
Joselewicza nr 9. Fotografia z 2020 r.

Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 157 należała do Joska
Samberga41. Natomiast w roku 1849 odnotowano, że właścicielem parterowego,
drewnianego, 4-izbowego domu pod nr polic. 157 jest Mojżesz Rajsbaum. Budynek posiadał
jeszcze jedno jednoizbowe mieszkalne na poddaszu z oknem w facjatce. Dach kryty gontami 42.
W roku 1866 działka według rejestru pomiarowego miasta oznaczona była nr 147 a drewniany,
parterowy dom z facjatką jaki stał frontem do ul. Handlowej miał nr polic. 157. Jako właściciel
tej nieruchomości występował wówczas Chaim Karczmarek. Poza domem w podwórku stał też
budynek stodoły i obory. Na parterze domu mieszkalnego trzy izby zajmowała rodzina
właściciela, dalsze dwie izby należały do sukiennika Mendla Mendelsburga, dwie izby do

41

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Akta Wydz. Administracyjnego nr 139 tyczące narzędzi
ogniowych).
42
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wyrobnika Joska Rajsbauma i jedna izba do handlarza soli Michała Redlicha. Na poddaszu w
facjatce mieszkała rodzina wyrobnika Froima Międzioburskiego43.
W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Fiszela Ajzykowicza zam. przy ul.
Wesołej 8 i sukcesorów Chaima Karczmarka (Estery Jeleń) 44. Na działce, frontem do ul. Małej
a szczytem do ul. Handlowej nadal stał XIX-wieczny, parterowy dom z sześcioma mieszkaniami
i parterowa murowana oficyna, w której był sklep, piekarnia i mieszkania rodziny Wolfa
Młynkiewicza45. W domu frontowym mieszkały rodziny współwłaścicieli, którymi byli Izrael
Bełżycki i Estera Jeleń. Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Marii Ciach (ul. Mała 4)
natomiast w części niezabudowanej w zarządzie Zakładu Gospodarki Terenami.
Obecnie na tej działce, frontem do ul. B. Joselewicza stoi nowy, dwupiętrowy, murowany
budynek handlowo-usługowy wybudowany w 2008 r.

Nr 10 Niezabudowana narożna działka (róg Piekarskiej 9, d. nr polic. 141, w XIX wieku plac o
nr 151. Po wojnie w latach 50 i 60. XX wieku skład opału prowadzony przez Okręgowe
Przedsiębiorstwo Handlu Opałem (OPHO) w Łodzi.
Widok na działkę na rogu ul. Berka
Joselewicza i Piekarskiej (fot. Google
Maps, 2012)

Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku w tym miejscu zbudował dom Fryderyk Birnbaum,
który przybył do Tomaszowa z Zielonej Góry. Był to drewniany, parterowy budynek z
mieszkalnym poddaszem, posiadający dwie frontowe ściany (od ul. Piekarskiej i Handlowej),
wejściem przez ganek od strony podwórka, w którym było 12 izb mieszkalnych. W połowie XIX
wieku nieruchomość wraz z drewnianym domem przy ul. Handlowej nr polic. 141 znajdowała
się w posiadaniu Dawida Słowika. Poza rodzina właściciela w domu tym mieszkały rodziny
Moszka Bełchatowskiego, Judy Góry (lub Gur), Dawida Szudzierskiego, Joska Ulma (Ulmana)46.
W międzywojniu nieruchomość Izraela Rozentala a później L. Goldmana, Symchy Ajzenszmita
i Kiwy Rotberga47. Jako współwłaścicieli wymieniano też Arona Elencwajga i M. Cuprafina. W

43

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 za 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
45
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
46
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
47
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 Wykaz właścicieli nieruchomości); APTM, US, sygn.
49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
44
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latach 30. XX wieku mieszkała tam m. innymi rodzina Kiwy Rotberga i Symchy Ajzenszmidta48.
Wypada zaznaczyć, że ścieki z tej posesji odprowadzane były bezpośrednio na ul. Piekarską 49.
Nie udało się ustalić, kiedy dom został rozebrany, prawdopodobnie było to w latach okupacji
niemieckiej około roku 1942.
Nr 11 (róg ul. Małej 3, d. nr polic. 163, plac nr 110 lub 113, Jerozolimska 24)

Widok na fasadę domu przy ul. Berka Joselewicza na rogu ul.
Małej. Fotografia z 2020 r.

Najprawdopodobniej w latach 30. XIX wieku plac przy ul. Handlowej (obecnej ul. B. Joselewicza
11) podzielony był na dwie części oznaczone w rejestrze pomiarowym nr 110 i 112. Od strony
ul. Handlowej na placu o nr 110 znajdował się drewniany dom oznaczony nr polic. 163 należący
do Mordki Joska Grinholtza a później do rzeźnika Markusa Wszędobylskiego50. W roku 1849
odnotowano, że drewniany, parterowy dom pod nr polic. 163 należy do Lewka
Wszędobylskiego i Isera Horna. Z opisu domu wynika, że był to budynek drewniany, parterowy
z mieszkalnym poddaszem i dachem krytym gontami. Na parterze posiadał 4 izby, a na
poddaszu jedną51.
Z deklaracji złożonej w roku 1866 wynika, że wówczas jako właściciel parterowego,
drewnianego domu wykazywany był Izrael Jakubowicz, który był sukcesorem
Wszędobylskiego. Mieszkały w tym domu rodziny Lejba Wszędobylskiego, Joska Szmulowicza,
Mendla Frejlicha. W podwórzu a właściwie od strony ul. Jerozolimskiej była olejarnia, która
należała do Izraela Jakubowicza 52. Na planie miasta z lat 80. XIX wieku plac nr 110 od strony
ul. Handlowej nie posiada zabudowy mieszkalnej.
Obecnie na tej działce znajduje się jednopiętrowy, murowany dom wybudowany około roku
1896 przez Joska Bronberga w oparciu o projekt inż. architekta Wilhelma Sroki 53. Do lat 20. XX

48

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 Stan Sanitarny, akta z 1937 r.
50
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
51
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Akta Wydz. Administracyjnego nr 139 z 1849 r. dot. składki
na narzędzia ogniowe).
52
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
53
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5760 (Plany budowy domu przy ul. Handlowej nr 163 przez Joska Bronberga).
49
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wieku należał do rodziny Bronbergów a później Majera Gincberga i Berka Brauna54. W
budynku głównym było 10 izb mieszkalnych. W latach 30. XX wieku mieszkały tu rodziny
Majera Ber Brauna, Majera Ber Gincberga, Chaima Sztermena, Chaima Flatana 55.

Rysunki z projektu budowy domu przy ul. Handlowej nr polic. 163 opracowanego przez inż. architekta Wilhelma
Srokę w 1896 r. na zlecenie Joska Bronberga. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5760.

Na początku XX wieku na tym samym placu tyle, że od strony ul. Jerozolimskiej Moszek Josek
Salomonowicz posiadał dwa niewielkie parterowe domy, z których jeden był drewniany a drugi
parterowy. Około roku 1911 dom murowany przebudował przeznaczając go na lokale
handlowo usługowe. Projektantem modernizacji tego budynku był inż. architekt Karol
Kleiber56.

54

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
55
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
56
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12238 (Projekt budowy przez Moszka Joska Salamonowicza ogniomuru i zamiany
trzech okien na drzwi pod numerem 163 przy ulicy Jerozolimskiej w mieście Tomaszowie, 1911).

18

Plan sytuacyjny placu przy ul. Handlowej i Jerozolimskiej nr polic. 163 oraz projekt przebudowy domu od strony
ul. Jerozolimskiej. Projekt autorstwa architekta K. Kleibera z 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12238.

Nr 12 (d. nr polic. 141, plac nr 151) Dwupiętrowa kamienica Dawida Landau

Widok na fasadę kamienicy przy ul. Berka Joselewicza 12. Fotografia z 2020 r.

W pierwszej połowie XIX wieku nieruchomość o nr polic. 141 należała do Fryderyka
Birnbauma, który jak wcześniej zaznaczyłem przy opisie narożnego placu o nr 10, przybył do
Tomaszowa z Prus57. W roku 1866 jako właściciel tej nieruchomości wykazywany jest Dawid
Słowik58.
W drugiej połowie lat 80. XIX wieku właścicielem południowej, niezabudowanej wówczas
części nieruchomości został fabrykant sukna Dawid Landau. Wybudował on nowy, murowany

57
58

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga ludności stałej za lata 1833-1840).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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dom. Początkowo jako jednopiętrowy, a w roku 1888 nadbudował drugie piętro. Projekt
architektoniczny opracował inż. architekt Antoni Tarnowski59.
Nieomal w tym samym czasie D. Landau przystąpił do budowy oficyny z przeznaczeniem na
dom fabryczny w którym zainstalował krosna do produkcji sukna. Autorem projektu tego
budynku był również inż. architekt A. Tarnowski 60.

Plan sytuacyjny z 1888 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Handlowej nr polic. 141. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/404.

59

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/404 (Akta dotyczące nadbudowy przez Dawida Landau drugiego piętra na istniejącym
murowanym, jednopiętrowym domu frontowym pod numerem 141 w mieście Tomaszowie w powiecie
brzezińskim).
60
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/331 (Akta dotyczące budowy przez Dawida Landau murowanej, piętrowej,
mieszczącej hale, oficyny w fabryce sukna i murowanego, parterowego, nieogrzewanego budynku
gospodarczego pod numerem 141 przy ulicy Handlowej w mieście Tomaszowie).

20
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W międzywojniu nieruchomość stanowiła własność Nusena Natana Niedźwiedzia i Sury
Goldsztajn. W budynku było 21 izb mieszkalnych61. Nieruchomością administrował Abram
Żółkowski.

61

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0//589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
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W latach 30. XX wieku mieszkały w tym domu rodziny krawca Chaima Chaskiela Rubina,
fryzjera Arona Tuszyńskiego, krawca Jakóba Szafmana, Emana Rozencwejga, Berka Goldberga,
Hewla Woldchera, Zachariasza Skrobisza, Estery Jeleń.
Po 1945 wykazywano, że należy do Czesława Sołtysiaka i miasta reprezentowanego przez
MZBM.

Nr 14 (d. nr polic. 142a, nr działki 149) Jednopiętrowa kamienica (d. Izaak Epsztajn, później
sklep chemiczny, po wojnie MZBM)

Widok na frontową elewację kamienicy przy ul. Berka Joselewicza 14. Fotografia z 2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość oznaczona numerem polic. 142 zabudowana był
parterowym, drewnianym domem należącym do Fryderyka Benke (lub Bonke) 62. Był on cieślą
przybyłym do Tomaszowa ze Schwerina w Meklemburgii. W domu Benkego mieszkała Joanna
Jachman, Heinrich Wohl, sukiennik Maciej Łuszczak i Małgorzata Hayzer. Z opisu
nieruchomości miejskich sporządzonego w roku 1849 i w roku 1866 wynika, że jednym
numerem polic. 142 oznaczono trzy drewniane, parterowe domy z dachami krytymi gontem.
Jako pierwszy wymieniany jest dwuizbowy dom należał do Fryderyka Bonke a następnie do
piekarza Filipa Hajna (prawdopodobnie obecnie to nieruchomość o nr 14), następny dom
pozostawał wówczas w budowie i należała wraz z wozownia i stajnią do Mosze Wolfa
Grinholtza (prawdopodobnie obecnie to nieruchomość o nr 16), trzeci drewniany, parterowy
z dwoma mieszkaniami należał najpierw do H. Wolarda a następnie do Mosze Blejberga (to
prawdopodobnie obecnie nr 18). W tym ostatnim domu jedno mieszkanie wynajmował
wyrobnik Adam Klimek 63. Niestety nie udało się ustalić dokładnego usytuowania tych
nieistniejących już domów.

62

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Rozkład składki na narzędzia ogniowe, wykaz właścicieli
domów z 1849 r.); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
63
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Rysunek z 1888 r. inż A. Tarnowskiego przedstawiający wygląd planowanej elewacji domu przy ul. Handlowej nr
polic. 142a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/506.

Plan sytuacyjny z 1888 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości przy ul. Handlowej nr polic. 142
a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/506.

Dom przy ul. B. Joselewicza 14 został wybudowany około roku 1888 przez Hersza
Chojnowskiego w oparciu o projekt inż. architekta Antoniego Tarnowskiego 64. Budynek
jednopiętrowy z 18 izbami fabrycznymi a po przebudowie na mieszkalny było w nim 36 izb.
W latach międzywojennych w domu tym mieszkał Szymon Borenstein (prowadził wyrób sukna
przy Barlickiego 9/19), blacharz Majer Lisoprawski, Martha Goldberg, Mendel Helcner, Dawid
Żółtowski, Froim Brencholtz, Hirsz Glant, Jankiel Żółkowicz; Majer Icek Lisoprawski, Chaim
Lewkowicz, Małka Cilich; Szlama Binensztaf.
Do roku 1940 nieruchomość w posiadaniu Izaaka Epsteina i Szlamy Lisoprawskiego 65. Po
wojnie w zasobach komunalnych, administrowany przez MZBM.

64

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/506 (Akta dotyczące budowy przez Herszka Chojnowskiego murowanego,
piętrowego. frontowego domu mieszkalnego z takąż oficyną i murowanych, piętrowych komórek z ustępami pod
numerem 142a przy ulicy Handlowej w mieście Tomaszowie).
65
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922-1925); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
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Nr 13 i 15 (d. nr polic. 164 i 165) Nr 13 to jednopiętrowy dom Abrama Żółkowicza, nr 15
parterowy dom Berka Rubina)

W XIX wieku nieruchomości, które współcześnie przynależą do ul. Berka Joselewicza 13 i 15
stanowiły jedną nieruchomość oznaczoną według rejestru pomiarowego nr 113, a budynki
jakie na tej działce wybudowano oznaczone były nr polic. 164. Początkowo nieruchomość
należała do kramarza Icka Rosenbluma a następnie do braci Abla (Abbe) i Dawida
Bermańskich. W wykazie z 1849 r. wskazuje się, że dom Bermańskich to budynek drewniany z
facjatką, na parterze posiadał 4 izby i jedną na poddaszu. Od frontu 4 okna i jedno na
poddaszu66. W roku 1866 jako właściciel nieruchomości i drewnianego, parterowego domu z
facjatką wykazywany jest rzeźnik Abel Bermański. W drewnianym domu od strony ul.
Jerozolimskiej poza właścicielem mieszkała rodzina syna Joska Bermańskiego, brukarz Josek
Józefowicz a w domku jaki stał w podwórku od strony ul. Handlowej furman Icek Bermański i
Haim Freilich67.
W latach międzywojennych przy ul. Handlowej 13 mieszkał Abram Żółkowicz a obok w domu
o nr 15 Berek Rubin i oni byli wykazywani jako właściciele nieruchomości 68. Po wojnie dom
przy ul. Berka Joselewicza nr 13 w ¾ w posiadaniu Kazimierza Klimczaka a w ¼ w zasobach
komunalnych administrowany przez MZBM. Nieruchomość pod nr 15 w całości w zasobach
komunalnych administrowana przez MZBM.
Nr 16 Parterowy, murowany dom, w którym jest biuro zakładu pogrzebowego
W latach międzywojennych niezabudowana nieruchomość Chaskiela a następnie Chai i Hersza
Wajsmanów69. Chaja Wajsman prowadziła skup i sprzedaż wyrobów żelaznych i węgla 70. Po
wojnie nieruchomość w posiadaniu Romana Kaczmarka a następnie jego spadkobierców.
Obecnie na placu nr 12-147, pow. 885 m2 stoi w linii zabudowy ulicy parterowy, murowany,
otynkowany budynek o pow. zabudowy 178 m2, długość elewacji frontowej 9,5 m, wysokość
4,5 m, dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 30 stopni, wysokość do kalenicy 7 m. W budynku
zakład pogrzebowy „HADES” prowadzony przez Daniela Gajka. W podwórku parterowy
budynek gospodarczy.

66

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Akta nr 139 dot. składki na narzędzia ogniowe, wykaz
właścicieli domów z 1849 r.).
67
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
68
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za 1939-1940).
69
Tamże.
70
Książka telefoniczna woj. łódzkiego, spis abonentów z 1939 r., Warszawa styczeń 1939 r.
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Nr 18 Plac nr 12-148 pow. 1073 m2, zabudowany dwoma parterowymi, murowanymi
budynkami garaży, których ściany szczytowe umieszczono równolegle do ulicy.
Nr 19/21 Piętrowa, narożna kamienica ze ściętym narożnikiem i mieszkalnym poddaszem. (róg
ul. Jerozolimskiej 28/30, d. nr polic. 165a, nr placu 114, hipot. 350)

Widok do strony ul. Słowackiego na narożny
dom przy zbiegu ul. Berka Joselewicza z ul.
Jerozolimską. Fotografia z 2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 165 (plac o nr 114) pozostawała w posiadaniu
Gerszona Keslera a następnie do rzeźnika Dawida Bermańskiego, który do Tomaszowa przybył
z Opoczna71. Z zapisów dokonanych w 1849 r. wynika, że dom Dawida Bermańskiego o nr polic.
165 to budynek drewniany, parterowy, jednoizbowy z jednym oknem od frontu, dach kryty
gontem72. Podobnie opisano dom w 1866 r. i zaznaczono, że zajmuje go jedynie właściciel.
Pod koniec XIX wieku plac o nr 114 podzielono na dwie części. Część południowa stała się
własnością Karola Kriega a północna Nuty Rubina, który w 1906 r. sprzedał ją Abramowi i Surze
Chanie małżonkom Offman.
Dom narożny o dwóch frontach, wybudowany około roku 1897 przez Karola Krieg (Krügera).
Początkowo planowano, że budynek w części przeznaczony będzie na ręczną tkalnię a do niego
dobudowany zostanie piętrowy dom z mieszkalnym poddaszem 73. Projekt i prowadzenie
budowy nadzorował Edward Creutzburg (technik budowlany).

71

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk. Akta dot. składki na narzędzia ogniowe); tamże, sygn.
49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
73
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.
72
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Plan sytuacyjny i orientacyjny z 1897 r. dotyczący położenia nieruchomości Karola Krygera o nr 165a przy zbiegu
ul. Jerozolimskiej z ul. Handlową. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6672.

Projekt z 1897 r. przedstawiający fasadę domu K. Krygera widzianą od strony ul. Handlowej. Poniżej przekroje
tego domu. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6672.
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W roku 1898 na północnej część działki Nuta Rubin do domu K. Kriegera dostawił piętrową
przybudówkę. Autorem projektu był in. Wilhelm Sroka 74. Plac N. Rubina sięgał do ul.
Jerozolimskiej przy której stał parterowy, drewniany dom wybudowany przed rokiem 1830
przez Gerszona Keslera. Dom ten w latach międzywojennych należał do Herszlika
Prajzerowicza.

Projekt z 1898 r. inż. architekta Wilhelma Sroki dotyczący budowy domu przy ul. handlowej nr polic. 165 przez
Nutę Rubina. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6884.

W latach międzywojennych kamienica pod nr 19 należała do Wolfa Moszka i Cyrli Gross,
następnie do Beniamina Grossa, a od 1939 r. do Alberta Balcera zam. przy ul. św. Tekli 39/4075.
Było w niej 16 izb mieszkalnych. Drugi dom, który przylega ścianą szczytową do tej kamienicy
i ma drugą ścianę frontową od ul. Jerozolimskiej, należała do Karola Hugona Kriega. W
budynku Kriega było 40 izb mieszkalnych76.

74

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6884 (Budowa domu przez Nutę Pakuła przy ul. Handlowej nr polic. 165).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940); APPT, PTKM, sygn. 48/71/0//965 (Akta pożyczki pod zastaw nieruchomości nr hipot. 350/nr polic. 165).
76
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922); APTM, US, sygn. 49/5/0//589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
75
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Nr 20 (d. nr polic. 142b) Dwupiętrowy wielorodzinny dom mieszkalny z lokalami usługowohandlowymi na parterze. (skrzyżowanie z ul. Słowackiego).

Dwupiętrowa kamienica wybudowana przez Jankiela Salomonowicza około roku 1911 poprzez
dobudowę drugiego piętra nad wybudowanym w 1887 r. jednopiętrowym domem Lejba
Pakuły. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt Karol Kleiber 77. Po wybudowaniu w
domu tym było 29 izb mieszkalnych i dwa sklepy. Już przed 1882 r na tym placu frontem do ul.
Wieczność stał parterowy dom drewniany.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający położenie i zabudowę placu przy ul. Handlowej nr polic.
142. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12250.

77

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/251 (Budowa narożnego domu przez L. Pakułę przy ul. Wieczność i Handlowej w
Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/4/12250 (Projekt budowy przez Jankiela Salomonowicza murowanego,
dwupiętrowego domu i piętrowych budynków gospodarczych pod numerem 142b przy ul. Wieczność w mieście
Tomaszowie).

29

Rysunek przedstawiający projekt elewacji domu przy zbiegu ul. Handlowej z ul. Wieczność opracowany przez inż.
architekta Karola Kleibera w 1911 r. na zlecenie Jankiela Salomonowicza. Poniżej rzuty poszczególnych
kondygnacji. Pow. zabudowy 335 m2, wys. do kalenicy 16 m. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12250.

W latach międzywojennych jako właściciele nieruchomość wykazywani byli Chaskiel Wollard,
Beniamin Grans oraz Mojsze i Pinkus Boguchwał78. W budynku 26 izb mieszkalnych. Między
innymi mieszkali w tym domu krawiec Jakub Wolard, krawiec Rachmil Wolard, Estera Wolard,
Lejb Jakubowicz, Mendel Herszkowicz, Chaim Kantorowicz, Pinkus Boguchwał79.
Po wojnie jako właściciel występował Antoni Kłosiński.
Więcej o zabudowie tej nieruchomości przy opisie posesji przy ul. Słowackiego 2.
© Marian Fronczkowski
© Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, 2022

78
79

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 i 49/7/0/-/III-748 (Spisy właścicieli nieruchomości za 1922 i 1925 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Wykaz kupców, właścicieli mieszkań i przedsiębiorców z 1938 r.).
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