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Tomaszów do 1830 roku
Tomaszów Mazowiecki jest stosunkowo młodym miastem na polskie warunki. Jego
metryka sięga niewiele ponad 230 lat, a wszystko zaczęło się od osady górniczo-hutniczej,
założonej w 1788 r. przez Tomasza Adama Ostrowskiego [il. 1].
W 1786 r. nabył od Ledóchowskich - rodziny swej drugiej żony Apolonii - dobra ujezdzkie,
w skład których wchodziły: Ujazd z zamkiem oraz wsie: Tobiasze, Skrzynki, Przesiadłów,
Ojrzanów, Sangrodz, Niebrów, Łagiewniki, Zawada, Brzustówka, młyn Ruda, Starzyce,
Cekanów, Lipianki, Żelechlin i Żelechlinek. Ostrowscy, którzy w 1798 r. otrzymali
dziedziczny tytuł hrabiowski, na trwale związali swoje dalsze losy z terenem dzisiejszego
powiatu tomaszowskiego.
Impulsem dla powstania osady było odkrycie złóż syderytowych rud żelaza w okolicach
pobliskiej wsi Niebrów. Syderyt [il. 2] – węglan żelaza – to dość uboga ruda, zawierająca
ok. 48% żelaza.
Nad Wolbórką, gdzie dziś zaczyna się ulica św. Antoniego (w okolicach "Media Expert") [il.
3], wybudowano wielki piec (istniał do połowy XIX wieku). W następnych latach powstały
kolejne obiekty produkcyjne, jak fryszerki i piec giserski, tworząc niewielki ośrodek
hutniczy i metalurgiczny. Siły napędowej do poruszania zamontowanych w nich urządzeń
dostarczała spiętrzona w tym celu Wolbórka. Pamiątką po tych najdawniejszych dziejach
późniejszego Tomaszowa są nieliczne obiekty pokazywane dziś na stałej wystawie
historycznej, jak bryły żużla wielkopiecowego i łyżka do nalewania surówki.
Osada znana była pod kilkoma nazwami: Kuźnice Tomaszowskie, Kuźnice Tomaszowe,
Kuźnice-Tomaszów czy wreszcie w skrócie Tomaszów lub Tomaszew. Na wydanej w
okresie zaboru pruskiego mapie użyto niemieckiej nazwy Tomaszew-Eisenhammer.
Zamieszkiwało ją około 50 osób w ośmiu domach. Znajdowały się one w okolicach
dzisiejszej ulicy Tkackiej. Pierwsi mieszkańcy przybyli z Miedzianej Góry na
Kielecczyźnie, gdzie zaczął się już rozwijać przemysł wydobywczy.
Osada należała do parafii Tobiasze i właśnie w księgach metrykalnych, w aktach urodzeń i
zgonów znalazły się pierwsze pisemne wzmianki poświadczające jej istnienie.
W 1805 r. dobra ujezdzkie otrzymał w prezencie ślubnym od ojca Antoni Jan hr. Ostrowski
[il. 4], najstarszy syn Antoniego. Około 1810 r. postanowił wybudować w położonym nieco
na uboczu Tomaszowie letni pałacyk w stylu klasycystycznym [il. 5]. W niespokojnych
czasach wojen napoleońskich miał on zapewnić bezpieczeństwo żonie Antoniego – Józefie z
Morskich [il. 6] – i ich dzieciom. W ciągu kolejnych dwudziestu lat pałac rozbudowywano.
Niestety, Józefie nie było dane nacieszyć się wspaniałym prezentem kochającego męża –
zmarła w 1813 r. w wieku zaledwie 26 lat.
Już po kilkunastu latach okazało się, że ruda żelaza nie jest aż tak wydajna, jak się
początkowo wydawało. Osada zaczęła podupadać. Liczba mieszkańców spadła do około 30,
domów – do czterech.
Na początku lat 20. XIX w. Antoni hr. Ostrowski postanowił przekształcić Tomaszów w
ośrodek przemysłu sukienniczego. Około 1822 r. ostatecznie zaprzestano używać określenia
Kuźnice Tomaszowskie, pod koniec tegoż roku do Tomaszowa przybyli pierwsi sukiennicy
z Görlitz (dziś miasto podzielone granicą – po polskiej stronie Zgorzelec). Nowi osadnicy
pochodzili z ówczesnych krajów niemieckich - głównie Śląska i Saksonii, ale też z bardziej
odległych regionów. Rozwijające się w Europie Zachodniej manufaktury były wręcz
zabójczą konkurencją dla właścicieli małych, rodzinnych warsztatów tkackich. Alternatywą
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dla przekwalifikowania było szukanie dla siebie nowego miejsca w Królestwie Polskim,
którego władze stawiały na rozwój włókiennictwa.
Ośrodek szybko się rozwijał. Już w 1823 r. było w osadzie 37 majstrów oraz 75
czeladników sukienniczych. W 1830 r. odnotowano w Tomaszowie obecność 11
fabrykantów, 182 sukienników, 13 postrzygaczy, 8 tkaczy, 3 pasamotników i szmuklerzy, 1
farbiarza i 1 powroźnika. Licznie była reprezentowana wówczas także grupa zawodów
budowlanych (14 cieśli, 18 murarzy, 8 stolarzy, 8 szklarzy i 1 dekarz). Wpływ na tak
znaczną liczbę rzemieślników tej specjalności miał ożywiony ruch budowlany.
Przetwórstwem i obróbką metali zajmowało się 8 kowali, 5 gwoździarzy, 2 blacharzy, 2
ślusarzy, 2 tokarzy, fabrykant żelaza oraz 6 górników zatrudnionych w kopalni rudy
żelaznej. Do najbardziej licznych zawodów należeli jednak: krawcy, których było aż 37,
piekarzy – 18 i rzeźników – 13. Kupców i kramarzy było w Tomaszowie 23, przekupniów –
5, szynkarzy soli – 6, faktorów – 4 oraz 12 szynkarzy i 1 oberżysta. Tak więc społeczeństwo
Tomaszowa było zróżnicowane pod względem zawodowym, jednak przewagę mieli
przedstawiciele włókiennictwa.
Antoni hr. Ostrowski reprezentował otwarte, oświeceniowe poglądy. W jego dobrach nie
było mowy o dyskryminacji wyznaniowej czy narodowościowej. Każdy, kto mógł
przyczynić się do rozwoju gospodarczego, był mile widziany. Kontrakty dzierżawne
drukowano w języku polskim i niemieckim – użycie danej wersji zależało od narodowości
osadnika (sam Antoni hr. Ostrowski posługiwał się swobodnie językiem niemieckim,
podobnie jak francuskim). We Frankfurcie nad Menem powstała swego rodzaju agencja
pośrednictwa pracy, w tym też zachodnioniemieckim mieście w 1830 r. ukazała się broszura
Antoniego hr. Ostrowskiego zachęcająca do osiedlania się w Tomaszowie
[https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/51412/edition/49117/content].
Obok Niemców, których wówczas było w Tomaszowie najwięcej, osiedlało się wielu
Żydów. W rozwijającym się ośrodku powstały świątynie, szkoły, a także cmentarze dla
różnych wspólnot religijno-etnicznych. Przy Rynku św. Józefa (dzisiejszym pl. Kościuszki)
już w latach 20. XIX w. wybudowano kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy (obecnie
nieczynny), obok znalazła się szkoła ewangelicka [il. 7]. Katolicy otrzymali kościół
przeniesiony z pobliskiej wsi Tobiasze (do której początkowo należał Tomaszów) [il. 8].
Kolejny kościół katolicki miał powstać na tzw. Gaworku (dziś u zbiegu al. Marszałka
Piłsudskiego i ul. Legionów, gdzie w dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano
szkołę).
Na zróżnicowanie etniczne mieszkańców wskazywały także nazwy ulic: Gierlicka (od
Görlitz), Grinberska (od Grünberg – dzisiejszej Zielonej Góry), Bóżnicza, Mojżesza.
Oczywiście powstawały także kolejne budynki fabryczne, jak najstarszy istniejący do dziś
obiekt przemysłowy Tomaszowa – przędzalnia "Batavia" (dziś Tomaszowska Fabryka
Filców Technicznych) [il. 9]. Na szczycie budynku można przeczytać datę 1827 [il. 10].
W 1824 r. Tomaszów uzyskał status osady handlowo-przemysłowej. Za sprawą Antoniego
hr. Ostrowskiego doszło do przeniesienia z Lubochni poczty, uruchomienia działalności
szkoły elementarnej, powstała w Tomaszowie także kawiarnia, cukiernia oraz apteka. A
ponieważ niemieckim osadnikom trudno było wyobrazić sobie życia bez piwa – ok. 1830 r.
wybudowano także browar.
6 lipca 1830 r. Tomaszów otrzymał prawa miasta prywatnego, ale to już temat na inną
opowieść.
dr Daniel Warzocha
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Tomasz Adam hr. Ostrowski
(1735-1817), założyciel Kuźnic
Tomaszowskich
(www.muzeumtomaszow.pl)
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Syderyt
–
ruda
(Wikimedia Commons)

żelaza
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Początek ul. św. Antoniego,
gdzie ok. 1788 r. wybudowano
wielki piec (fot. Daniel
Warzocha, 2018)
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Antoni Jan hr. Ostrowski (17821845),
który
przekształcił
Kuźnice Tomaszowskie
w
Tomaszów
Mazowiecki
–
ośrodek
przemysłu
włókienniczego
(www.muzeumtomaszow.pl)
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Pałac Ostrowskich – widok z
ok. 1900 r. (zbiory Muzeum w
Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego)
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Józefa
z
Morskich
hr.
Ostrowska
(1787-1813),
ukochana żona Antoniego hr.
Ostrowskiego,
dla
której
wybudował
pałac
w
Tomaszowie (zbiory Muzeum w
Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego)
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Kościół ewangelicki św. Trójcy
i dawna szkoła ewangelicka
(fot. Gustaw Andraschko, okres
II wojny światowej – zbiory
Narodowego
Archiwum
Cyfrowego)
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Kościół katolicki św. Wacława
przeniesiony w 1825 r. ze wsi
Tobiasze do Tomaszowa ("Echo
Mazowieckie" 1927 – zbiory
Muzeum
w
Tomaszowie
Mazowieckim im. Antoniego
hr. Ostrowskiego)
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"Batavia" – dziś Tomaszowska
Fabryka Filców Technicznych –
najstarszy zachowany obiekt
przemysłowy Tomaszowa (fot.
Daniel Warzocha, 2018)
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Daty 1827 (budowy obiektu) i
1894 (jego rozbudowy) na
szczycie "Batavii" (fot. Daniel
Warzocha, 2018)
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Najdawniejszy
widok
Tomaszowa z lat 30. XIX w.
(zbiory Muzeum w Tomaszowie
Mazowieckim im. Antoniego
hr. Ostrowskiego)

