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UL. KRZYŻOWA (w latach pierwszej i drugiej okupacji niemieckiej nosiła nazwę
Kreuzstrasse)

Ul. Krzyżowa na karcie pocztowej z początku XX wieku (prawdopodobnie około roku 1914). Widok od Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, wówczas ul. Kaliskiej. Po lewej stronie, za ceglanym parkanem, wśród drzew jasny
szczyt domu H. Landsberga a z jego prawej strony fragment gmachu fabryki M. Salomonowicza przy ul. Piekarskiej
16. Po lewej stronie w kolejności od dołu: kamienica G. Jahna (później Cukiermanów) z parterową ceglaną
przybudówką; dom parterowy z mieszkalnym poddaszem N. Nisenbauma; dwupiętrowa kamienica H. Rubina; też
dwupiętrowa kamienica (nieco wyższa) S. Sztajmana; zarys parterowego domu J. Taskowskiego i jako ostatni
budynek, jednopiętrowa kamienica Warzagerów. W końcu ulicy widoczny dach i sygnaturka kościoła św.
Wacława przy ul. Wieczność (obecnie ul. J. Słowackiego). Zbiory prywatne G. Węglarskiego.

Zabudowa odcinka ul. Krzyżowej od ul. Kaliskiej do ul. Wieczność na planie miasta z połowy lat 80. XIX wieku.
(prawdopodobnie ok. 1886 r.). Kolorem czerwonym naniesione numery działek według XIX-wiecznego miejskiego
rejestru pomiarowego, na czarno ówczesne numery policyjne posesji. Mapa w zbiorach prywatnych Jerzego
Pawlika.
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Fragment planu miasta według stanu z lat 1933-1934 (w oparciu o tzw. fotoplan albo też plan fotogrametryczny)
z zaznaczeniem zabudowy ul. Krzyżowej i Kramarskiej (obecnie ul. Grunwaldzkiej). Kolorem czerwonym
zaznaczono budynki murowane a kolorem żółtym (zaznaczone „kopertowo”) budynki drewniane. Zbiory
prywatne A. Kobalczyka.

Ulica Krzyżowa należy do najstarszych ulic Tomaszowa Mazowieckiego. Wytyczona około roku
1825 r. Wraz z 14 innymi uliczkami, które tworzyły szachownice i przecinały się pod kontem
prostym, stanowiły południową część nowej osady. Na najstarszym planie osady z 1825 r.
zaznaczono ją jako ul. Polową. Natomiast na planie z roku 1827 występuje już jako ulica
Krzyżowa. W tymże roku odnotowano, że przy tej ulicy stoją cztery domy wybudowane przez
Antoniego Hr. Ostrowskiego; Karola Sereni; Franciszka Linke; Karola Firstenwalda. Na początku
lat 30. XIX przy ulicy stało już kilkanaście budynków. Większość z nich to parterowe, murowane
budynki mieszkalno-warsztatowe. W połowie lat 80. XIX wieku nieomal wszystkie place przy
ul. Krzyżowej zostały zabudowane. W ostatniej dekadzie XIX wieku i na początku wieku XX na
miejscu niektórych domów drewnianych z lat 30. wybudowano piętrowe, wielorodzinne
kamienice.
Trudno obecnie dociec czym kierował się Antoni hr. Ostrowski i pracujący dla niego mierniczy
nadając tej ulicy nazwę „Krzyżowa”. Można jedynie przypuszczać, że były tego przynajmniej
dwa powody. Niewątpliwie jednym i być może głównym powodem było położenie tej ulicy.
Krzyżowała się ona z główną arterią nowej, południowej dzielnicy osady, jaką była ulica Kaliska.
Na planie miasta wyraźnie wdać, jak te dwie ulice tworzą układ przypominający krzyż. Być
może drugim powodem nadania takiej nazwy mógł być fakt, że jej bieg kończył się na wprost
katolickiego kościoła i cmentarza grzebalnego przy ówczesnej ul. Wieczność. Tym samym
nazwa odnosiła się do religijnego symbolu katolików. Są to jedynie spekulacje nie poparte
dowodami źródłowymi.
Pewnym jest, że koło roku 1888 ulica została częściowo wybrukowana kamieniem polnym 1.
Wtedy też po obu stronach jezdni utworzono kanały ściekowe zwane rynsztokami a wzdłuż
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/2.10/2471 (Akta dot. brukowania odcinków ul.
Krzyżowej, 1888).
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linii zabudowy trotuary. Pewne odcinki tej ulicy obsadzono drzewami. Po wybrukowaniu
pojawiły się pierwsze dwie latarnie naftowe, które w 1908 r. zamieniono na gazowe 2.
Oświetlenie elektryczne w postaci 10 latarni całonocnych zainstalowano po roku 1922 3. Do
połowy lat 60. XX wieku ulica nie posiadała kanalizacji i wodociągu.
W roku 1938 przy tej ulicy mieszkało 715 pełnoletnich osób uprawnionych do udziału w
głosowaniu. W tej liczbie było 429 wyznawców judaizmu i 286 chrześcijan 4.
W latach 50. XX wieku odnotowano, że przy tej ulicy znajdowało się 50 budynków
mieszkalnych. W tej liczbie 4 domy drewniane, 30 domów parterowych, 10 jednopiętrowych i
6 domów dwupiętrowych5.
Nr 1 (d. nr polic. 196, plac nr 211, obecnie Pl. G. Narutowicza 4) Frontem do ul. Krzyżowej stoi
narożna jednopiętrowa kamienica ze ściętym narożnikiem. Oficyna zwrócona frontem do Pl.
G. Narutowicza.

Widok na frontową elewację domu
przy ul. Krzyżowej 1. Fotografia z
2020 r.

W pierwszej połowie wieku XIX nieruchomość należała do sukiennika Fridricha Uhlrycha który
przybył do Tomaszowa z Prus 6. Prawdopodobnie to on pod nr polic. 196 parterowy z
mieszkalnym poddaszem, drewniany dom z dwoma kominami. Budynek zwrócony frontem do
ulicy Krzyżowej a szczytem do placu zwanego „Świńskim Rynkiem”.
Na początku XX wieku nieruchomość o nr polic. 196 została podzielona na trzy części. Część
środkowa przy rogu ul. Krzyżowej i Rynku (wł. Abrama Gelbarda) oznaczona została nr 196,
część wschodnia przy Słomianym Rynku otrzymała nr 196a (wł. piekarza Icka Lajzerowicza
później Pl. G. Narutowicza 3) natomiast część południowa przy ul. Krzyżowej otrzymała nr 196b
(wł. Icka Kartuza, później ul. Krzyżowa 3).
Stojący obecnie w tym miejscu murowany, piętrowy dom został wybudowany około roku 1910
w miejscu dawnego drewnianego domu Marcina Uhlricha. Inwestycja przeprowadzona przez
nowych właścicieli tej nieruchomości Abrama Wolarda i Abrama Gelbarda. W tym samym
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-638 (Oświetlenie gazowe miasta).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-859 i 49/7/0/-/III-1713 (Akta elektrowni miejskiej).
4
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2582 (Statystyka - wykaz mieszkańców wg ulic z podziałem na Chrześcijan i
Żydów).
5
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 latach 1955-1956).
6
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
3
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czasie nadbudował on piętro nad parterową oficynę oraz drugie piętro nad druga parterową
oficyną i wybudował piętrową murowaną szopę7. Wykazywano wówczas, że w domu
frontowym i oficynie mieściło się 26 izb mieszkalnych i 2 sklepy. W roku 1938 Inspekcja
Budowlana odnotowała, że w domu było jedno mieszkanie trzyizbowe, jedno czteroizbowe,
dwa lokale handlowe. W oficynie trzy mieszkania trzyizbowe, trzy mieszkania czteroizbowe i
jedno jednoizbowe. Mieszkańcami domu i oficyny byli: Szyja Nusen Birencwajg; Hinda
Kenikcheit; Hana Wala; Lejbuś Gersztajn; Hersz Boruch Nachmanowicz; Abram Balbin; Arnold
Rajnhold; Michał Józef Brywer; Abram Gelbard8.
W latach powojennych jako właściciel nieruchomości przy ul. Krzyżowej 1 wykazywany był
Józef Milczarek i Stefan Łaski9. Już w 1945 r. Stefan Łomiński otworzył w tym domu piwiarnię
czynna w dni targowe a w pozostałe dni prowadził sklep spożywczy. Obok drugi sklep
spożywczo-kolonialny prowadził Józef Milczarek 10.
Nr 2 (d. nr polic. 201, plac nr 209) Parterowy budynek na narożnym placu przy zbiegu ul.
Krzyżowej z ul. Górną.
W latach 30. XIX wieku nieruchomość zasiedlona przez sukiennika Wilhelma Gottfrida Hoefiga
przybyłego z miasta Zwickau w Saksonii 11. Prawdopodobnie to on wybudował w tym miejscu
drewniany, parterowy dom mieszkalny. Poza właścicielem zamieszkiwali w nim wdowa
Christina Scholke, dekarz Józef Remisz, sukiennicy Jan Lange i Karol August Thiem 12.
W latach 20. i 30. XX wieku nieruchomość pozostawała w posiadaniu Romana Szulca, później
kowala Bruno Szulca, Józefa Zyngera i rodziny Rozenbergów13. Jak wskazuje plan miasta z 1933
r. w podwórku przy południowej granicy działki znajdował się jednopiętrowy budynek
mieszkalny a kilka metrów za nim w tej samej linii zabudowy drewniany, parterowy dom, w
północno-wschodnim rogu placu kuźnia a od strony ulicy Górnej drewniany budynek magla.
Wówczas miał w tym miejscu zakład krawiecki Ber Majer Zynger14.
W latach powojennych nieruchomość jako mienie porzucone przez Bruna Schultza w zarządzie
komunalnym15 i od 1952 r. administrowana przez MZBM. Następnie od 1975 r. MPGK i obecnie
TTBS. W roku 1945 Mieczysław Galwas zam. Pl. T. Kościuszki 13 prowadził przy ul. Krzyżowej
2 warsztat naprawczy a Władysław Pazura warsztat kowalski. M. Galwas w 1956 wybudował
od strony ulicy niewielki budynek z przeznaczeniem na rozwój tego warsztatu ślusarskiego 16.
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Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/10532
(Akta budowy przez Abrama Gelbarda murowanej, dwupiętrowej oficyny, nadbudowy piętra na ścianach
parterowej oficyny i budowy parterowej szopy pod numerem 196 przy ulicy Krzyżowej w mieście Tomaszowie);
tamże, sygn. 39/1/0/4/11151 (Projekt budowy murowanego, piętrowego domu).
8
APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata
1938-1939).
9
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i
ich właścicieli).
10
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Wykaz podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
11
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
12
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga ludności stałej za lata 1833-1840).
13
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).
14
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.).
15
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej MRN i ZM), sygn.
49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
16
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczki Inspekcji Budowlanej dot. ul. Krzyżowej); APTM, US,
sygn. 49/5/0/-/544 (Wykaz podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
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Plan sytuacyjny z 1956 r. oraz fragment projektu budynku
warsztatu ślusarskiego Mieczysława Galwasa przy ul.
Krzyżowej 2. APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1708.

Nr 3 (d. nr polic. 196b, nr hipot. 517, południowa część placu nr 211) Dwupiętrowa kamienica
z dwoma przybudowanymi oficynami. Rojzy i Jetty Windheim

Kamienica
przy
ul.
Krzyżowej 3. Fotografia z
2020 r.

Tak jak wskazałem przy opisie nieruchomości nr 1 przy ul. Krzyżowej w latach 30. XIX wieku
plac który wg. ówczesnego miejskiego dziennika pomiarowego miał nr 211 i nr polic. 196 na
zasadach wieczysto-dzierżawnych należała do sukiennika Fryderyka Uhlrycha a następnie do
Marcina Uhlrycha. Na początku XX wieku, niezabudowaną południową część placu odłączono
od nieruchomości nr 196 i nadano jej nr 196b.
W roku 1912 właścicielem nieruchomości nr polic. 196b został Izaak vel Icek Kartuz z małżonką
Chiną natomiast właścicielami nieruchomości pod nr polic. 196 i 196a małżeństwa Gelberów
(Gelbardów), Lajzerowiczów, Glazbaumów, Kozarów 17. Małżonkowie Kartuz odkupili od
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4157 (O przejściu na małżonków Kartuz, Gelbert, Lejzerowicz, Glazbaum i Kozara
czynszowej nieruchomości nr 196 w mieście Tomaszowie).
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pozostałych współwłaścicieli udziały i w tym też roku zostali jedynymi właścicielami 18. W tym
czasie na działce tej stał już dwupiętrowy, murowany dom czynszowy z dwoma oficynami,
murowanymi jednopiętrowymi komórkami i dwuizbowym mieszkaniem dla stróża oraz
drewnianymi stajniami. Prawdopodobnie dom i oficyny wybudowane około roku 1900.
Komisja Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wyceniła wartość zabudowań
na ponad 40 tys. rubli a razem z placem na 44 828 rubli. W budynku frontowym 5-pokojowe
mieszkanie zajmowali Józef i Rywka Krot, podobne mieszkanie zajmowała rodzina Izraela
Karbulona, 4 pokojowe mieszkanie posiadała rodzina Abrama Polana i Rudolfa Renigera.
Właściciel, Izaak Kartuz zajmował na pierwszym piętrze pięciopokojowy lokal mieszkalny i dwa
lokale na sklep i kantor19.

Widok od strony ul. B. Meca na oficyny i
fragment podwórka nieruchomości przy ul.
Krzyżowej 3. Fotografia z 2020 r.

W latach 30. XX wieku jako właściciele tej nieruchomości występują Rojza i Abram oraz Jetta
vel Jentla Windheimowie. Zajmowali oni sześciopokojowe mieszkanie. Zmienili się też
mieszkańcy tej kamienicy. Na parterze 4 pokojowe mieszkanie o nr 1 należało do doktora
Edwarda Juwilera20 a drugie 5 pokojowe zajmował inż. Henryk Hirszon. Na pierwszym piętrze
nadal 5 pokojowe mieszkanie miał Izaak Kartuz a obok też pięciopokojowe mieszkanie o nr 4
zajmował Salomon Rubin, agent towarzystwa ubezpieczeniowego. Na drugim piętrze
pięciopokojowe mieszkanie o nr 5 należało do Leona i Jadwigi (z Landsbergów) małżonków
Oxner i takie samo mieszkanie zajmował Józef Aronson. W oficynie na parterze w mieszkaniu
składającego się z pokoju i kuchni mieszkał Władysław Jagieło, takie samo mieszkanie na
pierwszym piętrze zajmował Władysław Górzyński a na drugim piętrze Antonina
Piwowarska21. W roku 1932 budynek posiadał instalacje elektryczną, gazową,
wodnokanalizacyjną. W podwórku Skład węgla „Karbon”. Wartość domu szacowano na 13 500
zł a placu na 8 700 zł. W roku 1938 mieszkańcami tej kamienicy były rodziny dr. E. Juwilera,
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/1007 (Akta nr 70 pożyczki 1206 z 1912 r. dla małż. Kartuz zam. przy ul.
Krzyżowej w Tomaszowie).
19
Tamże.
20
Biogram E. Juwilera zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów
Mazowiecki 2010, s. 125-126.
21
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2042 (Akta nr 102 dotyczące pożyczki 323 dla Rojzy Windheim).
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Wolfa Michlewicza, Abrama Windchajma, Salomona Rubina, Oskara Leona, Eliasza
Zameczkowskiego, Henocha Barona 22.
Po wojnie jako współwłaściciele występowali W. Martewicz i W. Mojer. W drugiej połowie lat
40. XX wieku Mieczysław Martewicz wspólnie z Władysławem Przystalskim uruchomili w tym
miejscu wytwórnię cukierków. W mieszkaniu o nr 1 Stanisław Wysmyk miał pracownię
krawiecką a w mieszkaniu nr 2 Aleksander Złotrukow miał warsztat naprawczy sprzętu
radiotechnicznego. Była tu też hurtownia porcelany i fajansu prowadzona przez Janinę i
Genowefę Trawińskie i Zofię Walczak23.
Nr 6 i 6 a (dawniej Nr 4, nr polic. 200, plac nr 208 lub 209, nr hipot. 191) W głębi placu
parterowy dom jednorodzinny.

Na fotografii obok, od lewej strony widoczny
fragment północnej elewacji i ściana szczytowa
oficyny wybudowanej przez Zukina Junga około
1929 r. Z prawej strony na fotografii fasada
parterowego domu wybudowanego w 1957 r.
Fotografia z 2020 r.

W latach 20. XX wieku nieruchomość należała do Chaima Junga i Zukina Junga. Przy ulicy stał
już wówczas parterowy dom mieszkalny o pow. zabudowy 96 m2. Około roku 1929 Zuken Jung
zakończył budowę dwupiętrowej murowanej oficyny o wymiarach 14,5 na 5,5 i wys. na 11 m.
W domu tym było 9 izb (trzy mieszkania) Projekt budynku opracował inż. architekt Karol
Kleiber24. Oficyna przetrwała do współczesności (fotografia powyżej). Budowę prowadził
majster budowlany Stanisław Musiał pod nadzorem projektanta inż. K. Kleibera 25.
W roku 1930 dokonano podziału nieruchomości. Część północna wraz z częścią domu
frontowego w którym były dwa mieszkania i dwie izby na poddaszu, stała się własnością
Wacława Pietrzaka, który był wówczas zawodowym żołnierzem 30. pułku strzelców
Kaniowskich w stopniu st. sierżanta. Natomiast południowa część działki wraz z nowo
wybudowaną dwupiętrową oficyną i połową murowanego domu przy ulicy pozostała przy
Zukenie Jungu. W roku 1935 nieruchomość Z. Junga przeszła na jego sukcesorów, którymi byli:
Alter Landsberg; Moszek Rombalski; Ruchla Grinszpan; Josek Jung; Ajzyk Jahimowicz i Józefa
Porczyk26. Pod koniec lat 30. XX wieku poza właścicielami mieszkały tu rodziny Władysława
22

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Wykaz podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
24
APŁ, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi, sygn. 39/474/0/-/2071 (Pożyczka budowlana dla Zukena
Chaima Junga w Tomaszowie); Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
(dalej: SRP), Książka Nadzoru Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie
Mazowieckim, poz. 673, oddanie 18 IX 1929 r. do użytkowania domu przy ul. Krzyżowej 4.
25
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej).
26
Tamże.
23
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Pazury, Abrama Zyngera, Włodzimierza Żegnałka. Władysław Pazura prowadził kuźnię na
sąsiednim placu (Krzyżowa nr 2) 27.
Nieruchomość w latach 70. XX wieku w zasobach komunalnych administrowana przez MZBM.
Dom frontowy jaki stał przy ulicy z uwagi na zły stan techniczny (zniszczony podczas wojny w
90%) został w roku 1948 rozebrany. W roku 1957 na części działki należącej dawniej do W.
Pietrzaka wybudowano parterowy, murowany dom mieszkalny.

Plan sytuacyjny z 1929 r. z zaznaczeniem usytuowania budowanej przez Zukina Junga dwupiętrowej oficyny.
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708.

27

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).
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Plan
orientacyjny
i
sytuacyjny opracowany w
roku 1930 z zaznaczeniem
podziału nieruchomości
przy ul. Krzyżowej 4
(obecnie 6 i 6a) na część
Zukena
Junga
(od
południa) i część Wacława
Pietrzaka (od północy).
APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1708.

Powyżej rysunki z projektu inż. K. Kleibera przedstawiające fasadę i przekrój oficyny wybudowanej w 1929 r. przez
Z. Junga przy ul. Krzyżowej 4.
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Część projektu (przekrój, elewacje i rzut) z 1957 r. dotyczący budowy parterowego, dwurodzinnego domu przy
ul. Krzyżowej 4 (obecnie nr 6). APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708.

Ulica i parkingi przy skrzyżowaniu z ul. B. Meca, dawniej zabudowane posesje nr 5 i 6.
Jeszcze przed 2013 r., to jest przed wybudowaniem ulicy B. Meca (wówczas pod roboczą
nazwą Nowomurarska) dawne budynki na nieruchomości pod nr 5 i 6 zostały wyburzone.
Po stronie wschodniej obecnego skrzyżowania ul. Krzyżowej z ul. B. Meca znajdowała się
nieruchomość oznaczona Nr 5. W latach międzywojennych należała do Heleny Wajsig zam. w
Łodzi28. Stał na tej działce frontem do ul. Krzyżowej drewniany, parterowy dom z mieszkalnym
poddaszem. Między innymi mieszkały tu rodziny; Kurta Hadke (m. 1); krawcowej Olgi Rejchart,
która zajmowała trzyizbowe mieszkanie o nr 3; Henryka Aradt trudniącego się wyrobem sukna,
który miał mieszkanie czteroizbowe o nr 4 i Władysława Stępniewskiego29. Po wojnie budynek
jako mienie opuszczone w zasobach komunalnych administrowany przez MZBM 30. W roku
1977 wyremontowany z środków miasta.

28

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.), poz. 199-200.
30
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
29
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Drewniany, parterowy dom z
mieszkalnym poddaszem jaki stał
przy ul. Krzyżowej 5. Fotografia z
1995 r. autorstwa B. Kosmali.
(Pierwodruk: B. Kosmala, Juden und
Deutsche im polnischen Haus:
Tomaszów Mazowiecki 1914 – 1939,
Berlin 2001)

Po stronie zachodniej położona była nieruchomość oznaczona nr 6. (d. nr polic. 199, plac nr
207 o pow. ok. 900 m2) W połowie XIX wieku nieruchomość pod nr polic. 199 należała do
lakiernika Jana Jaskułowskiego, który przybył do Tomaszowa z Warszawy 31. Wybudował on
drewniany, parterowy dom. Około roku 1889 właścicielem nieruchomości został Karol
Oberlender, który wybudował frontem do ulicy murowany, piętrowy, kryty blachą dom
mieszkalny jak również z lewej strony piętrową murowaną oficynę i murowane, kryte papą
budynki gospodarcze 32. W domu frontowym były cztery dwuizbowe mieszkania na parterze i
trzy jednoizbowe na poddaszu. W oficynie cztery mieszkania dwuizbowe i mieszkanie na
poddaszu. W latach 20. XX wieku nieruchomość przy u. Krzyżowej nr 6 w posiadaniu Emmy i
Moryca Oberlendera33. Później w posiadaniu Ryszarda i Elzy Kurc. Po wojnie nieruchomość
jako mienie poniemieckie przejęte przez miasto.

31

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1199 (Projekt budowy murowanego, piętrowego, krytego blachą domu, takichże
oficyn i murowanych, krytych papą drewutni z ustępami na nieruchomości numer 119 przy ulicy Krzyżowej w
mieście Tomaszowie przez Karola Oberlendera).
33
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).
32
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Plan sytuacyjny z 1889 r. nieruchomości Karola Oberlendera przy ul. Krzyżowej nr polic. 199. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/1199.

Nr 7/9 (Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 12, nr polic. 74) Narożna kamienica d. dom dr.
Stanisława Narewskiego. W 1930 r. remont 3 izbowego, parterowego domu o wym. 10 m na
13

7 m, znajdującego się w podwórku. Wówczas nieruchomość w posiadaniu Lejba Romera. Opis
nieruchomości w części dotyczącej Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 12.
Nr 8/10 (Al. Marszałka J. Piłsudskiego 14) Narożna jednopiętrowa kamienica Dawida
Rozenberga. Od strony ul. Krzyżowej (w podwórku, frontem na wschód) dwupiętrowa
murowana oficyna. Opis zabudowy nieruchomości w części dot. Al. Marszałka J. Piłsudskiego
14. Poniżej plan sytuacyjny posesji z 1911 r.

Plan orientacyjny i sytuacyjny opracowany przez inż.
architekta Karola Kleibera w 1911 r. przedstawiający
położenie i zabudowę nieruchomości Rozenbergów przy
skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Krzyżową. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13118.

Nr 11 (Piłsudskiego 13, nr polic. 101) Dwupiętrowa kamienica Laji Gerensztodt przybudowana
do frontowego domu Breslerów.

Powyżej współczesny widok na budynek przy ul. Krzyżowej 13. Fotografia z 2020 r.

Opis zabudowy i historii tej nieruchomości w części dot. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 13.
W narożnym budynku z wejściem od Al. Marszałka Piłsudskiego była apteka Franciszka
Borzęckiego a mieszkania w budynku z wejściem od ul. Krzyżowej. Mieszkańcami tego domu
były też rodziny Jahna Szymszowicza, Nacha Erlicha, Henocha Służewskiego, A. Kaufera i Lajba
Herowicza34.

34

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
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Nr 15 (Wschodnia 24) Nieruchomość w latach międzywojennych należała do Fiszela Szpiro. Po
wojnie jako właściciel występuje Stefania Mierzejewska. Zabudowana parterowym,
murowanym domem z lat 30. XX wieku, przebudowanym w 1961 r., który stoi frontem do ul.
Wschodniej. Więcej w części dotyczącej opisu ul. Wschodniej.

Nr 17/19 (d. nr polic. 118) Północno-zachodnia część parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów
Dawniej przy ul. Krzyżowej pod nr polic. 118 a w latach międzywojennych nr 17 stała piętrowa
kamienica firmy Hila Landsberga z 40 izbami. Plac o pow. 1800 m 2, z czego pod zabudową
pozostawało 450 m2 35. Zanim jednak H. Landsberg został właścicielem tej nieruchomości
należał ona w pierwszej połowie XIX wieku do Frantza Zenke, stelmacha, który przybył do
Tomaszowa z Bełchatowa. W latach 60. XIX wieku nieruchomość z drewnianym parterowym
domem, w którym były trzy izby mieszkalne i farbiarnia oraz drwalnia i obora należała do
Augusta Pollaka36.
Około roku 1891 Hil Landsberg na placu przy ul. Krzyżowej pod nr polic. 118 wybudował w
oparciu o projekt inż. Jana Wołkowskiego budynek gospodarczy 37. W tym czasie od strony ulicy
stał już jednopiętrowy, murowany budynek mieszkalny i dwa inne drewniane budynki. W
latach 30. jako właściciele nieruchomości występowali Ida i Wilhelm małżonkowie Landau. W.
Landau był dyrektorem fabryki sukna H. Landsberga. W przebudowanym domu przy Krzyżowej
17 mieszkała Paulina Landsberg córka Aleksandra (ur. 1880 r.) i Wilhelm Landau 38.
Zabudowania tej posesji jak i sąsiednich zniszczone w wyniku działań wojennych 5 września
1939 r. 39

35

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0//107 (Rejestr właścicieli nieruchomości z 30 listopada 1936 r.); tamże, sygn. 49/5/0/-/102 (podatek od
nieruchomości za lata 1937-1938).
36
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
37
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1977 O budowie przez Chila Landsberga murowanych zabudowań gospodarczych
pod numerem 118 przy ulicy Krzyżowej w mieście Tomaszowie
38
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
39
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/141 (Zniszczenia wojenne, ankieta 991).
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Plan sytuacyjny z 1891 r. dotyczący nieruchomości przy ul.
Krzyżowej nr polic. 118 należącej wówczas do Hila
Landsberga. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1977.
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Plan budowy budynków gospodarczych H. Landsberga przy ul. Krzyżowej nr polic. 119 opracowany w 1891 r.
przez inż. Jana Wołkowskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1977.

Od strony południowej z placem H. Landsberga (później nieruchomość Wilhelma Landau)
sąsiadowała nieruchomość o nr polic. 135 a w latach międzywojennych Krzyżowa nr 19, która
należała do Mojżesza Brenera (obecnie południowo zachodnia część parku). W pierwszej
połowie XIX wieku osiedlił się w tym miejscu Dawid Nikke, gwoździarz, który przybył do
Tomaszowa z Bełchatowa. Prawdopodobnie to on na posesji przy ul. Krzyżowej nr 135
wybudował drewniany parterowy z mieszkalnym poddaszem dom długi na 91 łokci i szeroki
na 80 łokci w którym było 11 izb. Poza właścicielem mieszkał w tym domu mularz Icek
Ładowski (lub Lachowski) 40. Pod koniec wieku XIX plac i dom na zasadach wieczystodzierżawnych przeszedł we władanie Mojżesza Brenera, który nieruchomość nabył od miasta
w roku 190541. W posiadaniu M. Brenera pozostawała do roku 1938, kiedy nabył ją Władysław
Rózga, majster brukarski zam. przy ul. Głównej 4/6. Przy ulicy Krzyżowej 19 stał jednopiętrowy,
murowany dom o pow. zabudowy 200 m2. Było w nim osiem mieszkań z których cztery
mieściły się na poddaszu, cztery dwuizbowe na piętrze i jedno czteroizbowe na parterze. W
podwórku dwa niewielkie budynki gospodarcze. Wartość domu wg polisy ubezpieczeniowej z
20 stycznia 1939 r. wynosiła 30 500 zł. Dom i zabudowania tej posesji spalone podczas działań
wojennych we wrześniu 1939 r. 42 W latach międzywojennych w tym miejscu miało siedzibę
Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Frajhajt” (w jidysz „wolność”) kierowane przez I.

40

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3520 (O przejściu na Mordkę Salomonowicza i Moszka Brenera czynszowej
nieruchomości nr 135 w mieście Tomaszowie).
42
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczki Inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości z lat
1938-1951).
41
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Rozenblita i J. Kopera. Była też w tym miejscu szkoła religijna rabina Majdera i mieszakania
Szmula Lajzera Kahany 43.
Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Józefa Namysło zam. Kręta 5 i Stanisława
Skrzypczyńskiego zam. Świdrygały k. Nowego Miasta.

Plan z 1938 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości przy ul. Krzyżowej 19 należącej wówczas do
Władysława Rózgi. Literą ‘b’ oznaczony jest jednopiętrowy budynek mieszkalny. APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1708.

Nr 12/14 (nr polic. 100a) Czterokondygnacyjny budynek pofabryczny Emanuela Zilberta Od
strony Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 dawne domy Michała Zylbera. Ich opis w części
dot. Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 15/17.

43

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
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Elewacja frontowa pofabrycznego budynku przy ul. Krzyżowej 12/14. Fotografia z 2016 r. Z. Dziedzińskiego.

Widok na fragment podwórka i zachodnią elewację trzypiętrowego budynku przy ul. Krzyżowej 12/14. Fotografia
z 2016 r.

Fragment historii powstawania zabudowy tej nieruchomości opisałem w części dot. budynków
mieszkalnych przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17/19, jako że według ówczesnego rejestru
pomiarowego miasta plac o nr 38 i budynki jakie się tam znajdowały o nr polic. 100 przypisane
były do ulicy Kaliskiej. Do roku 1910 plac ten od strony ul. Krzyżowej nie był zabudowany i
wykorzystywany był jako ogród. Dopiero w latach 1911-1912, kiedy posiadłość znalazła się w
posiadaniu rodziny Silberów wybudowano na niej dwupiętrowy ceglany budynek tkalni,
stróżówkę i szopę na silnik gazowy44.
Wracając jednak do lat 30. XIX wieku należy przypomnieć, że pierwszym właścicielem tej
nieruchomości był fabrykant sukna Jeremiasz August Piltz, który do Tomaszowa przesiedlił się
z Zielonej Góry 45. W połowie XIX wieku nieruchomość stała się własnością Ferdynanda Jehn
(Jahn), który mieszkał w domu stojącym frontem do ul. Kaliskiej oznaczonym nr polic. 100 46.
44

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13581. (Projekt budowy przez Emanuela Zilbera murowanego, trzypiętrowego
budynku fabrycznego pod numerem 100a w mieście Tomaszowie oraz w tymże zespole sygn. 12096 i 11062 akta
dot. budowy przez Emanuela Zilbera murowanego, dwupiętrowego budynku fabrycznego i innych budynków pod
numerem 100a przy ulicy Kaliskiej i Zgorzelickiej w mieście Tomaszowie).
45
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
46
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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W latach 90. XIX wieku nadal jako właściciel tej wskazywano Ferdynanda Gustawa Jahna i jego
syna Teodora. Do nich też należał wówczas sąsiadujący od południa z placem nr 38 plac o nr
180 przy ul. Krzyżowej (obecnie nr 16/18), który kupili od Karola Firstenwalda.
Jak wcześniej wspomniałem, dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku nieruchomość nr
polic. 100 przeszła na własnością fabrykanckiej rodziny Zilber (Silberów). Frontowy piętrowy
dom przy ul. Kaliskiej, oficyny i zabudowania gospodarcze znalazły się w posiadaniu Estery i
Mendela vel Emanuela małżonków Zilber (Silber, Zylber). Wtedy jeszcze teren od strony ul.
Krzyżowej nie był zabudowany.
.

Z lewej plan sytuacyjny z 1907 r.
przedstawiający ówczesną zabudowę placu o nr
polic. 100 należącego do Emanuela i Estery
małżonków Silber (Zilber). W tym czasie nie
było jeszcze budynków fabrycznych. Literą „a”
oznaczono narożny, jednopiętrowy dom
mieszkalny przy ul. Kaliskiej (Marszałka J.
Piłsudskiego). APPT, PTKM, sygn. 48/71/0//2035.

Z inicjatywy i środków Emanuela w latach 1910-1912 Zilbera na południowej części działki
oznaczonej nr polic. 100a wybudowano dwupiętrowy ceglany budynek tkalni, stróżówkę,
szopę na silnik gazowy47. Projekt architektoniczny obu budynków fabrycznych opracował inż.
architekt Karol Kleiber.
47

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13581 (Projekt budowy przez Emanuela Zilbera murowanego, trzypiętrowego
budynku fabrycznego pod numerem 100a w mieście Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/4/12096 i
39/1/0/4/11062 (Akta dot. budowy przez Emanuela Zilbera murowanego, dwupiętrowego budynku fabrycznego
i innych budynków pod numerem 100a przy ulicy Kaliskiej i Zgorzelickiej w mieście Tomaszowie).
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Plan orientacyjny i sytuacyjny przedstawiający zabudowę nieruchomości E. Zilbera w 1912 r. Budynek fabryczny
oznaczony rosyjska literą „в” (jak polskie „b”) wybudowano jako pierwszy w 1911 r. natomiast budynek
oznaczony literą „a” wybudowano w 1912 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13581.
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Rysunek elewacji pierwszego budynku fabrycznego jaki wybudowano w 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12096.

Rysunek elewacji frontowej trzypiętrowego budynku fabrycznego jaki wybudowano w 1912 r. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13581.

Ruty poszczególnych kondygnacji głównego budynku fabryki E. Zilbera przy ul. Krzyżowej 12/14. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13581.
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Fotografia ul. Krzyżowej z okresu
międzywojennego. Z prawej strony
fotografii
widoczny
fragment
ceglanego gmachu fabrycznego tkalni
M. Silbera. Fotografia ze zbiorów
Jerzego Pawlika.

W późniejszym czasie plac o nr 100a i stojące na nim budynki fabryczne znalazły się w
posiadaniu Mosze Zilbera a w latach międzywojennych należały do Michała Zylbera. Wówczas
kompleks budynków fabrycznych obejmował trzypiętrowy gmach stojący frontem do ul.
Krzyżowej, drugi również trzypiętrowy gmach hal fabrycznych stojący wzdłuż południowej
granicy działki, przybudowany do budynku głównego szyb windowy, parterowy budynek
maszynowni, budynek parterowych garaży i magazynów48.
W międzywojniu w budynku fabrycznym (dojazd od ul. Zgorzelickiej) przędzalnia i tkalnia
prowadzona przez Antoniego, Mendla i Mieczysława Zylber 49. Miał tu też swoje warsztaty
tkackie Icek Blacherowicz (zam. ul. Prezydenta I. Mościckiego 2), Jakób Szeps (zam. ul. I.
Mościckiego 38, Juda Horowicz, Szlama Kemighejs, Maurycy Sztajn i Bugajewicz. Od roku 1926
była tu też rozlewnia piwa Stefana Paczkowskiego (wjazd od ul. Krzyżowej) i od 1929 r. stacja
benzynowa Tomaszowskich Autobusów Komunikacji Miejskiej 50. Pod konie lat 30. XX wieku
przy ul. Krzyżowej 14 miały siedzibę biura Ekspozytury Wojewódzkiego Biura Pracy 51.
W roku 1940 w budynku pofabrycznym przy ul. Krzyżowej 14 ulokowano niemieckie koszary
„askaniaków” (żołnierze zatrudnieni przy budowie kwatery Hitlera „Askania Mitte” koło
Tomaszowa, bunkrów w Jeleniu i Konewce). Od czerwca 1945 r. budynek wykorzystywany na
koszary dla lotników i mechaników z 7 i 8 pułk lotnictwa szturmowego WP. W Tomaszowie
Mazowieckim na początku czerwca 1945 r. w przedwojennym budynku fabrycznym (dawna
48

Na podstawie planu z 1933 r. i wcześniejszych zdjęć lotniczych tego miejsca. (kopia „fotoplanu” w zbiorach
prywatnych A. Kobalczyka)
49
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-3013 (Kartoteka mieszkańców).
50
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego dot. posesji Michała Zylbera, opis z 1938 r.
51
Książka telefoniczna woj. łódzkiego z 1939 r., spis abonentów m. Tomaszowa Maz.
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fabryka sukna) i sąsiadującej z nim kamienicy na ul. Krzyżowej znalazły siedzibę dowództwo i
sztaby. W tym samym miejscu zakwaterowane zostały załogi samolotów. Stołówkę
zorganizowano po drugiej stronie ulicy w baraku (obecnie park). Żołnierze na lotnisko k.
Glinnika i Ujazdu dowożeni byli samochodami trzy-cztery razy w tygodniu52.
Od roku 1950 w częściowo odremontowanych budynkach przy ul. Krzyżowej 12/14 i ul.
Zgorzelickiej 27 ulokowano hurtownię spożywczą Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu
Spożywczego, Centrala Handlu Detalicznego w Łodzi. Przeprowadzono wówczas kapitalny
remont oficyny poprzecznej i garaży53. Część pomieszczeń do połowy lat 60. XX wieku
zajmowała Spółdzielnia „Pokój” wytwarzająca galanterię skórzaną.

Plan sytuacyjny z roku 1950
przedstawiający
rozmieszczenie
budynków na placu przy ul. Krzyżowej
14/16. Literą „a” i „b” oznaczono
trzypiętrowe budynki fabryczne w
których umieszczono magazyny i biura
przedsiębiorstwa Centrali Spożywczej.
Zbiory APTM.

W latach 70. XX wieku w dawnych budynkach fabrycznych ulokowano Wytwórczo Usługową
Spółdzielnię Pracy i Odzieżową Spółdzielnię Pracy „Simfor” im. M. Fornalskiej, która miała
punkty usługowe przy ul. Polnej 1 i ul. Zubrzyckiego (Spalskiej) nr 113. W późniejszym czasie
funkcjonował tu tomaszowski oddział Zakładów Przemysłu Odzieżowego „DAMINA” z Brzezin,
przedsiębiorstw PPH SHIN-DO, a na parterze w dawnym budynku fabrycznym z dojazdem od
ul. Zgorzelickiej funkcjonował sklep z dywanami, wykładzinami i chodnikami.
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Relacja ustna płk. Józefa Suchodolskiego (ur. 1924) i ppłk. Bronisława Drozdowskiego (1922-2022).
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego dotycząca nieruchomości przy ul. Piłsudskiego
Michała Zylberta – plany i korespondencja z lat 1946 -1950.
53
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Karta pocztowa przedstawiająca widok na budynki ul. Zgorzelickiej i panoramę miasta widzianą od zbiegu ul.
Farnej z ul. Wieczność. Po prawo na pierwszym planie budynek fabryczny Spółki „Sarmata” przy ul. Wieczność 34
a za nim trzypiętrowy szczyt fabryki sukna M. Zilbera przy ul. Krzyżowej. Zbiory prywatne J. Pawlika.

Nr 16/18 (d. nr polic. 119) Dwupiętrowa kamienica Jahnów a później Cukiermanów i
Rozenbergów

Fasada kamienicy przy ul. Krzyżowej 16/18. Fotografia z 2020 r.

W pierwszej połowie XIX wieku plac o nr 130 i drewniany parterowy dom o nr polic. 119 należał
do sukiennika Karola Firstenwalda 54. W roku 1866 jako właściciele tej nieruchomości, na której
stał wówczas parterowy dom fabryczny z dwoma salami, stajnia i szopa występują Edward
Hintz i Ferdynand Jahne55. Około roku 1888 nieruchomość znalazła się w posiadaniu Gustawa
i Teodora Jana Jahn vel Jehn. Nowi właściciele zlecili zaprojektowanie budowy nowego domu
inż. architektowi Antoniemu Tarnawskiemu. Jego projekt z roku 1888 zakładał budowę
dwupiętrowego domu z dwoma klatkami schodowymi na planie wydłużonego prostokąta z

54
55

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.).
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osiemnastoosiową elewacją frontową 56. Ostatecznie w latach 1889-1890 zrealizowano projekt
częściowo budując tylko północną część stanowiącą połowę zaprojektowanego domu.
Natomiast od strony południowej w linii zabudowy ulicy powstał parterowy, murowany
budynek, który w przyszłości miał zostać nadbudowany.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1888 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. Krzyżowej nr polic. 119.
Rosyjską literą „a” oznaczono projektowany dwupiętrowy dom G.T. Jahna, literą „б” i „в” murowane szopy
gospodarcze, literą „г” murowany dom mieszkalny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/742.

56

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/742 (Akta dotyczące budowy przez Gustawa i Teodora Jana Jahn murowanego,
dwupiętrowego domu mieszkalnego pod numerem 119 w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim).
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Rysunek północnej części elewacji projektowanego domu przy ul. Krzyżowej nr polic. 119. Projekt autorstwa inż.
architekta Antoniego Tarnawskiego z roku 1888 zakładał budowę domu z dwoma klatkami schodowymi. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/742.

Przekrój obrazujący dwutraktowy wewnętrzny układ pomieszczeń, konstrukcję stropów i więźby dachowej
kamienicy przy ul. Krzyżowej nr polic. 119.
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Rzuty poszczególnych kondygnacji planowanego dwuklatkowego budynku przy ul. Krzyżowej nr polic. 119.
Wybudowano jedynie jedną część jednoklatkową.

W roku 1910 r. Gustaw Hugo Jahn i Teodor Jahn przeprowadzili remont domu frontowego i dokonali
nadbudowy piętra nad oficyną w podwórku 57. Projekt architektoniczny opracował in. architekt K.
Kleiber. Poniżej rysunek elewacji, przekrój i rzuty budowanej oficyny.

Plan z 1910 r. dotyczący budowy oficyny w podwórku przy ul. Krzyżowej nr polic. 119. Projekt opracował inż.
architekt Karol Kleiber na zlecenie G.H. Jahna. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11394/1.

W latach 20. XX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Jakuba i Rozy małżonków
Cukierman. W 1930 r. Ruchla Rozenberg wybudowała na placu przy ul. Krzyżowej 16/18
murowaną budkę handlową o wymiarach 4 na 6,6 m. Projekt opracował inż. K. Kleiber 58. Rok
później Aron Cukierman wybudował szopę na skład szmat59.

57

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11394 (Akta dotyczące projektu kapitalnego remontu murowanego, dwupiętrowego,
frontowego domu i nadbudowy pierwszego piętra, krytych papą, i położonych na nieruchomości Gustawa Jana i
Teodora Jana pod numerem 119 przy ulicy Krzyżowej w mieście Tomaszowie).
58
SRP, Książka nadzoru budowlanego nr 11 poz. 100/30 Rozenberg R. budka przy ulicy, odbiór 2 VI 1930 r.
59
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/193 (Plan budowy składu szmat przy ul. Krzyżowej 16/18 przez A. Cukiermana, 1930-1931).
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Plan sytuacyjny z 1930 r.
przedstawiający zabudowę
nieruchomości
przy
ul.
Krzyżowej
16/18
z
zaznaczeniem przybudówki
dla składu szmat wybudował
Aron Cukierman. Obecnie
przybudówki oznaczone na
planie literami a-b-c nie
istnieją. APTM, SPBETM,
sygn. 49/1/0/-/193.

W latach międzywojennych w domu przy ul. Krzyżowej 16/18 miało siedzibę Biuro
Obwodowego Funduszu Bezrobotnych i Urząd Pośrednictwa Pracy. Mieszkały w tym domu
rodziny Jakuba Cukiermana, Moszego Rozena, Arona Goldmana, Dawida Wajsbarta, Josefa
Strykowskiego, Mojżesza Waldmana, szewca Motela Epsztajna, Dany Kuny, Isera Icka
Skrobisza, Boguchwała, Jakuba Szyslercha, Rozenberga, Rywena Rozenzafta 60. Miało w tym
miejscu siedzibę Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Frajhajt” kierowane przez I.
Rozenblita i J. Kopera.
Po wojnie jako nieruchomość opuszczona została przejęta do zasobów komunalnych 61. Były tu
biura radiowęzła miejskiej sieci głośników ulicznych62.

60

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
62
Informacja od płk. Józefa Suchodolskiego.
61
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Widok na podwórko
posesji przy ul. Krzyżowej
nr 16/18. i stojącą tam
parterową, murowaną
oficynę z mieszkalnym
poddaszem. Fotografia z
2016 r.

Parterowa
oficyna
stojąca
wzdłuż
południowej
granicy
posesji przy ul. Krzyżowej
16/18. Fotografia z 2016
r.

Nr 20 (nr polic. 120) Obecnie niezabudowany plac. Dawniej parterowy, XIX-wieczny dom
Naftala Nisenbauma i piętrowa, murowana oficyna Szulema Fluma.

Po prawej stronie, parterowy dom z
dwuspadowym, stromym dachem
należał w latach międzywojennych do
Naftala Nisenbauma. Fragment karty
pocztowej ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Plan sytuacyjny z 1888 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości nr polic. 120 należąca wówczas do Szulema
Fluma. Literą „a” oznaczono parterowy drewniano-murowany dom mieszkalny, literami rosyjskimi „в-г-б”
oficyny. Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/451.

Plan z roku 1888 opracowany przez inż. architekta A. Tarnowskiego dotyczący budowy murowanej oficyny przy
ul. Krzyżowej nr polic. 120, obecnie ul. Krzyżowa 20. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/451.

Około roku 1888 właścicielem nieruchomości był Szulem Flum, który w podwórku przy
północnej granicy działki wybudował 1 piętrową, jednotraktową oficynę zwróconą frontem ku
stronie południowej. Projekt opracował inż. Antoni Tarnowski63. W tym czasie nieruchomość
była już zabudowana. Od strony ulicy stał parterowy, drewniano-murowany dom mieszkalny
z mieszkalnym poddaszem, stromym dwuspadowym dachem krytym gontem a po stronie
południowej podwórka dwie parterowe, murowane oficyny z dachami krytymi papą.

63

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/451 (Akta dot. budowy przez Szulema Fluma murowanej, piętrowej oficyny
mieszkalnej pod numerem 120 przy ulicy Krzyżowej w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim).
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W latach 20. XX wieku jako właściciel tej nieruchomości występował Naftal Nisenbaum 64. Pod
koniec lat 30. XX wieku mieszkały w tym domu rodziny Icka Finkelsztaina i Jankiela
Ziółkowicza65.
Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Zygmunta i Wandy Drezner zam. przy ul. Krzyżowej 22.
Nr 21 i 21a (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
wybudowany w latach 60. XIX wieku przez Antoniego Chromińskiego później należał do
Henryka Bednarskiego i drugi drewniany, trzyizbowy dom przy ul. Krzyżowej 21a, który należał
do Edwarda Rybaka. W domu na parterze cztery mieszkania i dwa na poddaszu. Edward Rybak
w latach powojennych jako jeden z pierwszych posiadał prywatną, zarobkową dorożkę
samochodową (taxi).
W drugiej połowie XIX wieku w tym drewnianym narożnym domu miała siedzibę katolicka
szkoła elementarna i szkółka niedzielna prowadzona przez A. Chromińskiego.
Uwzględniono w opisie posesji przy ul. Piekarskiej 17/19.
Nr 23 (d. nr polic. 133, działka nr 171, hipot. 231) Współczesny dom jednorodzinny

Widok od ulicy na domki jednorodzinne przy ul. Krzyżowej 21 i 23. Fotografia z 2020 r.

W latach międzywojennych był w tym miejscu plac o pow. 1741 m² doraźnie wykorzystywany
jako ogród przez Stefana Bierackiego z ul. Kramarskiej 35. w południowo-zachodnim narożniku
działki, frontem do ul. Krzyżowej stał drewniany, parterowy z mieszkalnym poddaszem dom,
w którym było sześć mieszkań. Pod koniec lat 30. XX wieku mieszkały w nim rodziny Józefa
Michlewicza, Izaaka Wekslera, Kałmana Rozenweina. Mieszkanie o nr 6 było siedzibą
Żydowskiego Klubu Sportowego, którego boisko znajdowało się na od strony ul. Kramarskiej 66
(obecne place przy ul. Grunwaldzkiej nr 24-26).

64

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
66
Tamże.
65
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Była tam też drewniana szopa o konstrukcji ryglowej wybudowana około 1911 r. przez Dawida
Weinberga z przeznaczeniem na skład wełny67. W latach międzywojennych w posiadaniu Z.
Bornsteina68.
Po wojnie nieruchomość we władaniu A. i H. Gruszczyńskich oraz W. Składowskiej 69. Obecnie
współczesne domki jednorodzinne.

Nr 22 (d. nr polic. 121, plac nr 177, hipot. 155) Dwupiętrowa kamienica i jednopiętrowa
oficyna, które dawniej należały do fabrykanckiej rodziny Rubinów.

W połowie XIX wieku nieruchomość nr polic. 121 należała najpierw do Karola Sareni a
następnie do Fryderyka Heinrycha. Stał na niej drewniany parterowy dom z siedmioma izbami,
dwuspadowym dachem krytym gontami i murowana oficyna. W domu frontowym dwie izby z
kuchnią należały do rodziny właściciela, a trzy izby zajmował fabrykant sukna Wilhelm Bensch.
W oficynie po dwie izby zajmowali sukiennicy August Luley i Teodor Ifarth70.
Pod koniec XIX wieku plac o nr 177 przy ul. Krzyżowej sięgał do ul. Zgorzelickiej i zajmował
powierzchnię 3535 m². Około roku 1897 nowym właścicielem nieruchomości został fabrykant
sukna Huna (Chuna) Rubin71. Prawdopodobnie w tym czasie przy ulicy stał murowany dom, w
którym Ch. Rubin uruchomił fabrykę sukna. W roku 1902 w głębi placu po stronie północnej
67

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13065 i 39/1/0/4/13065/1 (Projekt inż. Karol Kleibera, akta budowy przez Dawida
Weinberga szopy na skład wełny pod numerem 133 w mieście Tomaszowie)
68
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z lat 1922 i 1925).
69
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz właścicieli nieruchomości).
70
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
71
Ch. Rubin (Huna Rubin Izraelowicz) był właścicielem fabryki wyrobów sukiennych. Przedsiębiorstwo Ch. Rubina
zostało założone w 1878 r. Początkowo działało w budynkach przy ul. Jeziornej nr polic. 258b (obecnie ul.
Farbiarska) a od 1897 r. przy ul. Krzyżowej nr polic. 121. Fabryka posiadała własną przędzalnię, tkalnię i
wykończalnię. Specjalizowała się w produkcji sukna, kortów i tkanin zgrzebnych. W roku 1905 przy zatrudnieniu
120 robotników wyprodukowała tkanin wartości 200 tys. rb. W roku 1914 zatrudniała do 300 robotników, a
wartość rocznej produkcji przekraczała 700 tys. rubli. W czasie I wojny światowej unieruchomiona. Uruchomiona
ponownie w 1920 r. a w 1923 r. przekształcona w spółkę akcyjną. Większość akcji posiadała rodzina: Chuna Rubin
– 1555 akcji; Chaim Rubin – 1555; Hersz Rubin – 1190; Salomon Rubin – 1190; Samuel Rubin – 1190; Maria
Weksler – 1180; Lotta Korneblum – 1200 i Eugenia Prywer – 1180 akcji. Pewną niewielką ilość akcji posiadały
Machela, Helena i Maria Rubin oraz Ewa Włodower; APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej,
sygn. 39/19/0/-/1859i 39/19/0/-/1960 (Sprawozdania roczne z lat 1897-1911); Księga adresowa przemysłu
fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905, poz. 4047.
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wybudował on jednopiętrowy, murowany budynek z przeznaczeniem na magazyn wełny oraz
parterowy budynek gospodarczy. Projektantem tych budynków był inż. Karol Kleiber 72.

Plan orientacyjny i sytuacyjny opracowany w 1903 r. przez inż. architekta Karola Kleibera na zlecenie Chune
Rubina. Zabudowa według stanu z 1902 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9338a.

72

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9338a (Akta budowy przez Chune Rubina murowanego, piętrowego magazynu wełny
i takiego samego parterowego budynku gospodarczego pod numerem 121 przy ulicy Krzyżowej w mieście
Tomaszowie).
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Rysunek fasady i
rzutu
magazynu
wełny jaki został
wybudowany około
roku 1902 przez
Chune Rubina przy
ul. Krzyżowej nr
polic. 121. Autorem
projektu był inż.
architekt
Karol
Kleiber.
APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/4/9338a.

Dwupiętrowa, mieszkalno-fabryczna kamienica została wybudowana na początku XX wieku.
Najprawdopodobniej budowę zakończono przed 1906 r. Po wybudowaniu zajmowała 490 m²
i były w niej 44 izby mieszkalne oraz 7 lokali innego przeznaczenia. Z akt pożyczki udzielonej
przez Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie wynika, że w roku 1906 jak i 1909
nieruchomość o nr hipot. 155/nr polic. 121 znajdowała się w posiadaniu Chune Rubina 73.
Wówczas na nieruchomości znajdował się dom frontowy, murowany, dwupiętrowy, wysoki
(do gzymsu wieńczącego) na 11,3 m, u prostokątnej podstawy 32,2 m/13,3 m, pułapy i sufity
drewniane z tynkiem na trzcinie, podłogi drewniane, okna filunkowe, ogrzewanie – piece
kaflowe. Wartość tej kamienicy szacowano na 20 551 rb. Ponadto stała jednopiętrowa oficyna,
parterowy skład, stajnie, kloaki i komórki. Oficyna to budynek fabryczny, murowany z cegieł,
nietynkowany, jednopiętrowy, 18,9 x 8,5 m wysoki na 9,2 m, którego wartość oszacowano na
3 558 rb. Murowany, parterowy budynek składu o wymiarach 12,5 x 8,8 x 3 m wyceniano na
1032 rb. Parterowa stajnia 10/3 m ze ścianami z bali drewnianych wyceniana na 104 rb. Szopa
i drewniane komórki z bali drewnianych wartości 119 rb. W roku 1909 łączna wartość
sprzedażna nieruchomości (budynki i plac) określono na 31 734 rubli 74.
Właściciel dla własnych potrzeb zajmował cztery sale fabryczne i sześć pokoi mieszkalnych. W
domu frontowym wynajmował 4 pokoje z kuchnią dla rodziny Tewla Wajnberga, 2 pokoje z
kuchnią dla rodziny Icka Majera Wekslera, 2 pokoje z kuchnia dla Abrama Wajnberga 75.
Do roku 1938 nieruchomość pozostawała w posiadaniu rodziny Chune Rubina a następnie
kupili ją Zysla i Moszek Wolf Boguchwałowie zam. Kramarska 16 do spółki z Ittą Rajzlą i

73

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/975 (Akta nr 27 dot. pożyczki dla Chune Rubina).
Tamże.
75
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej, pismo Fabryki Wyrobów
Sukiennych Ch. Rubina informujące o zbyciu kamienicy przy ul. Krzyżowej 22).
74
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Moszkiem Eliaszem Szepsem zam. ul. Prezydenta Wojciechowskiego 5 (obecnie ul.
Warszawska 5)76.
W latach międzywojennych w kamienicy m. innymi mieszkali: Szlama Mordkowicz, Józef
Michlewicz, Icek Majer Weksler. Miał w tym miejscu siedzibę Żydowski Klub Sportowy
„Hakoah” (członek ŻTGS Makabi) oraz wytwórnia korków Nojecha Wajsberga.
Początkowo po wojnie w latach 1945-1946 nieruchomość jako mienie opuszczone
administrowana przez Zarząd Miasta 77 a następnie we władaniu Zygmunta i Wandy
Dreznerów. W budynkach 44 izby mieszkalne i 7 lokali użytkowych78. W drugiej połowie lat 40.
XX wieku bracia Drezner uruchomili w tym miejscu zakład wyrobu i wypieku ciast
cukierniczych79, których sprzedaż odbywała się przy ul. św. Antoniego 12 (wejście po
schodkach od Pl. T. Kościuszki). W pierwszych latach powojennych była tu też restauracja z
wejściem od strony ulicy, która prowadził Jan Kacperkiewicz. Obok restauracji sklep spożywczy
prowadziła Felicja Rakowiecka wspólnie z Marią Szymczak. W podwórku Artur Lange posiadał
niewielką fabryczkę wytwarzająca poduszki elastyczne80.

Plan sytuacyjny z 1962 r. dotyczący zabudowy i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na nieruchomości przy ul.
Krzyżowej 22, która wówczas należała do Zygmunta Dreznera. APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708.

76

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/-/102 (Podatek od nieruchomości za lata 1937-1938); tamże, sygn. 49/5/0/-/103 (Rejestr
właścicieli nieruchomości za 1936 r.).
77
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
78
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1971 r.). Po wojnie w posiadaniu Wandy
i Zygmunta Dreznerów znalazły się też sąsiadujące od strony zachodniej nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej nr
39a - 39b i częściowo 39c, które wcześniej stanowiły jedną całość i należały do rodziny Rubinów.
79
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.).
80
Tamże.
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Nr 24 (nr polic. 121, hipot. 90 oraz nr polic. 122 hipot. 155) Dwupiętrowa frontowa kamienica
i dwupiętrowa oficyna w podwórku dawniej należące do rodziny Samuela Steinmana.

Fasada kamienicy przy ul. Krzyżowej 22 i 24 widziana od strony ulicy. Fotografia z 2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 122, nr placu 176 i stojący na nim drewniany,
parterowy, dwuizbowy dom pod gontem należały do postrzygacza Karola Sereni, który przybył
do Tomaszowa z Prus. Natomiast sąsiednia nieruchomość o nr polic. 123 należała do Augusta
Ziebarta, który w połowie XIX wieku wybudował na swym placu czteroizbowy, parterowy
drewniany dom81. W tamtym czasie mieszkańcami tych domów były rodziny Roberta Pollaka,
Wilhelma Krugera, Doroty Szultremner, Teresy Samper. W roku 1849 Karol Sareni wykazywany
jest zarówno jako właściciel domu o nr 121 jak i domu 123 i 124. Wówczas pod nr 121 stał
dom z siedmioma izbami i 15 oknami od frontu. Był to dom mieszkalno-fabryczny. Ponadto na
placu Sarinich stały jeszcze dwie murowane, parterowe oficyny z izbami fabrycznymi suszarni
i składu82.
Od roku 1906 jako właściciel nieruchomości nr hipot. 90/polic. 121a wykazywani są Pelagia i
Szmul vel Samuel Steinmanowie. Należy sądzić, że to właśnie Samuel Steinman (fabrykant
sukna i kortów) w latach 1906-1908 wybudował dwupiętrową kamienicę. Jej projektantem był
inż. architekt Karol Kleiber. Nieco później, około roku 1910 w podwórku, po jego stronie
północnej, wybudowano dwupiętrową oficynę i parterowe budynki gospodarcze, których
projektantem również był inż. architekt K. Kleiber 83.

81

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
82
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Akta dotyczące narzędzi ogniowych, wykazy właścicieli domów z 1849 r.).
83
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10824 (Projekt i akta budowy murowanej, dwupiętrowej, krytej papą oficyny i takich
samych parterowych drewutni położonych na nieruchomości Samuela Steinmana pod numerami 123, 122, 121a
przy ulicy Krzyżowej w mieście Tomaszowie).
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1910 r. dotyczący nieruchomości przy ul. Krzyżowej nr polic. 123 (obecnie nr 24)
należącej wówczas do Samuela Steinmana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10824.

Z deklaracji dochodów jaką złożył w roku 1908 S. Steinman wynika, że pod nr polic. 121a/nr
hipot. 90, plac o pow. 3295,5 m² zabudowany był dwupiętrowym, frontowym domem,
murowanym z cegieł ceramicznych, otynkowanym, częściowo podpiwniczonym, z dachem na
krokwiach 6/6 cali, krytym blachą cynkową. U prostokątnej podstawy był długi na 32,2 m i
szeroki na 13,4 m. Stropy na belkach drewnianych, pułapy polepowe z desek, sufity
tynkowane, podłogi z desek 5/4 cala, malowane. Drzwi dubeltowe z desek 6/4 cala, okna
dubeltowe o 4 szybach, balkony na szynach z żelaznymi barierkami, piece i trzony kuchenne z
kafli zwykłych, w każdym mieszkaniu zlewy. Ponadto stała też murowana z cegły parterowa
oficyna bez piwnic o wym. 11,8/11,5 m; druga parterowa, murowana oficyna 8,8 m na 5,9 m;
dwie murowane, parterowe przystawki 4,5/3,2 m; stajnia drewniana 5 na 4 m; wozownia 6,2
na 4,3 m; szopa drewniana 17,8 na 5,2 m; kloaki i drewutnia 17,8/5,2 m. Plac, na którym stały
te budynki miał 3 295 m2 i jego wartość szacowano na 4.943 rb. Całkowita wartość sprzedażna
nieruchomości (budynki i plac) oszacowana została na 26 601 rubli 84.
W latach 1906-1909 w kamienicy Steinmanów przy ul. Krzyżowej nr polic. 121a mieszkały na
parterze rodziny: Berysza Steinmana (3 pokoje i kuchnia); Artura Aronsona (6 pokoi i kuchnia);
Lejzera Rozenberga (1 pokój z kuchnią). Na pierwszym piętrze miały mieszkanie rodziny Jakóba
Steinmana, Moryca Dyskina, Szyi Maliniaka. Drugie piętro zajmowała sala fabryczna Artura
Aronsona. W oficynie 4 pokojowe mieszkanie z kuchnią zajmowała rodzina Jakóba Szwajcera
(lub Szwajcena) a w drugiej oficynie mieszkanie jednopokojowe z kuchnią zasiedlała rodzina
Antoniego Mleczarka85.
W latach międzywojennych nieruchomość pozostawała w posiadaniu Pelagii i Samuela vel
Szmula małżonków Stejnman (Szmul Steinman s. Berka ur. 1869 r.) Z opisu jaki sporządzili
pracownicy Inspekcji Budowlanej w 1938 r. wynika, że w linii zabudowy ulicy Krzyżowej stał
84
85

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/962 (Akta nr 12 dot. pożyczki nr 320 dla Szmula Steinmana).
Tamże, deklaracja właściciela S. Steinmana.
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dwupiętrowy, wielorodzinny dom mieszkalny o pow. zabudowy 390 m², po jego lewej stronie
oficyna o pow. zabudowy 145 m² i poprzeczna oficyna o mieszanej konstrukcji drewnianomurowanej. W dwupiętrowym budynku frontowym były trzy mieszkania pięcioizbowe, jedno
czteroizbowe, jedno trzyizbowe, jedno dwuizbowe 86. W lewej oficynie jedno mieszkanie
dwuizbowe i jedno jednoizbowe a w oficynie poprzecznej dwa sklepy i jedno mieszkanie
dwuizbowe. W podwórku studnia motorowa. Inne źródło podaje, że w było łącznie 46 izb
mieszkalnych i dodatkowo 14 izb w oficynie87.

Widok od strony podwórka na oficynę i kamienicę przy ul. Krzyżowej nr 24. Fotografia z 2016 r.

Projekt budowy oficyny opracowany w 1910 r. przez inż. architekta Karola Kleibera na zlecenie Samuela
Steinmana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10824.

W domu frontowym mieli mieszkania: Artur Aronson (ur. 1883 r.); Felicja Aronson c. Arona
(ur. 1886 r.) z córka Marią; Romana Aronson c. Artura (ur. 1913 r); Alfred Steinman s. Szmula
(ur. 1894 r.); Beniamin Dyskin s. Abrama, buchalter w firmie Leona Stejmana (ur. 1883 r.), dr
Antoni Gołębski. Mieszkali w tym domu również Hersz Morgesztern, Gustaw Milsztajn, L. D.
Rozenberg, Stanisław Bleiberg, Balbina Makow, Henryka Stefania z Landsbergów (I voto
86

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości przy ul.
Krzyżowej 24).
87
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/-/102 (Podatek od nieruchomości za lata 1937-1938); tamże, sygn. 49/5/0/-/103 (Rejestr
właścicieli nieruchomości za 1936 r.).
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Steinman) z mężem Michałem Kahan i synem Jerzym Bolesławem Steinmanem 88. W latach
1930-1935 w mieszkaniu nr 8 mieszkał kierownik miejscowego Komisariatu Policji
Państwowej, komisarz Władysław Chróścicki z żoną Stefanią i córką Haliną 89. Warto też
wspomnieć, że na początku lat 20. XX wieku w domu przy ul. Krzyżowej 24 mieściła się redakcja
Kuriera Tomaszowskiego90.
Po 1945 r. jako współwłaściciele tej nieruchomości występują Józef Najder zam. w Ujeździe i
Władysława Aleksandrowicz z Helenowa. W roku 1948 byli oni wzywani przez PMRN do
wykonania remontu budynku, ale ostatecznie remont dokonano z środków komunalnych 91.
Obecnie w zasobach miasta, administrowana przez TTBS.
Nr 25/27 (d. nr polic. 132, plac nr 172) Nowy, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony,
dwuklatkowy z windami budynek wielorodzinny z 31 lokalami. Dawniej nieruchomość braci
Artura, Bruna i Willego Rühmanów a następnie Ludwika Domaradzkiego.

Wizualizacja elewacji frontowej budynku przy
ul. Krzyżowej 25/27. Publikacja strony
internetowej firmy „EZBUD”.

W pierwszej połowie XIX wieku plac o nr 172 przy ul. Krzyżowej pozostawał niezabudowany.
Na planach miasta z latach 80. XIX wieku zaznaczono, że stał na nim drewniany, parterowy
dom oznaczony nr polic. 132 należący do Ludwika Domaradzkiego. Na początku lat 20. XX
wieku nieruchomość nadal w posiadaniu sukcesorów Ludwika Domaradzkiego 92. Pod koniec
lat 30. jako właścicieli wykazywano Artura, Brunona i Willego Rühmanów. Stał tam frontem
do ulicy drewniany, XIX-wieczny dom z mieszkalnym poddaszem a w podwórzu poprzeczna,
parterowa drewniana oficyna, komórki i kloaka. W roku 1938 z opisu posesji sporządzonego
przez Inspekcję Budowlaną ZM wynika, że dom frontowy przy ulicy zajmował pod zabudowę
160 m² a oficyna 60 m². W domu było jedno mieszkanie trzyizbowe, jedno dwuizbowe i jedno

88

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali z lat 1938-1939); zob. też G. Sten [J.B. Steinman], Pamiętnik
ocalałego (wybrane fragmenty), [w:] Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, red. K.T. Witczak,
Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 50-77.
89
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-… (Kartoteka mieszkańców, karta dot. Władysława Józefa Chróścickiego).
90
B. Jastrzębski Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 77.
91
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości przy ul.
Krzyżowej 24).
92
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0//291 (Akta sprawy spadkowej po zmarłym w 1932 r. L. Domaradzkim).
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jednoizbowe. Na poddaszu dwa mieszkania jednoizbowe 93. W latach 20. XX wieku w jednym z
mieszkań mieściła się redakcja „Echa Mazowieckiego” kierowana przez J. Białeckiego94.
Po 1945 r. nieruchomość jako mienie porzucone przez Rühmanów w zarządzie MZBM 95. Stary
drewniany dom rozebrano pod koniec lat 60. XX wieku.
Obecnie w tym miejscu trwa budowa nowego budynku wielorodzinnego. Inwestycję prowadzi
firma „EZBUD”. Powstaje pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, dwuklatkowy budynek
mieszkalny. Projektantem tego obiektu jest tomaszowska firma „KUBI” Krzysztofa Bąbol z ul.
Popiełuszki 65. Roboty budowlane realizowane są pod kierunkiem Wojciecha Kisiołka 96.

Rzut parteru budynku wielorodzinnego przy ul. Krzyżowej 25/27. Publikacja strony internetowej firmy „EZBUD”.

Nr 26 (d. nr polic. 123) Parterowy budynek mieszkalny przy ulicy i w podwórku parterowa,
drewniana oficyna.

93

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej).
[Stopka redakcyjna w:] „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33; B. Jastrzebski, Dzieje prasy…, s. 78.
95
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.);
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1971 r.).
96
Dane zaczerpnięte z tablicy informacyjnej budowy i strony internetowej firmy EZBUD <ezbud.pl>
94
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Widok na frontową elewację domu przy ul. Krzyżowej 26. Fotografia z 2020 r.

Widok od podwórka na parterowy dom przy ul. Krzyżowej 26. Fotografia z 2016 r.

W połowie XIX wieku nieruchomość o nr polic. 123 należała do Augusta Ziebarta. Na placu stał
drewniany, parterowy dom z czterema izbami. Dwie izby zajmowała rodzina właściciela a dwie
izby wynajmował Robert Pollak97.
W roku 1922 jako właściciel tej nieruchomości wykazywany był Józef Taśkowski 98. W roku
1925 nieruchomość należała już do Adeliny i Eugeniusza Aleksandra Müllerów 99, którzy
mieszkali przy ul. Piłsudskiego 18 100. Wówczas poza domem frontowym wzdłuż południowej
granicy działki stał parterowa murowana oficyna a po drugiej stronie niewielka parterowa
oficyna, która przetrwała do współczesności. Z opisu nieruchomości jaki sporządzono w 1938
r. wynika, że należała ona wówczas do Lajzera Pietrakowskiego (lub Piotrkowskiego) i Fajgiela
(Fogla) Szeiby. W murowanym domu przy ulicy były na parterze cztery mieszkania
jednoizbowe, cztery dwuizbowe, jedno trzyizbowe i sześć jednoizbowych na poddaszu. W
oficynie dwa mieszkania jednoizbowe. Po 1945 r. nieruchomość (jako mienie opuszczone w
zarządzie komunalnym 101) administrowana przez MZBM. W roku 1949 miało miejsce
zawalenie dachu nad mieszkaniem rodziny Przybyszów. Naprawa dachu i remont dokonany z
środków komunalnych102. Obecnie nieruchomość administrowana przez TTBS.

97

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 r. i 1925 r.).
99
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
100
Eugeniusz A. Müller posiadał fabrykę sukna przy ul. Jeziornej 28.
101
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
102
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości).
98
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Parterowa oficyna w podwórku posesji przy ul. Krzyżowej 26. Fotografia z 2016 r.

Nr 28 (plac do ul. Zgorzelickiej 45, dawniej nr polic. 123) Nowe, dwupiętrowe wielorodzinne
budynki mieszkalne z lokalami handlowo-usługowymi na parterze.

Fasada dwupiętrowego, nowego budynku przy ul.
Krzyżowej 28. W głębi placu sięgającego do ul. Zgorzelickiej
(nr 45) kolejne dwa nowe dwupiętrowe budynki. Fotografia
z 2020 r.

Do roku 1922 nieruchomość Aleksandra Gwiaździńskiego i Tymoteusza Malinowskiego, a w
latach późniejszych w posiadaniu sukcesorów reprezentowanych przez Bronisława Lange 103.
Od strony zachodniej (od ul. Zgorzelickiej) nieruchomość graniczyła z posesją Wincentego
Śliwińskiego). W roku 1938 jako właściciel nieruchomości występowała Julia Golnik zam. przy
ul. św. Antoniego 70. Na placu o pow. 2496 m 2, frontem przy ulicy stał parterowy dom z
mieszkalnym poddaszem, w którym było osiem mieszkań z 15 izbami, a w tym cztery
mieszkania na poddaszu. Według dokumentów teczki Inspekcji Budowlanej w 1938 r. dom, a
zwłaszcza dach znajdował się w fatalnym stanie technicznym. Remont więźby dachowej
przeprowadził tegoż roku cieśla Janikowski104. W podwórku po lewej stronie parterowa,
dwuizbowa murowana oficyna. Pozostała część placu wykorzystywana jako ogród. Po wojnie
nieruchomość administrowana przez MZBM.

103

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 r.).
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości przy
ul. Krzyżowej nr 28).
104
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Obecnie w tym miejscu znajdują się trzy nowe dwupiętrowe budynki mieszkalne z których
jeden frontem do ulicy Krzyżowej. Budynki administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Grota”.

Wizualizacja nowych budynków przy ul. Krzyżowej 28. Widok na elewacje od strony południowej. Zbiory SM
„Grota”.

Nr 29 (plac wg d. rejestru pomiarowego nr 173, nr polic. 131, narożna działka przypisana do
ul. J. Słowackiego 8/10) Nowy trzypiętrowy, podpiwniczony, dwuklatkowy, wielorodzinny dom
mieszkalny.

Widok na narożny dom stojący przy
zbiegu ul. Krzyżowej z ul. Słowackiego.
Fotografia z 2020 r.

Dawniej nieruchomość Heleny Wadeckiej a później Ignacego i Stanisława Bednarskich 105. Jak
wynika z opisu posesji z roku 1938, ścianą frontową przy ulicy Krzyżowej stał parterowy,
drewniany dom mieszkalny z mieszkalnym poddaszem i stromym dwuspadowym dachem.
Dom zajmował pod zabudowę 160 m². Po jego lewej stronie drewniana, poprzeczna,
parterowa oficyna mieszkalna o pow. zabudowy 60 m² oraz budynek gospodarczy. Dom
frontowy wybudowany po 1866 r. a przed 1886 r. Fragment tego domu i ogrodzenie posesji
występuje na fotografii z roku 1886 106. W budynku głównym były cztery mieszkania
jednoizbowe i dwa mieszkania na poddaszu. W oficynie dwa mieszkania po dwie izby. Teren

105

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III- 748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r. i 1925 r.).
[Fotografia kościoła św. Wacława w:] Dawno temu w Tomaszowie... Tomaszów i tomaszowianie na starej
fotografii i pocztówce, cz. 1, opr. D. Warzocha, J. Goździk, Tomaszów Mazowiecki 2018, s. 33.
106
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posesji ogrodzony drewnianym płotem. Po 1945 r. w drewnianym domu mieszkał Stanisław
Bednarski a administrował Antoni Bednarski zam. przy ul. Tkackiej 9 107.
Obecnie w miejscu dawnej posesji Bednarskich nowy trzypiętrowy, podpiwniczony,
dwuklatkowy, wielorodzinny dom mieszkalny.
(nieruchomość uwzględniono też w opisie zabudowy ul. J. Słowackiego 8/10)

Widok na modrzewiowy kościół św. Wacława przy ul. Wieczność. Po
prawej fragment drewnianego parkanu i domu przy ul. Krzyżowej nr
polic. 131 (obecnie róg ul. Krzyżowej i Słowackiego). Widoczna jest
gruntowa nawierzchnia ulicy. Fotografia wykonana prawdopodobnie
około 1886 r. Zbiory Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego.

Nr 30 (d. nr polic. 123, działka wg planu pomiarowego o nr 181, nr hipoteczny 343)
Jednopiętrowa kamienica Oskara Simona. Później nieruchomość Abrama Talmana i Lejbusia
Warzagera.

Widok na frontową elewację kamienicy przy ul. Krzyżowej 30. Fotografia z 2020 r.

Do lat 80. XIX wieku plac, na którym obecnie stoi jednopiętrowy dom przy ul. Krzyżowej 30 nie
była zabudowana i zaliczana była do działek rolnych. Najprawdopodobniej około roku 1880

107

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz właścicieli nieruchomości); APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1708 (Teczka inspekcji Budowlanej z dokumentami od 1938 do 1949 r.).
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Oskar Simon wybudował frontem do ulicy murowany, jednopiętrowy dom mieszkalny 108.
Budynek stanowi zwartą bryłę, posadowiony na planie prostokąta z sienią komunikacyjną,
która symetrycznie dzieli budynek w osi środkowej. Układ pomieszczeń dwutraktowy.
Elewacja frontowa dziewięcioosiowa rozdzielona pilastrami. W osi środkowej wejście do sieni
poprzedzone dwustopniowymi schodkami. Zwieńczenie tej osi wyróżnia trójkątny przyczółek.
Okna prostokątne, dzielone krzyżowymi ramami. W pasie piętra ościeża ujęte w ozdobne
obramienia a nad nimi wyprofilowane w tynku naczółki. W osi drugiej i ósmej okna balkonowe
i wysunięte balkony na żeliwnych podporach. W układzie poziomym elewacja rozdzielona
dwoma ciągnionymi przez całą jej długość gzymsami między kondygnacyjnymi i gzymsem
podokiennym pierwszego piętra. Przy gzymsie wieńczącym umocowane rynny. Dach
dwuspadowy kryty papą. Elewacje ścian szczytowych i ściany zachodniej gładko otynkowane,
bez ozdób architektonicznych. Na uwagę zasługuje sień komunikacyjna, która jest rozdzielono
ozdobnie wykonaną drewnianą ścianką z drzwiami zamykającymi wejście na jednobiegowe,
drewniane schody prowadzące na piętro.

Plan sytuacyjny z 1930 r. dotyczący
zabudowy placu przy ul. Krzyżowej nr 30.
Literą A oznaczono jednopiętrowy dom
mieszkalny, literami B i C murowane
parterowe oficyny, literą D stary dom
drewniany, literą E i F drewniane budynki
gospodarcze.
APPT, PTKM, sygn.
48/71/0/-/1030.

W roku 1911 O. Simon sprzedał nieruchomość na rzecz Chany Perli i Lejba małżonków
Warzager. Z kolei w roku 1928 Warzegerowie odsprzedali ½ domu Chanie i Abramowi
małżonkom Talman. Z opisu nieruchomości jaki sporządzono w 1930 r. wynika, że na placu o
pow. 1934 m2 znajdował się jednopiętrowy budynek mieszkalny stojący frontem do ul.
Krzyżowej, parterowy dom drewniany z bali oszalowany, parterowa murowana oficyna z
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/218 (Sprawa spadkowa po zmarłym w 1925 r. Oskarze Simonie). Oskar Simon był
wraz z Oskarem Fürstenwaldem zamieszkałym przy Pl. Narutowicza 6 właścicielem fabryki przy ul. Jeziornej 18.
W roku 1921 wyprowadził się do Bydgoszczy.
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przybudówką dla stróża. W budynkach mieszkalnych były 32 izby. W murowanym, frontowym
domu było jedno mieszkanie dwuizbowe, sześć mieszkań trzyizbowych i jedno mieszkanie
czteroizbowe. W drewnianej oficynie z poddaszem były trzy mieszkania dwuizbowe i dwa
mieszkania jednoizbowe w tym jedno na poddaszu. Łączna wartość nieruchomości wraz z
zabudowaniami oszacowano wówczas na 84 654 zł109. Prawdopodobnie w roku 1937 w
wyniku pożaru uległ zniszczeniu drewniany dom mieszkalny wybudowany w 1929 r., który stał
pośrodku podwórza. Ponownie we wrześniu 1939 r. w wyniku bombardowania miasta ten sam
odbudowany drewniany budynek i stojąca obok oficyna uległy zniszczeniu 110. Pod koniec lat
30. XX wieku w domu przy ul. Krzyżowej 30 mieszkały rodziny Altera Winograda, Szai Wolfa
Sandela, Racy Faktora, Mojżesza Nowodzielskiego, Abrama Talmana, Jakuba Landau, Wiktora
Berozowskiego111.

Kamieniczka przy ul. Krzyżowej 30 na fotografii prawdopodobnie wykonanej w połowie lat 60. XX wieku przez.
St. Kamińskiego. APTM, Zbiór ikonograficzny i fotograficzny, sygn. 49/241/0/1/70.

Po roku 1945 nieruchomość Warzagerów i Talmana jako mienie opuszczone objęte zarządem
komunalnym. Kamienica administrowana przez MZBM112. W roku 1967 na elewacji frontowej
zawieszono wykonaną z metalu prostokątną tablicę upamiętniającą miejsce, w którym w
latach 80. XIX wieku zbierali się członkowie kierownictwa miejscowego koła „Wielkiego
Proletariatu” (Franciszek Cobel, Konstanty Koplin113, Roch Paszkowski). Nadal w zasobach
komunalnych administrowana przez TTBS.
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1030 akta pożyczki nr 98 dla L. i Ch. Warzager oraz Ch. I A. Talman oraz APTM,
MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 Teczka Inspekcji Budowlanej ZM Tomaszowa Maz.
110
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-… (Teczka ZM dot. zezwoleń budowlanych, wykaz z 1940 r. dot. budynków
zniszczonych w działaniach wojennych 1939 r.).
111
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
112
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).
113
Szerzej patrz: D. Warzocha, Rysunki przedstawiające zesłańców syberyjskich,
https://www.muzeumtomaszow.pl/muzealny-obiekt-miesiaca/rysunki-przedstawiajace-zeslancow-syberyjskich
[dostęp: 05.10.2022].
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W roku 1967 na elewacji frontowej zawieszono
wykonaną z metalu prostokątną tablicę
upamiętniającą miejsce, w którym w latach 80. XIX
wieku zbierali się członkowie kierownictwa
miejscowego koła „Wielkiego Proletariatu”.

Widok kamienicy przy ul. Krzyżowej 30 od strony ogrodu. Fotografia wykonana w maju 2016 r.
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