Marian Fronczkowski

HISTORIA ZABUDOWY NAJSTARSZYCH ULIC
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
ULICE – DOMY – MIESZKAŃCY
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Ul. ŚW. ANTONIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - CZ. I [Śródmieście]

Karta pocztowa z lat 20. XX wieku przedstawiająca fragment ul. Św. Antoniego widziany ze skrzyżowania z ul.
Piliczną (obecnie ul. Prezydenta I. Mościckiego). Zbiory prywatne Jerzego Pawlika.

Można przypuszczać, że za sprawą Antoniego hr. Ostrowskiego, którego patronem był Święty
Antoni, powstała w roku 1825 tomaszowska parafia katolicka oraz wytyczona w tym samym
czasie jedna z głównych ulic fabryczno-handlowej osady Tomaszów nazwana została imieniem
tego świętego.
Ulica św. Antoniego jest jedną z 22 najstarszych ulic Tomaszowa Mazowieckiego. Wytyczona
została śladem starego traktu prowadzącego od wsi Brzustówka do brodu przy rzece
Wolbórce, gdzie rozwidlała się na drogi biegnące w kierunku wsi Starzyce i Niebrów 1. W
połowie lat 80. XVIII wieku, najprawdopodobniej około roku 1788 na podejściu do brodu, po
obu stronach Wolbórki usypano groblę długości 70 łokci, szerokości 4½ łokcia, wysoką na 3
łokcie. Na obu odnogach rozwidlającej się w tym miejscu rzeki wybudowano drewniane mosty
(długości 51 łokci i szerokości 13 łokci). W konstrukcję mostów wkomponowano upusty i progi
wodne2. Od zachodu utworzono sztuczny zbiornik wodny a od wschodu powstała fryszerka i
budyni kuźniczej osady nazwanej od imienia jej założyciela Tomaszowem 3. Obecnie w tym
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Tak wynika z porównania mapy D. Gilly’ego z 1802 r. z planem osady A. Prokopowicza z 1825 r. i planem
sytuacyjnym gruntów na terenie osady Tomaszów z 1830 r. sporządzonym przez mierniczego Ignacego
Grohmana.
2
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej APTM), Akta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej AmTM), sygn. 62, k. 53 i 158 (Akta tyczące dróg i mostów za rok 1831).
Dane w sprawozdaniach Burmistrza tyczące się niwelacji i spadków wodnych znacznie się różnią od danych za rok
1831, ponadto podawane są raz w łokciach, innym razem w sążniach.
3
[A. Ostrowski], Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiey w ogolności a mianowiciey co do Izraelitów w Polszcze,
przez założyciela miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Paryż 1834, s. 200 i n. Znajdujemy tu opis spiętrzenia wody
na Wolbórce i utworzenia Stawu Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 30. XIX wieku.
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miejscu jest betonowy most, który łączy ul. św. Antoniego z ul. Warszawską. Tu też zaczyna
bieg ulica Św. Antoniego.

Fragment mapy z 1812 r.
przedstawiający położenie i
zabudowę ówczesnej hutniczo
górniczej osady Tomaszów. Kopia
w zbiorach A. Kobalczyka4.

Około roku 1818 Antoni hr. Ostrowski rozpoczął prace nad wytyczeniem dzielnic i ulic nowej
osady, a w roku 1822 niektórym ulicom nadano nazwy. Droga prowadząca do Starzyc stała się
ul. Warszawską, drodze do Niebrowa nadano nazwę św. Tekli, natomiast droga do Brzustówki
została ulicą św. Antoniego. W roku 1824 przy ul. św. Antoniego rozpoczęto budowę
pierwszych domów. Na planie osady z roku 1825 wykazano po zachodniej stronie ul. św.
Antoniego 10 budynków i trzy budynki po stronie wschodniej 5. W roku 1827 było ich
czternaście. Wszystkie jednopiętrowe lub parterowe z facjatkami. Murowane z kamienia
wapiennego i cegły z dachami krytymi drewnianym gontem. Zamieszkiwało w nich 145 osób.
Dom oznaczony numerem 1 należał do Antoniego Ostrowskiego, dziedzica i założyciela osady.
Przeznaczony był dla urzędników i oficjalistów przyszłego miasta. Właścicielami pozostałych
domów byli fabrykanci sukna Lewek Sylber (dom nr 28) i Gustaw Grohe (dom nr 29), czterej
majstrowie sukiennicy Gottlieb Brauer (dom nr 30), Gottlieb Lindner, Fryderyk Veter (dom nr
32), Małka Michlowicz (dom nr 65). Właścicielem domu był też kramarz Abram Rosenfeld,
nauczyciel Edward Karol Schimmelfenig (nr 57) i Zygmunt Sroczkowski (dom nr 64) 6. W latach
1830-1833 przy ul. św. Antoniego były 23 frontowe budynki mieszkalno-fabryczne oraz
kilkanaście budynków gospodarczych7.
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Oryginał zob.: Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Zbiór kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/198–1
(„Mappa wyobrażaiąca drugą część Państwa Ujezdzkiego złożonego z wsiów Zawady Łagiewnik Brzostowki
Starzyc Tomaszowa Niebrowa i Kulzewa Dziedzicznych JW. Antoniego Hrabi Ostrowskiego Reprezentanta
Powiatu Brzezińskiego na Miarę Reinlandzką w roku 1812 przez niżey Podpisanego przysięgłego Geometrę
zrobiona”),
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/402/album/198-1/index.html#img=PL_1_402_1981_0002.jpg [dostęp: 31.03.2022].
5
APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/805 (Karta wyobrażająca położenie osady fabryczno-handlowej
Tomaszów z sierpnia 1825 r. wykonana przez geometrę Ambrożego Prokopowicza).
6
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0 (Sprawozdanie wójta osady Tomaszów z 1827 r. kierowane do Naczelnika powiatu
rawskiego – spis domów).
7
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/31 (Wykaz nieruchomości miejskich w 1833 r.); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98
(Składka ogniowa - wykaz właścicieli z lat 1830-1831); Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr.
Ostrowskiego (dalej: MTM), Dział historyczno-numizmatyczny, sygn. MT/ED/H/144 i 145 (Plan Rynku św.
Antoniego z 1830 r. z zaznaczeniem właścicieli działek przy ul. św. Antoniego).

3

Fragment planu osady fabrycznej Tomaszów z roku 1825 („Karta Wyobrażająca położenie Osady Fabryczno
handlowey Tomaszow z wyrażeniem miejsc na zabudowę Kościoła Katolickiego i Budowli Plebańskich przez J.W.
Dziedzica przeznaczonym w miesiącu sierpniu roku 1825”). Na planie zaznaczono położenie i ówczesną zabudowę
ulicy św. Antoniego. Wówczas zabudowane były działki po prawej stronie ulicy. APTM, Zbiór kartograficzny, sygn.
49/246/0/-/805.

Zabudowa ulicy św. Antoniego na fragmencie planu miasta (kopii) wykonanej około 1890 r. Jeszcze wówczas ulica
traktowana była jako przedmieście Tomaszowa. Jej zabudowę stanowiło niespełna 20 budynków mieszkalnych.
Plan w zbiorach prywatnych Jerzego Pawlika.

Najwięcej okazałych domów przy tej ulicy wybudowano na przełomie XIX i XX wieku i właśnie
wtedy ulica uzyskała charakter miejski o zwartej zabudowie murowanymi, w większości
piętrowymi budynkami na odcinku od mostu na Wolbórce do skrzyżowania z ul. Szkolną.
Natomiast w latach międzywojnia (1918-1939) przy tej ulicy wybudowano zaledwie kilka
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niewielkich domów i przybudówek oraz dwa budynki fabryczne 8. W roku 1938 przy ul. Św.
Antoniego mieszkało 1427 stałych mieszkańców, w tej liczbie 625 wyznania mojżeszowego i
802 chrześcijan9.
W opisie ulic i placów miejskich z roku 1866 zapisano, że ulica Św. Antoniego rozpoczyna się
przy ulicy Kaliskiej a kończy przy ulicy Przemysł. Jest niebrukowana i nieszabrowana. Trotuary
w większości zabrukowane. Droga do Brzostówki zaczyna się od ul. Przemysł i prowadzi w
stronę południową 10. Faktycznie jak potwierdzają XIX-wieczne plany miasta, ulica Św.
Antoniego rozpoczynała bieg nie przy wylocie ul. Kaliskiej z Rynku św. Józefa, a przy wylocie
ul. Tkackiej (kilkadziesiąt metrów na południe od mostu na rzece Wolbórce). Natomiast
kończyła się jako zabudowana ulica miejska przy skrzyżowaniu z ul. Kupiecką (obecnie ul.
Żwirki i Wigury), a na dalszym odcinku do ul. Non Plus Ultra (obecnie ul. Graniczna) była
nazywana Drogą do Brzustówki. W tym miejscu kończył się Tomaszów a zaczynały pola wsi
Brzustówka (pierwsze pole, tuż za granicą miasta należało do rodziny Michała, Władysława i
Jana Magierów zam. przy ul. Wodnej 25 i 26). Dopiero od roku 1915, po przyłączeniu do
Tomaszowa wsi Brzustówka, ulicę przedłużono o dalsze kilkaset metrów w kierunku
południowo-wschodnim. Do roku 1937 końcowy odcinek obecnej ul. Św. Antoniego, od wylotu
ul. Krwawej do mostu na Pilicy był ul. Źródlaną, która na krótko w latach 1937-1939 nosiła
nazwę ul. gen. Gustawa Orlicz Dreszera. W latach 1940-1945 niemieccy okupanci zmienili na
całej długości nazwę ulicy św. Antoniego i przez prawie 4 lata była to Adolf-Hitler-Allee. Po
1945 r. ulica nie wróciła do swej poprzedniej nazwy. Nadano jej nawę Al. Wyzwolenia. Dopiero
po 1990 r. na powrót stała się ul. Św. Antoniego.
Ulica do roku 1876 nie posiadała chodników i utwardzonej nawierzchni jezdni. Pierwsza
latarnia naftowa (rewerberowa) zaświeciła obok dawnego budynku magistratu w roku 1855 11.
Po wybudowaniu gazowni miejskiej na ul. św. Antoniego zamontowano 12 latarni gazowych a
od 1923 r. po uruchomieniu elektrowni w dawnej fabryce Piescha ulicę oświetlały 52 latarnie
elektryczne12. W 1876 r. wybudowano pierwszy odcinek betonowego chodnika przy kościele
św. Antoniego. W dalszych latach wybrukowano ulicę kamieniami polnymi13. Na poboczu
utworzono tzw. „rynnę ściekową”. W latach 1905-1914 została obsadzona dwoma szpalerami
lip uzyskując charakter alei spacerowej. W roku 1937 rozpoczęto przebudowę na długości
1041 m likwidując rynnę ściekową, zmieniając nawierzchnię jezdni o szerokości 8 m z bruku
polnego na asfalt, a w części na kostkę granitową. Wjazdy do posesji i szerokie na 3,5 m
chodniki wyłożono płytami betonowymi z miejskiej betoniarni. Dotyczyło to odcinka od
skrzyżowania z ul. Prezydenta i. Mościckiego do skrzyżowania z ul. Szkolną 14. Na odcinku 130
m. od mostu na rzece Wolbórce do skrzyżowania z ul. Prezydenta I. Mościckiego, jezdnia ulicy
o szerokości 16 m posiadała nawierzchnię z ciemnej kostki bazaltowej. W 1956 r. nawierzchnię
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APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z
1939 r.).
9
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2582 (Statystyka, 1938-1939).
10
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/88, k. 913 (Akta tyczące rewizji kanonów i map. Spis placów i ulic, 1866).
11
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/56 (Akta tyczące się latarni rewerberowych).
12
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 859 i 1713 (Akta elektrowni miejskiej i oświetlenie ulic).
13
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1363 i 49/7/0/2.10/3211 (Brukowanie ul. Św. Antoniego).
14
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2692 (Akta Wydziału Budowlanego i Komisji Budowlanej Rady Miejskiej
Tomaszowa).

5

ulepszono kładąc „dywanik smołowy” 15. W następnych latach kilkakrotnie ulepszano i
modernizowano nawierzchnię jezdni i chodników. Jezdnia na całej długości uzyskała
nawierzchnię asfaltową. Dopiero w roku 1965 większość budynków przy ul. św. Antoniego
podłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ostatnia gruntowna
modernizacja jezdni i chodników została zakończona w 2016 r. Zmieniono nawierzchnię
trotuarów i jezdni, utworzono ścieżki rowerowe, wymieniono większość instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i energetycznych.
Jan Piotr Dekowski pisał: „…ulica św. Antoniego stanowi najbardziej ruchliwy punkt miasta i
należy do najlepiej utrzymanych. Główną jej ozdobą są aleje lipowe a od 1934 r. trawniki” 16.
Natomiast Zalman Żółtowski tak oto wspomina: „Kto z naszych Żydów w przedwieczornych
godzinach w sobotę lub po skończonym święcie nie spacerował tą ulicą, zaczynając od domu
Szepsa, a na parku Rodego kończąc? Od fabrykanta po prostego robotnika, rzemieślnika,
kupca, studenta czy zakochaną parę – wszyscy chodzili na spacer ulicą Antoniego”17.
Dane statystyczne z 1955 r. podają, że przy tej ulicy było 50 domów parterowych, 28 domów
jednopiętrowych i 7 domów dwupiętrowych. 26 domów pozostawało w zasobach
komunalnych MZBM. Wówczas mieszkało przy tej ulicy 1346 osób w 296 mieszkaniach18.
Fotografia
z
1893
r.
przedstawiająca początkowy
fragment ul. św. Antoniego
prowadzący
od
Stawu
Miejskiego do ul. Pałacowej.
Narożny,
dwufrontowy,
jednopiętrowy
budynek
widoczny z lewej strony, to
dom przy ul. Św. Antoniego
10/Pl. Kościuszki 27. Pod
koniec wieku XIX i na początku
wieku XX były w nim biura
burmistrza, siedziba Sądu
Grodzkiego, Straży Ziemskiej
oraz do roku 1940 areszt
policyjny. Po prawej na
pierwszym
planie
„jatki
piekarnicze”
zwane
też
„budkami miejskimi”. Za nimi
szczytowa ściana kamienicy
przy ul. św. Antoniego 5/7, która uległa zniszczeniu 5 września 1939 r. „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33 (Biblioteka
MTM).

15

APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic 1953-1958. Przebudowa ulicy Al. Wyzwolenia i Armii
Czerwonej).
16
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki
1935, s. 50.
17
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. 104 (robocza kopia tłumaczenia w
posiadaniu autora).
18
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1490 (Stan substancji mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim,
1955-1958).
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Obecnie ulica św. Antoniego od mostu na rzece Wolbórce do ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego jest drogą wojewódzką nr 713 a od tego miejsca do mostu na rzece Pilicy drogą
powiatową o nr 4328E19.
Poniżej opis zabudowy poszczególnych posesji obejmujący odcinek od mostu na rzece
Wolbórce do skrzyżowania z ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego:

Mapka przedstawiająca początkowy fragment ul. św. Antoniego od Stawu Miejskiego do ul. Pałacowej z
zaznaczeniem numerów posesji. Wykorzystano wycinek planu miasta Tomaszowa z 1920 r. według stanu z roku
1911 autorstwa H. Stifelmana i J. W. Starzyńskiego. APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/703.

Św. Antoniego 1/3 (dawniej nr polic. 458, nr hip. 143) Obiekty handlowo usługowe w dawnej
hali fabrycznej i magazynach Tomaszowskiej Fabryki Filców Technicznych a od południa droga
do Parku Miejskiego „Solidarność”.

Po lewo widok na budynki handlowousługowe mieszczące się w dawnej tkalni
Tomaszowskiej Fabryki Filców Technicznych a
po prawo droga wzdłuż podnóża południowej
skarpy doliny rzeki Wolbórki, która prowadzi
do Parku „Solidarność”. Fotografia z 2021 r.
19

Uchwała nr 34/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
48/2004 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2004 r., w sprawie nadania numerów drogom
publicznym powiatowym na obszarze województwa łódzkiego oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu
załącznika do uchwały Nr 48/2004 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2004 r., w sprawie nadania
numerów drogom publicznym powiatowym na obszarze województwa łódzkiego, „Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego”, 27 I 2012, poz. 290, http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2012/290/Akt.pdf [dostęp:
15.03.2022]; Wykaz numerów dróg wojewódzkich stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 26 Generalnego
Dyrektora
Dróg
Krajowych
i
Autostrad
z
dnia
2
sierpnia
2017
r.,
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/rok-2017_26445/zlacznik_wykaz_dw.pdf
[dostęp:
28.03.2022].
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Nie jest łatwo sobie to wyobrazić, ale na przełomie XVIII i XIX wieku w tym miejscu były budynki
huty żelaza, piec do wytopu, barak mieszkalny dla robotników i magazyn żelaza. Nieco dalej
na wschód od pieca hutniczego stały dwie fryszerki, które w 1830 r. oznaczone były nr polic.
323 i 32420. Na podstawie odsłoniętych w latach 1959-1960 fundamentów budowli wielkiego
pieca hutniczego21, kanałów wodnych i zwałów odpadów poprodukcyjnych możliwe jest
odtworzenie zabudowy przemysłowej, jaka znajdowała się w tym miejscu. Wielki piec swym
szczytem przylegał do brzegu południowej odnogi Wolbórki, która płynęła tuż przy wysokiej
skarpie. Piec był budowlą prostokątną o wymiarach 16 na 8 metrów. Sam trzon pieca był
walcowaty i wysoki na 16 łokci (około 9 metrów). Mury zbudowane z kamienia wapiennego
opasane żelaznymi obręczami. Wnętrze wyłożone ognioodpornymi kamieniami
przywiezionymi z Drzewicy i zespolonymi ognioodporną glinką z Końskich. Od strony
zachodniej i wschodniej do pieca przylegały drewniane szopy dla pracy giserów 22. Koło wodne
i urządzenia miechowe znajdowały się od strony południowej. Po drugiej stronie kanału na
skarpie stały murowane budynki stanowiące skład dla węgla i rudy. Po obu stronach kanału
odpływowego zbudowano dwie fryszerki. Jedna posadowiona na wyspie tak jak wielki piec,
posiadała trzy koła wodne, trzy miechy i dwa młoty. Druga fryszerka wybudowana po
północnej stronie kanału posiadała dwa koła wodne, dwa miechy drewniane i dwa młoty. Obie
fryszerki o drewnianej konstrukcji słupowej ze ścianami z desek posadowione na murowanym
fundamencie. Murowane też były paleniska i kominy. Wielkim piecem i fryszerkami
zawiadywał Paweł Hanc, majster pieca hutniczego 23.
W 1826 r. Antoni Ostrowski dwie tomaszowskie fryszerki i wielki piec wydzierżawił na 6 lat
Jakubowi Kempnerowi i jego wspólnikom Emanuelowi Pringsheimowi i Danielowi Leybel
Libszützowi z Piotrkowa. Po roku 1831 Jakub Kempner odkupił wszystkie udziały od
wspólników, zawarł nową umowę z rządem rosyjskim i stał się jedynym dzierżawcą wielkiego
pieca i fryszerek. Po 1840 r. zakład przez kilka lat dzierżawił Szymon Olszewski choć
administratorem była Rozalia Kempner z Rozentalów i jej syn Aleksander 24. W roku 1849 piec
hutniczy znad Wolbórki został wygaszony, rozebrany i w 1851 r. sprzedany na licytacji Lewkowi
Silberowi (Sylberowi)25, dzierżawcy browaru i gorzelni26. W miejscu rozebranych zabudowań
fryszerek i wielkiego pieca wybudowano murowany, trzypiętrowy budynek przędzalni i
folusza27. Jego właścicielem w latach 60. XIX wieku był Teodor Tschenke i Albert Miller 28. W
tym ceglanym budynku fabrycznym na parterze August Kichne miał folusz, na pierwszym

20

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/26 (Akta Fabryki Żelaznej Miasta Tomaszowa).
W latach 1959-1960 podczas robót ziemnych przy budowie hali produkcyjnej TFFT odsłonięto fundamenty
wielkiego pieca, zwałowisko żużla i fragmenty umocnień kanału wodnego. Szkice i notatki sporządził Włodzimierz
Rudź, kierownik miejscowego Oddziału Archiwum Państwowego.
22
Giserami w XIX wieku nazywano odlewników.
23
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/26 (Akta Fabryki Żelaznej Miasta Tomaszowa); J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki
Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 23.
24
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/26.
25
Tamże, k. 40-43. Sprzedano również wyposażenie gorzelni i młyna z byłych dóbr A. Ostrowskiego.
26
Według spisu domów z 1831 r. browar to dwa budynki o dawnym nr polic. 466, a gorzelnia była w domu pod
nr 465 przy ówczesnej drodze do Pałacu (obecnie jest to ulica POW). W roku 1866 browar z domem mieszkalnym
o nr polic. 465 należał do Franciszka Ksawerego Spahna.
27
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.8/986, k. 71 (Akta tyczące się uzupełnienia regulacji miasta Tomaszowa, regulacji
spadku wody do Folusza. Protokół w przedmiocie dochodu ze spadku wody w Tomaszowie i przeznaczenie go na
budowę Folusza).
28
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
21
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piętrze August Herkner miał postrzygalnię, na kolejnych piętrach postrzygalnia Arona
Steinmana i Arona Haberlana29.
W latach 80. XIX wieku na działce o nr 458, która wówczas leżała przy ul. Warszawskiej, w
oparciu o projekt inż. Jana Pomianowskiego, wybudowano od podstaw tkalnię, przędzalnię,
kotłownię, magazyny i stróżówkę, w których do 1914 r. mieściła się Fabryka Sukna Ludwika
Herbsta i Franza Deutscha 30. Tuż za mostem, przy chodniku od strony ulicy stał jednopiętrowy,
z suterynami, ceglany budynek fabryczny. Nieco dalej w kierunku południowym, przed skarpą
przy chodniku powstał parterowy budynek z przeznaczeniem na sklepy. Tam też była brama
wjazdowa na plac fabryczny a dalej jednopiętrowy budynek mieszkalny, w którym było
sześciopokojowe mieszkanie Edwarda Kiersta i kantor fabryczny. W roku 1912 wartość
obiektów oszacowano na 196 702 ruble. W fabrycznym budynku przy ulicy parter zajmował
zakład Kiersta i Meyera. Jedno piętro zajmowała przędzalnia Pechnika i Rosenblita, drugie
piętro przędzalnia Badowera i Weissa oraz 18 mechanicznych warsztatów tkackich Joska
Schepsa. Farbiarnia i apretura Edwarda Kiersta i Pawła Meyera ulokowana była w odrębnym
budynkach w pobliżu brzegu rzeki Wolbórki. Był też wolnostojący, parterowy budynek z
gankiem, w którym mieszkał Władysław Lipiński31.

Plan sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający zabudowę działki, na której ulokowana była fabryka E. Kiersta i P.
Meyera. Wówczas ten odcinek obecnej ul. św. Antoniego przypisany był do ul. Warszawskiej.

Po wielkiej wojnie nieruchomość stała się własnością Jadwigi Kierst. W okresie
międzywojennym była tam Tomaszowska Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych Edwarda
Kiersta (zam. przy ul. Pilicznej 28) 32. Miał tam też swój warsztat ślusarski Józef Rozpędowski. Z
kolei Paweł Kierst prowadził handel smarami i olejami samochodowymi, natomiast Icek
Schonfeld handlował produktami naftowymi firmy „Nobel”. Tam też Antoni Lejnert handlował
29

Tamże.
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP),
sygn. 39/19/0/-/227, mf. 1422 (Wykończalnia i farbiarnia L. Herbst i F. Deutsch); APŁ, Rząd Gubernialny
Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/939 (Budowa fabryki L. Herbsta w Tomaszowie).
31
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/1005 (Akta nr 68 dotyczące pożyczki nr 177 dla firmy Kierst i Meyer).
32
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz nieruchomości ul. Św. Antoniego); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga
biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
30
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czekoladą, a Stanisław Cedrowski artykułami spożywczymi33. W podwórku były garaże i biuro
spółki transportowej „Samochód” (sp. z o.o.), skład papy i smoły Hersza Pacanowskiego i
składy przedsiębiorstwa budowlanego inż. Stanisława Cedrowskiego a od 1933 r. stacja paliw
firmy GOP Pawła Kiersta. Przy ulicy sklep „Metal” z sprzętem elektrotechnicznym i artykułami
żelaznymi, który był prowadzony przez Romana Bałuchonia.
Wypada zauważyć, że w 1938 r. po śmierci E. Kiersta nieruchomością zarządzał kurator
spadkowy, którym został wyznaczony adwokat Mieczysław Frucht. Wtedy też Inspekcja
Budowlana nakazała rozbiórkę starego budynku fabryki. Jako pierwszy w maju 1939 r.
rozebrany został wysoki, pofabryczny, ceglany komin 34.
W pierwszych dniach wojny, 5 września 1939 r. po bombardowaniu miasta przez samoloty
niemieckie frontowy budynek tkalni jak i większość zabudowań dawnej fabryki uległy
zniszczeniu. Na wiosnę 1940 r. w miejscu, gdzie obecnie jest trawnik i rośnie kasztanowiec
(przy parkingu restauracji McDonald’s) wybudowano drewnianą altanę. Przez ponad
trzydzieści następnych lat służyła ona jako letni punkt gastronomiczny restauracji
„Mazowianka”.
W końcu latach 40. XX wieku północną część opuszczonej nieruchomości z resztkami
zabudowań przejęła Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych. W latach 60. XX wieku
wybudowano tu nową tkalnię. Obecnie w dawnej tkalni i magazynach TFFT ulokował się zespół
sklepów i lokali gastronomicznych.
W roku 1946 w oficynie stojącej przy skarpie od południowej strony, Mieczysław i Edward
Dymarscy otworzyli sklep elektrotechniczny, rowerowy i skład materiałów budowlanych. Po
sąsiedzku Jan Janicki prowadził warsztat ślusarski, była tu też, restauracja „Lechia” Heleny
Pahl, później „Gospoda nr 2” PSS Społem i zakład wyrobu maszyn rolniczych i dojarek Henryka
Pijanowskiego. Jedno pomieszczenie zajmował Wacław Ciach, który trudnił się obwoźną
sprzedażą lodów na tej ulicy 35. W latach 60. po przebudowie oficyny stojącej szczytem do ulicy
ulokowano restaurację „Mazowiankę” i magazyny Archiwum Państwowego36. Obok był zakład
wulkanizacyjny Bolesława Woźniaka. Obecnie budynki nie istnieją a ta część dawnej fabryki
zajęta została na drogę prowadzącą do Parku „Solidarność”.

33

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Podatek przemysłowy 1937-1938).
Skansen Rzeki Pilicy (dalej: SRP), teczka Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta dotycząca nieruchomości Jadwigi
Kierst.
35
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja płatników podatku obrotowego za 1947 r.).
36
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej ZM dotycząca nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 1/3.
34
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Tak mogła wyglądać fryszerka i komin wielkiego pieca
Tomaszowskich Zakładów Metalurgicznych. Rysunek A.
Kobalczyka. Kopia za: J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki
Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 17881990, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 25.

W tomaszowskiej fryszerce. Rysunek Piotra
Michałowskiego. Kopia za: J. Góral, R.
Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa…, s. 22.

Karty pocztowe z lat 30. XX wieku przedstawiające most na Wolbórce i fragment budynku tkalni Herbsta przy ul.
Św. Antoniego 1/3.
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Plan sytuacyjny budynków fabryki L. Herbsta i F. Deutscha z 1889 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/939, k. 9.

Rysunek fasady budynku tkalni fabryki L. Herbsta. Od lewej pokazana zachodnia fasada (od strony ulicy) a po
prawo fasada wschodnia (od strony podwórka). Projekt zakładał, że elewacja z ceramicznej czerwonej cegły
pozostanie nieotynkowana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/939, k. 8.

12

Plan sytuacyjny z 1952 r. przedstawiający południową
część dawnej działki przy ul. Św. Antoniego 1/3 na
której ulokowano wówczas „Gospodę nr 2” PSS
Społem. Gospoda posiadała część letnią w
drewnianych altanach ogrodowych wraz z tzw. podium
do tańców (na planie oznaczono literami „b-c-g”) oraz
część zimową w murowanym budynku (oznaczonym
na planie literą „a”). W późniejszym czasie była to
restauracja „Mazowianka”. Obok pismo PSS Społem
dot. pozwolenia na budowę gospody. Zbiory Skansenu
Rzeki Pilicy.

Widok na tkalnię TFFT przy ul. Św. Antoniego 1/3 wybudowaną w latach 60. XX wieku. Fotografia przedstawia
stan obiektów około roku 1980. Widoczny na pierwszym planie parterowy budynek to warsztat wulkanizacyjny.
Fotografia ze zbiorów prywatnych Jerzego Pawlika.
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Św. Antoniego 2/4 - Tkacka 2 (dawny numer polic. 190a) Dwupiętrowa kamienica

Widok na południową elewację
domu przy ul. Tkackiej 2/4.
Fotografia z jesieni 2018 r.

Karta
pocztowa
z
lat
międzywojennych z widokiem na
fragment
kamienicy
przy
skrzyżowaniu ul. św. Antoniego z
ul. Tkacką. Z prawej strony
widoczna trafostacja elektryczna
oraz drewniane kioski na placu
Michała Hertza, w których były
sklepy z owocami Mariana
Mędryka i Władysława Koprka. Z
lewej
strony
dwupiętrowa
kamienica Michała Hertza i
przylegająca do niej kamienica
rodziny Śpiewaków.

Dom a właściwie dwa budynki zespolone ścianami szczytowymi zostały wybudowane w latach
1911-1912. Inwestorem budynku od strony zachodniej był Pejsach Śpiewak, który na placu o
nr polic. 190 i 191 przy zbiegu ul. Tkackiej z ul. św. Antoniego wybudował dwupiętowy
murowany dom czynszowy37. Projekt architektoniczny sporządził inż. architekt Karol Kleiber.
Prawdopodobnie inwestor zaciągnął kredyt pod hipotekę tej nieruchomości i do 1922 r. jako
współwłaściciel wykazywany był Warszawski Bank Kredytowy 38. Na koniec lat 30. XX wieku
właścicielami domu przy ul. Tkackiej 4 zostali spadkobiercy P. Śpiewaka: Ignacy, Sara, Julian,
Aron, Ruchla, Jakób, Felicja, Michał i Estera Śpiewakowie. W imieniu sukcesorów zarządzająca
nieruchomością wykazywano Marię Śpiewak 39.
Natomiast budynek od strony wschodniej, posadowiony ścianą szczytową skierowana na ul.
św. Antoniego, wybudowany został przez Izraela Majera. Po roku 1920 należał do Stanisława
Karpińskiego a w latach 30. XX wieku znalazł się w posiadaniu Michała Hertza, dyrektora a
następnie prezesa Zarządu TFSJ 40.

37

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13088 (Budowa domu przez P. Śpiewaka w Tomaszowie pod nr 190 i 191).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 459 (Teczka budowy domów 1922 r.).
39
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
40
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1023 (Akta nr 90 dotyczące pożyczki dla St. Karpińskiego).
38
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Budynki od chwili wybudowania posiadały lokalną instalację wodociągową i kanalizacyjną.
Niestety bez szamba i oczyszczalni i ścieki odprowadzane były bezpośrednio do Stawu
Miejskiego na rzece Wolbórce 41. Dopiero w roku 1938 wybudowano szamba i zaniechano
wprowadzania ścieków do stawu42. W latach międzywojennych w domu przy Tkackiej 2
ulokował się duży sklep obuwniczy Polskiej Spółki „Bata” oraz biura Spółdzielni Handlowo
Rolniczej „Rolnik” oraz Komunalna Kasa Oszczędnościowa. Po roku 1947 r. w podwórku mieścił
się zakład wulkanizacyjny Władysława Bolesława Plucińskiego a następnie Stefana Mincera. W
roku 1947 kamienica przy ul. Tkackiej 2 przyznana przez Sąd Grodzki córce Michała Hertza,
Halinie Gantz. Natomiast budynek przy ul. Tkackiej 4 objęty w posiadanie na mocy wyroku
Sądu Grodzkiego przez Marię Młyk i Marię Ceglarek43.
Po roku 1945 w tym domu mieszkał i miał gabinet dentysta Stanisław Nestorowicz. Mieściła
się tu też Państwowa Drukarnia Akcydensowa, a na piętrze biura Prokuratora. Od 1950 r. część
pomieszczeń w piwnicy i na parterze przeznaczono na Archiwum Miejskie. Po roku 1962 r. na
parterze ulokowano Miejską Bibliotekę Publiczną, a na piętrze, gdzie w latach
międzywojennych była Komunalna Kasa Oszczędnościowa (KKO) znalazła siedzibę filię Banku
Polskiej Kasy Opieki SA44 (wówczas PeKaO jako jedyny bank w mieście prowadził rachunki
walutowe). W latach 70. XX wieku w budynku przy Tkackiej nr 4 były biura Okręgowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego45.
Obecnie oba budynki gruntownie wyremontowane przez nowych właścicieli. Między innymi
mieści się tu oddział banku PKO BP, Powiatowy Bank Spółdzielczy SGB, biuro komornika
sądowego, kancelarie adwokackie.
Historia tego miejsca i opis budynku w części dotyczącej ul. Tkackiej.

41

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2179 (Stan sanitarny posesji przy ul. Tkackiej 1937 r.).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2701, k. 3 (Przebudowa ulic 1938 r. Pismo Michała i Eugenii Hertz w sprawie budowy
na ich posesji zbiornika na nieczystości).
43
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miasta (dalej: MRN i ZM), sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947.
Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego (dalej: OUL) na skutek
przyznania prawa własności przez Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim).
44
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja
nieruchomości, 1971-1975).
45
APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów woj. piotrkowskiego 1979/1980).
42
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Św. Antoniego 6 (Tkacka 1/3, d. nr polic. 190, nr
hipot. 76)

Fragment odcinka ul. Tkackiej (dawniej ul. Grünberska) na
fotografii z lat międzywojennych. Z lewej strony fragment
parterowego budynku wybudowanego w 1922 r. przez Pawła
Neufelda. Po prawo dom fragment dwupiętrowej kamienicy
Pejsacha Śpiewaka a dalej piętrowego domu Fajtela Fajmana,
fabrycznego budynku Juliana Nejfelda i żydowskiej mykwy.
Zbiory prywatne.

Do roku 1833 r. była to nieruchomość miejska przeznaczona na budowę ratusza, który jednak
nie został wybudowany. Od strony ul. Grünberskiej (obecnie ul. Tkacka) stał parterowy,
murowany dom mieszkalny zajmowany od 1830 r. przez rodzinę Antoniego Wrońskiego,
burmistrza Tomaszowa. Po roku 1834 nieruchomość stała się własnością szynkarza Karola
Koreckiego (Koritzkiego), który wybudował w podwórku, od strony południowej, murowany
dom i założył ogród46. Przez ponad 50 lat znajdował się w tym miejscu jeden z większych
szynków miejskich. Około roku 1880 nieruchomość nabył Aron Neufeldt, komisant handlowy
i właściciel składu sukna. W tym samym czasie obok, a właściwie przed jednopiętrowym
domem czynszowym stojącym w głębi placu od strony ul. Rzeźniczej, powstał parterowy
budynek z przeznaczeniem na szynk, piwiarnię, salę taneczną i widowiskową. Kolejnymi
dzierżawcami szynku byli m. innymi Konstanty Hanke, Paweł Proquitte, Roman Hamerlan, Emil
Piker, Gustaw Rychter. Szynk a później teatr i kino to niewielki murowany, parterowy budynek
z wejściem głównym poprzedzonym schodkami od strony ul. św. Antoniego. W numerze 18 z
1892 r. piotrkowskiego tygodnika „Tydzień” tak opisano jego wnętrze: „przybytek sztuki,
którym tu jest sala przy bawaryi dość mała i scena lilipucia, mająca najwyżej 4 łokcie głębokości
i 6 długości…, szczupła salka mieści zaledwie 132 krzeseł…”
Aron Neufeld w roku 1910 od strony ulicy św. Antoniego wybudował kolejny parterowy
budynek z przeznaczeniem na sklepy47, które przetrwały do współczesności. Do roku 1940
nieruchomość stanowiła własność rodziny Neufeldów: Juliana, Moryca, Seweryna, Arona
Neufeldów, Jakóba Ajzykowicza i Estery Emili Kachan. Zarządzał nią Seweryn Neufeld zam. do
1939 r. w Tomaszowie przy ul. B. Głowackiego48 a następnie przy ul. Grażyny 22 m. 11 w
Warszawie49. W latach 1911-1927 w dawnej sali teatralnej mieściło się kino „Odeon” a po 1927
r. kino „Świt”. W latach 30. XX wieku była tam siedziba miejscowego oddziału Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. W roku 1922 Paweł Neufeld przybudował przy istniejącym od ulicy

46

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/160 (Wykaz właścicieli domów).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11018 (Budowa parterowych sklepów przez A. Neufelda w Tomaszowie).
48
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III,
sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości 1922 r.).
49
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
47
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parterowym budynku kolejny z przeznaczeniem na usługi 50. W budynkach tych mieścił się
niewielki zakład zegarmistrzowski, sklep z instrumentami muzycznymi Szmula Dawida
Jungermana, sklep spożywczy Ewalda Salomonowicza oraz salon fryzjerski i gabinet
kosmetyczny „Camen”. Neufeldowie byli też właścicielami fabryki pod nazwą Wytwórnia
Tkanin Wzorzystych przy ul. Polnej 56 51 i fabryki przy Tkackiej 552.
W latach 1934-1945 Alfred Butz (zam. Spalska 51/55) w budynku dawnej „Sali Neufelda”
prowadził sklep zwany oficjalnie „Rolniczym Domem Handlowym Rolnik” ze sprzętem i
artykułami metalowymi53. Sklep ten funkcjonował do końca lat 40. W latach 50. w miejsce
„Rolnika” otwarto sklep z ubraniami, później z chemią gospodarczą, a na końcu z artykułami
elektrotechnicznymi BOMIS. W parterowym budynku przy ulicy ulokował się już w 1946 r.
sklep Aleksandra Rychlińskiego z oświetleniem, a obok Anatoliusza Rychlińskiego z mięsem i
wędlinami. W latach 90. był tu też sklep mięsny. Budynki przetrwały do współczesności.
Pozostawały w zasobach komunalnych administrowanych przez TTBS. W grudniu 2017 r.
miasto nieruchomość sprzedało.
Budynek w podwórku przy ul. św. Antoniego 6. Fotografia
wykonana w roku 1944, kiedy był tu sklep „Rolnik” A.
Butza. Fot. w zbiorach ikonograficznych Archiwum
Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim, autor
fotografii nieznany.

Plan sytuacyjny z 1949 r.
przedstawiający
zabudowę działki przy ul.
Tkackiej 1. Literą „b” i „f”
oznaczono
budynek
dawnego kina. „c-d-e” to
dawne
XIX-wieczne
budynki
mieszkalne.
Literą „g-h” oznaczono
budynki
handlowe.
Zbiory APTM.

Św. Antoniego 5/7 (dawne działki nr 459, 460 i 468, obecnie 12-240/7 i 12-240/6) Restauracja
sieciowa McDonald’s i Dom Handlowy „Niedźwiedź”

50

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/212 (Budowa Wytwórni Tkanin przy ul. Polnej 56).
52
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11415 (Budowa fabryki przy ul. Grinberskiej pod nr 191a w mieście Tomaszowie).
53
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.);
Książka telefoniczna woj. łódzkiego ze spisem abonentów telefonicznych m. Tomaszowa z 1939 r.
51
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Widok na restaurację McDonald’s i Dom Handlowy „Niedźwiedź”. Fotografia z stycznia 2019 r.

Jak wynika z planu miasta z 1830 r. teren w miejscu, gdzie obecnie znajdują się budynki
restauracji McDonald’s i Domu Handlowego „Niedźwiedź” należał do ogrodu przypałacowego
Ostrowskich. Do połowy XIX wieku ul. Św. Antoniego na tym odcinku pozostawała
niezabudowana.

Fragment planu miasta Tomaszowa z 1830 r. przestawiający teren ogrodu przy pałacu Ostrowskich. Zachodnia
część ogrodu przylegająca do ul. Św. Antoniego pozostaje niezabudowana. AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn.
1/402/0/-/349-2.

Około roku 1850 plac o nr 462 nabył Edward Heinrich, który wystąpił do magistratu o zgodę
na budowę parterowego budynku z przeznaczeniem na cukiernię 54. Nie udało się ustalić czy
budynek cukierni powstał. W deklaracjach dochodu z domów z 1866 r. zapisano, że na działce
stał dom jednopiętrowy, murowany z drewnianą przybudówką. Należał do Michała Depem
54

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/1, k. 94 (Akta tyczące budownictwa).
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(Depen), fabrykanta sukna, który w 1850 r. zatrudniał 11 robotników i posiadał 7 warsztatów
tkackich. Na parterze był sklep handlarza żelazem Wolfa Najfelda (Neyfelda), który zajmował
2 pokoje i kuchnię. Do niego należał też skład żelaza w przybudówce. Również na parterze był
jednoizbowy sklep korzenny Mordki Wała. Trzy pokoje, kuchnię, oborę i drwalnię wynajmował
fabrykant sukna Wilhelm Bajer. Na piętrze 4 izby z kuchnią i salę fabryczną zajmował właściciel.
Ponadto na poddaszu dwie izby wynajmował handlarz Szmul Michlowicz 55.
W tym samym czasie od strony wschodniej nieruchomość Michała Depem graniczyła z działką
nr 468 zajmowaną wówczas przez aptekarza Adolfa Langego56, a od południa z niezabudowaną
działką miejską nr 461. Na działce 468 stał murowany, parterowy, podpiwniczony dom pod
gontem, długi na 280 stóp i 120 stóp szeroki, w którym była apteka Adolfa Langego57. W domu
tym na parterze były dwie izby apteczne, pięć izb mieszkalnych, kuchnia i spiżarnia zajmowana
przez właściciela oraz dwie izby sklepu z tytoniem i tabaką Szmula Michelsona. W suterynie
były 4 izby przeznaczone na laboratoria. Do nieruchomości należała też wozownia, stajnia i
piwnica gospodarcza58.

Plan sytuacyjny miejskiej działki o nr 461 i
sąsiadujących z nią działek 462 Augusta
Herknera i 468 aptekarza Adolfa Langego.
Zbiory APTM.

W latach 80. XIX wieku działka o nr 460 i 468 stała się własnością spółki firmowej
Grossmana i Melchera. W roku 1893 występują oni o zgodę na dobudowanie do istniejącego
frontowego domu jednopiętrowej oficyny 59. Stąd można wnosić, że przynajmniej jeden z
piętrowych domów wybudowany został w latach 80. XIX wieku. Po roku 1896 właścicielem
działek 459, 460 i 468 oraz dwóch piętowych, murowanych domów został Feliks vel Efraim

55

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
Adolf Lange występuje jako właściciel od 1856 r., zob. APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/7, k. 314 (Czynsz z
placów i gruntów), APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/1/1350 (Akta zapomóg dla mieszkańców Tomaszowa, plany domu i
placu nr polic. 468 należącego do aptekarza Adolfa Lange).
57
Aptekarz Adolf Henryk Lange i jego dwaj synowie, Aleksander Stanisław Lange (również aptekarz) i Izydor
Stanisław Lange brali czynny udział w powstaniu 1863 r., zob. np. D. Warzocha, Tomaszowianie w powstaniu
styczniowym,
https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/tomaszowianie-w-powstaniu-styczniowym
[dostęp: 29.03.2022].
58
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
59
APŁ RGP WB sygn. 39/1/0/4/2896 (Budowa dwukondygnacyjnej oficyny pod nr 460 przez Melchera i
Grossmana, 1893).
56
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Hersz Bornstein, właściciel przędzalni wełny 60. W tym samym czasie w podwórku
wybudowano dwa budynki fabryczne, kotłownię i maszynownię fabryki sukna.
Prawdopodobnie jako pierwszy wybudowano budynek pod nr 5, który położony był na
opadającym ku północy zboczu skarpy. Jak wcześniej zaznaczyłem był to dom jednopiętrowy
z dwoma oficynami. Elewacja frontowa bezpośrednio przy chodniku ulicy św. Antoniego,
dziesięcioosiowa, w skrajnych osiach fasada były zwieńczona trójkątnymi przyczółkami a
kondygnacje w poziomie rozdzielone gzymsem biegnącym na całej długości. Drugi dom o nr 7,
był również jednopiętrowy z frontową elewacją od strony zachodniej, dziesięcioosiowy z nieco
wysuniętymi frontonami w osiach skrajnych. Frontony wieńczyły prostokątne przyczółki. Na
poziomie parteru wejścia do sklepów. Na piętrze w osiach 3. i 6. balkony z metalowymi
balustradami. W głębi podwórek obu kamienic były zabudowania fabryczne. W roku 1905
przedsiębiorstwo F. Bornsteina zatrudniało 70 robotników a jego roczne obroty wynosiły
ponad 150 tys. rubli. Po roku 1914 firma została unieruchomiona. Po roku 1921
przedsiębiorstwo wznowiło produkcję w ograniczonym zakresie jako Fabryka Sukna Samuela
Bornsteina61. Firma funkcjonowała do 1939 r. Ponadto w pomieszczeniach dawnej fabryki F.
Bornsteina miały siedzibę inne niewielkie zakłady produkcyjne i handlowe. Między innymi
farbiarnia M. Bathelt, hurtownia surowców włókienniczych Stefana i Samuela Bornsteinów,
tkalnia Oskara Fiszmana i firma „Wełpol”. Część obiektów dzierżawiona czasowo przez Oskara
Fiszmana, Leona Rozenblita, Jerzego Hungera.
Po śmierci Feliksa Bornsteina, od 1927 r. nieruchomość przy ul. św. Antoniego 5/7 przypadła
w ½ jego żonie Zofii a reszta w równych częściach synom Aleksandrowi, Władysławowi i
Stefanowi Bornstein62. Na działce przy ul. św. Antoniego nr 5 posadowiony był frontowy
jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny, w podwórzu dwa budynki fabryczne, budynek
kotłowni, maszynowni, komin fabryczny. Do nieruchomości pod nr 7 należał piętrowy,
murowany dom mieszkalny, jeden budynek fabryczny, remiza i kotłownia. Według wyliczeń z
1925 r. w dwóch kamienicach stojących przy ulicy św. Antoniego 5/7 znajdowało się 39 izb
mieszkalnych i 7 pomieszczeń sklepowych63. W tym też czasie na parterze frontowego
budynku był sklep techniczny „Singer Sewing Machine Comp.” a w podwórku Jakub Szenfeld
powadzili sprzedaż produktów naftowych i było wejście do pralni Fai Bluman. Od frontu był
też sklep Teofila Arabskiego z galanterią łokciową, sklep z meblami Abrama Balbina, sklep
spożywczy Bolesława Wolskiego, sklep sukienny Ajzyka Lichtensztajna i apteka Henryka
Knabe64. Warto zaznaczyć, że aptekarz H. Knabe brał czynny udział w powstaniu 1863 r. W
Tomaszowie osiedlił się po roku 1897 65. Na piętrze biuro notariusza Stanisława Olszyńskiego,
gabinet lekarski doktora med. Zygmunta Wachmana i gabinet dentystyczny Luizy Łai

60

Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 3935.
61
APTM AmTM gr. III, sygn. 1186 (Dane statystyczne dot. zatrudnienia); tamże, sygn. 1305 (Przemysł).
62
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/211 (Akta sprawy spadkowej po F. Bornsteinie).
63
APTM AmTM gr. III, sygn. 748 Wykaz właścicieli nieruchomości 1925 r.
64
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 54.
65
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/5.1/308 (Akta aptekarza Henryka Knabe z lat 1867-1914); J. Kossowski, Farmaceuci w
powstaniu 1863 r., „Aptekarz Polski”, kwiecień 2013 (nr 80/58 online), https://www.aptekarzpolski.pl/historiafarmacji/04-2013-farmaceuci-w-powstaniu-1863-r/ [dostęp: 31.03.2022]. W Muzeum Farmacji im. prof. Jana
Muszyńskiego w Łodzi można oglądać zabytkowy syfon na wodę mineralną pochodzący z apteki Henryka Knabego
z Tomaszowa Mazowieckiego, a także przedwojenne ampułki z morfiną należące niegdyś do rodziny Knabe.
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Wajszkop66. Jako administrator nieruchomości występował Samuel Blajberg zam. przy ul.
Mościckiego 20.
Budynki mieszkalne i część fabryki zniszczona podczas bombardowania miasta 5 września
1939 r., została w 1940 r. rozebrana. Po wojnie nieruchomość w zarządzie miejskim. W górnej
(południowej) części działki urządzono skwer. Przy ulicy reaktywowano skład produktów
naftowych i uruchomiono stację CPN. Przy samej skarpie w latach 60. funkcjonowała strzelnica
sportowa. W latach 1978-1979 na miejscu skweru wzniesiono budynek handlowogastronomiczny, w którym na piętrze zlokalizowano restaurację, a na parterze kawiarnię „Pod
Niedźwiedziem”. Obecnie Dom Handlowy „Niedźwiedź”.

Kamienice Feliksa Bornsteina przy
Antoniego
5/7.
Fotografia
z
międzywojennego. Zbiory prywatne.

ul. św.
okresu

Fotografia z lat 30. XX wieku. Widoczny po lewej
stronie jednopiętrowy dom to jedna z kamienic
wówczas należąca do Feliksa Bornsteina. W
widocznym prawym narożniku, na parterze wejście
do apteki Henryka Knabego. Na wprost za
pomnikiem drewniane sklepiki „jatki piekarnicze”.
W oddali z prawej strony ul. P.O.W. i budynek
Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zbiory
prywatne.

Widok na początkowy odcinek ul. św. Antoniego
(pomiędzy ul. Tkacką a ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego) Fotografia z lat 20. XX wieku. Na
pierwszym planie po prawo widoczna reklama kina
„Odeon” i frontowa elewacja czynszowej kamienicy
o nr 6. Po stronie lewej dwa czynszowe domy o nr 5
i 7 należące wówczas do sukcesorów Feliksa
Bornsteina, którymi byli Eugenia i Samuel
Bornstein.

66

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, SPBETM, sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
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Fotografie z września 1939 r. przedstawia spalone kamienice przy ul. św. Antoniego 5 i 7. Na fotografii z prawej
fragment kamienicy z okratowanym oknem wystawowym i wejściem sklepu „Singera”. Zbiory prywatne
Wiesława Strzeleckiego.

Św. Antoniego 9 (zachodnia część dawnej działki nr 461) Dom Handlowy NIEDŹWIEDŹ

Widok od strony ul. św. Antoniego na budynek
restauracji i kawiarni „Pod Niedźwiedziem”.
Fotografia z końca lat 70. XX wieku. Zbiory
prywatne.

Według XIX-wiecznego rejestru pomiarowego miasta plac o nr 461 przy zbiegu ul. Św.
Antoniego z ul. Pałacową (obecnie ul. P.O.W.) zabudowany był od połowy XIX wieku czterema
drewnianymi, parterowymi budynkami należącymi do kasy miasta. Nazywane były „jatkami
piekarniczymi” lub „budkami”. Wybudowane z środków miejskich prawdopodobnie około
roku 185267. Przetrwały do 5 września 1939 r., kiedy to po bombardowaniu miasta przez
lotnictwo niemieckie uległy spaleniu. W latach międzywojennych były w nich sklepy
spożywcze Chai Grinbaum, Idy Hauzer, Joska Rozenblita i herbaciarnia Teodozji Piotrowskiej68.
W roku 1932 Stanisław Pruski w głębi tej samej działki miejskiej (wjazd od ul. P.O.W.)
wybudował dworzec autobusowy69. Natomiast kilka lat później, w połowie lat 30. od strony
ul. św. Antoniego wybudowano stację paliwową, która przetrwała do kwietnia 1973 r. 70 Była
to wówczas trzecia uliczna stacja paliwowa. Pierwsza stacja benzynowa uruchomiona została
około roku 1929 w zachodniej części rynku (Pl. T. Kościuszki). Prowadzona była przez
warszawską firmę „Standard Nobel”. Podobna stacja powstała w tym samym czasie przy
zbiegu ul. Prezydenta Wojciechowskiego z ul. Szeroką. Z uwagi na wzrastający popyt na paliwo
67

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/38 (Budowa jatek).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, SPBETM, sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
69
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/221 (Plan budowy dworca autobusowego; opis w części dot. ul. P.O.W.).
70
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).
68
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w roku 1929 firma „Nobel” wystąpiła o zgodę na rozbudowę i zamontowanie zbiornika na
paliwo o poj. 5 tys. litrów71. Zgodę taką otrzymał 21 maja 1929 r. z tym, że z uwagi na
wzrastający ruch uliczny stację przeniesiono z zachodniego krańca Pl. Kościuszki na stronę
wschodnią przy skrzyżowaniu z ul. P.O.W. 72 Poza nowym zbiornikiem zamontowano dwa
cylindryczne dystrybutory do wydawania paliwa. W tym samym czasie o budowę ulicznej stacji
paliwowej przy Pl. T. Kościuszki występowała też Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych
„Polmin” oddział w Tomaszowie Mazowieckim, której wniosek rozpatrzono negatywnie 73.
Staja paliwowa przy ul. P.O.W. została rozbudowana w 1932 r. o kolejny zbiornik paliwa
pojemności 2 500 l74.
W latach 70. XX wieku przy chodniku obok miejsca, gdzie były dystrybutory paliwowe
postawiono niewielki budynek (kiosk), gdzie mieli lokum pracownicy stacji CPN. Obok była też
budka z automatem telefonicznym i podobna do niej przeszkolona budka MO przeznaczona
dla dyżurującego tam milicjanta.

Powyżej projekt drewnianej budki piekarniczej z roku 1852. Właśnie takie budki miały powstać na placu miejskim
przy zbiegu ul. św. Antoniego i drogi do pałacu. APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/77, k. 106.

71

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/239 (Projekt stacji benzynowej „Standard Nobel”).
APTM AmTM gr. III, sygn. 1236, k. 200-201 (Roboty budowlane, teczka 66/1929).
73
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/219 (Stacja paliwowa Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Polmin”).
74
APTM AmTM gr. III, sygn. 1235, k. 318 (Plany budowlane i zezwolenia, teczka nr 66/1929); tamże, sygn. 2692
(Akta Wydziału Budowlanego Zarządu Miasta z lat 1930-1935). Firma „Standard Nobel” posiadała umowę z
miastem, która zapewniała jej wyłączność w handlu paliwem na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
72
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Na pierwszym planie dystrybutory
paliwowe a w głębi z lewej strony
zgliszcza spalonego domu i po prawej
budynku fabrycznego F. Bornsteina przy
ul. św. Antoniego. Fotografia z 1940 r.
Zbiory prywatne Wiesława Strzeleckiego.

Powyżej fot. z końca lat 60. XX wieku przedstawiająca dystrybutory stacji paliwowej, która funkcjonowała w tym
miejscu od 1 października 1927 r. do 26 kwietnia 1973 r. W latach międzywojennych stację paliwową prowadziła
warszawska firma „Standard Nobel” S.A., a następnie miejscowy oddział Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych
„Polmin” ze Lwowa. Po wojnie stacja należała do firmy CPN. Fot. ze zbiorów prywatnych.

Św. Antoniego 8 (dawny nr polic. 1, nr hip. 168) Dwupiętrowa czynszowa kamienica z końca
XIX wieku.

Współczesny widok na fasadę domu przy ul. Św. Antoniego 8. Fot. Google Maps, 2017.
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Zanim w tym miejscu wybudowano czynszową kamienicę, to znacznie wcześniej,
prawdopodobnie już w pierwszej połowie lat 20. XIX wieku z środków Antoniego hr.
Ostrowskiego wzniesiono tu jednopiętrowy, murowany dom 75. Według niektórych historyków
miał zostać wybudowany w tym samym czasie co pałac Ostrowskich to jest około roku 1812.
Był on pierwszym murowanym, jednopiętrowym domem mieszkalnym w osadzie Tomaszów76.
Ściany wymurowane z cegły i kamienia wapiennego, dach dwuspadowy kryty gontem, na
parterze posiadał sześć izb, a na piętrze dziewięć. Okien w ścianie frontowej 12, długość od
ulicy 45 łokci, szeroki na 24 łokcie miary nowopolskiej. Wjazd na podwórze od ul. św.
Antoniego. W latach 1830-1831 na parterze urzędował burmistrz, sekretarz i skarbnik miasta.
W podwórzu w odrębnym budynku był areszt i biuro policji. Piętro mieściło mieszkania dla
rodzin urzędników miejskich i księdza parafii katolickiej. W roku 1835 budynek był w fatalnym
stanie na co skarżył się w liście do w władz archidiecezji mieszkający w nim ks. Antoni Dietrich.
Między innymi wskazywał, że „…jedna ściana boczna przez zupełne zlasowanie się kamienia
wapiennego grozi zawaleniem”77. W przeciągu pierwszych 20 lat od wybudowania tego
budynku na zasadzie rotacji zamieszkiwało w nim kilkanaście rodzin. Jak wynika z księgi
ludności Tomaszowa i akt osób zamieszkałych w latach 1826-1846, w domu tym poza
wspomnianym wcześniej ks. Antonim Stanisławem Ignacym Dietrichem, proboszczem parafii
katolickiej św. Antoniego, mieszkali: aptekarz - Antoni Jagodziński; ławnik - Józef Jan Szlifierski;
fabrykant cynku i dzierżawca zakładów hutniczych – Jakób Joachim Kempner z żoną Rozalią i
synami; policjanci: Ernest Bohr, Ludwik Cywiński, Aleksander Drauch z rodzinami; chemik Karol
Petri; pisarz fabryczny Fabian Ostrowski z żoną Teklą i synem Zygmuntem; pocztylion Walenty Szymczyk; Aniela Gawłowska z córką Gertrudą i synem Józefem; krawiec neofita Jakub Jabłoński; służący - Katarzyna Szczepkowska, Marianna Wróblewska i Łukasz
Napartowicz; dozorca Szlama Zelnik; szpiner - Jan Wiśniewski; Franciszka i Paulina Zaczyńskie;
Franciszek Bonawentura Tomaszewski; Ignacy Górkiewicz; Antoni Łopaciński; Andrzej
Popiołek78.
Budynek restaurowany i rozbudowany w latach 1854-1856. W tym też roku ponownie
przeniesiono do niego biura burmistrza79. Budynek pomimo kilkakrotnych remontów nie
przetrwał do współczesności. Około roku 1875 został sprzedany 80 Dawidowi i Abramowi
Offman i po kilku latach z uwagi na fatalny stan techniczny dokonano jego rozbiórki.
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J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa…, s. 30.
T. Seweryn, Historja powstania i rozwój m. Tomaszowa Mazowieckiego (1789-1900), „Echo Mazowieckie” 1927
nr 33 s. 9 (wydanie specjalne). Według wspomnień Edmunda Knothego prawdopodobnie około roku 1822 dom
o nr 1 był jednym z czterech murowanych domów ówczesnego Tomaszowa.
77
Cyt. za: A. Kędzierski, Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim. Zarys dziejów, wyd. II, Tomaszów
Mazowiecki 2006, s. 12.
78
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/292 (Akta dowodów osób zamieszkałych pod nr 1).
79
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/55 (Lokale na biuro magistratu).
80
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1352 (Sprzedaż domu nr 1).
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Plan z roku 1830 z fragmentem przedstawiającym ówczesna zabudowę ul. Św. Antoniego w zbiegu z ul. Kaliską.
Nr 1 oznaczono dawny jednopiętrowy budynek, w którym była tymczasowa siedziba burmistrza i mieszkania
urzędników miejskich. APTM, plan położenia placu pod budowę ratusza i jatek mięsnych.

Obecnie stojący w tym miejscu dwupiętowy, podpiwniczony dom czynszowy wybudowany
został w latach 1897-1898 przez Dawida i Abrama Offmanów w oparciu o projekt inż.
architekta Wilhelma Sroki81. Po roku 1909 jako właściciele nieruchomości wykazywani są Karol
i Abram Offman. W podwórku wybudowano jednopiętrową oficynę, parterowy magazyn i
jednopiętowy budynek gospodarczy82. W kamienicy i oficynie było razem 48 pomieszczeń
mieszkalnych i 5 pomieszczeń sklepowych. Elewacja frontowa w stylu zbliżonym do późnego
klasycyzmu w niezmienionym stanie przetrwała do współczesności. Budynek stanowi zwartą
bryłę posadowioną na planie prostokąta z symetrycznym, czternastoosiowym układem fasady.
Jednoosiowe, pozorne ryzality wyraźnie rozdzielają elewację na trzy części. Nad 6-osiową
środkową częścią, ścianka segmentowej attyki z czterema iglicami, osłania dwuspadowy
spłaszczony dach i jednocześnie stanowi dodatkowy element ozdobny. Tynk z licznymi
podkolorowanymi detalami architektonicznymi. Okna prostokątne w profilowanych
obramieniach, dzielone krzyżowo. W osi piątej i dziesiątej wysunięte balkony z ażurowymi
żelaznymi balustradami. W osi dziesiątej brama wjazdowa sklepiona łukowo. Od strony
północnej budynek główny połączony z oficyną, która posiada odrębną klatką schodową.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6413 (Projekt budowy domu przez Dawida Offmana przy ul. św. Antoniego w
Tomaszowie).
82
Tamże.
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Rysunek elewacji frontowej dom przy ul. św. Antoniego 8 sporządzony przez inż. architekta Wilhelma Srokę w
1897 r. na zlecenie Dawida Offmana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6413.

Rzuty poszczególnych kondygnacji z projektu autorstwa inż. architekta W. Sroki dot. budowy domu D. Offmana
przy ul. św. Antoniego nr polic. 1. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6413.

W latach 30. XX wieku nieruchomość należała do kilku współwłaścicieli: Chany Offman, Jakuba
Jakubowicza, Henryka (Henocha) Zukermana, Bernarda Bierzyńskiego (Bieżunera) 83. Na
paterze od ulicy mieścił się duży sklep galanteryjny Bierzyńskich. Bernard Bierzyński z żoną
Chaną od 1929 r. miał firmę handlową prowadzącą sprzedaż futer, skór i konfekcji.
83

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III,
sygn. 474 i 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1922-1925).
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Prawdopodobnie z tej przyczyny dom nazywano „kamienicą Bierzyńskich”. Na pierwszym
piętrze Beniamin Fuks prowadził zakład kuśnierski (jego żona Rachela z d. Offman była córką
Abrama Offmana). Na parterze była też herbaciarnia Sali Ajger, cukiernia Alojzego Kobasko,
hurtownia artykułów piśmiennych Hany Glas i Sury Alfu. Na piętrze miał gabinet felczer Abram
Moszenberg. W oficynie ulokowała się pracownia szewca Jakuba Ajzykowicza, którego żona
Ruchla prowadziła obnośny handel szczotkami. Były tam też zakłady krawieckie Marii
Rześniowieckiej, Chany Cukierman i Jakuba Rozenbluma. W podwórku wyrób wycieraczek
kokosowych prowadził Laib Zylberg84. Jako administrator reprezentujący właścicieli
występował Bernard Bierzyński85.
Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1940-1945 nieruchomość pozostawała w niemieckim
zarządzie nieruchomości pożydowskich. Od stycznia 1945 przejęta w tymczasowy zarząd
Okręgowego Urzędu Lokalowego, administrowana przez Zarząd Miasta. Na początku 1947 r.
na skutek przyznania praw własności przez miejscowy Sąd Grodzki wyłączona spod zarządu
O.U.L. i oddana we władanie Ignacemu Bierzyńskiemu (88/126 części) 86 a od 7.10.1947 r. na
podstawie wypisu z aktu notarialnego Józefowi Wojciechowskiemu (88/126 części)87.
Pozostała część jako nieruchomość opuszczona nadal we władaniu Zarządu Miejskiego 88.
Administrował nieruchomością Józef Ceglarek.
W roku 1945 Jan Cymerman założył w podwórku zakład reperacji rowerów. W tym samym
czasie otworzyli zakłady krawcy: Julian Dembek i Jerzy Wojciechowski. Eleonora Panek
otworzyła piwiarnię w części piwnicy z wejściem od ulicy. W roku 1946 na parterze z wejściem
od ulicy otwarto dwa duże sklepy. Pierwszy to sklep rybny, którego właścicielami byli
Konstanty Kapusta, Eleonora Panek i Zygmunt Pyrzycki. Drugi to sklep z tkaninami i galanterią
prowadzony przez Stefana, Joanne i Martę Kempów89. Po 1946 r. miała tu też sklep spożywczy
i ze słodyczami Maria Myłyk. Miał tu też zakład fotograficzny Franciszek Rytter (Rychter).
Budynek w dobrym stanie przetrwał do współczesności i pozostaje w zasobach komunalnych
administrowany przez TTBS. Jak wcześniej wspomniałem już w 1946 r. na parterze otwarto
sklep rybny, który początkowo należał do Konstantego Kapusty a następnie przejęty został
przez Spółdzielczą Centralę Rybną. Poza tym sklepem (który miał charakterystyczne wejście
po schodkach od ulicy) były tu też Biura Zakupu i Sprzedaży miejscowego oddziału tej firmy.
Obok w piwnicy Pracownia Malowania Szyldów. Obecnie w tym samym miejscu bar orientalny
„Żółty Lotos”, sklep odzieżowy i z zegarkami.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
86
Biogram I. Bierzyńskiego zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów
Mazowiecki 2010, s. 49-51.
87
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu
OUL na skutek przyznania prawa własności przez Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim).
88
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone, 1946-1947).
89
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja płatników podatku obrotowego, 1947-1948).
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Św. Antoniego 10 / Pl. Kościuszki 27 (dawny nr polic. 2, nr hipoteczny 52) Dawny dom
Choromańskich

Dom przy ul. św. Antoniego 10.
Fotografia Z. Dziedzińskiego z lata
2016 r.

Na początku lat 30. XIX
wieku w tym miejscu Filip Choromański, właściciel ziemski z pobliskich Białobrzegów,
wybudował murowany, jednopiętrowy, narożny dom kryty gontem. W roku 1849 należał do
Karola Choromańskiego. Nieco wcześniej wymieniono gonty na dachówkę. W budynku na
parterze było pięć izb i jeden sklep, natomiast na piętrze dwie izby i kuchnia. Elewacja
frontowa miała 14 okien90. W roku 1851 sukcesorzy Choromańskiego sprzedali nieruchomość
rzeźnikowi Jakóbowi Starkowi za 900 rubli srebrem. Posesja sąsiednia oznaczoną nr polic. 3, w
tym czasie była już w posiadaniu Izaaka Starka i Ankiela Steinmana. Jeszcze wtedy obie posesje
posiadały odrębne wjazdy na podwórka. Po śmierci Jakóba Starka nieruchomość odziedziczyła
jego córka Berta Paulina Jurgielewicz. Ona to w roku 1888 dom rozbudowała91. Zabudowany
został wjazd od strony Rynku i na wspólne trapezoidalne podwórko utworzono jeden wjazd
przez sień i bramę przejazdową od strony ul. św. Antoniego. Wybudowano krótką oficynę od
strony zachodniej. W roku 1865 Burmistrz miasta Tomaszowa zawarł umowę z Jakubem
Starkiem na wynajem w tej kamienicy 6 izb na biura magistratu 92. W budynku głównym i
oficynie było wtedy 31 izb mieszkalnych i 8 lokali handlowo-gospodarczych o łącznej pow.
1274 m2. W roku 1911 w drodze dziedziczenia dom stał się własnością córek Jakuba Starka:
Pauliny Jurgielewicz; Zofii i Klary Hensel; Joanny Olgi Hampus. Z opisu zabudowy jaki
sporządzono wówczas na zlecenie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego
wynika, że całkowita wartość budynków szacowano na 20 783 ruble. Mieszkania w tym domu
zajmowali: Abram Dent (4 pokoje i kuchnię), Berek Grinbaum (3 pokoje i kuchnię), burmistrz i
biura magistratu (10 pokoi i kuchnię). Na parterze były sklepy należące do Dawida Weissbrota,
Perli Tenenbaum, Mendla Międzygórskiego93.
Od 1920 r. jako właścicielki nieruchomości występują siostry Zofia i Klara Hensel, które 3
lutego 1921 r. sprzedały dom Władysławowi i Jakubowi Jabłońskim 94. W latach
międzywojennych nieruchomość w drodze dziedziczenia przeszła na własność Jana, Ireny i
Elżbiety Jabłońskich95. W ewidencji nieruchomości z lat 70. XX wieku wykazano 19 izb
mieszkalnych i 14 użytkowych.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z 1849 r.).
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Karta ewidencyjna zabytku nr rej. 428/92.
92
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/55 (Lokale na biuro magistratu).
93
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2037 (Akta nr 47 dotyczące pożyczki 895 dla B. Jurgielewicz).
94
Tamże.
95
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z roku 1938-1939).
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Budynek główny z racji swego usytuowania na narożnej działce rozplanowany na rzucie
zbliżonym do litery „V”. Jego dwa skrzydła stykają się pod kątem ok. 60 stopni, przy czym róg
ten został prosto ścięty. Sień przejazdowa w skrzydle północno wschodnim. Boczna klatka
schodowa w oficynie. Schody główne na styku skrzydeł. Klatka schodowa na rzucie litery „Y”.
Układ wnętrz w obu skrzydłach dwutraktowy. Pomieszczenia na parterze komunikują się na
osi traktu a na piętrze amfiladowo. Elewacja frontowa w części parteru poziomo boniowana.
W ściętym narożniku, na piętrze balkon z żeliwną balustradą. Kondygnacje oddzielone ciągłym
profilowanym gzymsem. Okap na kroksztynach, pomiędzy którymi kilka niewielkich otworów
oświetlających strych. Obiekt w dobrym stanie technicznym. W roku 1991 przeprowadzono
remont kapitalny podczas którego naprawiono i wymieniono większość tynków, naprawiono
a w części zrekonstruowano dach, przebudowano kominy, wymieniono blacharkę,
pomalowano elewacje, stolarkę i ślusarkę.

Fragment ul. Św. Antoniego z widokiem na narożny jednopiętrowy dom braci Jabłońskich, dalej dwupiętrowa
kamienica Offmana i Bierzyńskich a w dole fragment domu Śpiewaka przy ul. Tkackiej. Na rogu widoczny
fragment kiosku, który prowadzony był w latach 30. przez Józefa Hulka zam. przy ul. Bartosza Głowackiego 22.
Fotografia ze zbiorów Jerzego Pawlika.

Jak wcześniej zaznaczyłem od połowy XIX wieku aż do roku 1927 w 10 pokojach budynku przy
ul. św. Antoniego 10 (d. nr polic. 2) mieściła się siedziba Burmistrza, biura magistratu i Sądu
Grodzkiego. Od roku 1890 do 1929 r. była tu drukarnia i księgarnia Feliksa Gomulińskiego 96.
Od frontu apteka Mieczysława Kubiczka i sklep obuwniczy Eulalii Gołaszewskiej 97. W latach
międzywojennych mieszkał tu Hersz i Samson Koszerowscy, właściciele zakładu obuwniczego
i dwóch sklepów z butami (jeden przy ul. Św. Antoniego 20, drugi przy ul. Pilicznej 8) 98. Była
też tu kolektura loterii państwowej powadzona przez Heremiana Alezchrama i delikatesy Róży
Kessler99. Po roku 1945 r. Janina Kurmanowa otworzyła aptekę, Józef Ceglarek otworzył sklep
z tekstyliami i drobna galanteria, Irena Jabłońska sklep z owocami i słodyczami, Barbara
Malarczyk sklep z artykułami piśmiennymi, Jan Jabłoński otworzył warsztat ślusarski a Longin
Jabłoński i Czesław Pieśkiewicz zakład zegarmistrzowski i optyczny. Mieszkał tu i prowadził
praktykę lekarz weterynarii Jerzy Szklarewicz. W latach 70. XX wieku na parterze mieścił się
sklep tekstylny PSS nr 23, miało siedzibę Polskie Biuro Podróży „ORBIS”. Od strony Pl.
Kościuszki nadal funkcjonował zakład zegarmistrzowski Longina Jabłońskiego. Obecnie na
parterze budynku sklepy odzieżowe, kancelarie adwokacka, sklep telekomunikacyjny. Na
piętrze mieszkania.
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„Gazeta Urzędowa Tomaszowska”, nr 1, 1 XII 1915 r., s. 4 (reklama zakładu Feliksa Gomulińskiego).
APTM AmTM gr. III, sygn. 2283 wykaz właścicieli firm handlowych.
98
Samson Koszerowski był także działaczem politycznym; jego biogram zob.: K. T. Witczak, Słownik
biograficzny…, s. 139-140.
99
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Podatek przemysłowy 1937-1938).
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Dom wpisany do Rejestru Zabytków woj. łódzkiego pod nr 428 w dniu 11 maja 1992 r.
Na chodniku nieopodal ściętego narożnika w marcu 1933 r. stanął drewniany (o wymiarach
zewnętrznych 2,2 m x 1,9 m, wysokość 2,10 m.) kiosk z gazetami i tytoniem Józefa Hulko (zam.
ul. B. Głowackiego 22). Po 1945 r. kiosk prowadzony przez Stanisława Trąbskiego. W latach 60.
XX wieku w tym samym miejscu posadowiono kiosk RSW „Ruch”, który przetrwał w tym
miejscu do roku 2017.

Widok z ulicy Św. Antoniego na narożną
kamienicę Jakuba i Władysława Jabłońskich.
Fot. z pierwszej połowy lat 20. XX wieku.

Św. Antoniego 11 Katolicki kościół/sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego.

Fasada kościoła św. Antoniego na karcie pocztowej z 1971 r. Obok fotografia wnętrza kościoła z widokiem na
główny ołtarz. Fotografia Z. Dziedziński.

Trójnawowa bazylika z poprzeczną nawą i transeptem zakończonym z obu stron absydami,
obszernym prezbiterium zakończonym absydą. Usytuowana na wzdłużnej osi równoległej do
ul. Prezydenta I. Mościckiego. Od zachodu z umiarem zdobiona klasycystyczna flankowa
fasada z dwiema czworobocznymi wieżami. W środkowej osi płytki ryzalit obustronnie ujęty
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dwukolumnowym pozornym portykiem zwieńczony trójkątnym frontonem. W polu
tympanonu napis „Soli Deo laus et gloria!” (Samemu Bogu cześć i chwała). Na osi główne drzwi
w profilowanym obramieniu a nad nim wydatny gzyms naczółkowy. Powyżej półokrągłe
naświetle kruchty. Nad frontonem attyka spinająca wieże i osłaniająca szczyt nawy głównej.
Na jej dekoracyjnie wyprofilowanym zwieńczeniu umieszczono symetrycznie cztery figury
patronów kościoła św. Antoniego, św. Stanisława Biskupa, św. Franciszka, św. Stanisława
Kostki. Nad szczytem ażurowy metalowy krzyż. Pod krzyżem napis „A1892D” wskazujący rok
zakończenia budowy. Na poziomie attyki w trzonie obu wież przeźrocza sklepione półkoliście
i ujęte w profilowanych obramieniach. Nad nimi naczółki i podwójnie piętrowe,
czworoboczne, cebulowo wyprofilowane kopuły z latarniami zwieńczonymi metalowymi
krzyżami. Nad cokołem wież nisze z figurami świętego Piotra i Pawła. W szczycie dachu nad
prezbiterium sygnaturka z kopułką zwieńczona kolejnym krzyżem. Od wschodu bryła budynku
zamknięta absydą z obustronnymi przybudówkami zakrystii. W ścianach wzdłużnych
niewielkie drzwi boczne. Budynek wzniesiony z wypalonej cegły ceramicznej na zaprawie
wapiennej, otynkowany, sklepienia naw bocznych ceglane a nawy głównej z belek
drewnianych. Dach nad nawą główną dwuspadowy o lekkiej stromiźnie kryty blachą.
Fundatorem budowy kościoła był Antoni hr. Ostrowski, przy czym pierwotnie kościół farny
miał być usytuowany na placu zwanym Goworek przy zbiegu ówczesnej ul. Kaliskiej i Farnej
(obecnie jest to ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Legionów). W roku 1826 na ten cel aktem
notarialnym zatwierdzonym przez Rząd Królestwa Polskiego zobowiązał się wypłacić 20 tys.
rubli. Wcześniej, bo 27 sierpnia 1825 r. rozpoczęto budowę poświęcając kamień węgielny i
składając akt erekcyjny w fundamentach budowli. Niestety, po klęsce Powstania
Listopadowego i przymusowej emigracji hr. Ostrowskiego do Francji, budowę przerwano.
Dopiero po 30 latach w roku 1861 władze gubernialne zezwoliły na budowę kościoła pw. św.
Antoniego, ale w nowym miejscu wyznaczonym przez Gubernatora Cywilnego
Warszawskiego. Miejscem tym była niezabudowana działka miejska, która w latach 30. XIX
wieku przynależała do przypałacowego ogrodu założyciela osady Antoniego hr. Ostrowskiego.
Kościół budowano etapami100. Pierwszy etap budowy przypada na lata 1862-1864, kiedy to
powstaje główna bryła kościoła projektu Henryka Marconiego przy udziale Tomasza Stano.
Inicjatorem i głównym koordynatorem budowy był ks. Ludwik Dąbrowski. Poświęcenie
kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego miało miejsce 13 czerwca 1862 r. w dniu
święta św. Antoniego. Budowniczym kościoła był Tomasz Pogonowski, przedsiębiorca
budowlany z miasta Końskie. Swoistą ciekawostką jest fakt, że wraz z nowym aktem
erekcyjnym wmurowano też akt erekcyjny z roku 1825 wydobyty z fundamentów
nieukończonej budowli kościoła przy dawnym placu Goworek. Poświęcenie kościoła, a tym
samym zakończenie pierwszego etapu budowy nastąpiło 23 października 1864 r. Drugi etap
budowy przypada na lata 1891-1892. Wtedy to wg projektu Konstantego Wojciechowskiego
dokonano powiększenia kościoła poprzez dobudowanie nawy poprzecznej, tzw. transeptu
zakończonego z obu stron absydami i obszernego prezbiterium zakończonego również absydą.
Szerokość budowli zwiększyła się do 40 m. Rozbudowa kościoła to w głównej mierze zasługa
księdza Ludwika Zajtza. Jego staraniem wybudowano też piętrową plebanię przy ówczesnej ul.
Pałacowej, ogrodzono teren kościoła murowanym z cegieł parkanem, a w roku 1895 położono
betonowy chodnik od strony ul. św. Antoniego 101.

100
101

S. Grad, Parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki 1998.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3211 (Budowa chodnika i bramy przy kościele św. Antoniego).
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W roku 1912 staraniem ks. Jana Krajewskiego powiększono cmentarz przykościelny aż do ulicy
św. Antoniego. Łączna powierzchnia kościelnej działki wynosi od tego czasu 6600 m 2. Wtedy
też powstał skwer od strony zachodniej, który ogrodzony żelaznym parkanem opartym na
wysokim ceglano-betonowym podmurowaniu102. Ogrodzenie przetrwało do roku 2017, kiedy
jego część od strony ul. św. Antoniego przebudowano. W czerwcu 2018 r. w północnozachodnim narożniku ogrodzenia okalającego teren kościoła (tam, gdzie dawniej była studnia
publiczna), wzniesiono pomnik św. Antoniego – patrona miasta. W obrębie przykościelnego
cmentarza pomnik św. Jana Pawła II i pomnik ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oba
pomniki zaprojektowała artysta rzeźbiarz Krystyna Fałdyga Solska. Przy alejce prowadzącej do
drzwi kościoła na wysokim cokole umieszczona figura Matki Bożej z 1865 r. autorstwa artysty
rzeźbiarza Andrzeja Pruszczyńskiego. Po przeciwnej figura Pana Jezusa, prawdopodobnie też z
pracowni rzeźbiarskiej Leonarda Marconiego.

Z lewej kościół Św. Antoniego na karcie pocztowej z początku XX wieku. Po prawo fotografia kościoła wykonana
około 1927 r. z widokiem na elewację od strony wschodniej.

102

Dz. cyt. Kościół pod wezwaniem … str. 42-43
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Plan
sytuacyjny
z
1887
r.
przedstawiający teren należący do
parafii katolickiej z zaznaczeniem
położenia kościoła pw. św. Antoniego
i budynków plebanii. Zbiory APTM.

Przekrój przez absydę i przybudówki
(wschodnia część budynku kościoła). Zbiory
APTM.
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Fotografia z lat międzywojennych z
widokiem na kościół św. Antoniego,
fragment ul. Pałacowej i Pilicznej
widziany od strony pomnika T. Kościuszki.
W miejscu obecnie stojącego pomnika
św.
Antoniego
widoczny
słup
ogłoszeniowy
i
studnia miejska.
Fotokopia w zbiorach MTM.

Po lewej fotografia pomnika św. Antoniego odsłoniętego 10 czerwca 2018 r. W środku figura NMP a po prawej
stronie figura Pana Jezusa. Fotografie z stycznia 2019 r.

Św. Antoniego 12 (dawny nr polic. 28, nr hip. 122) Kamienica Szepsów
Na pierwszym planie kamienica
Cerki i Izaaka Szepsów. Między
innymi mieściła się tam cukiernia
„Ziemiańska”, sklep cukierniczy
„Bombonierka”, sklep kosmetyczny
Henryka Landau „Alfa-KodakGewert”, Klub Urzędniczy, Polski
Klub
Sportowy,
gabinet
dentystyczny dr A. Zielińskiej-Okno,
gabinet
lekarski
dr.
F.
Warszawskiego. Fotografia ze
zbiorów Jerzego Pawlika.
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Działka, na której stoją obecnie dwa domy z oficynami w wyniku kontraktu wieczystoczynszowego od 17 czerwca 1823 r. znalazła się w posiadaniu jednego z pierwszych
miejscowych fabrykantów sukna Lewka Sylbera103. W roku 1826 stał w tym miejscu
jednopiętrowy murowany budynek o wymiarach 45 x 24 łokcie, z dwuspadowym dachem
krytym gontami w którym były cztery izby mieszkalne i pięć sklepów 104. W podwórku były dwa
parterowe, drewniane fabryczne budynki na warsztaty tkackie posiadające po pięć izb i osiem
okien oraz drewniany budynek mieszkalny z czterema izbami. W latach następnych dom
frontowy jak i oficyny zostały rozbudowane tak, że w 1866 r. długość frontowego budynku
wynosiła 78 łokci. Na parterze pięć izb zajmował skład wódki prowadzony przez Lewka Sylbera,
dwie izby i komorę zajmował Berek Windhajm na spichlerz i sklep zbożowy, piętro zajmował
Karol Korycki na warsztaty tkackie. Na piętrze były też mieszkania Samuela Sylbera i „belfra”
Icka Grinbauma. W oficynach, które już wówczas były murowane mieściły się składy mąki i
warsztaty sukienników Zalima Bornsztajna i Joska Zylbersztajna 105.
Lewek Sylber (Silber) przybył do Tomaszowa z Ujazdu w 1825 r. Wcześniej w Antolinie,
dzielnicy Ujazdu wspólnie z Wilhelmem Haertel prowadził apreturę. (Wilhelm Haertel
wybudował dom o nr 252 przy ul. Jeziornej.) Obaj przedsiębiorcy przy ul. Jeziornej na działce
przy stawie, tam, gdzie w latach późniejszych powstała Fabryka Sukna braci Fürstenwald,
uruchomili apreturę i farbiarnię. Już przed 1830 r. w swym przedsiębiorstwie zatrudniali do 22
robotników. Po roku 1830 r. ze spółki wycofał się Haertel i Sylber dalej już samodzielnie
prowadził Fabrykę Kortu i Sukna. Po roku 1850 dyrektorem tej fabryki został Ludwik
Blumenthal. W tymże roku wartość maszyn i urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa
wynosiła 22500 złp, a roczne utrzymanie produkcji 9 tys. złp 106. Po 1853 r. Lewek Sylber
zakończył działalności fabryczną w Tomaszowie107. W sierpniu 1872 dom przy ul. św.
Antoniego i Jerozolimskiej przekazał synom Gabrielowi, Leopoldowi, Samuelowi Zylbert
zastrzegając sobie w nim dożywotnie mieszkanie. Synowie w roku 1875 za 13 750 rubli zbyli
nieruchomość na rzecz Pauliny Anieli Józefy z Rotkiewiczów Grabowskiej mieszkającej w
Zawadzie108.
W roku 1876 sukcesorzy Pauliny Grabowskiej podzielili nieruchomość i dokonali jej sprzedaży.
Dom o nr 28b od strony ul. Jerozolimskiej znalazł się w posiadaniu Dawida Ofmana i Wolfa
Bajma. Natomiast część od ul. św. Antoniego (tam, gdzie był Hotel Polski) nabył Izrael
Znamirowiecki109, który po kilku latach sprzedał nieruchomość Dawidowi, Cerce i Izaakowi
Szeps. Dawid Szeps w tym samym czasie kupił dom (na działce 28b) stojący od strony ul.
Jerozolimskiej. Szepsowie posiadali też przędzalnię wełny i tkalnię przy ul. Kramarskiej i
Krzyżowej.
W roku 1911 dawny XIX-wieczny jednopiętrowy dom L. Sylbera przebudowano na
dwupiętrowy. Inwestorem był Dawid Szeps. Wówczas była to działka o nr polic. 28b. Bryła
budynków zespolona z dwóch odrębnie wybudowanych, ale podobnych dwupiętrowych
103

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357, k. 29 (Prawa własności domów. Wypisy urzędowe domu nr 28).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, 1849).
105
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
106
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/117, k. 200 (Akta statystyki fabrycznej w mieście Tomaszowie).
107
Biogram L. Sylbera (1781-po 1875) autorstwa R. Kotewicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 2, red.
J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1997, s. 27-28.
108
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1357, k. 33 (Prawa własności domów. Akt notarialny spisany przez Wilhelma
Millera).
109
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
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domów, które tworzą wrażenie posadowionych na planie odwróconej i nieco pochylonej litery
„L”. Jej ramiona łączą dwie dwupiętrowe oficyny zamykając od południa podwórko „studnię”.
Narożniki od strony północnej ścięte i tak jak pozostałe zwieńczone attykowymi murkami z
półkolistymi sterczynami, których pola zdobi motyw roślinny. W narożnikach na wysokości
pierwszego i drugiego piętra wspornikowe balkony z metalowymi balustradami. Elewacja od
strony ul. św. Antoniego trzynastoosiowa rozczłonkowana płytkimi pilastrami. Zwieńczona
wydatnym gzymsem posiadającym dolny pas ząbkowany. Wejście główne przez sień od strony
ul. św. Antoniego poprzedzoną drzwiami ujętymi w dwa pilastry (półkolumny) toskańskie
tworzące swoisty portal z owalnym naświetlem nad drzwiami i późnorenesansowym
zwieńczeniem. Natomiast wjazd na podwórko od ul. Jerozolimskiej przez bramę z płaskim
sklepieniem. Jak zaznaczyłem wcześniej, od ul. Jerozolimskiej dom bez wyraźnych cech
stylowych. Gładko otynkowany z gzymsami poziomymi rozdzielającymi kondygnacje. Ściana
siedemnastoosiowa, symetryczna z sklepioną płasko bramą w osi środkowej.

Rysunki planu sytuacyjnego i fasada domu przy ul. św. Antoniego 12 z planu inż. architekta K. Kleibera
opracowanego w 1911 r. w związku z planowanym generalnym remontem i przebudowa fasady tego domu na
zlecenie Izaaka Szepsa. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12731.
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Rysunek z planu inż. architekta K.
Kleibera
dotyczący
projektu
północnej fasady domu przy ul. św.
Antoniego 12. Jak widać na rysunku
na flankach miały być dobudowane
na wykuszach wieżyczki zwieńczone
hełmami. W trakcie budowy
odstąpiono od tego zamiaru. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/12731.

W budynku oznaczonym literą rosyjską „б” od roku 1915 na parterze od strony ul.
Jerozolimskiej była siedziba Komisariatu Policji Państwowej, który zajmował osiem pokoi. W
latach 30. XX wieku na parterze domu (oznaczony literą „a”) od strony ul. św. Antoniego
ulokował się cukiernia „Ziemiańska”, sklep ze słodyczami i własnymi wyrobami cukierniczymi
„Bombonierka” Mieczysława Rajskiego zam. przy ul. Kruczej 2110. Był tam też sklep z winami
Stanisława Willicha, sklep „Alfa-Kodak”, sklep z artykułami kolonialnymi i owocami Stefana
Paczkowskiego, sklep z bronią Eugeniusza Kuleszy, piwiarnia Jana Kołakowskiego a następnie
Rajzy Fajner, zakład fryzjerski Tadeusza Fermana, sklep mięsno-wędliniarski Antoniego
Goździka, zakład stolarsko-meblarski Naftalego Gutgelda, sklep galanteryjny Chaskiela
Landau, sklep z rowerami i częściami rowerowymi Piotra Plicha oraz sklep z dodatkami
szewskimi Hine Kościuszko. W innych lokalach mieścił Klub Urzędniczy, Polski Klub Sportowy,
gabinety dentystyczne doktor Amalii Zielińskiej-Okno, gabinet lekarski doktora Fabiana
Warszawskiego, biuro adwokata dr. Ludwika Fruchta i adwokata Jakuba Hirszprunga 111.
Mieszkania siedmiopokojowe zajmowała rodzina właścicieli oraz Mosze Frydrycha, doktora
Fabiana Warszawskiego i Stanisława Okno. Mieszkanie sześciopokojowe wynajmował Jakób
Salomonowicz natomiast pięciopokojowe Abram Wajsberg, Jakób Hirszprung, Teofil Arabski.
Czteropokojowe mieszkanie zajmowały rodziny Berka Grynbauma, Otto Menkesa, Mordki
Złotowa, Lejba Majerowicza, Szmula Frydrycha. W trzypokojowych mieszkaniach w oficynach
mieszkały rodziny Lejbusia Frydmana, Moszka Mandenberga, Zeliga Bermańskiego, Szlamy
Tenenbauma, Stanisława Willicha, Chaskiela Landau112. Mieszkający w tym domu Adolf
Bernstein, właściciel kino-teatru „Odeon” na balkonie i w oknie mieszkania od roku 1926
umieścił świetlne reklamy kinowe.
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APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177 (Przemysł wolno-handlowy, 1934).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, SPBETM, sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
112
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2041 (Akta nr 82 dotyczące pożyczki nr 453 dla Icka i Cerki małżonków Scheps).
111
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Plan sytuacyjny z 1919 r. obrazujący zabudowę
nieruchomości przy ul. św. Antoniego 12, wówczas
nr polic. 28c należący do Cerki i Icka Szepsów.
Budynek oznaczony literą „a” to dwupiętrowy dom
posadowiony od strony ul. Św. Antoniego, długi na
32 m, wysoki na 12,5 m z ściętą i wyobloną w
narożnikach północną ścianą, którego wartość w
1914 r. oszacowano na 31 402 ruble. Budynek „b”
posadowiony
frontową
ścianą
przy
ul.
Jerozolimskiej, długi na 48 m, wysoki na 12 m w
1914 r. oszacowany na 34 412 rubli. Budynki
oznaczone literami „c” i „d” to dwupiętrowe oficyny
zwrócone ścianami frontowymi do dziedzińca,
których wartość określono na 20 tys. rubli. APPT,
PTKM, sygn. 48/71/0/-/2041.

W obu kamienicach i oficynach znajdowało się 108 izb mieszkalnych tworzących 32 mieszkania
i 16 lokali handlowych. W późniejszym czasie ilość lokali użytkowych wzrosła do 22 a
mieszkalnych do 114, które tworzyły 43 wieloizbowe mieszkania o łącznej pow. 2217 m 2.
Po wojnie w imieniu właścicieli zarządcą był Adam Pogoda. W roku 1947 wyrokiem
miejscowego Sądu Grodzkiego nieruchomość wyłączono spod zarządu Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego i przekazano w całości we władanie Dawidowi Szepsowi.
Tuż po wojnie w domu tym cukiernię uruchomili Antoni i Zygmunt Drezner. Piotr Cyperling
otworzył sklep spożywczy. Wiktor Gerlecki uruchomił punkt sprzedaży papierosów i tytoniu,
Feliks Kantorek w spółce z Czesławem Zysiakiem sklep z sprzedażą delikatesową, kwiatami i
owocami. Obok Józefa Janusz otworzyła restaurację, Walentyna Kijewska sklep z wyrobami
tekstylnymi, Czesława Nowakowska prowadziła sprzedaż drobnej galanterii, Zofia Zarębina
sklep spożywczy a Jadwiga Kościuk punkt sprzedaży napoi i lodów. W latach 60. na parterze
od ulicy mieścił się jeden z najbardziej znanych w mieście zakładów fryzjerskich prowadzony
przez Mieczysława Bąka, który wcześniej miał zakład przy św. Antoniego 14. W tym samym
lokalu Władysław Rzymski i Genowefa Wielanowska prowadzili sprzedaż losów loterii
państwowej, a później totolotka. Obok po schodkach wejście wymienionej wcześniej cukierni
Zygmunta Dreznera. W latach 70. po likwidacji zakładu fryzjerskiego i cukierni powstały
„Delikatesy” wówczas największy tomaszowski sklep spożywczy PSS „Społem”. Był też tu
zakład szewski Stanisława Górajskiego. Przez kilkanaście lat na pierwszym piętrze tej
kamienicy miała swą siedzibę Prokuratura Rejonowa i Stacja Obsługi Radiofonicznej. Wśród
powojennych mieszkańców warto wymienić lekarzy: pediatrę Halinę Czerwonko i jej męża,
lekarza wojskowego Aleksandra Czerwonko; doktora Fabiana Warszawskiego. Mieszkała tu też
rodzina architekta Stanisława Górniaka, krawca Stanisława Busiewicza, pedagogów i działaczy
39

społecznych Kazimiery Kędzierskiej i Stanisława Wilczyńskiego, który w 1946 r. wytwarzał
pocztówki „Viktoria”. W latach 70. Na parterze z wejściem od św. Antoniego ulicy mieścił się
sklep z artykułami sportowymi. Od strony ul. Jerozolimskiej duży sklep radiowo telewizyjny
ZURT-u. W tym też budynku było Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu i Rehabilitacji 113.
Budynek przetrwał do współczesności. Obecnie na parterze od ulicy św. Antoniego szereg
lokali handlowych i usługowych, między innymi pizzeria CAPONE.

.

Perspektywa ul. św. Antoniego widziana ze
skrzyżowania z wlotem na Pl. Kościuszki.
Fotografia ze zbiorów Jerzego Pawlika

Al. Św. Antoniego 13 (dawny nr polic. 65) - obecnie Dom Handlowy TOMASZ

Dom przy ul. Antoniego 13 i fragment skrzyżowania ul. św. Antoniego z ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego na
fotografii z lat 20. XX wieku i karcie pocztowej z początku XX wieku. Fotografia i karta pocztowa ze zbiorów
Jerzego Pawlika.

W roku 1827 na tej narożnej działce stał szczytem do ul. Pilicznej dom murowany,
jednopiętrowy pod gontem, długi na 36 łokci i szeroki na łokci 18 z pięcioma izbami na parterze
i trzema izbami na piętrze. Należał do Hersza i Małki Michlowitz (Michlowicz), kupców, którzy
do Tomaszowa przybyli z Rawy. Mieszkający tu kowal Fryderyk August Falkenstern miał
kuźnię114. Poza wymienionymi mieszkały w tym miejscu rodziny sukiennika Ludwika Grinicza
(Grünicha), wdowy prowadzącej warsztat wyrobu rękawiczek Fryderyki Zander i wyrobnika
Szmula Auslandera. W roku 1866 w deklaracji dochodu z domów jako właściciel występuje
Josek Michlowicz. Wówczas jest to dom murowany, jednopiętrowy na planie prostokąta,
113

APTM, Biblioteka, sygn. 1220, nr inw. 1458 (Książka telefoniczna, spis telefonów i adresów woj. łódzkiego z
1959 r. oraz woj. piotrkowskiego z lat 1979/1980).
114
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/31 (Wykaz nieruchomości, 1833); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz
ognisk, 1849).
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usytuowany frontem w kierunku zachodnim a szczytem do ulicy Pilicznej z tym, że nieco
oddalony od linii zabudowy tych ulic. W podwórku murowana, parterowa kuźnia. Parter domu
zajmowany na sklep przez Joska Michlewicza i Szmelka Reingiwertza. Było tam też mieszkanie
kowala Dawida Jakubowicza. Na piętrze mieszał Henryk Michlowicz handlujący wełną i Josek
Miszbaum handlujący suknem 115. W latach 70. XIX wieku w wykazie podatku podymnego jako
właściciel nieruchomości wymieniony jest Haim Michlowicz 116. Tak było do końca lat 80. XIX
wieku. Na początku lat 90. XIX wieku w zestawieniu właścicieli budynków płacących podatek
podymny nie występuje ta nieruchomość i stąd można wnosić, że stary dom rozebrano.
Bezpośrednim poprzednikiem obecnego domu handlowego był dwupiętrowy dom czynszowy
wzniesiony w latach 1896-1897 przez Juliana Hopfenstanda i Beniamina Brzozę według
projektu inż. architekta Wilhelma Sroki. Budowany dom usytuowano na narożnej działce o
pow. 3 774 m2, oznaczonej wówczas nr 65 przy ul. św. Antoniego i Pilicznej elewacją frontową
o długości 60 m wzdłuż północnej i zachodniej granicy placu 117. Budynek trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem, na rzucie litery „L” ze ściętym narożnikiem, gdzie było główne
wejście. Nad nim wysunięte balkony pierwszego i drugiego piętra. Były jeszcze dwa wejścia do
budynku od strony ul. św. Antoniego i sień przejazdowa na dziedziniec od strony ul. Pilicznej.
Elewacja z boniowanym tynkiem, parter oddzielony gzymsem biegnącym przez całą długość
fasady, nad oknami pierwszego pietra ozdobne gzymsy nadokienne. W elewacji od strony ul.
św. Antoniego na każdym piętrze po trzy balkony wyraźnie wysunięte przed lico ściany. Od
strony ul. Mościckiego po dwa balkony na każdym piętrze.
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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. 49/7/0/2.9/1059 i 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 1871-1872 i 1876-1877).
117
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6001, 39/1/0/4/6662, 39/1/0/4/6662/1 (Plany i zezwolenia na budowę
murowanego, dwupiętrowego, krytego papą domu mieszkalnego, takiejże oficyny i takich też ustępów na
nieruchomości J. Hopfenstanda pod numerem 65 w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
116
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Plan sytuacyjny nieruchomości przy
ul. św. Antoniego nr polic. 65
opracowany w 1897 r. przez inż.
architekta W. Srokę na zlecenie
Juliana Hopfenstanda. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/6662.
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Rysunek z pierwszego projektu inż. architekta Wilhelma Sroki opracowanego w 1896 r. na zlecenie Juliana
Hopfenstanda przedstawiający fasadę domu przy ul. św. Antoniego nr polic. 65 widziana od strony tej ulicy oraz
elewację narożnika przy zbiegu ul. Pilicznej z ul. św. Antoniego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6001.

Rysunek projektu fasady domu Juliana Hopfenstanda od strony ul. Pilicznej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6001.
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Rysunki z pierwszego projektu opracowanego przez inż. architekta Wilhelma Srokę w 1896 r. przedstawiające
rzuty poszczególnych kondygnacji kamienicy budowanej w latach 1896-1897 przez Juliana Hopfenstanda przy
zbiegu ul. św. Antoniego z ul. Piliczną nr polic. 65. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6001.

Rysunek fasady południowej części domu Juliana Hopfenstanda widziany od strony ul. św. Antoniego na planie
opracowanym przez inż. architekta Wilhelma Srokę w 1897 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6662.

W latach międzywojennych dom stanowił własność Beniamina i Rejli Brzozy 118. W budynku
było 5 mieszkań pięciopokojowych, 4 mieszkania czteropokojowe, 4 mieszkania trzypokojowe
118

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości). Właściwie to B. Brzoza był faktycznym
inwestorem, albowiem Julian vel Judka Hopfenstand zbył prawa do nieruchomości już w trakcie
przygotowywania inwestycji w 1896 r.; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2403 (Akta dot. odstąpienia przez Juliana vel
Judkę Hopfenstanda praw władania czynszową nieruchomością nr 65 w mieście Tomaszowie, 1896).
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i 2 mieszkania dwupokojowe. Na parterze był bank i jedna z najwytworniejszych w mieście
kawiarni o nazwie „Caffé Roma” prowadzona przez Rejlę Brzozę i Mariana Grześkowskiego119.
Była tam też restauracja Klary Walczyńskiej. Na piętrze B. Brzoza prowadził duży sklep z
tkaninami120. Leon Bekerman a wcześniej Abram Bekerman miał tu jeden z największych w
mieście składów handlowych sukna121. Mieścił się tu skład handlowy z tytoniem, którego
właścicielem był Mieczysław Karski.
Małżonkowie Brzoza byli też właścicielami kamienicy czynszowej przy Pl. Kościuszki 24. W obu
kamienicach znajdowało się 45 pomieszczeń mieszkalnych i 25 lokali sklepowych. Między
innymi przy Antoniego 13 miała swój prywatny gabinet okulistyczny dr Paulina Blay 122 i
dentysta Owsiej Rotenberg123. Były w tym budynku biura firmy Chila Krakowskiego i Landau,
którzy handlowali wełną 124.
Dom na początku okupacji niemieckiej (1939-1941) zajęty na siedzibę niemieckiej policji
kryminalnej i porządkowej oraz Urzędu Hipotecznego i Archiwum Sadu Grodzkiego. W styczniu
1945 r. podpalony przez opuszczających miasto Niemców. Komisja techniczna MRN pod
kierownictwem inż. K. Zagrzejewskiego w protokole z 15 maja 1948 r. oceniła, że obiekt został
zniszczony w 84%. W roku 1950 opracowano projekt przebudowy tego budynku na
Państwowy Dom Towarowy. Po odbudowie i modernizacji powstała sieć sklepów
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Odzieżowego w Łodzi, ul. Brukowa 6/8. Wtedy też zmianie
uległ wygląd elewacji frontowej. W latach 50. po utworzeniu przedsiębiorstwa MHD Artykuły
Przemysłowe, pojawiła się dla tego budynku nazwa Dom Towarowy a następnie PDT Państwowy Dom Towarowy. Od roku 1990 w budynku przy Al. Św. Antoniego 13 działa sieć
prywatnych sklepów i punktów usługowych pod nazwą Dom Handlowy „Tomasz”.

Karta pocztowa z początku XX wieku przedstawia ulicę św. Antoniego widzianą ze skrzyżowania z ówczesną ul.
Piliczną (obecnie ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego). Zbiory autora.
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APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177 (Przemysł wolno-handlowy).
M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 65.
121
A. Bekerman i Dobraniecki od 1894 r. prowadzili wyrób sukna w wydzierżawionych pomieszczeniach we wsi
Wilanów.
122
Biogram P. Blay zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 59-60.
123
Biogram O. Rotenberga zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 192-193.
124
APPT, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 48/243/0/9/10235 („Krakowski i Landau” handel
wełną w Tomaszowie Mazowieckim).
120

45

„Dom Towarowy” MHD. Fot. S. Arczyński, zbiory ikonograficzne APTM sygn. A/62.

Widok na PDT w latach 70. XX wieku.

Św. Antoniego nr 14 (d. nr polic 29, nr hip. 175) Dom Herknerów

Domy przy ul. św. Antoniego 12 i 14, fotografia z lat 30. XX wieku. Zbiory prywatne Jerzego Pawlika.

W tym miejscu przed rokiem 1826 Jan Gustaw Groche wybudował murowany jednopiętrowy
dom fabryczny z dwuspadowym dachem krytym gontem, długi na 50 łokci i szeroki na łokci
18. W ścianie od ulicy dom posiadał 13 okien. Poza pomieszczeniami fabrycznymi na parterze
było 8 izb mieszkalnych, jednak kuchnia, jeden sklep, a na piętrze 5 izb mieszkalnych. Działka,
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na której posadowiony był dom fabryczny miała 5895 m 2 i rozciągała się pomiędzy ulicą Św.
Antoniego i ul. Polną. W roku 1830 i 1831 jako właściciel domu występuje Gustaw Groche125.
Gustaw Groche przybył do Tomaszowa w roku 1824 z grupą pierwszych tkaczy osadników.
Pochodził ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Już w tym samym roku uruchomił w Tomaszowie
produkcję tkanin. W tym samym czasie wybudował też murowany dom mieszkalny o
wymiarach 36 x 14 łokci przy ul. Polnej (na działce pomiędzy ul. Polną a ul. św. Antoniego).
Rozpoczynając produkcję dysponował 10 warsztatami tkackimi, maszyną barwierską, 10
kotłami farbiarskimi, prasą śrubowa, 15 stołami z nożycami postrzygaczy. W fabryce sukna i
farbiarni zatrudnionych było 12 majstrów, 40 pomocników. W roku 1830 wartość produkcji
oszacowano na 250 tys. złp. Nieruchomości fabryczne ubezpieczone były od ognia na kwotę
37 325 złp. W 1828 r. najwyższe zatrudnienie sięgało 90 robotników, a w roku następnym
nawet 110. Niestety w 1830 r. w wyniku pożaru zakłady G. Groche uległy zniszczeniu i zostały
zamknięte. W roku następnym rodzina Groche opuściła Tomaszów. Następnym właścicielem
nieruchomości został Gotlib Herkner. On to przebudował dom do obecnych rozmiarów. On też
wybudował w podwórzu dwie murowane oficyny. Parter tego domu przeznaczył na warsztaty
sukiennicze. Wynajmował też dwie izby na szynk wódki prowadzony przez Hermana Wagnera
i dwie izby z kuchnią na mieszkanie dla Antoniego Gęsickiego126. Do końca latach 70. XIX wieku
w tym domu Gotlib Herkner i August Łuszczek prowadzili ręczną fabrykę sukna (warsztaty
tkackie)127. Z zapisów w księdze podatku podymnego z lat 70. i 80. XIX wieku wynika, że
jedynym właścicielem nieruchomości pozostawał Gotlib Herkner 128.
W połowie lat 80. XIX wieku stary dom fabryczno-mieszkalny został przebudowany a w roku
1898 Paweł Herkner w podwórku dobudował murowany dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny i budynek parterowy129. Projektantem przebudowy i oficyn był Wilhelm Sroka. W
roku 1913 z inicjatywy P. Herknera nieco przebudowano elewację frontową na poziomie
parteru poprzez zamianę okien na drzwi sklepowe. Wtedy to w budynku głównym i oficynach
znajdowało się 20 wielopokojowych mieszkań z 54 izbami i 4 pomieszczenia handlowe. Później
ilość izb mieszkalnych zmalała do 47, a ilość lokali użytkowych wzrosła do 22. Na początku lat
20. XX wieku jako właściciel nadal występuje Paweł Herkner 130. Natomiast pod koniec tej
dekady jako właściciel w aktach Urzędu Skarbowego jak i aktach sądowych wymieniany jest
Boruch Złotnicki131. Administratorem reprezentującym właścicieli był Tomasz Zagórski 132.
Boruch Złotnicki w latach 1932-1939 był też współudziałowcem Spółki Komunikacji
Autobusowej „Samochód”, której autobusy kursowały na trasie do Piotrkowa, Łodzi,
Warszawy i Radomia. Na placu posesji przy ul. św. Antoniego 14 w roku 1928 wybudował on
budynek piętrowy mieszkalny i parterową przybudówkę 133. W tym czasie w budynku głównym
była siedziba Związku Inwalidów Wojennych, redakcja dziennika „Echo”, magazyn towarów
125

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
127
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 i 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1877).
128
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 i 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 1871-1872 i 1876-1877).
129
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6922 (Dobudówka oficyny i wymiana okien przez P. Herknera, 1898).
130
APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/734 (Sprawa o eksmisję Jakuba
Glassa, 1920).
131
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III,
sygn. 474 i 748 (Spis właścicieli nieruchomości 1922-1925); APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4859 (Sprawa C.977/36 o
eksmisję Maurycego Lenga).
132
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
133
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
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galanteryjnych Maurycego Lenga, skład towarów sukiennych i jedwabniczych Ryszarda
Fürstenwalde, zakład fryzjerski I. Właszczuka a następnie Franciszka Firycha a w podwórku
zakład fotograficzny Ł. Kogana134, który tablice reklamowe z fotografiami rozwieszone miał
przed bramą od strony ulicy. Regina vel Rywka Zajdner prowadziła tu sklep jubilerski i
zegarmistrzowski, Małka Karmazyn sklep spożywczy a Marta Leńczewska sprzedaż wyrobów
tytoniowych. Od podwórza Olga Milke prowadziła magiel elektryczny, a Berek Rozenberg
zakład kuśnierski135. Pod koniec lat 30. XX wieku mieściła się też w tym miejscu „Piekarnia
Turecka” prowadzona przez Nazimira Korchana.
Nie zachowała się część zabudowań w podwórku, m.in. dom, w którym był zakład
fotograficzny Ł. Kogana. Natomiast budynek frontowy przetrwał do współczesności. Po wojnie
w latach 1945-1947 nieruchomość wykazywana jako mienie opuszczone 136. Następnie jako
właściciele nieruchomości wykazywani byli Zofia Styś oraz Janina i Józef Kon137.
Nadal pozostaje we władaniu osób prywatnych (spadkobierców Józefa Kona i Zofii Styś). Na
parterze ciąg lokali handlowych. Tuż po wojnie w lokalu od ulicy Mieczysław Bąk, Walenty
Gożdzik i Franciszek Firych uruchomili zakłady fryzjerskie. W tym samym czasie Mieczysław
Czerniejewski otworzył sklep z artykułami radiowymi, elektrycznymi i warsztat naprawy,
Stanisława Chanecka sklep z galanterią, Marta Lenczewska sklep z piwem, papierosami i
drobną galanterią, modystka Gabriela Matuszewska pracownię kapeluszy, Józef Kuszczyński w
spółce z Wacławem Ratyńskim na nowo otworzyli cukiernię „Polanka” 138. Był tu też zakład
krawiecki Wincentego Pazury i zakład fryzjerski Henryka Węglarskiego. W latach 60.
uruchomiono tu sklep MHD z artykułami chemicznymi. Od 1959 r. zaadoptowano
pomieszczenia na potrzeby dużego sklepu pod nazwa „Centrum Jubilerskie”, nad którego
wystawą umieszczono reklamę w postaci neonu „Jubiler”. Dwa lata później budynek
podłączono do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Józef Kon prowadził najpierw sklep
spożywczy, a następnie z konfekcją.
Obecnie na parterze ciąg sklepów, a wśród nich drogeria sieci Rossman i Natura.
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J.P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 56-58 i 112.
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, SPBETM, sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
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APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone, 1946-1947).
137
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja płatników podatku obrotowego, 1947-1948).
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Widok od strony ul. Polnej na podwórka i oficyny
posesji przy ul. Św. Antoniego 12, 14 i 16. Fot. ze
zbiorów prywatnych Ryszarda Sikorskiego.

Fotografia z lat 20. przedstawiająca fragment
budynku przy ul. Św. Antoniego 14. Zbiory
prywatne Jerzego Pawlika.

Św. Antoniego nr 15 (d. nr polic. 64 i 63 nr działki 247, nr hip. 36) Kamienica Gutgeldów

Pierwszy z lewej to budynek DH Tomasz przy ul. św.
Antoniego 13, następny to dawny dom Gutgeldów przy
ul. św. Antoniego 15. Fot. współczesna.

Najprawdopodobniej pierwszym właścicielem nieruchomości był fabrykant sukna Karol
Rother, który do Tomaszowa przybył z Festenbergu (dziś Twardogóra w pow. oleśnickim). W
latach 30. XIX wieku jako właściciele występowali August Felsch i Izrael Michlewicz 139. Obecnie
trudno dociec, czy to oni czy też Karol Rother wybudowali jednopiętrowy a właściwie
parterowy z facjatką, murowany dom pod gontem. W budynku znajdowało się 21 izb
mieszkalnych i 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1123 m 2. Wejścia do mieszkań przez
139

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/31 (Wykaz
nieruchomości, 1833); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk).
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klatkę schodową od strony podwórza, na które wjazd prowadził przez bramę i sień
przejazdową o strony ul. św. Antoniego. W latach 30 i 40. XIX wieku w domu tym mieszkały
rodziny sukienników Karola Rotte i Karola Fersztera, lekarzy Wincentego Malinowskiego i
Kajetana Kosteckiego, sukiennika Wilhelma Gampart przybyłego z Kalisza, Johana
Chloppnika140.
W latach 60. XIX wieku jako właściciel wymieniany jest Ludwik Pacanowski. Część domu
zajmowały warsztaty tkackie. W latach 60. XIX wieku trzy izby na parterze wynajmował
sukiennik Chil Landsberg. Miał tam zainstalowane warsztaty tkackie. Na piętrze dwa pokoje i
kuchnię zajmował stolarz Teofil Orzechowski 141. Następnym właścicielem nieruchomości
został Abel Rosenfeld a po nim Fryderyk Stumpf142, który roku 1857 zbył prawa do
nieruchomości na rzecz Ludwika Pacanowskiego 143. W latach 70. XIX wieku nieruchomość
należała do Jakuba Halperna, który posiadał w tym miejscu warsztaty tkackie 144. Po śmierci
Jakuba Halperna nieruchomość w posiadaniu jego sukcesorów, którymi byli Maurycy Halpern,
Maria Braun z Halpernów i Estera Margulies z Halpernów 145.
W roku 1918 nowym właścicielem nieruchomości został Mendel Gutgeld a następnie w drodze
sukcesji Naftali i Maks Gutgeld. Właściciele zajmowali mieszkania o nr 4 oraz 7 i 8.
Wynajmowali też po 4 pokoje dla O. Lebeskina i M. Wajssa. Mieszał tu też Ryszard Offmański
i komisarz Ferdynand Szaport, kierownik miejscowego komisariatu Policji Państwowej. W
oficynie od roku 1898 do 1935 r. mieściła się drukarnia Wolfa Handwergera 146. Między innymi
w tej drukarni w roku 1927 drukowano „Echo Mazowieckie”. Od roku 1936 drukarnia nosiła
nazwę „Współczesna” i powadzona była przez Władysława Branic zam. przy ul. Litewskiej 8 w
Piotrkowie. Do roku 1935 było tu biuro notariusza Zygmunta Jeleniowskiego a później
niewielki sklep Szlamy Schonfelda i wytwórnia wódek i likierów Tadeusza Bilek. Przez kilka lat,
do roku 1934 był tu też sklep z galanteria prowadzony przez Józefę Kowalską147 i sklep
miejscowej piekarni. W przeciwieństwie do stanu obecnego w latach międzywojennych
prowadzone kontrole sanitarne wskazywały, że był to jeden z bardziej zadbanych domów 148.
Frontowy budynek posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, podpiwniczony,
jednopiętrowy z oficynami i budynkami gospodarczymi (d. drukarnia i piekarnia) w podwórku.
Na przełomie 1939 i 1940 r. jako właściciel wykazywany był nadal Naftali Gutgeld 149.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/327 (Akta tyczące się dowodów osób mieszkających w domu pod nr 64).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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Fryderyk Stumpf był pierwszym, który w Tomaszowie w roku 1824 założył zakład produkcji wełnianej. Był to
folusz i farbiarnia uruchomiona jeszcze przed wybudowaniem Starej Filatury i Batawii. Usytuowany był przy
Stawie Miejskim na północnej stronie ul. Tkackiej. F. Stumpf przybył z Grünbergu (Zielonej Góry). Otrzymał on od
Antoniego hr. Ostrowskiego gwarancje, że w ciągu 10 lat żaden farbiarz nie zostanie przyjęty do miasta. Nie
poprzestał on na zakładzie w Tomaszowie i po roku 1833 założył dużą Fabrykę Sukna w Starzycach. Był jednym z
najzamożniejszych tomaszowskich przedsiębiorców, ale też najdynamiczniej rozwijającym swe zakłady w
pierwszej połowy XIX wieku.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1872). Jakub Halpern w 1853 r.
założył firmę handlową, natomiast dział produkcyjny uruchomił w latach 70. XIX wieku i produkował sukno na
mundury dla wojska i straży ziemskiej. W latach 80. XIX wieku wybudował fabrykę i willę przy ul. św. Tekli 13/15.
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1021 wypis z księgi wieczystej nr hip. 36 w aktach pożyczki budowlanej.
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„Tomaszowski Kurier Polski” 1925, nr 2, s. 4 (reklama drukarni Wolfa Handwergera). Biogram W. Handwergera
zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 110.
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APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2178 (Opis stanu sanitarnego posesji przy ul. św. Antoniego).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
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Plan sytuacyjny wykonany po 1918 r. przedstawia zabudowę nieruchomości należącej wówczas do Mendla i
Miriam vel Marii małżonków Gutgeldów. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1021.

W latach powojennych dom stał się współwłasnością rodziny Kaliszewskich, Szuberta i
Kobędzy a głównym administratorem była Teresa Kaliszewska150. Tuż po wojnie od stycznia
1945 r. parter zajęty na potrzeby wojska. Mieściła się tu komenda miasta i dyżurny oficer
garnizonu. Od lat 50. w domu tym Józefa Kowalska otworzyła, a następnie przez wiele lat
prowadziła pracownię damskich kapeluszy.
Św. Antoniego 16 (dawny nr polic. 30) XIX-wieczny Dom Brauerów

Współczesny wygląd dawnego domu przy ul. Św. Antoniego 16.

Ze spisu jaki sporządzono w roku 1826 miał tu dom sukiennik Gothilf Brauer. Był to budynek
parterowy z facjatką, murowany dom pod gontem, długi na 36 łokci i szeroki na łokci 18
150

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).
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położony na działce o pow. 1505 m2. Budynek posiadał w ścianie frontowej 6 okien i jedno
okno na poddaszu. Początkowo budynku były cztery izby mieszkalne i pomieszczenie
warsztatu tkackiego. Po dokonanej w latach następnych przebudowie w domu było 12 izb
mieszkalnych i 3 lokale handlowo-usługowe. Do lat 60. XIX wieku dom należał do „wdowy
Johanny Brauer”151. Następnie dom stał się własnością Wolfa Trub (Trib), który zamieszkał na
parterze. Obok dwie izby wynajmował siodlarz Jan Richter i czeladnik sukienny Piotr Fiogt. Na
pięterku z facjatką mieszkał Wojciech Karzyński152. Jeszcze w XIX wieku obok domu
frontowego powstały dwie murowane z cegły i kamienia wapiennego parterowe oficyny o
pow. zabudowy po 90 m. W lewej oficynie były dwa mieszkania, jedno trzyizbowe i jedno
jednoizbowe. W prawej oficynie było jedno mieszkania trzyizbowe.
Po śmierci Wolfa Trib nieruchomość stała się własnością rodziny Redlichów. Mieściły się tu
warsztaty tkackie i mieszkania tej rodziny. W okresie międzywojennym należał do Michała vel
Machera Redlicha153. Na parterze mieścił się uchodzący w powszechnej opinii jeden z
najlepszych zakładów krawieckich S. Fajgeles i pracownia gorsetów Blanki Rapoport. Jeszcze
przed 1914 r. był w tym miejscu sklep z artykułami kolonialnymi M. Kozłowskiego. Później
miejsce sklepu zajęły biura Robotniczej Spółdzielni Spożywców „Jedność”, filia kooperatywy
„Tekstil” oraz zakład fotograficzny Józefa Granata154. W roku 1935 w elewacji frontowej
przebudowano otwory okienne tworząc dwa duże okna wystawowe. Po wojnie nieruchomość
należała do spadkobierców Józefa Ceglarka choć w wykazie Urzędu Skarbowego za lata 19481950 figurowała jako pozostająca w zarządzie MZBM. W roku 1953 budynek poddano
remontowi i częściowo przebudowano tworząc w nim 17 izb 155.
Na parterze tego domu od strony ulicy w 1946 r. Związek Ogrodniczy w Brzezinach oddział w
Tomaszowie otworzył sklep z owocami, warzywami i kwiatami 156. Później w tym miejscu był
sklep księgarsko papierniczy Ks.VI/43 „Dom Książki” a obok pracownia fotograficzna PSS
prowadzona przez Tadeusza Ulikowskiego a następnie jako zakład prywatny przez Andrzeja
Ulikowskiego157. W tym właśnie zakładzie pierwsze tajniki fotografowania poznawał Marek
Karewicz.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk i spis domów, 1826).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
153
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III,
sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości).
154
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
155
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1486 (Plany remontów kapitalnych z 1953 r.).
156
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja płatników podatku obrotowego, 1947).
157
Wspomnienia Marka Karewicza i Antoniego Malewskiego.
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Św. Antoniego 17 (dawny numer polic. 63, nr hip. 35) Dom Sołowiejczyków i Goldbergów

Fotografia z drugiej połowy lat 30. XX wieku. Z
lewej strony jednopiętrowa kamieniczka z
bramą zwieńczoną łukowo przy Al. Św.
Antoniego nr 15, następna również
jednopiętrowa o nr 17 i kamienica
dwupiętrowa o nr 19. Na jezdni
charakterystyczny bruk z kamieni polnych.

Według spisu domów z 1826 r. w tym miejscu był budynek o wymiarach 40 x 18 łokci i należał
do Zygmunta Sroczkowskiego, kamerdynera. W rok 1830 w zestawieniu podatku podymnego
jako właściciel jest wykazany sukiennik August Felsch158, który do Tomaszowa przybył z Rawy.
Po roku 1860 właściciele została wdowa Joanna Felsch, która zajmowała dwie izby i kuchnię.
Z opisu wynika, że był to dom murowany, parterowy z facjatką, dach pod gontem. Od frontu
posiadał siedem okien. Część budynku była wynajmowana przez A. Łuszczaka z
przeznaczeniem na warsztaty tkackie. W facjatce mieszkał czeladnik Wilhelm Wallman 159.
Później dobudowano oficyny a dom frontowy przebudowano. W domu i oficynach były 23
izby. W drugiej połowie wieku XIX nieruchomość znalazła się w posiadaniu Izydora vel Izaaka
Goldberga, później Berty i Berka Goldberg, Sary vel Ewy Wołek, Chaima Śpiewaka
(spadkobierców Kahana).
Istniejący dom frontowy w obecnym kształcie został wybudowany w roku 1911 wg projektu
architekta Karola Kleibera poprzez przebudowanie starego domu parterowego 160. Powstała
jednopiętrowa kamienica z poddaszem. Jej powierzchna zabudowy wynosiła 375 m 2. Było w
niej 1 mieszkanie jednoizbowe, 3 mieszkanie trzyizbowe, jedno mieszkanie czteroizbowe i
158

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831)
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
160
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12888/1 (Projekt dobudowy domu i budowy oficyny na nieruchomości I. Goldberga
przy ul. św. Antoniego 63 w mieście Tomaszowie).
159
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jedno pięcioizbowe. Frontowa elewacja dziewięcioosiowa z frontonem w osi środkowej. Pole
trójkątnego frontonu gładkie. W tejże samej osi umieszczono drzwi wejściowe do sieni
komunikacyjnej. Ściana elewacji gładko otynkowana, bez ozdób, z poziomymi gzymsami nad
parterem i piętrem oraz wyraźnie odcinającym się cokołem. Niewielki gzyms koronacyjny.
Wjazd na podwórze przez prostokątną bramę przejazdową umieszczoną od strony północnej.
Nad bramą sklepienia kolebkowe na belkach stalowych. W podwórku jednopiętrowa,
murowana oficyna z 1911 r.

Rysunki wykonane w 1911 r. przez inż. architekta K. Kleibera na potrzeby projektu dobudowy domu i budowy
oficyny Izaaka Goldberga przy ul. św. Antoniego nr polic. 63. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12888/1.

W latach międzywojennych miała tu siedzibę organizacja „Legion Berka Joselewicza” i Związek
Żydów Uczestników Walki o Niepoległą Polskę i Stowarzyszenie „Brit Awoda Menora” 161. Było
tu też biuro notariusza Ryszarda Offmańskiego. W domu tym mieszkał Abram Jakubowicz,
działacz PPS i Bundu, od 1927 r. radny miejski. Mieszkał tu krawiec Jakób Rozenblum i Hersz
Koszerowski, który prowadził sklep obuwniczy 162. Pod koniec lat 30. XX wieku jako właściciel
domu wskazywana była Rozalia vel Ruchla Sołowiejczyk163 zam. w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 72164, natomiast nieruchomością administrował Paweł Baum Goldberg. W
roku 1936 dokonano gruntownego remontu elewacji, wstawiono nowe okna i otynkowano
161

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/27 (Rejestr stowarzyszeń).
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
163
Rozalia Sołowiejczyk była wdową po doktorze Julianie Sołowiejczyku, który pracował do 1915 r. jako lekarz
Szpitala Miejskiego św. Stanisława a podczas epidemii tyfusu jako naczelny lekarz oddziału zakaźnego tworzył w
mieście tzw. „baraki tyfusowe”. Sam jednak stał się ofiara tej choroby i zmarł 20 grudnia 1915 r.
164
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
162
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budynek główny od strony podwórka. Po wojnie w dyspozycji Zarządu Miasta wykazywana
jako współwłasność rodziny Kaczmarskich i Gwizdoniów. Około roku 1946 w tym domu Ludwik
Szubert otworzył zakład krawiecki.

Widok frontowej elewacji domu przy
ul. Św. Antoniego 17. Jak widać
likwidacja poziomych gzymsów,
przebudowa na poziomie parteru
otworów okiennych na drzwiowe i
niejednolita wymiana okien niezbyt
korzystnie wpłynęła na wygląd
elewacji.

Św. Antoniego 19 (dawny numer 63a hipot.461) Hotel Mazowiecki, dawna kamienica Tewla
Wajnberga.

Karta pocztowa przedstawiająca fragment ul. Św.
Antoniego. Pierwszy z prawej to dom o nr 19
wybudowany około roku 1911 przez Tewla
Wajnbergera. Obecnie w tym miejscu jest nowy
budynek hotelu.

Dom dwupiętrowy murowany z podpiwniczeniem, poddaszem i takimi samymi dwiema
oficynami wybudowany w latach 1911-1912 przez Tewla Wajnberga (Weinbergera).
Projektował architekt Karol Kleiber165. Fasada budynku w stylu nawiązującym do XIX-wiecznej
secesji. Sień przejazdowa na dziedziniec umieszczona centralnie. Nad bramą, od pierwszego
piętra wykusz a nad nim taras. W zwieńczeniu fasady trzy przyczółki, środkowy półowalny a
po jego bokach prostokątne zakończone ozdobnymi gzymsami. Otwory okienne drugiego
piętra sklepione łukowo a na pozostałych kondygnacjach z prostymi nadprożami. Na piętrach
nisze balkonowe.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12637 (Projekt T. Wajnberga wybudowania dwupiętrowego murowanego domu z
takimiż oficynami przy ul. św. Antoniego 63b w mieście Tomaszowie).
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Rysunek projektowanej fasady domu przy ul. św. Antoniego nr polic. 63a wykonany przez inż. architekta Karola
Kleibera w 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12637.

Rysunek elewacji domu T. Wajnberga od strony dziedzińca. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12637.

Był to jeden z największych kubaturowo budynków mieszkalnych przy ul. Św. Antoniego.
Posiadał 56 pomieszczeń mieszkalnych. W okresie międzywojennym współwłaścicielami byli
Markus, Alicja, Chaja Wajnberger i Ruchla Zysser166 z tym, że w latach 1939/1940 jako
właściciel wskazywana jest Ruchla Zysser zam. w Częstochowie i jej siostra Jadwiga z Zysserów
Sieradzka zam. przy ul. Sienkiewicza 6 w Piotrkowie 167. Faktycznie już w latach 30. Jadwiga
166

APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/2423 (Sprawa spadkobierców Chaima Berlingera przeciwko sukcesorom Tewla
Wajnberga nr C.1029/28). Sprawa współwłasności tej kamienicy po śmierci T. Wajnberga była dość złożona.
Pretendentami do sukcesji byli: Mordka Wajnberg, Gitla Morgnstein, Chana Horowiz, Ryfka Kirszenbaum, Ruchla
Wajnberg, Pinkus Wajnberg, Jakub Wajnberg, Chaja Wajnberg.
167
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).

56

Sieradzka i jej mąż inż. Mieczysław Sieradzki byli administratorami tej nieruchomości. Był to
jeden z najbardziej okazałych domów mieszkalnych w Tomaszowie. Wyposażono go w
instalację wodną z własnego ujęcia i lokalną kanalizację z szambem. W budynku frontowym
były 6 mieszkań sześciopokojowych i 1 jednoizbowe. W obu oficynach było 7 mieszkań
czteroizbowych. Wszystkie mieszkania posiadały łazienki i wc. Mieszkania - apartamenty
zajmowane były przez najzamożniejsze rodziny fabrykanckie. Między innymi mieszkała tam
rodzina Feliksa i Samuela Bonsteinów mimo, że sami posiadali dwa domy przy ul. św.
Antoniego 3/7. Mieszkał tu, Izydor Goldsztab udziałowiec fabryki Bornsteinów ze Starzyc,
rodzina Mieczysława Sieradzkiego, którzy posiadali piętrowy dom po przeciwnej stronie ulicy.
Miał tu swe mieszkanie Samuel Rubin, Zygmunt i Mosze Śpiewak właściciele fabryk z ul.
Jeziornej, Hersz Morgensztajn właściciel tkalni, adwokat Józef Szternfeld (miał tu biuro). W
lokalu nr 2 mieszkał pułkownik Jan Kajetan Szuster168, dowódca tomaszowskiego II dyonu 4.
Pułku Artylerii Ciężkiej. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku jedno z mieszkań w tym domu
zajmowała rodzina doktora medycyny Czesława Władysława Teligi 169.

Rysunki przedstawiające rzuty poszczególnych kondygnacji domu Tewla Wajnberga przy ul. św. Antoniego 63b.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12637.

Pomimo, że budynek należał do wyjątkowo okazałych, kontrole sanitarne wskazywały na
zaniedbania w zakresie utrzymania czystości klatki schodowej, przepełnionego szamba z
wyciekającymi fekaliami na ulicę. Ustępy jakie też były w podwórku nie czyszczone i nie
bielone170.
W styczniu 1945 r. w wyniku wybuchu bomby, frontowy budynek został zniszczony. Po
styczniu 1945 r. w tymczasowym zarządzie Mieczysława Sieradzkiego, który starał się o
wstrzymanie rozbiórki i przejęcie nieruchomości w imieniu Marii Kohn z Zysserów i Teofili
Imich z Zysserów przebywających wówczas we Francji. Ostatecznie jednak w 1947 r.

168

Szerzej patrz: Tomaszowian drogi do wolności, http://www.tptm.pl/drogi-do-wolnosci-100-lecieniepodleglosci/ [dostęp: 01.04.2022].
169
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1145a, k. 102 (Akta dowodów osobistych, podanie Cz. Teligi o wydanie
dowodu osobistego z 22 II 1929 r.) oraz kartoteka mieszkańców. Cz. Teliga był ojcem znanego żeglarza Leonida
Teligi. Epizod zamieszkiwania Teligi w Tomaszowie jest powszechnie pomijany w jego biografii.
170
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2178 (Stan sanitarny posesji ul. św. Antoniego w 1937 r.).
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zakończono wyburzenie murów spalonego domu 171. Zachowały się tylko oficyny w których po
remoncie umiejscowiono Hotel Miejski, późniejszy Hotel „Tama” i Bar „Bistro”. W części
pomieszczeń budynku mieścił się Klub „Przyjaźń” i miało swą siedzibę Stowarzyszenie PAX. W
latach 70. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Trybunalskie” utworzyło Hotel Mazowiecki i na
miejscu dawnego domu frontowego wybudowano nowy budynek na potrzeby bazy hotelowej.
Obecnie budynek hotelu po gruntownej modernizacji mieści 46 pokoi w tym jeden
apartament, kilka pokoi studio, ponad 20 pokoi dwuosobowych i kilkanaście pokoi
jednoosobowych. W hotelu znajduje się restauracja, bar, sale konferencyjne.

Oficyna, która jako jedyna część dawnej kamienicy
T. Wajnberga zachowała się po 1945 r. W latach 60.
XX wieku była Hotelem Miejskim, a następnie
częścią hotelu „Tama” prowadzonego przez
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Trybunalskie”.
Zbiory ikonograficzne APTM (sygn. 1.1.8.1.).

Widok na domy wschodniej pierzei Al. Św. Antoniego. Od prawej dwupiętrowy dom Hermana i Olgi Altenbergów,
następnie apartamentowiec T. Wajnberga. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika.

171

SRP, Akta Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta Tomaszowa, Teczka nieruchomości przy ul. św. Antoniego 19.
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Św. Antoniego 21/23 (dawny numer polic. 62 i 63b) Domy Altenberga

Ul. Św. Antoniego 21. Widok na fasadę dawnego
domu Hermana i Olgi Altenberg. W piwnicy sklep
cukierniczy z tradycjami, najpierw cukiernia Sabiny
Schabowej a obecnie cukiernia „Warszawianka” K.
Filipa. Z prawo niewielki fragment parterowego
domu, który został wyburzony podczas budowy ul. T.
Kawki. Fot. J. Pawlik.

Plan sytuacyjny z 1919 r. przedstawiający zabudowę
nieruchomości przy ul. św. Antoniego 21/23. Literą
„a” oznaczono nową dwupiętrową kamienicę wraz z
oficyną natomiast literą „b” stary XIX-wieczny dom A.
Percholtza. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1017.

Przy ul. Św. Antoniego 21/23 jeszcze niedawno stały dwa murowane domy. Od strony
południowej parterowy z poddaszem i stromym dwuspadowym dachem, od północy
dwupiętrowa kamienica. Ten przetrwał do współczesności. Został wybudowany w 1911 r.
przez małżonków Olgę i Hermana Altenbergów jako dom murowany, wielorodzinny,
dwupiętrowy, podpiwniczony z oficyną. Od strony północnej dom i oficyna szczytowymi
59

ścianami przylegały do domu Tewla Wajnberga. Był to dom zaprojektowany przez architekta,
Karola Kleibera i wybudowany w tym samym czasie co opisany wcześniej budynek pod nr 19.
Oba budynki stanowiły stylistyczną całość. Równie komfortowy, posiadał lokalny wodociąg,
oświetlenie gazowe, terakotowe posadzki w klatce schodowej, kuchniach i suterynach, piece
ozdobne. Był jednak znacznie mniejszy od sąsiedniego. Posiadał balkony wysunięte przed lico
fasady, sień wejściowa bez przejazdu, fasada zwieńczona frontonem półowalnym z trzema
okienkami. Zdobienie pilastrów i boniowanie pierwszej
kondygnacji takie same jak budynku pod nr 19. Nad trzecim
piętrem mansardowy dach kryty dachówką.

Warte uwagi są profilowane koszowo kraty okienek piwnicznych oraz drewniane drzwi wejściowe do sieni.
Fotografia z lutego 2019 r.

Drugi budynek przy ul. św. Antoniego 23, był domem jednopiętrowym z nabudowanym w
1911 r. piętrem nad istniejącym XIX-wiecznym parterowym, murowanym z kamienia
wapiennego i cegły budynkiem Samuela Szepsa (nr polic. 62b). Właścicielem domów i działki
o pow. ponad 2400 m2 był August Felsch172. W połowie lat 20. XX wieku pojawia się kolejny
właściciel nieruchomości Majlech i Paulina Pakieł (Pakin). M. Pakin w Tomaszowie w latach
1925-1939 prowadził handel manufakturowy. W roku 1918 dla potrzeb bankowych oba domy
i plac wyceniono na 68 786 rubli a w roku 1936 wartość tej nieruchomości szacowano na 30
tys. zł. 15 kwietnia 1937 r. odbyła się publiczna licytacja, na której sprzedano nieruchomość
Pakinów. Jako nowi właściciele domu przy ul. św. Antoniego 21 wykazywani byli dr. Julian
Berliner i inż. Kaszer173.
W obu budynkach było 31 izb mieszkalnych i sklep mięsny Abrama Maslera. Jeszcze przed
wielką wojną w domu H. Altenberga miał siedzibę „dom bankowy” I. Śpiewaka174, który
prawdopodobnie finansował budowę tego domu. Było tu też mieszkanie inż. Daniela
Lichtensteina, przedsiębiorcy, założyciela „firmy elektrycznej”, która w 1927 r. elektryfikowała
miejscowy magistrat. Był tam też prywatny gabinet internisty i laryngologa doktora Juliana
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12864.
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1017 (Teczka pożyczki H. i O. Altenberg).
174
Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916], s. 257.
173

60

Berlinera175. Do 1934 r. był tu sklep z obuwiem Maksa Grunata. W drugim budynku był sklep
Stanisława Szymańskiego (zam. Piotrków Słowackiego 22) w którym prowadzono sprzedaż
artykułów elektrycznych i radiowych. Na parterze miał mieszkanie i zakład krawiecki W. Kujda.
Po nim w lokalu nr 1 i 2 mieszkał Abram Margulis i prowadził zakład krawiecki znany w mieście
jako „paryski krawiec”. Przed rokiem 1934 Erwin Szlajcher prowadził w tym domu handel
artykułami aptecznymi176.
W podwórku studnia z pompą motorową, która podawała wodę lokalną instalacją
wodociągową do mieszkań. Jednak stan sanitarny nieruchomości, podobnie jak i sąsiedzkich
nie był najlepszy. Skrzynia ściekowa (szambo) nie miała nakrycia, a ścieki w części
odprowadzane były do ogrodu i wydzielały smród 177.
Do współczesności przetrwał budynek frontowy z oficyną. W miejscu drugiego
jednopiętrowego domu powstała nowa ulica T. Kawki. Po wojnie nieruchomość przejęta przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych178. Po roku 1945 Maria Kamińska otworzyła w tym
domu sklep spożywczy a Jan Głód w podwórku uruchomił produkcję oranżady i wody
gazowanej. Była tu też piwiarnia Władysławy Szymańskiej w spółce z Heleną Trela i zakład
szewski Władysława Trochy. Miał tu gabinet lekarski dr Tomasz Chmielewski i było biuro
Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet. W latach 60. miała tu siedzibę Filmoteka Rejonowa
Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania filmów i redakcja lokalnego tygodnika
„Panorama Robotnicza”. Obecnie dom nadal w zasobach komunalnych miasta,
administrowany przez TTBS. Między innymi w tym domu ma siedzibę miejscowy oddział
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Widok od podwórka na kamienicę przy ul. św. Antoniego 21. Fotografia z 2016 r.

Św. Antoniego 18/20 (dawny numer polic 30 i 31, nr księgi wieczystej 153, 351 i 461) Budynki
handlowe, blok mieszkalny. Dawniej domy i fabryka M. Sieradzkiego oraz oficyny Szai Łach.
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J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 54-58.
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
177
APTM AmTM gr. III, sygn. 2178 Stan sanitarny posesji przy ul. św. Antoniego w 1937 r.
178
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950). W wykazie zaznaczono, że
nieruchomość należy do Berlingera i pozostaje w dyspozycji Zarządu Miasta.
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Widok na zachodnią pierzeję u Al. Św. Antoniego na początku XX wieku. Pierwszy z lewej to dom nr 22, dalej
częściowo przysłonięta drzewami jednopiętrowa kamienica należącą wówczas do Mordki Sieradzkiego. Obecnie
w tym miejscu budynki sklepów. Fotografia z zbiorów prywatnych.

Pierwszym właścicielem nieruchomości o nr policyjnym 31 był August Gustaw Modrow i Gotlib
Lindner. Wynika to z spisu domów z 1826 r. Był to wówczas piętrowy murowany dom
fabryczny długi na 40 łokci i szeroki na łokci 20, dach kryty gontami, sześcioizbowy, od frontu
10 okien, posadowiony na działce pomiędzy ul. św. Antoniego a ul. Polną. Natomiast według
zestawienia płatników składki ogniowej za lata 1830-1831 jako właściciel domu wymieniony
jest Józef Ferdynand Goldschmidt (Goldschmid). Prawdopodobnie w połowie XIX wieku
zaprzestał produkcji sukna i nie występuje już jako właściciel nieruchomości. Następnie
nieruchomość nabył fabrykant sukna Edward Hintze179. Już w tym czasie na jednomorgowej
działce pomiędzy ulicami św. Antoniego a Polną, stał piętrowy murowany dom mieszkalny,
murowana parterowa oficyna, szopa i stajnia. W latach 70. i 80. XIX wieku na parterze w trzech
izbach i oficynie Edward i Albert Hintze prowadzili sklep z tkaninami i fabrykę sukna z ręcznie
napędzanymi maszynami180. Piętro wynajmował na mieszkanie kupiec August Britzman i
proboszcz parafii św. Antoniego ks. Ludwik Dąbrowski. W oficynie było też mieszkanie, które
zajmował czeladnik Edward Schars181.
Pod koniec wieku XIX właścicielem nieruchomości zostali Chana i Abram małżonkowie
Wajnsberg182 a następnie od 1914 r. Samuel vel Emanuel Bornstein 183. W roku 1905
południowo zachodnią część działki i zabudowań kupił Mordka Sieradzki, który kilka lat później
wszedł w posiadanie całej nieruchomości. Potwierdza to akt notarialny zawarty przed
notariuszem K. Lechowiczem, wpis do hipoteki nr 351 i akta zaciągniętej pożyczki w kwocie 14

179

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 i 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 1871-1872 i 1876-1877).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 i 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1877).
181
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
182
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
183
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5377 (Sprawa o ustalenie granic pomiędzy działką M. Sieradzkiego a S. Łach. Opis
wypisu z aktu notarialnego kupna nieruchomości przez M. Sieradzkiego).
180
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tys. rubli w Piotrkowskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim 184. Mordka Sieradzki kupując
działkę zapłacił w pierwszym etapie Emanuelowi Bornsteinowi 43200 rubli a następnie w roku
1921 dopłacił za pozostałą część 500 tys. marek polskich. Należy zaznaczyć, że od strony
północno zachodniej znajdowała się odrębna działka o nr polic. 30 i nr hip. 153 z trzema
oficynami należącymi do Szai Łach. W oficynie lewej, jednopiętrowej, murowanej,
wybudowanej w 1925 r. był skład maszyn rolniczych185 a drewniane oficyny z prawej strony i
poprzeczna wykorzystywane na składy gospodarcze. 30 lipca 1939 r. Szaja Łach sprzedała
nieruchomość małżonkom Goldman i Glass. W roku 1952 oficyna z 1925 r. została
przebudowana na biura MPGK.

Plan sytuacyjny z 1913 r. przedstawiający zabudowę działki przy ul. św. Antoniego 22, która wówczas należała do
Chany i Abrama małżonków Wajsbergów. Literą „e” oznaczono piętrowy, murowany dom mieszkalny, literą „a”
budynek fabryki. APŁ, RGP, sygn. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16176.

Prawdopodobnie w pierwszych latach XX wieku frontowy budynek mieszkalny należący do
małżonków Sieradzkich został przebudowany. Na jego bazie powstały dom był budowlą
dwukondygnacyjną, murowaną i otynkowaną, z poddaszem i podpiwniczeniem. Elewacja
frontowa dziesięcioosiowa, z wejściem do sieni w osi siódmej. W tej samej osi trójkątny
fronton z okrągłym okienkiem doświetlającym poddasze. Lico ściany zdobione gzymsami a w
części parteru boniowane.
W kamienicy frontowej i oficynach było wówczas 46 izb mieszkalnych i 4 lokale handlowe. Na
podstawie spisu z 1907 r. dotyczącego osób wynajmujących mieszkania wiemy, że
184
185

Tamże; APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/969 (Pożyczka nr 340 i 885).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
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siedmiopokojowe mieszkanie w tym domu zajmował Abram Weissberg, natomiast
trzypokojowe zajmował August Wekkert, a dwupokojowe Józef Kenigheit i Naftal Gutgeld. W
parterowej oficynie trzypokojowe mieszkanie z kuchnią i zakład fotograficzny wynajmował
najbardziej renomowany w Tomaszowie, fotograf Stefan Malczewski. Natomiast w oficynie po
prawo mieściła się 3 pokojowa kancelaria miejscowego Naczelnika Straży Ziemskiej,
dwupokojowe mieszkanie Szmula Kirszbauma, i jednopokojowe mieszkanie urzędnika
pocztowego. W lewej oficynie było sześciopokojowe mieszkanie Salomona Wajsa,
dwupokojowe mieszkania Naftala Gutgelda i Jankiela Natkowicza186.
Z całą pewnością w latach 20. XX wieku opisany piętrowy dom mieszkalny znajdował się w
posiadaniu Mordki Sieradzkiego187. Budynek nie przetrwał do współczesności. Został
podpalony w styczniu 1945 r. przez uciekających Niemców a następnie rozebrany jako
nienadający się do odbudowy. W podwórku tej posesji była oficyna mieszkalna
najprawdopodobniej wybudowana w roku 1908 jak i znajdujący się w głębi działki
trzypiętrowy budynek fabryczny z 1912 r. miały więcej szczęścia i dotrwały do XXI wieku.
W latach międzywojennych w budynku frontowym funkcjonowała cukiernia „Polanka” Marii i
Józefa Kuszyńskich, zakład fotograficzny Wacława Sędkowskiego, sklep obuwniczy
Koszerowskiego i zakład krawiecki. W roku 1924 w szczycie głównego domu, Szaja Łach
dobudowała niewielki parterowy budynek handlowy188.

Dom pierwszy z prawej to XIX-wieczna kamienica przy ul. Św. Antoniego 20 należąca najpierw do Edwarda Hintza
a później do Mordki Sieradzkiego. Karta pocztowa ze zbiorów J. Pawlika.

Jak wcześniej wspomniałem w głębi działki stał trzypiętowy budynek fabryczny
wybudowanym w oparciu o projekt inż. architekta Szymona Nebelskiego w latach 1911-1912
ze środków Abrama Wajnsberga 189. Była w nim Fabryka Sukna i Wyrobów Czesankowych
186

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/969 (Akta nr 14 dotyczące pożyczki 340 i 885).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
188
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
189
APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1889, mf. L-3094 (Sprawozdania fabryki sukna i trykotażu Mordki Sieradzkiego).
187
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Mordki vel Motla Sieradzkiego. W roku 1922 zabudowania mieszkalne i fabryczne oraz cała
działka przy ul. Św. Antoniego 20 należała do Mordki Sieradzkiego 190. Właściciel fabryki
mieszkał w jednopiętrowej oficynie stojącej na tej samej działce. Budynek fabryczny o pow.
1859 m2 wyposażono w nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny tkackie napędzane
motorem gazowym o sile 120 HP191 i silnikami elektrycznymi. Tuż przed wybuchem I wojny
światowej, pracowało w niej do 100 robotników 192. Wybuch wojny i brak możliwości zakupu
surowców przerwał na ponad 5 lat działalność produkcyjną. Po roku 1922 prowadzenie firmy
pod nazwą Mechaniczna Fabryka Sukna i Kortów przejęli synowie Mordki, Mieczysław i Dawid.
Fabryka nie odzyskała dawnej mocy produkcyjnej. W roku 1928 zatrudnienie wynosiło od 18
do 25 pracowników. Tylko część powierzchni była wykorzystywana jako tkalnia natomiast
resztę wynajęła Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin” oraz Abram Wiener z ul.
Polnej 6 na tkalnię i Chaim Kolf na zakład tapicerski.

Rysunek fasady fabryki M. Sieradzkiego załączony do planu budowy opracowanego przez inż. architekta Szymona
Nebelskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16176.

Rodzina Mieczysława i Jadwigi Sieradzkich zamieszkiwała po drugiej stronie ul. św. Antoniego,
w reprezentacyjnej kamienicy pod nr 19. Natomiast Mordka Sieradzki pod koniec lat 30.
Wyprowadził się z Tomaszowa i zamieszkał w Warszawie przy ul. Miłej 52. Wybuch II wojny
światowej całkowicie przerwał produkcję, a budynek fabryki przejęty został przez władze
niemieckie. W roku 1941 zdemontowano wszystkie maszyny i przeniesiono do innych
przedsiębiorstw na terenie miasta. W latach 1942-1945 budynek stał się Aresztem Miejskim

w Tomaszowie za lata 1908-1912; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16176 (Projekt budowy trzypiętrowej klatki
schodowej tkalni przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie).
190
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z roku 1938-1939).
191
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 576 (Zestawienie Prezydenta Lechowicza z 1923 r. l.dz. 6090/23 Wykaz fabryk).
192
APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1889, mf. L-3094 (Sprawozdania fabryki sukna i trykotażu Mordki Sieradzkiego,
1908-1912).
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zwanym więzieniem. Hitlerowcy przetrzymywali w nim przez następne 3 lata kilka tysięcy osób
z terenu powiatu tomaszowskiego193.
Od stycznia 1945 r. nieruchomość jako opuszczona przejęta pod zarząd Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego, administrowana przez Zarząd Miasta. Wtedy to działkę (o pow. ponad 5 tys.
m2) podzielono na dwie części. Na pierwszej, gdzie były dawne budynki fabryczne
umiejscowiono początkowo Areszt Miejski, a po jego likwidacji w 1947 r. jeden z zakładów
Łódzkich Zakładów Zielarskich Herbapol. W latach 60. XX wieku dokonano modernizacji
budynku i służył on do celów produkcyjno-magazynowych. W tym samym czasie w jednej z
oficyn ulokowano biura Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wraz z
Warsztatami Miejskimi194. Przedsiębiorstwo to miału tu siedzibę do roku 1966, kiedy
przeniesiono je do nowego budynku przy ul. Majowej. Po dokonaniu remontu ulokowano w
jednej z oficyn Wydział Oświaty MRN, delegaturę Kuratorium Oświaty oraz Zespół Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 195. Miała tu tez
siedzibę placówka Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli. Druga oficyna z odrębnym wjazdem w
zarządzie MZBM i po remoncie przeznaczona na mieszkania. Na miejscu wyburzonej frontowej
kamienicy w latach 70. XX wieku powstał parterowy budynek z przeznaczeniem na kawiarnię
MHD „Ewa”, obecnie jest tam sklep PSS „Społem”. Z jego obu stron dobudowano dwa inne
budynki z przeznaczeniem na działalność handlową (od strony południowej parterowy, a od
strony północnej dwupiętrowy). W głębi placu, na posesji nr 18 nowy blok mieszkalny spółki
„Tompol Capital”.
W 2017 r. budynek fabryczny (M. Sieradzkiego a później Herbapolu) rozebrano, pozostały
jedynie dawne mieszkalne oficyny.

Fragment oficyny i budynku fabryki
Sieradzkiego przy ul. Św. Antoniego
18/20. Zdjęcie wykonano w roku 1961
podczas przebudowy oficyny na siedzibę
Wydziału Oświaty PMRN. Fot. ze Kroniki
MPGK (zbiory A. Kobalczyka)

193

W. Rudź, Polityka eksterminacyjna okupanta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska,
Warszawa-Łódź 1980, s. 431-433.
194
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty. Wykaz obiektów użyteczności publicznej).
195
Kronika MPGK w zbiorach prywatnych A. Kobalczyka.
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Widok z ul. Polnej na nieistniejący budynek
dawnej fabryki M. Sieradzkiego, późniejszych
Łódzkich Zakładów Zielarskich. Fotografia Z.
Dziedzińskiego.

Widok na elewację ściany szczytowej oficyny pry ul.
Św. Antoniego 18. W latach międzywojennych
należała do Szai Łach. W latach powojennych
przebudowana na biura MPGK a następnie
przeznaczona na biura Wydziału Oświaty. Fotografia
J. Pawlika.

.

Plan
sytuacyjny
przedstawiający
zabudowę działki przy ul. Św. Antoniego
20. Nr „9” oznaczono piętrowy dom
mieszkalny stojący przy ulicy, nr 6 i 5
oficyny, nr „1” budynek pofabryczny”.
Zbiory APTM.
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Św. Antoniego 22 (d. nr 32) Dom bednarza Augspacha

Widok domu przy Al. Św. Antoniego 22. Po lewo stan obecny. Z prawej strony fotografia z 1992 r. APTM, Zbiory
fotograficzne i ikonograficzne, sygn. 1.5.1.4.

Dom najprawdopodobniej wybudowany przed 1826 r. z środków A. Ostrowskiego. Jest to
jeden z domów tkaczy sukienników, który z niewielkimi przeróbkami przetrwał do
współczesności. Pierwotnie posiadał wymiary 40 x 20 łokci, dach naczółkowy kryty gontem,
od frontu posiadał siedem okien. Na parterze mieścił sześć izb mieszkalnych, halę fabryczną i
poddasze z facjatką w którym była jedna izba mieszkalna i część składowo-gospodarcza.
Początkowo mieszkali w nim fabrykanci sukna August Felsch i Fryderyk Vetter196. Na mocy
kontraktu wieczysto-dzierżawnego od 1831 r. znalazł się w posiadaniu Jana Edwarda
Augspacha, bednarza, producenta beczek i kadzi na potrzeby miejscowych farbiarni sukna.
Zajmował on na potrzeby rodziny trzy izby i kuchnię. W roku 1862 dom rozbudowano poprzez
dobudowę od strony południowej dodatkowej izby fabrycznej 197. Wtedy też budynek stał się
asymetryczny w odniesieniu do osi, w której była facjatka i sieni komunikacyjna z wejściem od
ulicy św. Antoniego i zajmował 450 m2 zabudowy. W latach 70. i 80. XIX wieku w tym domu
Edward Augspach prowadził wytwórnię kadzi i beczek przemysłowych 198.
W międzywojniu właścicielem placu o pow. ponad 4 tys. m2 i domu mieszkalnego była Amelia
Firsder (Firderer) i spadkobiercy Adolfa Firderera, zarządzająca Elza Małgorzata Szulc 199. Jej
mąż prowadził niewielką fabryczkę sukna przy ul. Jeziornej 23. Był tu też gabinet dentystyczny
Diny Szenberg Wajsowej. Według karty obiektu z 1938 r. w budynku było 1 pomieszczenie
piwniczne, jedno pomieszczenie mieszkalne na poddaszu, 3 mieszkania jednoizbowe, 1
mieszkanie trzyizbowe i 2 mieszkania czteroizbowe. W podwórku po lewo drewniana oficyna
gospodarcza.
W roku 1938 Szulcowie nieruchomość zbyli na rzecz Heleny i Michała Jakubowskich. Po wojnie
współwłasność rodziny Jakubowskich 200, Paczkowskich i Anny Właszczuk. Budynek przetrwał
w dobrym stanie do współczesności. W latach 90. nowi właściciele budynku przeprowadzili
gruntowny remont, podczas którego jeszcze bardziej wydłużono budynek w stronę
południową aż do granicy działki. Budynek wpisany do rejestru zabytków woj. łódzkiego nr rej.
930 z 1956/67 r.

196

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831)
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2, k. 378 (Budowa i sprzedaż domów. Zgoda na przedłużenie domu pod nr
32).
198
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 i 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1877).
199
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102
(Podatek od nieruchomości).
200
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
197
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Obecnie na parterze i częściowo na piętrze lokale sklepowe. Przez pewien czas w latach 90.
był tu sklep myśliwsko wędkarski „Puchacz”, apteka i sklep sportowo turystyczny.
Św. Antoniego 24 (d. nr polic. 33 i 33 a) Dom Rejenta

Karty pocztowe z widokiem na „pałac rejenta Jana Różyckiego”. Zbiory prywatne Grzegorza Węglarskiego.

W roku 1826 w tym miejscu Filip Jackowski wybudował drewniany, parterowy dom pod
gontem z trzema izbami mieszkalnymi. On też do połowy lat 30. XIX wieku wymieniany jest w
dokumentach podatkowych jako właściciel tego domu 201. Później nieruchomość należała do
wdowy Augspach. Po dwie izby na parterze zajmowali sukiennicy Ferdynand Felsch i Fryderyk
Nowak. Na pięterku z facjatką mieszkała Maria Gutna i Haim Szwart. W małym domku
stojącym w podwórku mieszkali wyrobnicy Stanisław Marczak i Berek Majerowicz 202. W latach
70. XIX wieku jako właściciel wymieniany jest Izrael Birencwajg203 a z początkiem lat 80. XIX
wieku rejent Jan Różycki.

Rysunek fasady domu jaki miał zostać wybudowany przez Jana Różyckiego przy ul. św. Antoniego 24 według
pierwszego projektu z 1887 r. Zbiory APŁ.

201

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
203
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 18711872 i 1876-1877).
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Plan sytuacyjny z 1887 r. z naniesieniem położenia planowanego do budowy domu przez Jana Różyckiego. Szarym
kolorem pod literą „a” zaznaczono stare budynki wybudowane przez Filipa Jackowskiego, które zaplanowano do
rozbiórki. Rosyjskimi literami „б”, „г” i „д” oznaczono zespół budynków fabrycznych. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/250.

Projekt inż. architekta A. Tarnowskiego z roku 1887, który zakładał wybudowanie przez Jana Różyckiego przy ul.
św. Antoniego nr polic. 33 jednopiętrowego domu czynszowego. Budynek ten nie powstał. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/250.

Plan
orientacyjny
i
sytuacyjny z roku 1896
przedstawiający położenie i
zabudowę placu nr polic. 33
przy ul. Św. Antoniego. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/5960.

Zakupiona przez rejenta Różyckiego działka miała wówczas ponad 5 375 m2 i rozciągała się od
ul. św. Antoniego do ul. Polnej. W pierwotnym zamyśle nowego właściciela miał w tym
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miejscu, tyko przy ulicy, powstać dużo większy, piętrowy budynek czynszowy. W roku 1887
inżynier architekt Antoni Tarnowski opracował projekt, który jednak nie został
zrealizowany 204. Po niespełna dziesięciu latach, około 1896 r. Jan Różycki zdecydował się na
wybudowanie dużo mniejszego domu, tylko na potrzeby własnej rodziny. Tym razem
projektodawcą był inż. Wilhelm Sroka205 i to w oparciu o jego założenia projektowe powstał
budynek, który nazwano „pałacykiem rejenta”.

Rysunek elewacji frontowej „pałacyku rejenta” z projektu opracowanego w roku 1896 przez inż. architekta
Wilhelma Srokę na zlecenie Jana Różyckiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5960.

204

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/250 (Projekt budowy murowanego, piętrowego domu z dobudówką od podwórza
krytego blachą, murowanej, piętrowej oficyny krytej blachą, murowanej stajni z powozownią krytej papą,
murowanych, nieogrzewanych budynków gospodarczych z ustępami krytych papą na nieruchomości numer 33
Jana Różyckiego przy ulicy św. Antoniego w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
205
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5960 (O budowie przez Jana Różyckiego w mieście Tomaszowie przy ulicy św.
Antoniego pod numerem 33 murowanych zabudowań gospodarczych i przebudowie tamże domu mieszkalnego).
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Przekrój i rzuty „pałacyku rejenta” z planu opracowanego przez inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Jana
Różyckiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5960.

Dom posadowiono kilkanaście metrów od ulicy. Murowany z cegły, asymetryczny,
ośmioosiowy, osie rozdzielone płytkimi ceglanymi lizenami. W drugiej i trzeciej osi piętrowy
ryzalit z nieco wysuniętym balkonem na metalowych wspornikach. W pozostałej części
budynek parterowy zwieńczony ząbkowanym gzymsem. Wejście frontowe w osi szóstej
poprzedzone dwukolumnowym portykiem podtrzymującym łukowy szczyt. Nad częścią
piętrową dach czterospadowy, natomiast nad parterową dwuspadowy kryty blachą z ażurową
metalowo kutą pseudo attyką. Od strony ulicy ogrodzenie w postaci ażurowego płotku z
metalowych kształtowników umieszczonego na wysokiej ceglanej i otynkowanej
podmurówce. W takim stanie budynek przetrwał do roku 1970, kiedy to budynek
zmodernizowano, wymieniono i spłaszczono dach a w części parterowej nadbudowano
piętro206. W domu tym wychował się i tworzył poeta Zygmunt Różycki207.
206

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 [?] (Projekt nadbudowy 1 pietra Miejskiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej).
207
Zygmunt Różycki urodził się 7 grudnia 1883 r. w Łęce (dziś dzielnica Dąbrowy Górniczej), od wczesnego
dzieciństwa mieszkał w Tomaszowie. W naszym mieście udzielał się jako aktor amator w miejskim klubie
„Resursa” mieszczącym się wówczas w domu przy ówczesnej ulicy Pilicznej 6. Od 1901 r. zamieszkał w Warszawie.
Dostał posadę urzędnika kontroli dochodu Kolei Nadwiślańskiej. W latach dwudziestych XX wieku pracował jako
referent w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jednakże przede wszystkim był poetą piszącym poezje i wiersze.
Jego pierwsze utwory poetyckie zostały wydane w Warszawie w 1911 r. w tomiku „Wybór Poezyj”, które to
przedmową opatrzył znany poeta okresu Młodej Polski – Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Wielokrotnie w swojej
początkowej twórczości powracał do Tomaszowa i okolic pokazując w swej poezji jego piękno. I tak: w
opublikowanym poemacie „Modre wody” wychwalał pejzaże Niebieskich Źródeł, w poemacie „Nad Pilicą” oraz
w wierszu „Tu ona kiedyś była” opiewał uroki naszej rzeki. W wierszu „Ze wspomnień” opisywał Groty
Nagórzyckie, natomiast w wierszu „Pójdę na ciemne bory” wspominał lasy Spalskie. Najbardziej znany jego
utworem był wiersz „Na ust koralu”, który to został przebojem muzycznym śpiewanym przez samego Jana
Kiepurę. Był również autorem książek dla dzieci, z których najbardziej znana to „Bajka o czarnoksiężniku i jego
niegrzecznym synku”. W roku 1910 zawarł związek małżeński z Heleną Teofilą Głodkowską, jednakże nie
dochowali się dzieci. Należał do grupy artystów tzw. Młodej Polski, prezentował w owych czasach dość
ekscentryczny wygląd, który był typowy dla ówczesnej cyganerii, był również stałym bywalcem warszawskiej
kawiarni „Udziałowa”. W lipcu 1926 r. z uwagi na bardzo ciężką chorobę musiał przejść na emeryturę, którą
pomógł mu otrzymać Związek Literatów Polskich. Ostatnie lata swojego życia spędził w niedostatku i
zapomnieniu. Zmarł 3 kwietnia 1930 r. w szpitalu w Pabianicach i w tym mieście został pochowany (biogram wg
oprac. Z. Dziedzińskiego).
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Rysunek
elewacji
frontowej z projektu jaki
wykonano
przed
remontem w roku 1970.
Poniżej plan sytuacyjny z
tegoż
roku.
Zbiory
APTM.
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Plan sytuacyjny z roku 1970 przedstawiający położenie i zabudowę dawnych nieruchomości Jana Różyckiego i B.
Korala przy ul. Św. Antoniego 24 i 26. Zbiory APTM.

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. św. Antoniego 24 należała do Leona
Steinmana (Szteinmana), właściciela tkalni, która mieściła się w ciągu piętrowych budynków
fabrycznych wzdłuż południowo wschodniej granicy placu. W pałacyku miał biuro notariusz
Karol Lechowicz, a później notariusz Jerzy Czaplicki. Być może z tego powodu utrwaliła się dla
tego budynku nazwa „pałacyk rejenta”. W roku 1921 Leon Steinman w formie darowizny
przekazał dla miasta na trzy lata, dom frontowy „pałac rejenta”) na sale lekcyjne Szkoły
Powszechnej nr 7 (szkoła ta mieściła się wówczas przy ul. Tkackiej 10, ale nie mieściła
wszystkich uczniów). Stanisław Gruszczyński, ówczesny prezydent przyjął darowiznę, ale nie
był w stanie eksmitować z zajmowanych lokali Karola Lechowicza a tym samym ulokować część
klas SP nr 7 w tym miejscu 208. Warto też wspomnieć, że w latach 1932-1933 w tym miejscu
były biura redakcji dziennika „Głos Tomaszowski” (redagowanego przez tomaszowskie koło
BBWR) oraz „Expressu Tomaszowskiego”, który był lokalną mutacją dziennika „Express
Poranny”209.
W roku 1938 administrujący wówczas nieruchomością Ryszard Tvent (zam. przy ul. św. Tekli
25) przeprowadził remont ogrodzenia od strony ulicy.
W podwórku posesji przy ul. św. Antoniego 24, wzdłuż południowej granicy działki z posesją
B. Korala, dawny XIX-wieczny, dwukondygnacyjny budynek fabryczny zajmowała tkalnia
Jakóba i Leona Steinmanów 210. Tkalnia miała oficjalną nazwę Fabryka Wyrobów Wełnianych i
Kamgarnowych. Jako samodzielna fabryka funkcjonowała do 1940 r. Później nieruchomość
208

APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/883 (Akta sprawy c. 408/21 dot. eksmisji K. Lechowicza).
B. Jastrzębski, Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Librorum” 1995, nr 6.
210
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
209
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stała się własnością Karola i Heleny Sadlik. Bliżej ulicy Polnej, około roku 1894 został
dobudowany do fabrycznej oficyny parterowy budynek. W tym to domu Moszek Wajsman
prowadził zakład krawiectwa damskiego a Chaim Wajsbaum krawiectwo męskie. Był tam też
niewielki sklep z słodyczami i wodą sodową prowadzony przez Łaję Wajs i biuro firmy
„Przetwory Kamienne” 211. Od strony ul. Polnej było wejście do siedziby Młodzieżowej
Organizacji Syjonistów Rewizjonistów i siedziby Związku Harcerstwa Żydowskiego „BritHaszomer”212.
W 1945 r. w budynkach pofabrycznych ulokowano koszary szkolnego pułku artylerii. Od 1951
r. część dawnego budynku fabrycznego zajęła Komenda Hufca ZHP i utworzono „Dom
Harcerza”, który został w roku 1957 przekształcony w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a od
1971 r. Młodzieżowy Dom Kultury im. L. Waryńskiego, później Młodzieżowy Dom Kultury.
Umiejscowiono też biura miejscowej placówki Łódzkiego Zakładu Energetycznego i garaże
PSS213. Po przeniesieniu we wrześniu 1996 r. MDK na ul. Ignacego Mościckiego 3 budynek przy
ul. św. Antoniego 24 trafił w ręce prywatne, przez kilka lat mieściła się tam m.in.
kilkupoziomowa dyskoteka. Jesienią 2019 r. obiekt rozebrano214.
Natomiast w pałacyku pod koniec 1945 r. umieszczono muzeum tomaszowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego kierowane przez Jana Dekowskiego. Część, na której
znajdował się „dom rejenta” wydzielono jako odrębną działkę. Po przeniesieniu muzeum do
pałacu Ostrowskich budynek stał się siedzibą Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej a
później Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Od 2019 r. po przeniesieniu TSSE na ul. Majową,
Starostwo Powiatowe wystawiło budynek na sprzedaż.

Fragment
frontowej
elewacji
dawnego domu zwanego „pałacem
rejenta” wybudowanego przez Jana
Różyckiego.
Fotografia
Z.
Dziedzińskiego z 2015 r.

211

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III, sygn.
2283 (Wykaz kupców za 1938/1939 r.).
212
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/26 (Rejestr Stowarzyszeń).
213
Relacja Józefa Suchodolskiego i Bogdana Sobańskiego w posiadaniu autora.
214
Wyburzają dawną siedzibę MDK przy ul. św. Antoniego w Tomaszowie Maz.,
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/wyburzaja-dawna-siedzibe-mdk-przy-ul-sw-antoniego-w/ar/c17377874 [dostęp: 04.04.2022].
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Budynki XIX-wiecznej tkalni a później Młodzieżowego Domu Kultury (wcześniej Dom Harcerza, następnie Dom
Kultury Dzieci i Młodzieży). W latach międzywojennych w podwórzu posesji przy Al. Św. Antoniego 24 była tkalnia
i magazyny j fabryki Jakóba i Leona Steinmana a od roku 1932 siedziba miejscowego gniazda Związku Harcerzy
Żydowskich „Brit-Haszomer”. Fotografia z 2019 r. tuż przed wyburzeniem tego budynku.

Św. Antoniego 25 (dawny nr polic. 62, działka nr 85) Dwupiętrowy dom mecenasa Józefa
Morsztynkiewicza

Widok na fasadę dawnego domu Morsztynkiewiczów.
Fotografia z 2019 r.

Najprawdopodobniej pierwszym posiadaczem
działki był Karol Fribus (Karol Frühwes), który
przed 1849 r. wybudował w tym miejscu dom i warsztat sukienniczy. Był to dom parterowy,
murowany kryty gontem z trzema oknami od frontu, posiadający trzy izby 215. Pod koniec XIX
wieku działka została podzielona na dwie części i właścicielem działki o nr polic. 62 został
August Rosner natomiast działki 62a Samuel Szeps.
Dwupiętrowy, podpiwniczony, murowany dom czynszowy z oficyną o łącznej pow. zabudowy
450 m2 powstał pod koniec wieku XIX na bazie już wcześniej istniejącego parterowego domu
murowanego. Został wybudowany około roku 1896 przez Samuela Szepsa na części działki o
numerze 62a216. Po wybudowaniu budynek frontowy wraz z oficyną posiadał 17 izb
mieszkalnych i dwa sklepy. Dwupiętrowa fasada w stylu późnego klasycyzmu, sześcioosiowa.
W pierwszej osi ujętej w pozornym ryzalicie bramą przejazdową zwieńczona łukowo. Lico
parteru w pasie okien boniowane. Prostokątne okna pięter w profilowanych obramieniach z
ozdobnymi gzymsami nadokiennymi. W czwartej osi na pierwszym piętrze balkon
wspornikowy. Południowe naroże opilastrowane. Ozdoby architektoniczne uwypuklone
kolorystycznie. Budynek częściowo podpiwniczony.
Po koniec pierwszego dziesięciolecia XX wieku w dokumentach podatkowych jako właściciel
występuje łódzki adwokat Jan Morsztynkiewicz. Niewątpliwie w roku 1910 małżonkowie
215
216

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk 1849 r.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5901 (Budowa murowanego domu pod nr 62a przez Samuela Szepsa).

76

Maria i Jan Morsztynkiewicz przejęli tą nieruchomość co znajduje potwierdzenie w aktach
Wydziału Administracyjnego Piotrkowskiego Rządu Gubernialnego 217. Jan Morsztynkiewicz
był aktywnym tomaszowskim działaczem społecznym, współzałożycielem miejscowej Szkoły
Handlowej i współinicjatorem budowy parku miejskiego. W okresie międzywojennym
właścicielem nieruchomości była Maria Morsztynkiewicz zam. Pl. Dąbrowskiego 11 w Łodzi 218.
W domu tym od 1916 do 1939 r. miała siedzibę Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej im. dr. J.
Rodego219. Miał tu swój gabinet lekarz dentysta Daniel Szmigielski. Od 1940 r. w posiadaniu
Józefa Wołodźko, Natalii i Wiesława Rychterów 220. Po 1946 r. Stanisław Nowak mieszkał i
prowadził w tym domu zakład krawiecki. W roku 1953 miał miejsce remont kamienicy, który
kosztował 578 tys. zł.221 W wyniku przeprowadzonego remontu powstało w oficynie i budynku
głównym 31 izb mieszkalnych. Obecnie administrowany przez TTBS.
Św. Antoniego 26 (dawny numer policyjny 34) Dom Koralów

Budynek przy Al. Św. Antoniego 26. Fotografia z
połowy lat 30. XX wieku, zbiory prywatne J. Pawlika.

Pierwszy dom na tej działce został
wybudowany przed 1826 r. i należał do
sukiennika Ernesta Lange i nauczyciela Karola Krumpholtza. Był to budynek fabrycznomieszkalny, murowany, parterowy, pod gontem z trzema izbami mieszkalnymi, warsztatem i
w podwórku po prawo parterowa drewniana oficyna. Główny budynek mieszkalny długi na 32
łokcie, szeroki łokci 14 z sześcioma oknami od ulicy 222. W latach 60. XIX wieku cały dom
frontowy, piwnicę, drwalkę i jedną izbę w oficynie zajmował właściciel. Dwie izby oficyny
zajmował Karol Hertel223.
Pod koniec wieku XIX działka stała się własnością Benedykta Korala 224, który przy ulicy
wybudował parterowy dom mieszkalny. Architektura tego budynku była skomponowana w
duchu późnego klasycyzmu. Była to budowla murowana, otynkowana, parterowa, wysoko
podpiwniczona, na rzucie prostokąta, z mieszkalnym poddaszem i dwuspadowym dachem
krytym papą. Pośrodku elewacji frontowej nieznaczny, piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym
szczytem. Na parterze ryzalitu loggia poprzedzona schodami, których stopnie wykonano z
czerwonego piaskowca. Nad nimi wgłębiony balkon z ażurową, metalową balustradą. Lico
217

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4032 (Przejęcie nieruchomości nr 62/85 w m. Tomaszowie przez małżonków
Morsztynkiewicz i Altenberg).
218
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
219
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 55.
220
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
221
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1486 (Plany remontów kapitalnych z 1953 r.).
222
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk, 1849).
223
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
224
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3197 i 39/1/0/3/3318 (O przejęciu nieruchomości nr 34 w Tomaszowie przez
małżonków Koral). Do nieruchomości przynależała równie działka gruntowa pod nr 34a (obecnie ul. św.
Antoniego 46).
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elewacji gładko otynkowane z wzdłużnym gzymsem biegnącym przez całą długość elewacji.
Około roku 1902 od strony południowo-wschodniej dostawiono niewielką parterową
przybudówkę z przeznaczeniem na stróżówkę. Budynek główny i przybudówka
zaprojektowana przez architekta Karola Kleibera225. Po przebudowie dom posiadał 7
obszernych pomieszczeń mieszkalnych. Warte szczególnej uwagi są rzeźbione drewniane
drzwi wejściowe, które mimo zmiany właścicieli budynku w dobrym stanie przetrwały pond
sto lat.

Plan sytuacyjny z 1902 r. sporządzony przez inż. K. Kleibera dotyczący zabudowy placu, rzut parteru i przekrój
domu przy ul. św. Antoniego nr polic. 34 należącego wówczas do B. Korala. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9240.

W podwórku po lewej stronie wzdłuż granicy działki stała też murowana, parterowa oficyna
gospodarcza zajmująca około 100 m2 zabudowy. Warto też zauważyć, że latach 30., nieco z
boku, ale przed budynkiem Koralów znajdował się kiosk z papierosami i tytoniem Franciszka
Długosza zam. Mireckiego 76226. Drugi taki sam kiosk był całkiem blisko, bo przed posesją przy
ul. św. Antoniego 20 i należał do Andrzeja Beczkowiaka.
Właściciel tej nieruchomości, Benedykt Koral był członkiem zarządu Fabryki Sukna Hilarego
Landsbega i zięciem tegoż fabrykanta. Od 1906 r. do 1934 r. właścicielem nieruchomości była
Dorota Koral z Landsbergów. W domu tym mieszkały dzieci Benedykta i Doroty: Maryla (ur.
1896 r.); Stefania (ur. 1898 r.); Jan Krzysztof (ur. 1899 r.) oraz Bogdan Halpern.
W 1940 r. władze niemieckie zajęły dom i urządziły w nim „Powiatowe Muzeum Niemieckości
Tomaszowa”. Muzeum w kłamliwy sposób miało dowodzić o niemieckim rodowodzie
miasta227. Po 1945 r. budynek stał się siedzibą Komitetu Miejskiego PPR, a następnie w latach
1948-1990 Komitetu Miejskiego PZPR228. W podwórku do końca lat 60. mieściły się garaże
Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. W latach 70. XX wieku przebudowano poddasze i
zmieniono geometrię dachu. Wnętrza jak i elewacje zatraciły dawny charakter stylowy.
Nieruchomość pozostawała własnością Skarbu Państwa w zarządzie MZBM. Od roku 1990
225

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9240 (Projekt dobudowy domu B. Korala w Tomaszowie).
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
227
W. Rudź, Muzeum fałszerstw, „Głos Robotniczy”, nr 256 (5381), wyd. ABC, 8 XI 1961.
228
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
226

78

dawny dom Benedykta Korala został siedzibą Urzędu Rejonowego, a od 1998 do 2011 r.
Starostwa Powiatowego.
Od sierpnia 2015 r. budynek po gruntownej modernizacji mieści gabinety stomatologiczne
kliniki „Koszuta-Dental”.

Widok na frontową elewację domu przy ul. św. Antoniego 26. Na uwagę zasługują drewniane, bogato zdobione
drzwi. Fotografie z 2019 r.

Św. Antoniego 27 i 27a (dawny nr polic. 61, nr hip. 236) Kamienica Bertholdów.

Kamienica
Bertholdów przy ul.
Św. Antoniego 27,
stan z roku 1969
(wtedy jeszcze okna
parteru
posiadały
charakterystyczne
drewniane
okiennice). Fot. ze
zbiorów
Wojewódzkiego
Urzędu
Ochrony
Zabytków w Łodzi.

W pierwszej połowie wieku XIX był tu parterowy dom mieszkalny, murowany pod gontem
należący do piekarza Augusta Bertholda. W części mieszkalnej były trzy izby, a w warsztatowej
dwie. W podwórku stajnia, szopa i studnia. Dom od ulicy posiadał trzy okna. W całości
zajmowany przez familię właściciela.
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Najprawdopodobniej w połowie lat 90. XIX wieku (przed 1898 r.) w miejsce starego domu
postawiono nową, murowaną, piętrową kamienicę czynszową, której inwestorem byli bracia
Maurycy i Karol Bertholdowie. Nowy dom posiadał 11-osiową elewację frontową z pozornym
ryzalitem w osi środkowej. W ryzalicie zwieńczonym trójkątnym szczytem znajdowało się
wejście do sieni komunikacyjnej, a nad nim wysunięty na wspornikach balkon z metalową
balustradą. Otwory okienne parteru sklepione łukowo z drewnianymi okiennicami. Okna
piętra z wyjątkiem okien balkonowych, prostokątne. Lico elewacji gładko otynkowane z
niewielkimi gzymsami podokiennymi w części parteru i ciągłym gzymsem ciągnionym przez
całą długość piętra. Okienka poddasza ujęte w wydatny pas gzymsu arkadowego. W latach
1898-1899 do tego domu dobudowano z lewej strony placu oficynę z bramą przejazdową,
której ściana szczytowa posadowiona została w linii zabudowy domu frontowego 229. W tym
czasie na nieruchomości braci Berthold poza frontową kamienicą i mieszkalną oficyną
znajdował się też parterowy, murowany budynek piekarni i drewniane budynki gospodarcze.
W środku podwórka murowana studnia z pompą, a po prawej strony niewielki ogród 230.

Plan orientacyjny i sytuacyjny oraz rysunki z projektu inż. architekta Wilhelma Sroki dotyczące oficyny na placu
przy ul. św. Antoniego nr polic. 61, którą wybudował Karol Berthold w latach 1898-1899. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/7098.

229

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7098 (Projekt budowy oficyny na placu przy ul. św. Antoniego nr polic 61 przez
Karola Bertholda w oparciu o projekt inż. Wilhelma Sroki).
230
Tamże, plan orientacyjny i sytuacyjny.
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Przekrój przez fragment oficyny w miejscu bramy przejazdowej i przekrój oficyny w miejscu klatki schodowej, jak
również widok na elewację oficyny od strony podwórka. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7098.

W latach 20. XX wieku nieruchomość została podzielona na trzy części i tak część północna
należała do Franciszka Stasiaka, środkowa do Moryca vel Maurycego Bertholda a południowa
do Teodory Kompy. W latach 30. część działki i domu T. Kompy przeszła we władanie ks.
Ignacego Kotlickiego, część do Hieronima i Stanisława Głażewskich231. Administratorem części
należącej do ks. I. Kotlickiego był adwokat Jerzy Augspach. W domu było 37 pomieszczeń
mieszkalnych i jeden lokal handlowy232. Dawne tradycje piekarnicze rodziny Bertholdów,
przejęła mieszcząca się w podwórzu piekarnia Leona Jabłońskiego i Jakuba Fedemana, a
później Izraela Boguckiego. W kamienicy od 1907 r. był gabinet dentystyczny Daniela
Szmigielskiego233. Mieszkały tu rodziny Lejba Kirszbauma, Józefa Wajnsztajna, Ludwika
Wiórkowskiego, Hieronima Głażewskiego, Samuela Altera. W okresie letnim przed kamienicą
Otto Zajdler rozkładał na chodniku werandę o wym. 3 x 7 m, w której sprzedawano słodycze i
napoje.

231

APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5238 (Sprawa rozgraniczenia działki przy ul. św. Antoniego 27 wraz z planem
podziału załączonym do aktu notarialnego z 1932 r.).
232
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
233
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/5/2804 (Pozwolenie z 1907 r. na otwarcie gabinetu w Tomaszowie przez D.
Szmigielskiego).
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Plan podziału domu i działki przy ul. św. Antoniego 27 z 1932 r. Zbiory APTM.

Po wojnie część budynku (nr 27) przeszła pod zarząd MZBM natomiast część jaka wcześniej
należała do księdza I. Kotlickiego (nr 27a) stała się własności Parafii Rzymskokatolickiej w
Rogowie234. Po roku 1945 był w tym domu zakład wyrobu butów i cholewek Jana Michalaka.
W latach 70. XX wieku budynek poddano gruntownej przebudowie. Część północna pozostała
bez zmian natomiast w południowej dobudowano drugie piętro zachowując zbliżony do
pierwowzoru dawnej elewacji frontowej. W części północnej pozostała brama wjazdowa. W
latach 90. XX wieku w podwórzu funkcjonował sklep zoologiczno-wędkarski AQUA.

Modernizacja domu przy ul. Św. Antoniego 27. Fotografia z roku 1992 r. Zbiory fotograficzne APTM sygn. 1.5.1.2.

234

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).
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Św. Antoniego 28 (dawniej nr polic. 35, nr hip. 63) Czynszowa kamienica Jana Łuszczaka

Widok
fasady
odnowionej
kamienicy przy Al. Św. Antoniego
28. Fotografia z grudnia 2017 r.

W latach 30. XIX wieku był w
tym miejscu dom Karola
235
Laynbacha (Leinbache) . Był to budynek mieszkalno-fabryczny o wymiarach 49 łokci na 14
łokci, murowany, parterowy z facjatką, dach pod gontem. Na parterze miał trzy izby
mieszkalne, a na piętrze w facjatce dwie. Od podwórka dwie drewniane oficyny. W ścianie
frontowej siedem okien. Cały dom zajmowany na fabrykę sukna.
W latach 60. XIX wieku jako właściciele nieruchomości występują Jan i Mateusz Łuszczak236,
który był posiadaczem kilkunastu warsztatów tkackich 237. Istniejący obecnie dwupiętrowy
dom czynszowy został wybudowany w 1898 r. przez Jana Łuszczaka. W podwórku
dwupiętrowa oficyna z tego samego okresu, mieściła warsztat mechaniczny i tkalnię tegoż
Jana Łuszczaka.
Elewacja frontowa w stylu późnego klasycyzmu, wieloosiowa. Pośrodku elewacji trzy osie
ujęte pilastrami i trójkątnym szczytem. Dodatkowo wyodrębniono oś środkową w pozorny
ryzalit z łukowym zwieńczeniem. W tej też osi na piętrach balkony oparte na żeliwnych
wspornikach. Okna prostokątne w ozdobnych obramieniach. Po wybudowaniu w budynku
frontowym i oficynie było 40 lokali mieszkalnych i 3 lokale handlowe. W podwórku studnia
artezyjska z pompą.
W roku 1933 spadkobiercy J. Łuszczaka (Jadwiga Grad, Zofia Mela, Elza Erna Rampft)
dobudowali w podwórku parterowe murowane komórki. W oficynie ulokowano tkalnię, którą
prowadził Icek Aleksandrowski. E. Rampft dokonała też przebudowy budynku fabrycznego na
mieszkania dla dozorcy. Robotami budowlanymi kierował majster Józef Kincel 238. W oficynie
ulokował się zakład krawiecki Walentego Kujdy i zakład szewski H. Altenberga. Mieszkający w
tym domu Mojżesz Kowalski prowadził wyrób sukna w warsztacie przy ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 28. Jednym z mieszkańców był rabin Samuel Wajs (Weiss), który zajmował lokal
nr 2.

235

APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059, poz. 32; tamże, sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 18711872 i 1876-1877).
237
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 i 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1877).
238
SRP, Teczka Kontroli Budowlanej nr 11 za lata 1928-1933 Ekspozytury Starostwa Powiatowego Brzezińskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, poz. 26/32, zapis dot. przebudowy przy ul. Św. Antoniego 28 przez E. Rampft.
236
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Od lat 50. XX wieku miało w tym domu siedzibę pierwsze przedszkole TPD, które później nosiło
nazwę Państwowe Przedszkole Nr 1. Przez pewien czas w latach 60. miał tu też swe lokum
miejscowy oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W latach 2014–2016 dawną oficynę w budynku „B” zmodernizowano. Inwestorem było
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W ramach prac wymieniono okna,
wykonano kanalizację deszczową, a wszystkie mieszkania i lokale usługowe wyremontowano.
Dodatkowo zagospodarowano teren wokół kamienicy. W sumie w budynku powstało 8 lokali
mieszkalnych i 2 usługowe. Wartość inwestycji to ponad milion złotych. Tomaszowskie
Towarzystwo Budownictwa otrzymało 488 tys. zł pożyczki z środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wcześniej gruntownie
wyremontowano główną kamienicę. Jest to bodaj jedyny przykład kompleksowo
przeprowadzonej rewitalizacji starej kamienicy.
Południowa
elewacja
zrewitalizowanej
oficyny
w
podwórku posesji
przy
ul.
św.
Antoniego 28.

Rysunek fasady i
rzuty
dwóch
kondygnacji
oficyny
Jana
Łuszczka z planu
budowy
sporządzony przez
inż. Architekta W.
Srokę w roku 1898.
APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/6868.
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Św. Antoniego 29 (dawny numer policyjny 60) Szkoła. Dawniej kamienica Adolfa Augspacha,

Fotografia z widokiem na budynek i bramę wjazdowa na podwórko przy Al. Św. Antoniego 29. Stan z połowy lat
60. XX wieku, kiedy w tym miejscu ulokowano Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1. W tym czasie dawny dom
rodziny Augspachów był budynkiem jednopiętrowym z wysokim poddaszem i dwuspadowym dachem. Na
fotografii widoczne elewacyjne zdobienia architektoniczne, które skuto podczas dobudowy drugiego pietra na
początku lat 70. XX wieku. Zbiory T. Kawki.

Plan sytuacyjny z 1889 r.
przedstawiający zabudowę placu
przy ul. św. Antoniego nr polic.
60, który wówczas należał do
Adolfa Augspacha. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/866/1.
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Rysunek elewacji domu Adolfa Augspacha i fragment bramy wjazdowej z projektu wykonanego w 1889 r. przez
inż. architekta Antoniego Tarnawskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/866/1.

Dom mieszkalny jednopiętrowy z 20 izbami mieszkalnymi wybudowany w 1889 r. przez Adolfa
i Ernę Augspach, którzy byli właściciele tkalni mechanicznej przy ul. Miłej. Projektantem
budynku był inż. architekt Antoni Tarnawski 239. Dom posadowiono przy ulicy na placu o pow.
4400 m2. Powierzchnia zabudowy 550 m2, kubatura 7700 m3, długość od strony ulicy 30 m.
Elewacja frontowa 11-osiowa, symetryczna. Trzy środkowe osie w pozornym ryzalicie
zwieńczonym trójkątnym szczytem z trzema niewielkimi wazami. W środkowej osi drzwi
wejściowe do sieni poprzedzone kamiennymi stopniami schodków. Parter rustykalnie głęboko
boniowany i oddzielony od piętra gzymsem ciągnionym przez całą długość elewacji. Elewacja
piętra i poddasza gładko tynkowana. Okna piętra prostokątne ujęte w ozdobne obramienia i
zwieńczone rozczłonkowanym gzymsem nadokiennym. Na wysokości poddasza w osiach
potrójne okienka wentylacyjne a nad nimi wydatny gzyms wieńczący zakończony od dołu
arkadowo ząbkowanym wzorem. Dach dwuspadowy o znacznej stromiźnie, kryty papą. Od
strony południowej furta i brama zawieszone na murowanych i otynkowanych słupach
zwieńczonych ozdobnymi czapami. W głębi podwórza wybudowano piętrową oficynę, budynki
fabryczne i gospodarcze, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 2356 m 2.

Rysunek przedstawia przekrój domu frontowego i widok na elewacje oficyny, w której mieściła się fabryka A.
Augspacha. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/866/1.

239

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/866 (O budowie przez A. Augspacha domu pod nr 60 w Tomaszowie).
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Od 1917 r. budynek był wynajmowany przez Magistrat na potrzeby oświaty od Emmy
Augspach za 11600 marek rocznie. W 1918 r. znalazła tu siedzibę ośmioklasowa Szkoła Realna
kierowana przez dra Eugeniusza Kiernożyckiego. Założycielem szkoły było Towarzystwo Szkoły
Realnej pod przewodnictwem Ignacego Adamskiego. Od 1920 r. Publiczna Szkoła Powszechna
nr 16 w Tomaszowie przekształcona w czteroklasowe Gimnazjum Realne Koedukacyjne
Magistratu240. Szkoła zajmowała 5 pomieszczeń wykładowych w budynku głównym i dwie sale
w piwnicy i dwupokojowe mieszkanie. W budynku miał swą siedzibę chór Towarzystwa
Śpiewaczego „Lutnia”, było też dwupokojowe mieszkanie kierownika szkoły. Po prawej stronie
od wejścia na plac stała murowana oficyna o pow. zabudowy 180 m 2 w której poza
pomieszczeniami gospodarczymi było też dwuizbowe mieszkanie. Po lewej stronie znajdował
się drewniany, parterowy budynek gospodarczy zajmujący 80 m2 zabudowy. Przez cały okres
międzywojenny nieruchomością w imieniu spadkobierców A. Augspacha zarządzał Ryszard
Fürstenwald zam. Polna 40. Od roku 1918 w mieszkaniu jakie było budynku szkoły mieszkała
rodzina Eugeniusza Kiernożyckiego, dyrektora gimnazjum. W oficynie było służbowe
mieszkanie dla rodzin woźnych szkoły, którymi w latach 20. byli Wawrzyniec Pająk i Józef
Zwierzchowski. Było tam też mieszkanie dla pracowników gospodarczych Franciszka Durczaka,
Franciszka Wodzyńskiego i Pawła Reszki. Czasowo w latach 1922-1924 mieszkali też
nauczyciele: Kazimierz Cieślowski i Bronisław Poznański oraz uczniowie: Józef Kosakowski i
Józef Obielak241.
Po 1945 r. nieruchomość stała się własnością Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego (Łódź,
ul. Jaracza 11). Znalazła tu siedzibę Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna. Od 1949 r. była
tu również szkoła podstawowa, a w latach 1956-1964 miało tymczasowo siedzibę II LO. W
podwórzu znajdowały się warsztaty szkolne Zasadniczej Szkoły Chemicznej. Od 1962 r. w
głównym budynku umiejscowiono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1, później Technikum
Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową, a od 1975 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
Obecnie obiekt użytkowany przez ZSP nr 1. Na początku lat 70. w budynku frontowym
wymieniono stropy i dobudowano drugie piętro. Jednocześnie skuto ozdobny tynk frontowej
elewacji nadając bryle budynku obecny wygląd. Zachowała się jedynie XIX-wieczna kuta ze
stalowych prętów krata furty i bramy wjazdowej. W podwórku budynek hali sportowej,
stołówki i innych budynków wzniesionych po roku 1976 i współcześnie.

240

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 243 (Szkoła Realna).
Księga ludności stałej i czasowej domu nr 29 przy ul. św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Zbiory prywatne A.
Kobalczyka (kopia w posiadaniu autora). W niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu dyrektora E. Kiernożyckiego
mieszkała jego żona Zenobia z Sykulskich, córki Zofia i Cecylia oraz synowie Mieczysław i Jerzy. Dyrektor
dysponował też jednoizbowym lokum z odrębnym wejściem dla służących. Czasowo mieszały w nim m.in.:
Michalina Szmulska; Janina Zawadzka; Maria Śmiechowska.
241
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Powyżej fotografie elementów XIX wiecznej bramy wjazdowej: skrzyła bramy, furty i odbojnicy bramnej.
Fotografie z lutego 2019 r.

Widok na wschodnią stronę Al. św. Antoniego w latach 30. XX wieku. Pierwsza od lewej strony to kamienica
Bertholdów a dalej kamienica Adolfa Augspacha, która obecnie jest przebudowana na budynek szkoły. Fotografia
ze zbiorów Jerzego Pawlika.

Św. Antoniego 30 (d. nr polic. 36, nr hip. 158)

Widoki na fasadę domu przy Al. Św. Antoniego 30. Po lewo fotografia z grudnia 2017 r. a obok fotografia
pokazująca budynek przed remontem (około 1960 r.) z widocznymi wejściami do lokali handlowych. Fotografia
T. Kawki.
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Jak wynika ze spisu domów z roku 1831, najprawdopodobniej pierwszym posiadaczem tej
nieruchomości był Karol Wilhelm Fürstenwald. Później należał do Adolfa Zarhe (lub Żarke). Był
to dom murowany, parterowy z facjatką, dach pod gontem. W całości zajmowany przez
właściciela242. Pod koniec wieku XIX jako właściciel domu płacący podatek od tej
nieruchomości występuje Josek Tenenbaum. Pewne jest, że stojący nadal od ulicy murowany
dom z mieszkalnym poddaszem został wybudowany około 1912 r przez Agnieszkę Szulc 243.
Nieco później, bo dopiero w latach 20. XX wieku został wybudowany w podwórku drewniany
parterowy dom mieszkalny Ferdynanda Szulca i parterowa pralnia. W obu domach było łącznie
15 izb mieszkalnych, a w domu od ulicy dwa pomieszczenia handlowe zajmowane przez
piwiarnię Karoliny Jabłkowskiej i zakład masarski. W latach 30. XX wieku funkcjonowała tam
chemiczna pralnia i farbiarnia „Błyskawica” Berty Prosnak. Z wejściem od ulicy była piwiarnia
Karoliny Jakubowskiej, sklep z wędlinami Ernesta Bartha, sklep z artykułami papierniczymi
Mariana Haina i z artykułami kolonialnymi Rywki Band 244. W podwórku niewielki zakład
stolarski prowadził Judka Radoń. Pod koniec lat 30. XX wieku jako właściciel wykazywany był
Ferdynand Szulc245 a dozorcą tej nieruchomości był Wojciech Osuchowski246.
Po 1945 r. budynki w zasobach komunalnych miasta. Po roku 1946 Teresa Daniłowska i Felicja
Kujdzianka założyły w tym miejscu pracownię kapeluszy damskich, obok Maria Jankowska
sklep z owocami a Wacław Pułka sklep spożywczy. Mieszkała w tym domu i miała zakład
krawiecki Otylia Miniarska 247. Budynek drewniany rozebrano w 2009 r., natomiast budynek
murowany od ulicy dziesięć lat później.

Rysunek fasady załączony do planu z 1935 r. w sprawie zgody na przebudowę otworów okiennych w pralni
„Błyskawica” przy ul. św. Antoniego 30. APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1468, k. 134.

242

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14672 (Budowa domu i pralni przez Agnieszkę Szulc w m. Tomaszowie).
244
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177 k. 66 (Przemysł wolno-handlowy); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178
(Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
245
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1939-1940).
246
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/2613 (Sprawa F. Szulca przeciwko M. Osuchowskiemu).
247
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja płatników podatku obrotowego, 1947-1948).
243
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Nieistniejący drewniany dom jaki stał w podwórku posesji przy Al. Św. Antoniego 30. Fotografie Andrzeja
Kobalczyka z 2008 r.

Św. Antoniego 31/33 (d. nr polic. 59, nr hip. 30) Piętrowy dom Pawła Petzholda

Dawna kamienica Pawła Petzholda i XIX-wieczny,
parterowy dom z facjatką K. Henkla. Fotografia z
grudnia 2017 r.

Od strony południowej XIX-wieczny
parterowy,
murowany
dom
z
jednoosiową facjatką w ryzalicie o
porządkowym numerze 33. Elewacja frontowa dziesięcioosiowa, asymetryczna. Dach stromy
kryty papą. Pierwotnie wejście do przelotowej sieni znajdowało się od strony ulicy. Obecnie
jest tam okno, a pozostało wejście od podwórza. Budynek od strony północnej, ścianą
szczytową przylega do jednopiętrowej murowanej kamienicy czynszowej z początku XX wieku,
która posiadała nr polic. 59 i nr hip. 30. Elewacja tego budynku pięcioosiowa z płasko sklepioną
bramą przejazdową w ostatniej osi. Po obu stronach bramy boniowane pilastry, a nad nią
wspornikowy balkon z metalową balustradą. Lico parteru rustykalnie boniowane. Okna
prostokątne, na piętrze o profilowanych obramieniach z gzymsem naczółkowym. Kondygnacje
oddzielone gzymsem kordonowym. Na pasem poddasza profilowany gzyms koronacyjny.
Poddasze doświetlone oknami w ścianie szczytowej. Pilastry i gzymsy uwypuklone
kolorystycznie.
W latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 59 należała do Karola Lechnera. Był tam dom
murowany, parterowy z facjatką i sienią przelotową w osi środkowej, pod gontem,
wybudowany według powtarzalnego planu jako dom mieszkalno-fabryczny dla tkaczy
osadników. Obecnie posiada zamurowane wejście do sieni od ulicy. Na uwagę zasługują
schody, prowadzące z sieni na poddasze, których stopnie wykonano z bloków piaskowca. Dom
przetrwał w dobrym stanie do współczesności i nosi numer porządkowy 33. W latach 60. XIX
wieku jako właściciel tego domu występuje Karol Henkel. Wtedy też w podwórku
wybudowano parterową, murowaną oficynę. Od ulicy, na parterze domu cztery izby i kuchnię
zajmował właściciel, dwie izby i kuchnię wynajmowała Emilia Mazarska a w facjatce jedną izbę
zajmowała Krystyna Zechman248. Pod koniec XIX wieku właścicielem nieruchomości pod nr 31
248

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
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został Paweł Petzhold (Petzold); zarządzała Zofia Müller. Przed 1914 r. był w tym domu zakład
fotograficzny R. Żychowicza249. W latach 30. XX wieku jako właściciel nieruchomości 33
występuje Józef Kanfiszer a następnie Wilhelm Grunert 250. Zajmował on mieszkanie nr 6 a
obok mieszkał Paweł Hofman. W mieszkaniu na parterze o nr 1 mieszkali Emma i Alfred Weggi
z dziećmi, sąsiednie mieszkanie zajmował August Konwischer z rodziną. Miał też w tym domu
mieszkanie Adolf Gaspary251. W budynku było 11 pomieszczeń mieszkalnych i dwa sklepy. Po
1945 r. był w tym miejscu sklep z owocami i warzywami Genowefy Cała.
Po wojnie nieruchomość przejęta przez MZBM. Wydzielono część o nr 31a, która zajęta została
przez Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego. Po roku 1945 mieszkał tu Tadeusz Balasiński,
który prowadził zakład krawiecki. Obecnie w zasobach komunalnych administrowana przez
TTBS.

Na pierwszym planie z prawej widok na fasadę domu Karola Lechnera przy ul. św. Antoniego 33, następnie
piętrowa kamienica Petzholda (nr 31) i dom Adolfa Augspacha (nr 29). Fotografia ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego (sygn. SMO-2-8891). Obok fragment kamiennych schodów prowadzących na poddasze XIXwiecznego domu przy Al. Św. Antoniego 33.

249

Polen. Adressbuch…, s. 259 (Tomaszów – zakłady fotograficzne).
APTM, AmTM gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga
biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
251
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Księga biercza podatku mieszkaniowego, 1938/1939).
250
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Św. Antoniego 32/34 (d. nr polic. 37) Obecnie trzypiętrowy blok mieszkalny Spółdzielni
Mieszkaniowej „Grota”. Wcześniej parterowy dom Bruno Millera.

Wielorodzinny
dom
mieszkalny
Spółdzielni Mieszkaniowej „Grota”
przy Al. Św. Antoniego 32/34

W międzywojniu posesja o nr 32 od frontu zabudowana parterowym domem z mieszkalnym
poddaszem i facjatką, należący do Zofii Miller, spadkobierczyni Brunona Karola Millera 252,
który tą nieruchomość posiadał od 1902 r. Wcześniej należała do Emmy Zauerman. Był to XIXwieczny budynek murowany z kamienia wapiennego i cegły, gładko otynkowany z
mieszkaniami w szczytach i facjatce poddasza. Elewacja frontowa siedmioosiowa, z wejściem
do sieni w osi środkowej a w skrajnych osiach z drzwiami do sklepów. W domu znajdowało się
11 izb mieszkalnych i 2 sklepy z wejściem od ulicy. W domu tym od roku 1898 mieścił się skład
i sklep Brunona Millera prowadzący handel win, wódek, tytoniu i towarów kolonialnych 253. W
podwórku parterowy fabryczny budynek tkalni ze ścianami z 4-calowych drewnianych bali, na
murowanej podmurówce z piwnicami wykorzystywany przez firmę „Brabenc i Jurgielewicz”.
Jeszcze przed I wojna światowa w domu od ulicy mieszkał Adolf Brabenc, który zajmował 3
pokoje z kuchnią. Po jednym pokoju zajmowała Klementyna Sare, Robert Miller a piętro z
facjatką zajmował właściciel Bruno Miller 254. Później mieszkanie po rodzinie Brabenca
zajmował jeden z najbardziej znanych tomaszowskich architektów przełomu XIX i XX wieku,
inż. architekt Karol Kleiber. W latach 30. XX wieku w dawnym domu fabrycznym Rajnhold Nykl
powadził tzw. „stoliczkową kręgielnię”, która faktycznie była grą zręcznościową, ale na
pieniądze255. W roku 1912 wartość domu oszacowano na 4448 rubli a całość nieruchomości
na 27611 rubli.

252

APTM AmTM gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga
biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
253
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 114 (reklama firmy B. Millera).
254
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1004 (Akta nr 66 dotyczące pożyczki dla K. Millera).
255
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/183 (Teczka przedsiębiorstw – zezwolenie SPBETM l.BA.7-16/33).
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Fragment nieistniejącego parterowego domu
Bruna Millera przy ul. św. Antoniego 32. Fot. z
lat 60. XX wieku ze zbiorów „FotoPolska.eu”.

W latach powojennych dom w
zasobach komunalnych zarządzany
przez MZBM z tym, że początkowo
przydzielony dla rodziny repatrianta Feliksa Wilkina, który jednocześnie był jego
administratorem. Po roku 1946 w lokalu z wejściem od ulicy Eugenia Zdulska otworzyła sklep
spożywczy, później był to sklep PSS Społem nr 18. W latach 80. XX wieku budynek popadł w
ruinę i na początku lat 90. XX wieku został wyburzony. Teren przeznaczono pod budowę bloku
Spółdzielni Mieszkaniowej „Grota”. Projektantem budynków było łódzkie biuro
architektoniczno-projektowe „Inwestprojekt”. W roku 1994 oddano do użytku budynek nr 32,
w którym było 35 lokali mieszkalnych. Drugi blok z 15 lokalami mieszkalnymi i 4 użytkowymi,
oddano do użytku w roku 1996. Oba budynki posiadają ściany nośne wykonane z cegły
ceramicznej, otynkowane, stropy żelbetowe, gęsto żebrowe a nad piwnicami z
prefabrykowanych płyt kanałowych256. Obecnie w części parteru z wejściem od ulicy, apteka,
fryzjer, biura PZU i notariusza.

Plan sytuacyjny z 1912 r. przedstawiający zabudowę posesji przy ul. św. Antoniego nr polic. 37, która wówczas
należała do Brunona Karola Millera. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1004.

256

Informacja działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Grota” w Tomaszowie Mazowieckim.
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św. Antoniego 36 Fragment jednopiętrowego domu Wajsa

Fotografia przedstawia południową część kamienicy
przy Al. Św. Antoniego 36. Z prawej strony widoczny
fragment
bloku
mieszkalnego
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Grota”.

Jednopiętrowa murowana kamienica z
wyburzoną częścią od strony północnej. W spisie właścicieli nieruchomości z 1922 r. wskazano,
że dom pod nr 34/36 należy do Joska Kohn i Samuela Wajsa. W tymże roku komisja budowlana
stwierdziła, że dom wymaga pilnego remontu a mieszkania na parterze posiadają przegniłe
podłogi i zagrzybione ściany. Zobowiązano Samuela Wajsa do przeprowadzenia remontu 257.
Trudno obecnie ustalić czy zalecenia komisji wykonano. Nie lepiej było w 1937 r. kiedy to
komisja sanitarna odnotowała, że „elewacja budynku frontowego odrapana, klatka schodowa
bardzo brudna, ustępy przepełnione, zlewy odprowadzane na ulicę”258.
W aktach Urzędu Skarbowego za lata 1937/1938 jako właściciel nadal figuruje Samuel Wajs
zam. przy ul. Pilicznej 38. W domu było 18 izb mieszkalnych i dwa sklepy. Roza Gromb
prowadziła tu pracownię gorseciarską a Fajgles Szymiecka krawiectwo.
Po wojnie nieruchomość we władaniu Leona Lady i rodziny Buczyńskich 259. Obecnie istnieje
jedynie południowa część domu, natomiast północna została rozebrana, a teren wykorzystano
pod budowę bloku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Grota”. Dawny jednopiętrowy
budynek mieszkalny stanowi własność prywatną.
Św. Antoniego 35/37 (dawny numer polic. domu 58a i 58b) dawny dom A. Hewerta.
.

Widok na kamienicę przy ul. św.
Antoniego 35. Z prawej strony stał
dom, który wyburzono pod budowę
nowej ulicy T. Seweryna. Fotografia z
jesieni 2018 r.

257

APTM AmTM gr. III, sygn. 459, k. 34 (Budowa i remonty domów w 1922 r.).
APTM AmTM, gr. III, sygn. 2178, k. 45 (Stan sanitarny posesji z 15.08.1937 r.).
259
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).
258
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Trudno jednoznacznie dociec kto był pierwszym posiadaczem tej nieruchomości. Pewne jest,
że w roku 1848, murowany dom pod nr 58 przy ul. św. Antoniego spustoszał i razem z placem
wystawiono go do sprzedaży wyceniając na 938 rubli srebrem 260. W roku 1859 r. Izaak Mosze
Steinman, który nabył ten plac pięć lat wcześniej, zbył swe prawa na rzecz Krzysztofa Ludwika
Steinke261. Wtedy, od przynajmniej 5 lat, na tej działce znajdował się murowany,
nietynkowany dom z kamienia wapiennego z dachem krytym gontem i murowane
zabudowania gospodarcze.

Plan działki z 1854 r. załączony do aktu
kupna nieruchomości przez Izaaka M.
Steinmana. Pusty plac z prawej strony
uliczki bez nazwy to późniejsza działka
zakupiona przez parafię ewangelicką pod
budowę kościoła. Od strony północnej
plac nr polic. 58 graniczył z
nieruchomością Karola Henkla a od
wschodu z placem Markusa Elbingera.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2.

W połowie lat 60. XIX wieku dom
w części należał do Ludwika
Steinke, który zajmował trzy izby na fabrykę sukna i dwa pokoje na poddaszu na mieszkanie.
Obok część domu o nr 58b w którym były trzy izby i piwnica, zajmował Gotfryd Haewert na
warsztaty tkackie262. Pod koniec wieku, około roku 1889, Adolf Hewert (Gewert) przebudował
dawny parterowy dom na jednopiętrowy frontowy z piętrową oficyną 263.

260

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2, vol. III (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
Tamże, k. 186.
262
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
263
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/941 (O budowie przez Adolfa Gewerta piętra na murowanym, parterowym domu
po pożarze pod numerem 58a i 58b w mieście Tomaszowie).
261
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Rysunek z 1889 r. opracowany przez inż. architekta A. Tarnowskiego dotyczącego projektu fasady domu Adolfa
Hewerta przy ul. św. Antoniego nr polic. 58a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/941.

Plan sytuacyjny i rzuty domu Adolfa Hewerta na projekcie z 1889 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/941.
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Rysunki z projektu opracowanego przez inz. architekta A. Tarnowskiego przedstawiają plan sytuacyjny zabudowy
placu przy ul. św. Antoniego nr polic. 58, przekrój domu frontowego i przekrój oficyny fabrycznej z widokiem jej
elewacji. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/941.

Budowla posadowiona na planie zbliżonym do litery „L”, bryła zwarta, bez podpiwniczenia, z
wysokim poddaszem i dachem dwuspadowym krytym papą. Elewacja frontowa symetryczna,
jedenastoosiowa. W środkowej części ściany wzdłużnej pozorny trójosiowy ryzalit z
trójkątnym szczytem z trzema okienkami doświetlającymi poddasze. W siódmej osi wejście do
sieni. W pasie parteru tynk boniowany i oddzielony od piętra podwójnym gzymsem
ciągnionym przez całą długość elewacji. Okna piętra zamknięte w ozdobnych obramieniach a
w części ryzalitowej z ozdobnymi naczółkami. Ozdoby architektoniczne uwypuklone
kolorystycznie.
W latach międzywojennych dom należał do Aleksandra Hewerta i Gotfryda Ludwika Hewerta.
Część należąca do G.L. Hewerta w 1937 r. zajęta przez komornika i wystawiona na licytację z
cena wywoławczą 39 775 zł264. Budynek Hewertów mieścił 24 izby mieszkalne i dwa sklepy. W
roku 1925 pod numerem 37 Aleksander Blimer wybudował murowany dom piętrowy z
siedmioma mieszkaniami265. Warto odnotować, że w tatach 30. XX wieku w mieszkaniu nr 6
mieszkał z rodziną Wacław Smulski, prezydent Tomaszowa, działacz PPS. Nieruchomość
Obecnie w miejscu posesji nr 37 przebiega ulica T. Seweryna.
Po wojnie nieruchomość podzielona na trzy części. Dwie we władaniu MZBM jako własność
komunalna a w jednej części należąca do Romana Rożeja. W roku 1971 od nieruchomości
odłączono niezabudowaną część południowo wschodnią placu i wywłaszczono pod budowę
nowej ulicy prowadzącej na osiedle Zapiecek266.

264

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2115 (Sprawy sądowe Zarządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.), poz. 473 dot. domu A. Blimela przy ul. św.
Antoniego 35.
266
APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi, sygn. 39/825/0/26/5986
(Wywłaszczenie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 35 w Tomaszowie Mazowieckim pod budowę ulicy T.
Seweryna).
265
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Św. Antoniego 38 (d. nr polic. 38b, nr księgi wieczystej 652) Dawny dom czynszowy
Fürstenwaldów
.

Widok frontowej elewacji domu
przy Al. Św. Antoniego 38.
Fotografia z jesieni 2018 r.

Rysunek z projektu wykonanego w 1896 r. przez inż. architekta W. Srokę przedstawiający fasadę domu K.
Fürstenwalda przy ul. św. Antoniego nr polic. 38. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5905.

Dom i oficyna wybudowane równocześnie około roku 1897 przez Emilię i Karola
Fürstenwaldów, którzy w tym samym czasie nabyli prawa własności tej nieruchomości 267. W
latach 30. XIX wieku nieruchomość pod nr polic. 38 należała na zasadzie kontraktu wieczystodzierżawnego do Alwiny z Hentschów Sanerman mieszkającej wówczas też przy ul. św.
Antoniego, ale w domu pod nr 37. 14 kwietnia 1860 r. swe prawa do tej nieruchomości zbyła

267

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2483 (Nabycie prawa własności przez małżonków Fürstenwald do nieruchomości
czynszowej nr 38 w Tomaszowie).
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za 37 rubli srebrem na Karola Wilhelma Fürstenwalda 268. Nieruchomość w posiadaniu rodziny
Fürstenwaldów pozostawała do roku 1913. Później należała do Eliasza i Racheli Rajzbaumów,
a od 1925 r. do ich spadkobierców. Od 1929 r. w posiadaniu Hersza Mordki i Adeli małżonków
Rubinek.

Plan sytuacyjny z 1896 r. i obok z 1930 r przedstawiający zabudowę placu przy ul. św. Antoniego 38. APPT, PTKM,
sygn. 48/71/0/-/1032; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5905.

268

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2, k. 30-31 i 167 (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
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Rzuty parteru i pietra kamienicy i oficyn przy ul. św. Antoniego 38 pokazujące rozkład pomieszczeń na planie z
1896 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5905.

Jednopiętrowy dom frontowy połączony z oficyną, parterowym domem dla stróża i budynkami
gospodarczymi tworzył zwartą bryłę posadowioną na planie zbliżonym do litery „U”. Elewacja
frontowa budynku głównego w układzie symetrycznym, jedenastoosiowa z sklepiona łukowo
bramą przejazdową w osi środkowej. Nad bramą balkon wspornikowy z ażurową metalową
balustradą. Takie same balkony w osi trzeciej i dziewiątej. W narożnikach boniowane lizeny.
Nisze prostokątnych okien zamknięte w ozdobnych obramieniach. Nad oknami balkonowymi
trójkątne naczółki. W pasie poddasza w
osiach po dwa niewielkie okienka
wentylacyjne. Fasada zwieńczona niewielkim
gzymsem podrynnowym a w osi środkowej
prostokątnym szczytem. Elewacja od strony
ul. Żwirki i Wigury gładko otynkowana bez
ozdób architektonicznych. W budynku
głównym i oficynie znajdowały się 33 izby
mieszkalne.
Z
opisu
nieruchomości
sporządzonego w 1935 r. wynika, że
mieszkania
posiadały
oświetlenie
elektryczne, instalację gazową, wodociągową
i lokalną kanalizację. W podwórku studnia
bita z pompą.

Anons prasowy Hersza Rubinka, właściciela domu przy
ul. św. Antoniego 38 jaki publikowany był w latach 30.
w prasie lokalnej i krajowej.
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Jak wcześniej zaznaczyłem, w roku 1922 w spisie właścicieli nieruchomości zapisano, że
nieruchomość należy do Ruchli Rajzbaum269. Z kolei w spisie podatników za lata 1938-1939
jako właściciele wymienieni zostali Hirsz i Ajdla Rubinek 270. Nieruchomość zakupili korzystając
w znacznej części z kredytu Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego271. W chwili
zakupu, czyli w roku 1930 wartość nieruchomość oszacowano na 166 tys. zł.
W latach międzywojennych w domu tym mieszkał Mosze Kirszenbaum, który zajmował 7pokojowe mieszkanie, prowadził on wyrób sukna przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 15.
Pieciopokojowe mieszkanie zajmował właściciel domu Hersz Rubinek. Miała tu też 2-pokojowe
mieszkanie Sabina Kapuścińska, właścicielka kina „Modern” mieszczącego się przy ul. Prez.
Ignacego Mościckiego 6. Ponadto mieszkania dwupokojowe zajmowały rodziny Alfreda Denke,
Isera Bornsteina, Kazimierza Kokulara, Antoniego Jargockiego, Stanisława Leszczyńskiego,
Abrama Żuk, Abrama Rappaport, D. Cubera i M. Landau 272. Na parterze sześć pokoi i kuchnię
zajmował do roku 1931 miejscowy oddział Komitetu Robotniczego PPS i miejscowy oddział
Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Włókienniczego273. Właśnie przy tym domu od
strony parku zbierali się uczestnicy manifestacji 1 majowych 274. W tym też czasie była tu też
redakcja pisma „Proletariat Tomaszowski”275. Następnie te same pomieszczenia zajął na swą
siedzibę tomaszowski oddział Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego przewodniczącym był
wówczas Stefan Bąbiński a jego żona Irena kierowała sekcją żeńską276.

Grupa tomaszowskiego oddziału Związku Strzeleckiego (ze Stefanem Bąbińskim w środku) przed uroczyście
udekorowaną bramą kamienicy przy ul. św. Antoniego 38. Fotografia prawdopodobnie wykonana w drugiej
połowie lat 20. XX wieku. Zbiory Jednostki Strzeleckiej 1002.

269

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938).
271
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1032 (Pożyczka nr 258 dla Hersza Mordki i Ajdli vel Adeli Rubinek i Wacławy
Kukiełczyńskiej). Właściciel nieruchomości H. Rubinek zajmował dla swych potrzeb lokal nr 4, ale faktycznie
mieszkał przy ul. św. Antoniego 19.
272
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Księga biercza podatku mieszkaniowego, 1938/1939).
273
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/3557 (Sprawa o eksmisję Komitetu PPS).
274
M. J. Małagocki, 1 Maja w Tomaszowie (w dwudziestoleciu międzywojennym), „Tomaszowski Informator
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Po wojnie i wcześniej od 1941 r. jako władający nieruchomością występowali Józef i Wacława
Kukiełczyńscy277. W roku 1945-1946 dom zajęty przez Milicję Obywatelską z przeznaczeniem
na planowaną siedzibę Komendy Powiatowej. Jednak z uwagi na utworzenie KP MO w
Brzezinach w dyspozycji milicji pozostawiono dwa mieszkania, a pozostałymi dysponował
Wydział Lokalowy MRN. Po roku 1946 Stefan Koszel uruchomił w tym domu warsztat szewski
a Henryk Szczotka zakład krawiecki. Obecnie dom po gruntownym remoncie. W części parteru
sklepy i zakład poligraficzny.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).

102

