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ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W planach zabudowy z 1824 r. Rynek św. Józefa przecinała ulica Kaliska, która miała
stać się główną ulicą osady a jednocześnie przebiegał nią takt komunikacyjny z Piotrkowa do
Rawy (późniejsza szosa z Częstochowy do Warszawy). Miała to być ulica reprezentacyjna.
Jednak na pierwszy bruk musiała czekać do roku 1873 1. Natomiast aleją spacerową stała się
dopiero w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, kiedy to obsadzono ją podwójnym szpalerem
drzew liściastych, głównie kasztanowcami 2. Wtedy to lokalna prasa pisała, że jest szczególnie
zadbaną i najładniejszą ulicą miasta. Zalman Żółtowski w swych wspomnieniach tak opisuje
kasztanowe aleje „…chodniki z ławkami, żeby przechodnie mogli odpocząć, porozmawiać o
polityce i wydarzeniach w mieście, poplotkować. A to wszystko w cieniu rosochatych drzew po
obu stronach, po których skakały rude wiewiórki, schodząc od czasu do czasu na ziemię, gdzie
przechodnie rzucali im różne cukierki, a czasem nawet orzecha, co sprawiało im wielką
przyjemność”3.

Aleja spacerowa ul. Kaliskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Wówczas były trzy szpalery drzew i dwie alejki
spacerowe, które zaczynały się przy Rynku św. Józefa a kończyły przy ul. Farnej. Na całej tej długości teren
spacerowy był obustronnie ogrodzony drewnianym parkanem. Karta pocztowa ze zbiorów G. Węglarskiego.

W oku 1890 rozpoczęto brukowanie chodników ulicy Kaliskiej, ale trwało to aż do roku
1912 . Trotuary do skrzyżowania z ul. Farną zostały wyłożone betonowymi płytami dopiero w
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/2.9/1164 (Brukowanie ulicy Kaliskiej).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3556 (Sadzenie drzew na ul. Kaliskiej i Pilicznej, 1898-1899).
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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. 101 (robocza kopia tłumaczenia w
posiadaniu autora).
4
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4625 (Brukowanie chodników ul. Kaliskiej i Pilicznej, 1912).
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roku 19285. Wtedy to zakład brukarski Władysława Rózgi wykonał chodnik o pow. 1739 m² i
wybrukował podjazdy do bram posesji. W latach 1936-1938 w ramach przebudowy i
modernizacji drogi państwowej nr 14 na długości 774 m od Pl. T. Kościuszki do skrzyżowania z
ul. Legionów zmieniono bruk z kamieni głazowych na kostkę bazaltową 6. Nawierzchnie z kostki
położono na obu jezdniach szerokości po 6 m. Na odcinku od ul. Legionów w kierunku
Piotrkowa ulica nie posiadała chodnika, jezdnia miała dywanik smołowy szeroki na 3,8 m a po
jego obu stronach ułożone były płyty żelbetowe szerokości 80 cm 7. Od tego czasu ulica była
jeszcze kilka razy modernizowana. Ostatni remont jezdni, chodników i ciągu spacerowego miał
miejsce w 2009 r. Obecnie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest droga powiatową o
oznaczeniu 4332E8.
Podczas pierwszej okupacji niemieckiej w latach 1915-1918 ulica otrzymała nazwę Alei
Hindenburga (Hindenburgallee). Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. wróciła do
dawnej nazwy i na powrót była ulicą Kaliską. W roku 1925 zmieniono nazwę ulicy Kaliskiej na
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas drugiej okupacji niemieckiej w latach 1940-1945
znów była Al. Hindenburga. Od 18 stycznia 1946 do 1990 r. nosiła nazwę Al. Wojska Polskiego 9.
Do roku 1962 ulica nie posiadała kanalizacji i publicznego wodociągu10. Wodę czerpano ręcznie
ze studni, które były prawie na wszystkich posesjach. Tylko niektóre domy posiadały pompy i
hydrofory motorowe. Natomiast ścieki gromadzono w szambach i opróżniano ręcznie.
Niestety niektórzy właściciele kamienic próbowali odprowadzać ścieki przez uliczny kanał
burzowy wprost do rzeki Wolbórki.
Pierwsze 8 latarni gazowych rozświetliło ulicę dopiero w roku 1910, a w roku 1923 pojawiły
się pierwsze latarnie elektryczne11. Około roku 1910 tak jak i na innych głównych ulicach
pojawiły się pierwsze kamienne słupy ogłoszeniowe12.
Ze spisu mieszkańców jaki przeprowadzono w latach 1938/1939 przy Al. Marszałka
Piłsudskiego mieszkało 1266 osób w tym 758 Żydów 13. Osiemnaście lat później, w czerwcu
1955 r. przy tej ulicy było 66 domów w tym 22 parterowych, 31 jednopiętrowych i 13
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1110 (Budowa i konserwacja ulic. Zlecenie na roboty brukarskie dla zakładu
Władysława Rózgi zam. ul. Szeroka 16).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2701 (Budowa i przebudowa ulic, 1938).
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APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic 1953-1958. Opis dróg państwowych w Tomaszowie Maz.).
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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].
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APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i ZM), sygn.
49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty. Uchwała nr 28 MRN z 18 stycznia 1946 r. o przemianowaniu nazw ulic i
zatwierdzenie z 20 lutego 1946 r. WRN w Łodzi).
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APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1462 (Budowa wodociągów i kanalizacji, 1962).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 405, 638, 859 i 1713 (Oświetlenie miasta).
12
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4490 (O budowie 12 kamiennych słupów ogłoszeniowych przez Feliksa
Pruskiego).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2582 (Statystyka, 1938-1939).
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dwupiętrowych. W 296 lokalach z 552 izbami mieszkało 1357 osób. Nieomal połowa mieszkań
(142) znajdowała się w gestii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (MZBM) 14.
Pierwsze domy przy tej ulicy zaczęto budować w latach 1824–1825 po jej południowej stronie.
Powstały wtedy cztery domy parterowe, murowane z kamienia wapiennego i kryte gontem.
Posiadały w osi środkowej dużą przelotową sień z wejściem od ulicy, nad nim facjatka
zwieńczona trójkątnym szczytem. Były budowane z środków dziedzica osady i przeznaczone
dla tkaczy osadników. Dwa z nich miały długości 36 łokci i szerokie na 20 łokci. Dwa następne
o wymiarach 75 na 24 łokcie. Przetrwały one do współczesności. Są to obecnie budynki pod nr
4, 6, 8, 18. Z własnych środków wybudowane zostały domy przez mularza Antoniego Kinzel
(nr polic. 80), mularza Franciszka Rostowskiego (nr polic. 96), szynkarza Karola Szwede (nr
polic. 98), sukiennika Gotliba Grunerta (nr polic. 104), mularza August Hofmana (nr polic. 103).
Na koniec roku 1826 przy ulicy Kaliskiej zakończono budowę domu kowala Karola Elbingera,
mularza Karola Prajtza, sukiennika Helwiga, ekonoma Kwiatkowskiego i postrzygacza
Hainego15. Były one budowane na podstawie powtarzalnych, typowych projektów jako
parterowe, na planie prostokąta w układzie dwutraktowym, z sienią przelotową na osi i
piętrową facjatka zwieńczoną trójkątnym szczytem. Różniły się wymiarami i ilością okien, ale
zawsze budowano je z zachowaniem powyższych zasad i proporcji, tak że sień miała szerokość
od 4 do 6 łokci, izba szeroka od 8 do 10 łokci. Pod koniec XIX wieku zaczęto budować piętrowe
domy czynszowe przebudowując już istniejące budynki lub też budując je od podstaw. Były to
domy zaprojektowane i zbudowane tak, aby właściciele ciągnęli zyski z wynajmu mieszkań. W
większości powstawały domy jedno i dwupiętrowe, w układzie dwutraktowym z jedną klatką
schodową i bramą przejazdową w osi środkowej. Zazwyczaj równolegle z budową domu
frontowego przybudowywano od podwórka jedną lub dwie murowane oficyny. Tak jak
wspomniałem wcześniej, prawie wszystkie budynki nie posiadały instalacji wodnokanalizacyjnej, a oświetlenie elektryczne w mieszkaniach pojawiło się dopiero na początku lat
20. XX wieku.
Przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego zachowały się cztery domy z lat 20. XIX wieku, które były
zasiedlone jeszcze przed 1830 r. przez tkaczy rękodzielników (pod nr 4, 6, 8,18). Jest też jeden
zrekonstruowany budynek z tego samego okresu (pod nr 34) oraz kilkanaście kamieniczek
wybudowanych pod koniec wieku XIX i na początku XX wieku. Poniżej opis tych domów i ich
historii.
Nr 1/3 Dwupiętrowa, narożna, trzyfrontowa kamienica czynszowa Oderfeldów. Dawny nr
polic. 13 natomiast plac wg XIX wiecznego rej. pomiarowego nosił nr 44. Część domu od ul.
Grunwaldzkiej (d. ul. Kramarskiej) oznaczona obecnie nr 9.
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APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1490 (Teczka GKM IV/10/1955-1958 stan substancji mieszkaniowej
Tomaszowa Mazowieckiego wg zestawienia na 30 czerwca 1955 r.).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0 (Spis właścicieli nieruchomości wg ulic z 1827 r.).
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Współczesny widok na północno-zachodnią elewację domu przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 1/3. Fot. z 2019 r.

Nieruchomość została już opisana w części opracowania dotyczącej Pl. Kościuszki (nr 14/15).
Przypomnę tylko, że jej historia sięga roku 1827. Wówczas był w tym miejscu magazyn
fabryczny Samuela Salina, a od roku 1839 warsztaty tkackie i mieszkanie jego zięcia Wilhelma
Blachmana16. Wtedy budynek fabryczny i mieszkalny usytułowany był frontem do Rynku,
natomiast od strony ul. Kaliskiej ulokowano budynki gospodarcze (bauernia i drwalnia). Od
strony ul. Kramarskiej znajdował się ogród warzywny. W połowie XIX wieku nieruchomość była
własnością Mośka Arona i Icka Sztejmanów17. W drugiej połowie wieku XIX powstał
jednopiętrowy budynek murowany kupca Wajnberga. Rozbudowany przez Gustawa
Oderfelda i Michała vel Mosze Śpiewaka do stanu w jakim jest obecnie. W okresie
międzywojennym trzyfrontowy, dwupiętrowy dom należał do adwokata Dawida Hipolita
Oderfelda z Częstochowy oraz Margerity Oderfeld, Abe Lajzerowicza, Arona Nissbauma, którzy
byli sukcesorami Michała Śpiewaka18.
Od strony ul. Piłsudskiego było wejście do Żydowskiego Banku Ludowego, którego dyrektorem
był Stanisław Kartuz. Była tu kancelaria adwokata Alfreda Kona i adwokata Mojżesza
Wajnsztajna. Miał tu swój gabinet felczer Hara Rozenberg. Między innymi mieszkał tu rabin
Samuel Brot. Od frontu w latach 30. XX wieku mieścił się sklep kolonialny Powszechnej
Spółdzielni Robotniczej, sklep z winami, wódkami i likierami Abrama Szylita, sklep wędliniarski
Apolonii Jackowskiej i Jakuba Wątróbskiego, który miał wytwórnię wędlin przy ul. Mireckiego
38. Był też sklep spożywczy Marii Wilczek, piekarnia a właściwie sprzedaż pieczywa z piekarni
przy B. Głowackiego 61 należącej do Piotra Piekarskiego oraz restauracja Chany Lajzerowicz.
W podwórku Wacław Skorupski prowadził skup i przerób mleka a Alfred Fajfer zakład
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/55, k. 11 i n. (Lokal na Magistrat, opis sytuacji prawnej domu nr 13).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk - opis domu nr 13).
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APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/102 (Podatek od
nieruchomości, 1938); APTM, MRN i PMRN sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (Akta inspekcji budowlanej 1961
r. Opis nieruchomości Pl. T. Kościuszki 14/15).
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szewski19. W latach 30. XX wieku na wysokości tej posesji, ale w ciągu alejek stał kiosk z
papierosami i tytoniem Szczepana Klimy 20.
Tuż po wojnie Antoni Cyperling otworzył warsztat dziewiarski, Stanisław Galwas warsztat
naprawy rowerów, Kazimierz Fabiański sklep spożywczy, Leon Jachyniak warsztat krawiecki,
Stanisław Wróbel farbiarnię 21. W latach 60. w północnej części budynku ulokowano biura
miejscowego oddziału PZU, a na dachu od strony wschodniej, zainstalowano pierwszy neon
„Przezorny zawsze ubezpieczony”. Obecnie w ściętym narożniku na parterze wejście do
sklepu rybnego, od strony północnej ulokowała się filia banku i zakład fotograficzny.

Z prawej strony karty pocztowej widoczna trzykondygnacyjna kamienica rozbudowana w 1896 r. przez Michała
Śpiewaka i Gustawa Oderfelda. Centralnie cerkiew a z jej lewej strony kamienica Wolfa i Berka Warmbrunów.
Karta pocztowa ze zbiorów G. Węglarskiego.

.

Wysunięty balkon w zaokrąglonym narożniku kamienicy
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/3 oparty został na
pięciu żeliwnych wspornikach. Nieomal wszystkie balkony
w domach przy tej ulicy są wsparte w podobny sposób na
nieomal takich samych ozdobnie wykonanych żelaznych
wspornikach.
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Podatek przemysłowy za lata 1937-1938).
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
20

6

Nr 2 Narożna, dwupiętrowa, dwufrontowa kamienica czynszowa Warmbrunów. Dawniej nr
polic. 69 i 69a, plac wg rej. pomiarowego nr 9, od ul. Grunwaldzkiej nr 3/5.

Na pierwszym planie z lewej strony
fragment dwupiętrowej kamienicy W.B.
Warmbrunów. Karta pocztowa ze zbiorów
G. Węglarskiego

W roku 1826 Gotlib Heyne wszedł w
posiadanie niezabudowanej działki o nr polic. 69. Prawdopodobnie to on w roku następnym
wybudował murowany dom pod gontem z pięcioma izbami mieszkalnymi i trzema izbami
fabrycznymi. Dwa lata później za 3 600 złotych polskich (złp) odstąpił prawa do tego placu,
dzierżawy 1,5 morgowego ogrodu i niewykończony dom na rzecz tkacza sukna Józef Pfejffer,
przybyłego ze Zgorzelca. On to 15 października 1828 r. zawarł z Antonim hr. Ostrowskim nowy
kontrakt wieczysto-dzierżawny i wszedł w posiadanie placu i domu przy zbiegu ul. Kaliskiej z
ul. Kramarską oraz działki na ogród o pow. 1,5 morgi. Wówczas stojący przy ulicy Kaliskiej dom
miał w ścianie frontowej 11 okien 22. Ubezpieczony w Dyrekcji Ubezpieczeń Asekuracyjnych na
920 rubli srebrem.
Józef Pfejffer posiadał trzy warsztaty tkackie i zatrudniał 6 robotników. W rok później
założył tkalnię z 8 warsztatami ręcznymi. Posiadał kapitał w wysokości 18 000 złp i kredyt w
Banku Polskim do 16 000 złp. Nieruchomości ubezpieczył w Towarzystwie Ogniowym na 8 100
złp. W 1847 r. założył fabrykę sukna, której szacunkowa wartość założeniowa 23 wynosiła 10
tys. rb. a roczne utrzymanie produkcji kosztowało 7 500 rb.
Po roku 1855 właścicielem połowy nieruchomość na rogu ul. Kaliskiej i Kramarskiej
został Herman Brantigan a drugiej połowy Ernest i Edward Roland. Brantigan
(prawdopodobnie za przyzwoleniem Rolandów) wynajmował dom, stajnię, stodołę i budynek
fabryczny na kwatery dla oficerów stacjonujących w mieście wojsk carskich. Za wynajem
płacono mu 150 rubli rocznie 24. W latach 70. XIX wieku nieruchomość nabył na własność
właściciel parowej fabryki sukna Edward Roland25 (więcej o fabryce Rolanda przy opisie
sąsiedniej posesji o nr 4). On to od roku 1874 za zgodą brata Ernesta Rolanda wynajmował
nieruchomość wraz z maszyną parową dla Huberta Edwarda Sempor a następnie dla braci
Ottona, Gustawa i Teodora Zimemanów na potrzeby ich zakładu ślusarsko mechanicznego 26.
W połowie lat 90. XIX wieku E. Roland sprzedał nieruchomość Wolfowi i Berkowi
Warmbrunom. W latach 1898-1899 dom został gruntownie przebudowany przez braci
22

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/127, k. 200 (Sprawozdania burmistrza Tomaszowa 1830-1833).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1873); sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek
podymny za lata 1871-1877); sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za 1896 r.).
26
APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego (dalej: HPB), sygn. 49/247/0/1/29 (Księga wieczysta dla nieruchomości
nr polic. 69, nr hip. 27, akt notarialny z 1874 r. zawarty przed rejentem Gustawem Wilhelmem Millerem).
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Warmbrunów27. Powstał narożny, murowany z cegły, dwupiętowy, podpiwniczony dom
czynszowy z 67 izbami mieszkalnymi i umiejscowionymi na parterze siedmioma sklepami.
Budynek o zwartej bryle, posadowiony na planie zbliżonym do litery L. Fasada zachodnia o
dłuższym ramieniu, położona równolegle do osi ul. Grunwaldzkiej. Południowo-zachodni
narożnik ścięty. W tym narożniku, na parterze wejście do jednego ze sklepów poprzedzone
czterostopniowymi schodkami. Od pierwszego piętra w tej samej osi wykusz wsparty
stalowymi wspornikami, który był pierwotnie zwieńczony czterostronnym, ostro zakończonym
blaszanym hełmem (obecnie prostokątnym, płytowym szczytem). Okna tej osi z łukowymi
sklepieniami. Fasada południowa dziewięcioosiowa z środkowa osią ujętą obustronnie
boniowanymi lizenami. Takie same lizeny w narożnikach. W osi środkowej wejście do sieni
komunikacyjnej a nad nią wysunięte balkony. Zachodnia elewacja piętnastoosiowa,
symetryczna z lizenami w narożnikach i rozdzielona lizenami oś szósta i dziesiąta. W tych to
osiach wysunięte balkony na wysokości pierwszego i drugiego piętra. Osie te zwieńczone
płytowymi szczytami. Okna prostokątne na wysokości pierwszego piętra z pojedynczymi
liniowymi naczółkami. Kondygnacje rozdzielone niewielkimi gzymsami biegnącymi przez całą
długość elewacji frontowej. Lizeny i gzymsy uwydatnione kolorystycznie. Zwieńczenie elewacji
stanowił nieistniejący obecnie wydatny gzyms koronacyjny. Wjazd na podwórko od strony ul.
Grunwaldzkiej. Na tymże podwórku wybudowano w latach 1888-1889 dwie dwupiętrowe i
jedną jednopiętrową oficynę. Były to budynki bez piwnic, murowane i otynkowane. W
podwórku przebudowano studnię, która do głębokości 15 m była ceglana a przez następne 10
m wiercona. Woda pompowana ręczną, żelazna pompą ssąco-tłoczącą.

Rysunki inż. architekta Wilhelma Sroki przedstawiający projektowaną elewację domu Warmbrunów od strony ul.
Kaliskiej i rysunek wykusza w osi ściętego narożnika. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6838.
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Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/6838;
sygn. 39/1/0/4/6937; sygn. 39/1/0/4/7585 (Akta dotyczące projektu i budowy dwupiętrowego domu i budynków
gospodarczych przez Wolfa i Berka braci Warmbrunów przy ul. Kaliskiej nr 69 w Tomaszowie, 1898-1899).

8

Rysunek elewacji od strony ul. Grunwaldzkiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6838.

Rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji domu Warmbrunów załączone do projektu budowy opracowanego
przez inż. architekta W. Srokę w 1898 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6838.

W latach 1907-1914 jako właściciel dwufrontowej, dwupiętrowej kamienicy i trzech
oficyn przy ul. Kaliskiej nr polic. 69, nr hipoteczny 27 występował Abram Witkowski, który
wówczas starał się o kredyt w Piotrkowskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim. W deklaracji
dochodów z domu wykazał, że w głównym budynku o dwóch frontach i trzech oficynach są 24
mieszkania. Dla celów kredytowych wartość głównego budynku mieszkalnego wyceniono na
36,6 tys. rubli a całej nieruchomości na 59 249 rubli. Natomiast polisa ubezpieczenia od pożaru
opiewała na 34 370 rubli. Przed rokiem 1914 w tej kamienicy największe, bo sześciopokojowe
mieszkanie zajmowała rodzina Bernarda Warmbruna. Pięciopokojowe mieszkanie zajmowały
rodziny Abrama Grinberga, Izmera Kohna, Rudolfa Reinngewerta, Henona vel Hermana
Zergera, Isera Kartusa. Mieszkania 4-pokojowe zajmowały rodziny Jakuba Gerstmana, Rudolfa
9

Koj, dr. Arczychowskiego i inspektor podatkowy. Trzypokojowe mieszkanie wynajmował Jakób
Rosenberg, dwupokojowe Lejb Landsberg. Mniejsze mieszkania, składające się z pokoju i
kuchni wynajmował Berek Landsberg, Moszek Baumgart, Fiszel vel Feliks Gomuliński, Moritz
Berthold, Josek Zylberszlak, Berek Kronenberg, Icze Frendlich, Izrael Berger, Szymon Rutowski.
Sklepy mieszczące się na parterze i w piwnicach domu frontowego należały do Berka
Landsberga, Moszego Baumgarta, Moritza Bertholda, Pawła Sztumpfa, Fiszela Gomulińskiego
a następnie do Leokadii Służewskiej. W jednej z oficyn Gustaw Szulc wynajmował
dwupokojowy lokal i sale fabryczną zajmującą pierwsze piętro. Corocznie w latach 1907 -1913
z tytułu najmu mieszkań nieruchomość dawała właścicielowi ponad 7 tys. rubli 28.
Budynek od 1922 r. stanowił własność Bernarda vel Beresza i Paula Warmbruna 29.
Właściciel z rodziną zajmował sześciopokojowe mieszkanie, podobne mieszkanie zajmował
Josek Fajman i dr Michał Biernacki. Na parterze, obok wejścia od Al. Piłsudskiego, mieściła się
księgarnia i skład papieru Leokadii Służewskiej. W sklepie tym można było nabyć przybory
fotograficzne i wyroby tytoniowe. Obok sklep Mani Rozenblum z galanterią szklaną, sklep z
artykułami kolonialnymi Zofii Widerowskiej i sklep rzeźniczy Idela Żółtowskiego 30. Mieli w tym
domu gabinety lekarskie dr Paulina Blay, dr Michał Biernacki i dentysta Markus Chanel vel
Chanich. Na piętrze mieszkanie i kancelaria adwokata Jerzego Augspacha. Po sąsiedzku
dwupokojowe mieszkanie zajmował krawiec Wolf Jakubowicz 31.

Beresz Warmbrun (ur. 20.02.1869 w Kole); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1956.

28

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/979 (Akta nr 35 pożyczki nr 649 dla Abrama Witkowskiego); Polen.
Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa,
Berlin-Warschau [1916], s. 259.
29
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1925); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga
biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). Również we wniosku Beresza Warmbruna o wydanie dowodu
osobistego z 14 maja 1935 r. podaje on, że jest właścicielem nieruchomości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2, zob.: APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1956, k. 12.
30
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
31
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.).
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Plan sytuacyjny z 1909 r. przedstawiający
położenie i zabudowę nieruchomości
Abrama Witkowskiego przy ul. Kaliskiej nr
polic. 69. APTM, HPB, sygn. 49/247/0/1/29.

Po wojnie nieruchomość jako opuszczona w zarządzie Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego a następnie przekazana we władanie MZBM 32. Od 1945 r. w domu tym były
biura Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielni Handlu Robotników i
Pracowników Przemysłu Włókienniczego. Na parterze, w ściętym narożniku wejście do sklepu
pasmanteryjnego, obok sklep rzeźniczy Stanisława Nolbrzaka, dalej tak jak przed wojną
księgarnia Służewskich i Pachniewiczów, sklep piekarniczy nr 1 należący do Spółdzielni
„Łączność” i sklep braci Widerowskich z artykułami kolonialnymi i spożywczymi. Po roku 1945
ulokowano tu kancelarię notariusza Sądu Okręgowego Bernarda Czaplickiego i biura
miejscowego Sądu Grodzkiego. Od podwórka Kazimierz Kurc w spółce Stefanem Majdą
sprzedawali używane meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Miał tu gabinet lekarski
Bernard Sawicki a Jan Włodzimierz Zbirowski prowadził zakład krawiecki 33. W roku 1962 dom
podłączono do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 34.
Obecnie część mieszkań stanowi własność prywatną, a część własność komunalną
administrowaną przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TTBS). Na
parterze sklep galanteryjny i sklep spożywczy. W dni targowe na chodniku przed domem
stoiska z kwiatami i owocami.

32

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Nieruchomości opuszczone, wykazy z 1946 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
34
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1462 (Budowa wodociągów i kanalizacji, przyłączenia z 1962 r.).
33

11

Widok od strony Pl. T. Kościuszki na
fragment północnej pierzei dawnej ul.
Kaliskiej. Widoczna z prawej strony
dwupiętowa
kamienica
to
dom
wybudowany około roku 1898 przez braci
Wolfa i Berka Warmbrunów. Fragment
karty pocztowej z początku XX wieku z
zbiorów prywatnych G. Węglarskiego.

Nr 4, parterowy, XIX-wieczny dom kowala Glauzta przy skrzyżowaniu Al. Marszałka J.
Piłsudskiego z ul. Grunwaldzką (d. Kramarską). Dawny nr polic. 70, plac wg XIX-wiecznego
rejestru pomiarowego o nr 10.

Widok na domy przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 4 i 6. Fotografia z 2017 r.

Najprawdopodobniej dom wybudowany przed 1826 r. Z opisu jaki sporządzono w 1830 r.
wynika, że był to budynek o wymiarach 36 na 20 łokci, murowany, parterowy, poddasze z
facjatką, dach dwuspadowy kryty gontem. Mury z kamienia wapiennego i cegły. Posiadał 5 izb
mieszkalnych. Główna sień komunikacyjna z wejściem od frontu. Obecnie istnieje również
wejście od szczytu (drewniane ozdobne drzwi). Działka, na której posadowiono dom posiadała
pow. 2 tys. m2. Wjazd na podwórze od ul. Grunwaldzkiej. Zasiedlony przed 1830 r. przez
rodzinę kowala Glauzta (Glausta). Od roku 1830 jako właścicielka domu występuje Cecylia
Glauztowa wdowa po kowalu 35. W latach 40 i 60. XIX wieku kuźnię prowadził kowal Fryderyk
Meinholtz36. W domu głównym był szynk prowadzony przez Mikołaja Fryfanowa i najstarszy
tomaszowski zakład zegarmistrzowski Gotliba Gummela37.
W podwórzu oficyny fabryczne wybudowane w drugiej połowie XIX wieku. W północnej części
działki dwupiętrowy budynek fabryczny z lat międzywojennych. W oficynach 11 pomieszczeń
użytkowych. Od 1862 r. mieściły się w tym miejscu warsztaty tkackie Edwarda Rolanda. Roland
jako pierwszy w Tomaszowie rozpoczął produkcję dywanów. Początkowo przedsiębiorstwo
zatrudniało 7 osób. W latach 70. XIX wieku do napędu maszyn wprowadzono maszynę parową
35
36

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64, k. 73 (Spis ognisk z roku 1849).

37 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (deklaracje dochodu z domów i budowli).
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o mocy 10 KM, która również napędzała młyn jaki znajdował się na sąsiedniej posesji. Fabryka
sukna i dywanów E. Rolanda przy ul. Kaliskiej funkcjonowała do roku 1895 r. W roku 1896
część fabryki uległa spaleniu 38. W ewidencji podatku podymnego za lata 1896-1900 jako
właściciel wykazywany jest August Britzman39. Następnie dom i zabudowania fabryki kupili
bracia Szapsel i Eliasz Burginowie. W latach 1932-1933 od strony ówczesnej ul. Kramarskiej
dobudowali dwa murowane budynki z przeznaczeniem na fabryczne magazyny40. Burginowie
prowadzili w tym miejscu niewielką fabrykę wyrobów sukiennych z wełny czesankowej. Od
1942 r. fabryka jako mienie pożydowskie przejęta w posiadanie przez Otto Hammera a
zarządzał nieruchomością R. Gramentz. Fabryka upaństwowiona po 1948 r. a maszyny
przejęte przez Mazowieckie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia”. Po 1945 r. jako
właściciele nieruchomości występują Aniela i Kazimierz Para. W drugiej połowie lat 40. XX
wieku prowadzili w tym miejscu zakład dziewiarski. Po roku 1961 budynki przejęte przez
Rejonową Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego41.
Nr 5, obecnie niezabudowany plac, dawniej parterowy dom Elwingerów (dawny nr polic. 105,
plac nr 43).

Niewielki, parterowy budynek z stromym
dwuspadowym dachem i facjatką w osi środkowej,
który stoi pomiędzy dwupiętrową a jednopiętrową
kamienicą to właśnie dom Karola i Fryderyka
Elwingerów. Fragment karty pocztowej z początku
XX wieku.

Około roku 1826 w tym miejscu wybudowali dom Karol i Fryderyk Elwinger (Alwinger), kowal,
przybyły do Tomaszowa z Zamościa. Był to dom o wymiarach 28 ma 18 łokci, murowany,
parterowy, dach pod gontem. Posiadał cztery izby na parterze i jedną izbę na poddaszu w
facjatce42. Od fontu miał 6 okien. Właścicielem nieruchomości do połowy XIX wieku
pozostawał Karol Alwinger. Następnymi właścicielem był Edward Tylman a po nim Adam
Ramatowski43. W latach 60. XIX wieku mieszkali tu i mieli sklepy handlarze mąką Tojw
Szulmajster i Aron Maks. Na pięterku z facjatką mieszkał policjant Konerowski. W podwórku
kuźnia kowala Gustawa Rattiga44.
Zabudowa nieruchomości uległa zmianie około roku 1887 za sprawą Adama Ramatowskiego,
który od strony ul. Kramarskiej wybudował jednopiętowy budynek mieszkalny i zabudowania
38

Zapis z kroniki (kalendarium) tomaszowskiej Parafii Ewangelickiej (zbiory J.G. Balzera z Drezna).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
40
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1727 (Plany budowlane – plan szop S. Burgina z 10 VI 1933 r.). Więcej
w opisie zabudowy ul. Kramarskiej.
41
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Teki inspekcji budowlanej. Opis nieruchomości ul.
Piłsudskiego).
42
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/127, k. 200 (Sprawozdania burmistrza Tomaszowa 1830-1833).
43
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za 1875); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374
(Podatek podymny za lata 1896-1900).
44
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
39
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gospodarcze45. Tak więc działka o nr polic. 105 została nieomal całkowicie zabudowana od
strony ul. Kaliskiej jak i ul. Kramarskiej. Były na niej dwa frontowe, murowane domy z 23 izbami
mieszkalnymi i dwoma sklepami. Na początku XX wieku właścicielem zabudowanej części
nieruchomości został Bolesław Goździk i rzeźnik Dawid Żółtowski46. W latach 30. XX wieku była
w tym miejscu pijalnia mleka i sprzedaż lodów prowadzona przez Rajzlę Żółtowską zam. przy
ul. Kramarskiej 1047. Od roku 1942 nieruchomość w zarządzie niemieckim i tegoż roku budynek
od ul. Kramarskiej 10 w który wówczas zajmował Alter Zylberberg został rozebrany.
Po 1945 r. dom frontowy stanowił współwłasność po ¼ Piotra Wasilewskiego, Rozalii Goździk,
Jana i Andrzeja Goździka oraz Skarbu Państwa48. Był tu sklep spożywczy Zbigniewa Szymora.
Mieszkał w tym domu Bolesław Karbownik, który w latach 50 i 60 XX wieku prowadził
sezonowo wyrób i objazdową sprzedaż lodów z wózka na ówczesnej Al. Wojska Polskiego.
Nr 6/8 Domy tkaczy sukienników (dawne nr polic. 71 i 72, place wg rej. pomiar. nr 11 i 12)

Widok od strony ulicy na budynek przy Al. J. Piłsudskiego 6 i 8. Fotografia z marca 2019 r.

Pod koniec lat 20. XIX wieku (prawdopodobnie przed 1827 r.) w miejscu obecnej posesji o nr
6/8, wybudowano nieomal bliźniacze, połączone szczytami dwa domy parterowe z użytkowym
poddaszem. Każdy posiadał odrębną bramę wjazdową na podwórko. Były to budynki
wymurowane z kamienia wapiennego z dachami pod gontem i facjatką nad bramą.
Najprawdopodobniej były przeznaczone dla osadników i zostały wzniesione na zlecenie
dziedzica osady. Pierwszy od strony ul. Kramarskiej, oznaczony nr polic. 71 zasiedlony został
przez Karola i Zuzannę Gudell. Po wybudowaniu posiadał cztery duże izby mieszkalne i dwie
izby fabryczne, a dodatkowo po jednej izbie mieszkalnej w facjatce. Od ulicy miał siedem
okien. Poza właścicielem mieszkał tu sukiennik Adolf Zejffer. Drugi dom o nr polic. 72 zasiedlili
Karol i Zuzanna Biling, którzy trudnili się bednarstwem. Nieruchomość o nr polic. 71 do roku

45

APŁ WBRGP, sygn. 39/1/0/4/67 (Budowa piętowego domu frontowego i nadbudowa piętra domu parterowego
i oficyny przez A. Ramatowskiego pod nr 105 przy ul. Kaliskiej w m. Tomaszowie).
46
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości w roku 1925).
47
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
48
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Inspekcja budowlana - ul. Piłsudskiego).
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1900 w aktach podatkowych wykazywana jako własność spadkobierców Gudgelda 49
natomiast nieruchomość o nr 72 jako własność spadkobierców Bilinga 50. W roku 1911 Karol
Biling zlecił inż. architektowi Karolowi Kleiber wykonanie projektu przebudowy domu
frontowego na jednopiętrowy oraz dobudowę piętrowej oficyny. Projekt został wykonany i K.
Biling uzyskał zgodę na rozpoczęcie budowy51. Niestety z nieznanych nam przyczyn nie doszło
do sfinalizowania tego zamierzenia. Poniżej przedstawiam projekt dotyczący budowy
piętrowego domu i oficyny w miejsce parterowego.

Rysunek załączony do
projektu inż. architekta K.
Kleibera przedstawiający
projektowany
wygląd
elewacji frontowej domu
Karola Bilinga przy ul.
Kaliskiej
72
po
przebudowie planowanej
na 1910 r. Niestety
planowana inwestycja nie
została zrealizowana. APŁ,

RGP,
sygn.
39/1/0/4/10827.

49

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
Tamże.
51
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10827 (Akta w sprawie projektu budowy domu pod nr 72 przy ul. Kaliskiej w m.
Tomaszowie przez Karola Bilinga).
50
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Plan sytuacyjny i projekt elewacji oficyny jaka K. Biling planował wybudować w 1910 r. po stronie zachodniej
podwórza posesji przy ul. Kaliskiej nr polic. 72. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10827.

Podczas Powstania Styczniowego roku 1863, dom przy ul. Kaliskiej 71 należący do Karola
Gudgelda został zajęty na kwaterę przez rosyjskiego Naczelnika Wojennego Rejonu Tomaszów
na siedzibę Komisji Śledczej 52. Wówczas sąsiedni dom (z facjatką o dachu dwuspadowym
krytym gontem) należący do K. Bilinga nr polic. 72 mieścił elementarną szkołę katolicką. Na
poddaszu w pokoju z facjatką mieszkał nauczyciel Antoni Hromiński (lub Chromiński). W
podwórzu stała wówczas parterowa, jednoizbowa drewniana oficyna, którą zajmował stolarz
Antoni Domaradzki. Dom frontowy miał trzy izby mieszkalne oraz dwie izby fabryczne53. W
późniejszym czasie wnętrze domu przebudowano tak, że utworzono 12 izb mieszkalnych i dwa
lokale sklepowe.
W końcu lat 90. XIX wieku, (by może nawet w roku 1900) nieruchomość o nr polic. 71 stała się
własnością Kazimierza i Józefa Michalskich. Byli oni właścicielami Cegielni Dąbrowa w Kol.
Dabrowa, zakładu ślusarskiego i 42 ha gruntów ornych. Część nieruchomości zajmował zakład
ślusarski Kazimierza Michalskiego i przedsiębiorstwo budowlane Władysława Górniaka i Józefa
Michalskiego. W podwórku garaż autobusu Leona Anielewicza. Od frontu zakład fryzjerski
Abrama Goldberga, warsztat wyrobu czapek Abrama Szajewicza, zakład szewski Józefa

52
53

W. Rudź Echa wydarzeń styczniowych w Tomaszowie Maz., Tomaszów Mazowiecki 1985, s. 7.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849).
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Michalskiego, warsztat rymarski Lejbusia Chrzanowicza oaz sklep rzeźniczy Abrama
Żółtowskiego54. W podwórku niewielka owocarnia Antoniego Majdy 55.

Druk firmowy zakładu ślusarskiego
Kazimierza Michalskiego, właściciela
domu przy ówczesnej ul. Kaliskiej nr
polic. 71/73.

Po 1945 r. dom pod nr 6 pozostawał we władaniu Władysława Michalskiego (sukcesora K.
Michalskiego). Natomiast dom pod nr 8 stanowił współwłasność po ½ Jana Muchy i Stanisława
Sarny. Tuż po wojnie w domu o nr 6 mieściła się prywatna wypożyczalnia książek Stefanii
Gabrysiewiczowej, a w podwórku Michał Marchlewicz prowadził warsztat ślusarsko kotlarski,
zaś Józef Pawełczyk - zakład fryzjerski. W domu nr 8 Eugenia Woicka wspólnie z Lizoletą
Blewąską prowadziły sklep z naczyniami domowymi, a Walenty Stachowski miał warsztat
szewski56.
Obecnie na parterze domu przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 6 ulokował się sklep jubilerski,
obok konfekcyjny a w budynku nr 8 sklep obuwniczy „markowy Outlet”.
Nr 7 Jednopiętrowa kamienica Bełżyckich (dawny nr polic. 104, nr hip. 28, plac wg. rej
pomiarowego nr 42)

54

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
56
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
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Widok na elewacje domu przy Al. Marszałka Piłsudskiego 7. Po lewo od strony ulicy a po prawo od strony
podwórka. Fotografie z 2018 r.

Pierwszy dom przy ul. Kaliskiej nr polic. 104 (na placu nr 42 o pow. 800 m²) wybudowany został
przed rokiem 1930 przez sukiennika Gotliba Grunerta, który przybył o Tomaszowa ze
Zgorzelca57. Wraz z nim w tym domu zamieszkali: sukiennik Wilhelm Grunert; sukiennik
Andrzej Neundorf; czeladnik sukienny Gottlieb Melis; wdowa Magdalena Erhard. Ten pierwszy
parterowy dom był budynkiem murowanym, parterowym z facjatką, dach spadzisty kryty
gontem. Wewnątrz posiadał trzy izby i sześć okien od strony ulicy 58 (wyglądem przypominał
budynek stojący przy ul. Piłsudskiego nr 8). W połowie lat 30. XIX wieku dom został zasiedlony
przez tkaczy Jana i Frantza Pfejferów. Posiadali oni po 3 warsztaty tkackie i zatrudniali 5
robotników. W drugiej połowie wieku XIX dom znalazł się w posiadaniu Franciszka Müllera
(Millera), który zajmował go w części na warsztat tkacki a w części na mieszkanie dla rodziny.
Był to nadal dom parterowy z mieszkaniem na poddaszu w facjatce59.
Pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie na początku lat 90., nieruchomość przeszła we
władanie rodziny Hune Goldwassera60. Kolejnym właścicielem został Nachman Herszkowicz.
On to w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku dokonał przebudowy domu 61. W oparciu o projekt
inż. architekta Karola Kleibera wybudował nową kamienicę. Posadowiona od strony
zachodniej placu, przylegała wschodnią ścianą szczytową do parterowego fragmentu starego
domu a od strony zachodniej do parterowego budynku G. Grunerta. Dom frontowy
wybudowano na planie prostokąta o długości ściany wzdłużnej 12,5 m a ścian szczytowych 11
m. Mury z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony z wysokim użytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy o niewielkiej
stromiźnie, kryty papą. Układ elewacji frontowej trzy osiowy. W pierwszej osi płasko sklepiona
57

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis
ognisk z roku 1849).
59
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
60
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
61
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8145 (O budowie przez Nachmana Herszkowicza i S. Goldwassera murowanego,
piętrowego domu pod numerem 104 przy ulicy Kaliskiej w mieście Tomaszowie).
58
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brama przejazdowa zamykana od ulicy dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami z
wmontowaną w jedno skrzydło furtą. Strop nad parterem ogniotrwały na belkach stalowych,
nad piętrem na belkach drewnianych. Klatka schodowa z betonowymi schodami do poziomu
piętra a dalej na poddasze ze schodami drewnianymi. Ściany elewacji frontowej opilastrowane
w narożnikach boniowane (obecnie otynkowana na gładko). Okna prostokątne z naczółkami.
W pasie poddasza po dwa okienka w każdej osi. W osi trzeciej na piętrze balkon oparty na
żeliwnych wspornikach z metalową ozdobną balustradą. W poziomie nad parterem
profilowany gzyms między kondygnacyjny. Podobny gzyms wieńczący. W elewacji
południowej (od podwórka) cztery osie z tym, że w osi trzeciej okna klatki schodowej. W pasie
poddasza występują trzy okna. Elewacja ścian szczytowych otynkowana na gładko. W ścianie
zachodniej na poziomie poddasza umieszczone niesymetrycznie jedno okno. W roku 1935 w
ścianie frontowej na parterze przebudowano otwory okienne w celu utworzenia wejść do
lokali handlowych burząc pierwotną symetrię i proporcje elewacji.

Projekt budowy jednopiętrowego domu przy ul. Kaliskiej nr polic. 104 wykonany w 1900 r. przez inż. architekta
Karola Kleibera na zlecenie Nachmana Herszkowicza. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8145.

Wzdłuż wschodniej granicy działki wybudowano oficynę długą na 17 m i szeroką na 6 m
zajmującą pod zabudowę 85 m2 oraz w głębi podwórza budynki gospodarcze. W głównym
budynku znajdowało się siedem izb mieszkalnych i dwa lokale sklepowe. W starym fragmencie
parterowego domu o wymiarach 7 na 9 m. były na parterze dwa lokale a w oficynie sześć izb
mieszkalnych.
W latach międzywojennych dom należał do Stanisława, Aurelii i Tobiasza Okno zam. przy ul.
Narutowicza 5 (lub 6) w Łodzi. Współwłaścicielami nieruchomości byli też Bejrysz i Dwojra
Bieżyńscy i krawiec Pinkus Bełżycki62. Od frontu na parterze domu był sklep mięsny Dawida
Brenera i sklep spożywczy Luzy Jakubowicz. W oficynie od podwórka kawiarnia Moryca
Luftmana oraz jadłodajnia z wyszynkiem i piwiarnią Piotra Kamińskiego 63. W latach 20. XX
wieku w tejże oficynie przez pewien czas mieszkała rodzina Mordki vel Marka i Rajzli Pessesów
62

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645–646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1938-1939 i 1948-1950); APTM, AmTM,
gr. III, sygn. 474 i 748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).
63
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
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w której wychował się Mojsze Pesses znany jako Michał Piasecki autor wspomnień
dotyczących międzywojennego Tomaszowa 64.
Po przebudowie elewacji frontowej głównego budynku, która dokonano w 1938 r. w lokalu na
parterze umiejscowiono zakład fryzjerski Dawida Brenera 65. Na poddaszu znalazła się
pracownia krawiecka Pinkusa Bełżyckiego a w podwórku chałupniczy wyrób skarpet prowadził
Hersz Jakubowicz 66.

Kopi planu sytuacyjnego zabudowy posesji Pinkusa Bełżyckiego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7 wykonany w
1935 r. (stanowił załącznik do projektu przebudowy otworów okiennych). APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0//178.

W latach okupacji (1940-1945) w zarządzie niemieckim, administrowana przez Sonnenberga
(prawdopodobnie Teodora Sonenberga). Na parterze w miejscu przedwojennej jadłodajni i
kawiarni otwarto gospodę prowadzoną przez rodzinę Piotra Kamińskiego. Jedno z mieszkań
zajmowała rodzina piekarza Schultza67.
Od stycznia 1945 r. do listopada 1947 r. w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego
administrowany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. W listopadzie 1947 r. w ½
części wyłączony spod zarządu OUL na skutek przyznania przez Sąd Grodzki prawa własności

64

Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, red. K. T. Witczak, Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 2945; M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995.
65
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców z 1939 r.).
66
Tamże; APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
67
R. Boniecka, Wyłuskane z pamięci. Wspomnienia z lat wojny, Kraków 2019.
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Loni i Józefowi Bełżyckim 68. W tym też czasie Marian Linek otworzył w tym budynku zakład
fryzjerski a Stanisław Łaski owocarnię. Obecnie najstarsza parterowa część domu od strony
wschodniej nie istnieje. Nieruchomość w zasobach komunalnych administrowana przez TTBS.
Do niedawna na parterze kolektura totolotka.

Nr 9 niezabudowany plac o pow. 720 m2 (d. nr polic. 103, nr hipot. 384, plac wg rej. pomiar.
nr 41)
W latach 30. XIX wieku stał tu parterowy, murowany dom Augusta Hofmana, murarza. Był to
budynek powstały przed 1827 r. Posiadał wymiary 28 na 16 łokci, parterowy, murowany z
kamienia wapiennego, z facjatką w osi środkowej, dach pokryty gontem. Po wybudowaniu
posiadał na parterze cztery izby i jedną w facjatce. Następnym właścicielem nieruchomości
został Wilhelm Grunert, który połowę domu i drewnianą oficynę zajmował na piekarnię. Po
jednej izbie wynajmował dla rymarza Jana Koneckiego i czeladnika sukienniczego Leopolda
Błażek. Na pięterku mieszkali czeladnicy Josek Rychter, Fryderyk i Ernest Bek69.

Plan sytuacyjny z roku 1888 sporządzony przez inż.
architekta A. Tarnowskiego przedstawiający zabudowę
placu Julii Grunert przy ul. Kaliskiej nr polic. 103. Literą
„a” oznaczono parterowy dom stojący przy ulicy,
rosyjską literą „в” (jak polskie „b”) oznakowano
budynek piekarni budowany wówczas przez J. Grunerta.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1389/1.

W latach 1889-1890 w podwórku wybudowano parterowy budynek gospodarczy z
przeznaczeniem na piekarnię. Jego inwestorem była Julia Grunert 70. Piekarnia wynajęta i

68

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu
OUL na skutek przyznania praw własności przez Sąd Grodzki).
69
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
70
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1389 (Budowa domu, wozowni i stajni przez J. Grunerta).
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użytkowana przez Jankla Diamenta71, który zajmował ją do 1940 r. W latach międzywojennych
właścicielem nieruchomości był Gustaw Grunert a następnie Helena z Obermanów i Adolf
Sonenbergowie zam. w kamienicy przy ul. św. Antoniego 7 72. Po wojnie nieruchomość jako
opuszczona przekazana do dyspozycji MZBM. Dawną piekarnię J. Diamenta od 1945 r. przejęli
Stefan Smejda z Władysławem Karoszewskim. Na parterze sklep przemysłowy.
Od strony południowej działka graniczyła z posesją o numerze 103a należącą dawniej do Józefa
i Ryfki małżonków Brombergów i fabryczki Efroima Rubina 73. Od strony ul. Wschodniej nadal
stoi ich dwupiętrowy dom i budynki składu fabrycznego na przędzę.
Nr 10 (d. nr polic. 73, plac nr 13) Jednopiętowa kamienica rodziny Berlinerów

Fasada kamienicy przy
ul. Piłsudskiego 10.
Fotografia z listopada
2018 r.

W pierwszej połowie wieku XIX nieruchomość należała do stolarza Franciszka Fiszera, który do
Tomaszowa przybył z Wolborza. Na placu o pow. 2 tys. m² wybudował parterowy dom
murowany z facjatką i dwuspadowym dachu krytym gontem. W budynku były trzy izby
mieszkalne, kuchnia i jedna izbą fabryczna. Dom od ulicy miał 6 okien i jedno w facjatce 74. W
podwórku wybudował drewniany, parterowy jednoizbowy budynek z przeznaczeniem na
warsztat. W połowie wieku XIX budynek zmienił właściciela, którym został Albert Rampft. W
jego władaniu dom pozostawał do końca XIX wieku75. Poza rodziną właściciela na piętrze w
facjatce mieszkała akuszerka Karolina Szultz. Domek w podwórku zajmował bednarz Jakub
Warchoł76.
Pod koniec wieku właścicielem domu został kupiec i bankier Chaim Josek Berliner, który około
roku 1901 dokonał jego przebudowy. Projektantem domu jak i oficyny był architekt Karol
Kleiber. Powstał jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny o pow. zabudowy 220 m 2. W roku
następnym od strony wschodniej do budynku frontowego przybudował jednopiętrową
71

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1938-1940). Po
śmierci G. Grunerta współwłaścicielami byli jego synowie Leon i Leopold.
73
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/987 (Akta pożyczki nr 46).
74
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis
ognisk z roku 1849).
75
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
76
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje
dochodu z domów i budowli, 1866).
72
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murowaną oficynę77. Dom zespolony z oficyna tworzy zwartą bryłę posadowioną na planie
zbliżonym do litery „L”. Fasada o układzie symetrycznym, siedmioosiowa z płasko sklepioną
bramą przejazdową w osi środkowej nad którą falisty szczyt z dwoma pustymi okienkami
wentylacyjnymi. Ościeża bramy zabezpieczone żeliwnymi, stożkowymi odbojami z kulistymi
wierzchołkami. W narożnikach i po obu stronach czwartej osi gładko otynkowane pilastry. Na
wysokości piętra w osi szóstej, wysunięty na żeliwnych wspornikach balkon z ażurową żelazną
balustradą. Wydatny gzyms koronacyjny od dołu zdobiony wspornikowo.

Plan sytuacyjny z 1902 r. przedstawiający zabudowę placu pry ul. Kaliskiej nr polic. 73 należącą wówczas do
Chaima Berlinera. Litera „a” oznaczono jednopiętrowy dom mieszkalny, rosyjskimi literami „д” i „e’
jednopiętrową oficynę mieszkalną i piętrowy budynek gospodarczy. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9274.

Projekt jednopiętrowej oficyny wykonany przez inż. architekta K. Kleibera w 1902 r. na zlecenie Ch. Berlinera.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9274.

Chaim Berliner prowadził w tym miejscu skład tkanin, jednocześnie był właścicielem i
dyrektorem Domu Bankowego Berliner 78. Po jego śmierci nieruchomość stała się własnością
77

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9274 (Budowa oficyny przy ul. Kaliskiej przez J. Berlinera).
APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/465 (Sprawa z powództwa Otto
Schiehana przeciwko firmie Ch. J. Berliner Dom Bankowy).
78
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Ryfki i Joska Berlinera. W latach międzywojennych należała do dr. Juliana Berlinera i inż.
architekta Stanisława Górniaka79. W domu tym było trzynaście a po rozbudowie
dziewiętnaście izb mieszkalnych. Julian Berliner był kapitanem rezerwy WP i specjalistą
laryngologiem80. Od 1889 r. miał tu siedzibę Spółdzielczy Kupiecki Bank Kredytowy, którego
dyrektorem był Samuel Berliner 81. Od 1910 r. w pomieszczeniach zwolnionych przez bank
miało swą siedzibę Żydowskie Muzyczno-Literackie Stowarzyszenie „Hazomir” powołane przez
Wilhelma Landau82. Po wojnie, prawdopodobnie od 1947 r. nieruchomość w posiadaniu
Sabiny i Konstantego Wróblewskich83. Po roku 1946 mieściła się w tym miejscu piekarnia
Stefana Smejdy, który prowadził ją w spółce z Karciszewskim84. Współcześnie dom posiada
odnowioną elewację. Na parterze sklep z firanami i serwis telefonów komórkowych.

Po lewo piec węglowy typu kominkowego z początku XX wieku, wysoki na 314 cm, szeroki u podstawy na 130
cm, jaki znajduje się w jednym z mieszkań domu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10. Z prawej strony żelazny
odbojnik umieszczony przy ościeży bramy wjazdowej tej posesji.

79

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1938-1939).
Biogram J. Berlinera zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów
Mazowiecki 2010, s. 42-43.
81
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.).
82
Tomaszów Bohaterowi Narodowemu, [opr. S. Narewski, J. Trzepałko], Tomaszów 1918, s. 51, „Kronika
Piotrkowska” 1917, nr 11. W latach międzywojennych stowarzyszenie Hazomir miało siedzibę przy tej samej ulicy,
ale pod nr 21 w kamienicy Jakóba Szajewicza.
83
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja
nieruchomości, 1971-1975); APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Teczka inspekcji budowlanej z lat
1938-1961, karta posesji przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10). Od lat 30. do lat 60. XX wieku Konstanty
Wróblewski miał warsztat szewski przy Pl. Kościuszki 9. Później przeniósł go do nowego domu przy skrzyżowaniu
ul. Mireckiego z ul. Zacisze.
84
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
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Nr 11 (dawny nr polic. 102, plac wg rej. pomiarowego nr 40) Kamienica Offmana

Widok elewacji frontowej domu
przy Al. Marszałka Piłsudskiego 11.
Fotografia z grudnia 2018 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość należała do sukiennika Karola Prajtz. Znajdował się na
niej dom murowany o wymiarach 26 na 16 łokci, pod gontem z czterema izbami mieszkalnymi
na parterze i jedną w facjatce. Działka, na której był dom rozciągała się od ul. Kaliskiej do
Wschodniej. W drugiej połowie XIX wieku właścicielem nieruchomości została Marianna
Najman. Z opisu znajdującego się w deklaracji dochodów z domu wynika, że był to nadal dom
parterowy, ale w podwórku znajdowała się oficyna, drwalnia i piwniczka. Na parterze sklep i
jedną izbę zajmował Izrael Redlich, po jednej izbie zajmowali: właścicielka M. Najman,
akuszerka Franciszka Jagielska, sukiennik Karol Najfeld a na górze w facjatce mieszkał
sukiennik Franciszek Wolski-85.

Plan sytuacyjny z roku 1896 przedstawiający
zabudowę placu przy ul. Kaliskiej nr polic. 102.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5867.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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Pod koniec XIX wieku nieruchomość stała się własnością rodziny Offmanów 86. W roku 1890
Dawid Offman87 na działce o nr polic. 102 i nr hipotecznym 164 wybudował dwupiętowy,
podpiwniczony, murowany dom mieszkalny i dwie murowane oficyny bez piwnic. Razem w
nowych budynkach było 29 izb mieszkalnych i 5 lokali handlowych. Od strony ul. Wschodniej
wybudował kolejny dom jednopiętrowy. Projektantem obu domów był inż. architekt Karol
Kleiber.
W roku 1896 na tej samej nieruchomość fabrykant Chune Rubin w oparciu o projekt inż.
architekta Wilhelma Sroki wybudował dwupiętrową oficynę 88.

Rysunek z projektu inż. architekta Wilhelma Sroki przedstawia wykonany w roku 1896 przedstawia
rzuty i fasadę dwupiętrowej oficyny Chune Rubina przy ul. Kaliskiej nr polic. 102.

Budynek frontowy jest zespolony z oficynami i tworzy zwarta bryłę posadowioną na rzucie
zbliżonym do litery U. Elewacja frontowa symetryczna, siedmioosiowa z sklepiona łukowo
bramą przejazdową w środku. Na wysokości pierwszego i drugiego pietra nad bramą
wysunięte na żeliwnych wspornikach balkony z metalowymi balustradami. Pas parteru
rustykalnie boniowany, reszta elewacji gładko otynkowana i pomalowana. Okna prostokątne
z niewielkimi gzymsami podokiennymi. W pasie poddasza rząd miniaturowych pilastrów z
głowicami wspierającymi wydatny gzyms wieńczący. Obecnie elewacja odnowiona i
pomalowana. Warta uwagi ażurowa XIX wieczna metalowa balustrada balkonu na wysokości
drugiego piętra.
Około roku 1910 nieruchomość znalazła się w posiadaniu Idy z Elbingerów i Michała vel
Machela Kahane mieszkających wówczas w Skierniewicach. Wówczas wartość budynków i
placu szacowano na 28 342 ruble. Nieco później, bo w 1927 r. nieruchomość należała w części
do Hersza i Geldy Budzynerów oraz w ¼ do Estery Izraelowicz i Motla Koplowicza. Wtedy
wartość sprzedażną nieruchomości wyceniono na 85 tys. zł89.
W latach międzywojennych Hersz Glas prowadził w tym domu magiel, Marian Kaczmarski z
Stanisławem Wysockim zakład fryzjerski, Dawid Żółtowski miał zakład rzeźniczy a jego żona
Rachela gorseciarstwo. Był tu też gabinet dentystyczny Zofii Dzeler Abramsonn. W podwórku
do 1929 r. niewielka tkalnia Abrama Horowicza oraz Abrama Jakuba i Hersza Icka braci Kahan.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404 (Projekt budowy domu przez K. D. Offmana).
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5867 (Budowa dwupiętrowych oficyn w roku 1896 na placu nr 102 przy ul. Kaliskiej).
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APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/994 (Akta pożyczki nr 1040).
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Po wojnie nieruchomość w dyspozycji MZBM. W 1945 r. w domu tym zamieszkał Edward
Monarski, który prowadził prywatna praktykę lekarską. W tym samym czasie Marian
Kaczmarski i Stanisław Wysoki otworzyli zakład fryzjerski.
Budynek pozostaje w zasobach komunalnych i jest administrowany przez TTBS.

Plan budowy domu przy ul. Kaliskiej 102 przez K. D. Offmana. Od lewej strony rysunek elewacji, przekrój i rzuty
budynku, który wybudowano frontem przy ul. Kaliskiej natomiast z prawej strony elewacja i rzut parteru drugiej
kamienicy wybudowanej frontem do ul. Wschodniej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404.

Widok podwórka i oficyn posesji przy ul. J. Piłsudskiego 11. Fotografia z 2018 r.

Nr 12 (dawny nr polic. 74, plac wg rej. pomiar. nr 14, nr od ul. Krzyżowej 7/9) Narożny dom
rodziny Narewskich

27

Dawny dom przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 12 należał
do rodziny doktora Stanisława
Narewskiego. Fotografia z
listopada 2018 r.

W pierwszej połowie wieku XIX miał w tym miejscu dom Jakób Sztark, rzeźnik. Był to wówczas
dom parterowy, murowany, kryty gontem z mieszkaniem w facjatce. Mieścił na parterze cztery
izby mieszkalne i trzy izby fabryczne. Mieszkał w nim pierwszy kierownik szkoły elementarnej,
nauczyciel Wincenty Budziński (1783-1847). W tym też domu W. Budzyński prowadził
jednoklasową miejską szkołę elementarną. W latach 40. XIX wieku dom w posiadaniu Józefa
Kwiatkowskiego a od 1860 do 1899 należał do Wilhelma Eichlera 90. W. Eichler w latach 30. XIX
wieku prowadził w tym domu szynk91. W facjatce mieszkał Ferdynand Kuntze.
Najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku W. Eichler sprzedał nieruchomość Stanisławowi
Narewskiemu.
Istniejący do dziś piętrowy dom, murowany z dwoma oficynami o łącznej pow. zabudowy 480
m2 położony na placu o pow. 2 tys. m2, wybudowany został na początku XX wieku przez dr.
Stanisława Narewskiego, który tu zamieszkał i prowadził praktykę lekarską92.
Przed rokiem 1914 mieszkali w tym domu małżonkowie Helena i Alfred Augspach. Helena
prowadziła pośrednictwo handlowe, a mąż w tym czasie był lekarzem miejscowego szpitala
św. Stanisława przy ul. św. Antoniego. Mieszkał tu też Jan Jaruga prowadzący przewóz lekarzy
miejscowej ubezpieczalni społecznej i biura Zakładu Przetwórstwa Kamieniarskiego „Łoziński”.
We frontowej kamienicy były 3 mieszkania 2 izbowe, 1 mieszkanie 3 izbowe i 2 mieszkania 4
izbowe. Na parterze sklep. W wybrukowanym polnymi kamieniami podwórku studnia kopana.
Jak wspomniałem wcześniej, jedno z czteroizbowych mieszkań na pierwszym piętrze w
budynku frontowym zajmowała rodzina doktora Stanisława Narewskiego. Wychował się w
tym domu Jerzy Narewski (1898-1919), który bohatersko poległ 5 marca 1919 r. walcząc z
wojskami bolszewickimi pod Sawiczami93.
Stanisław Narewski (1865-1932) pracę publiczną rozpoczął w okresie zaborów, działając
konspiracyjnie. W czasie I wojny światowej został prezesem Komitetu Pomocy Biednym.
Własnym kosztem przez 2 lata utrzymywał Przytułek dla Sierot, a po wskrzeszeniu Katolickiego
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/119 (Spis szynków z 1834 r.).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 3106 (Kartoteka mieszkańców).
93
Biogram J. Narewskiego (1898-1919) autorstwa J. Wojniłowicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 2,
red. J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1997, s. 10-11
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Towarzystwa Dobroczynności przekazał go wraz z całym majątkiem. W latach 1916-1922
prezesował Radzie Opiekuńczej, która zajmowała się dożywianiem najbiedniejszych,
organizowaniem ochronek i zaopatrywaniem dzieci w zeszyty i książki oraz bezpłatnym
leczeniem ludzi ubogich. Od roku 1919 do końca życia prezesował miejscowej Straży Ogniowej.
Przewodniczył przez okres 3 lat Dozorowi Szkolnemu. Należał do inicjatorów powołania do
życia Gimnazjum Realnego. Narewski rozwijał ponadto na terenie miasta szeroko zakrojoną
akcję odczytową. Wygłosił setki prelekcji z dziejów nauki oraz problematyki medycznej i
historii. Podejmował również działalność patriotyczną i polityczną. Należał do inicjatorów
obchodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Współtworzył publikację „Tomaszów
Bohaterowi Narodowemu”. W wyniku jego zabiegów doszło do wystawienia w centrum
miasta pomnika T. Kościuszki. Był inicjatorem budowy popiersia dr. Jana Serafina Rodego.
Narewski należał do czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego na terenie miasta.
Reprezentując to ugrupowanie w latach 1917-1919 pełnił funkcję prezesa Rady Miejskiej. W
czasie wojny polsko-bolszewickiej piastował stanowisko prezesa Miejskiego Komitetu Obrony
Państwa94.
W roku 1932 do celów podatkowych i spadkowych (po śmierci dr. St. Narewskiego)
nieruchomość wyceniono na 54 tys. zł. W drodze sukcesji jej właścicielami zostali małżonkowie
Albert Karol i Matylda Mikler zam. przy ul. Wesołej 14. Od 1932 zarządzała nieruchomością
Janina Gąsiorowska95. Przez cały okres międzywojenny był w tym domu sklep Maksa Rattiga z
naczyniami kuchennymi i sklep spożywczy Grzegorza Frankiewicza 96.
Po 1945 r. dom w dyspozycji MZBM 97. W pierwszych latach po wojnie Zygmunt Heim otworzył
w tym domu na parterze zakład fryzjerski. Zygmunt Wójciak prowadził działalność usługową
w zakresie techniki dentystycznej.
Obecnie własność prywatna. Staraniem właściciela odnowiono elewację od strony ulicy z
częściowym zachowaniem stylowych elementów gzymsów i pilastrów. W ściętym narożniku
wejście do sklepu spożywczego.
Nr 13 (dawny nr polic. 101, od ul. Krzyżowej nr 11, plac wg rej pomiar. nr 39.
Kamienica Breslerów

Fasada dawnej kamienicy
Fotografia z grudnia 2018 r.

94

Breslerów.

Biogram St. Narewskiego (1865-1932) autorstwa R. Kotewicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 1,
red. R. Kotewicz i in., Tomaszów Mazowiecki 1994, s. 19-21.
95
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/283 (Sprawa spadkowa po zmarłym St. M. Narewskim, 1932).
96
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
97
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948-1950).
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W pierwszej połowie wieku XIX nieruchomość nosiła nr polic. 101 i należała do podleśnego
Wojciecha Dembińskiego a następnie do Marianny z Suszyńskich Dębińskiej i jej synów Józefa
i Ignacego braci Suszyńskich. Był to dom jednopiętrowy, murowany kryty gontem. Na parterze
domu głównego były cztery izby i sześć okien i tyleż izb na piętrze z tym, że było tu 7 okien.
Ponadto na tym placu stała drewniana stodoła, stajnia, obora i wozownia. W polisie
ubezpieczeniowej z roku 1847 wyceniono budynek na 705 rubli srebrem 98.
Na początku drugiej połowy XIX wieku, najprawdopodobniej od 1853 r. właścicielem
nieruchomości został farbiarz i fabrykant sukna Gustaw Jahn 99. Kupił on posiadłość za 900
rubli. Zajmował z rodziną na parterze cztery izby i kuchnię, na piętrze trzy izby oraz w oficynie
jedną izbę na farbiarnię. Trzy izby wynajmowała Karolina Ender. Na piętrze w trzech izbach
mieszkała Emilia Fürstenwald. W drewnianej oficynie była też stolarnia Heinricha Fischera100.

Plan sytuacyjny z 1909 r. przedstawiający położenie i zabudowę placu Abrama Witkowskiego przy ówczesnej ul.
Kaliskiej nr polic. 101. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/983.

Na początku XX wieku, około roku 1905, nieruchomość zmieniła właściciela. W roku 1909 jako
właściciel występuje Abram Witkowski. We wniosku do Piotrkowskiej Kasy Kredytowej
Miejskiej wskazywał, że dom został wybudowany 20 lat wcześniej. Stojący przy ulicy
dwupiętrowy, murowany dom z 25 mieszkaniami i jednym sklepem oszacowany został
wówczas na 13 620 rubli101. Wówczas poza murowanym domem frontowym na placu stał
jeszcze dwa domki drewniane, których jeden mieszczący zakład fotograficzny H. Goldmana. W
budynku głównym było dziewięć mieszkań i dwa sklepy. Najemcami sklepów był Moszek
Westheim i Aron Przedecki. Natomiast mieszkania wynajmowali: Jakób i Izrael Kenigheitowie
(6 pokoi z kuchnią), Herman Kartus, Wolf Warmbrun (po 3 pokoje z kuchnia na drugim piętrze),
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APTM, HPB, sygn. 49/247/0/1/66 (Akta nieruchomości nr polic. 101/54).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
100
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
101
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/983 (Akta nr 41 dotyczące pożyczki dla A. Witkowskiego).
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Dawid Kempner, Berek Korn, Abram Wald (po 2 pokoje z kuchnią), Jakób Lesz (1 pokój i
kuchnia).
Główny budynek stojący przy ulicy to dom dwupiętrowy murowany z cegły, otynkowany,
częściowo z podpiwniczeniem, wzniesiony na planie zbliżonym do litery „L”. Elewacja
fasadowa symetryczna, siedmioosiowa rozczłonkowana pilastrami. Pośrodku ściany
wzdłużnej, w czwartej osi wejście o sieni komunikacyjnej. Nad wejściem na piętrach wysunięte
na żeliwnych wspornikach balkony z metalowymi balustradami. Okna prostokątne w
profilowanych obramieniach. Nad oknami pierwszego pietra gzymsy naczółkowe. Poddasze
gospodarcze wentylowane otworami umieszczonymi w osiach. Dach spłaszczony
dwuspadowy.
Od strony ul. Krzyżowej dwupiętrowa, murowana, sześcioosiowa oficyna z poddaszem.
Oficyna posiada odrębną klatkę schodową z wejściem od ul. Krzyżowej. W latach 30. XX wieku
m. innymi mieszkały w tej części rodziny Jachna Szymszanowicza i Nachmana Erlicha102.
W latach 20. XX wieku jako właściciele nieruchomości wykazywani są nadal małżonkowie Ryfka
i Majer Breslerowie 103 z tym, że od lipca 1929 r. część nieruchomości nabyli małżonkowie Chaja
i Lajzer Gernsztadt vel Gernsztain zam. przy ul. Handlowej 2 104. Pod koni lat 30. XX wieku
pojawia się jako współwłaściciel Mendel Strasburg. W międzywojniu w tym budynku Majer
Altman prowadził zakład krawiectwa damskiego, Abram Weltman prowadził warsztat
rymarski a Eliasz Rotman warsztat szewski105. Na parterze była apteka Franciszka Borzęckiego,
która w tym miejscu przetrwała do lat 60. XX wieku106. W latach 60. stała się ona apteką
państwową nr 10. Po jej likwidacji w latach 90. jej miejsce zajął sklep spożywczo-przemysłowy.
Początkowo po 1945 r. nieruchomość w dyspozycji MZBM, a od listopada 1947 r. wyłączony
spod zarządu lokalowego na mocy wyroku Sądu Grodzkiego, który przyznał prawo własności
Mindzie Frenkiel i Chai Tugendrajm 107. W budynku na parterze obok apteki mieścił się warsztat
naprawy maszyn biurowych Jakuba Kaluszki i zakład krawiecki Feliksa Mączyńskiego.
Obecnie budynek po częściowym remoncie, posiada odnowioną elewację od strony ulicy, w
której zachowano stylowe gzymsy i pilastry. Pozostaje w zasobach komunalnych
administrowany przez TTBS. Na parterze biuro pośrednika ubezpieczeniowego PZU.
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1938 r.).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.).
104
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4016 (Sprawa z powództwa Majera i Rywki małżonków Bresler przeciwko
Lejzerowi i Chai Brusze małżonkom Gernsztat).
105
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
107
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod
zarządu OUL na skutek przyznania praw własności).
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Widok podwórka i oficyny posesji przy ul. J. Piłsudskiego 13. Fotografia z 2016 r.

Nr 14 (dawny nr polic. 75 i 75a, nr hipot. 75 i 664, plac wg rej. pomiar. nr 15, obecnie od ul.
Krzyżowej nr 8/10) Narożny dom czynszowy Rozenberga

Współczesny widok na narożny
dom przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 14. Fotografia z
lutego 2019 r.

W latach 20. XIX wieku na tej działce wybudował dom Wilhelm Pohll. Był to parterowy,
narożny murowany dom, kryty gontem z dwoma izbami mieszkalnymi, jedną izbą fabryczną i
jedną izbą w facjatce. Od fontu posiadał sześć okien. W podwórku wybudowano też drewniany
budynek parterowy z czterema izbami z przeznaczeniem na mieszkanie kowala i kuźnię. Po
prawo od wejścia był sklepik Moryca Millera 108. Na tym samym placu od strony ul. Krzyżowej
stał parterowy, drewniany dom z sześcioma izbami należący do Bogumiła Warszawskiego109.
W późniejszym czasie dom od ulicy został przebudowany na jednopiętrowy a w miejsce
drewnianej oficyny wybudowano murowaną. Pod koniec XIX wieku jako właściciele
nieruchomości wykazywani byli spadkobiercy B. Warszawskiego110.
Murowany frontowy dom wielorodzinny przebudowano w 1911 r. poprzez częściową
dobudowę piętra. Stało się to za sprawą nowego właściciela Dawida Rozenberga.
108

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
Tamże.
110
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
109
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Projektantem przebudowy był inż. architekt Karol Kleiber 111. Projekt zakładał nie tylko
nadbudowę domu frontowego, ale też wybudowanie wzdłuż ulicy Krzyżowej dwupiętrowej
oficyny.
Po przebudowie dokonanej w latach 1911-1912 powstały budynek posiadał zwartą bryłę
posadowioną na planie prostokąta (18,5 m x 10 m) z ściętym narożnikiem od strony
południowo wschodniej i dobudowana parterową oficyna od strony zachodniej. Elewacja
frontowa symetryczna, siedmioosiowa z pozornym jednoosiowym ryzalitem w środku. W tejże
osi na piętrze wspornikowy balkon z żelazną balustradą; nad nim zwieńczenie ryzalitu tworzy
trójkątny szczyt. W ściętym narożniku taki sam balkon z żelazna balustradą. Pod nim wejście
do lokalu handlowego. Lico parteru boniowane, oddzielone od piętra niewielkim gzymsem
biegnącym przez całą długość elewacji. Podobny wieńczący gzyms pod rynnowy. Okna
prostokątne, dach dwuspadowy, spłaszczony kryty papą.
W roku 1930 nad parterową oficyną dobudowano piętro 112.

Plan sytuacyjny z roku 1911 przedstawiający
zabudowę placu Dawida Rozenberga przy ul.
Kaliskiej nr polic. 75. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13118.

111

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13118 (Nadbudowa piętra nad parterowym domem frontowym przez D.
Rozenberga).
112
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
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Rysunek z projektu inż. architekta K. Kleibera przedstawiający fasadę domu frontowego widzianą od strony ul.
Kaliskiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13118.

Rzuty poszczególnych kondygnacji domu Dawida Rozenberga na projekcie rozbudowy opracowanym w 1911 r.
przez inż. architekta K. Kleibera. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13118.
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Rysunek fasady oficyny widzianej od strony ul. Krzyżowej na projekcie inż. architekta K. Kleibera z 1911 r. Budowa
oficyny nie została zrealizowana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13118.

W roku 1930 w budynku było 18 izb mieszkalnych i dwa sklepy. Właścicielami nieruchomości
do 1930 r. byli małżonkowie Dawid i Estera Liba Rozenberg. Po śmierci Dawida Rozenberga
jego część dziedziczyła żona Estera oraz jego dzieci: Izrael Idel, Berek i Szajdla Rozenbergowie
oraz Sura Szczęśliwa i Brandla Kaufman 113. Przy sprawie spadkowej komisja szacunkowa
określiła wartość jednopiętrowej kamienicy frontowej na 25 tys. zł, oficyn murowanych na 15
tys. zł, oficyny drewnianej i komórek na 2,5 tys. Łączną wartość nieruchomości określono na
55 tys. zł114. Na nieomal podobną wartość opiewała polisa ubezpieczeniowa nr 357
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oddział w Łodzi, która określała wartość
budynków na 50 500 zł.
W latach międzywojennych miał w tym domu gabinet lekarski dr Hirsz Landau. W tym też
budynku był sklep spożywczy i z artykułami kolonialnymi Eugeniusza Frąckiewicza i sklep
wędliniarski Idla Żółtowskiego115 oraz zakład kuśnierski Berka Rosenberga. W tym tez miejscu
Szymon Hildebrand powadził pralnię bielizny 116. Od 1942 r. nieruchomość w niemieckim
zarządzie mieniem pożydowskim. Od stycznia 1945 r. do listopada 1947 r. w dyspozycji MZBM
a następnie ¾ nieruchomości na mocy wyroku Sądu Grodzkiego przekazano Jakubowi
Noech117.
W pierwszych latach po wojnie Piotr Gładkow na parterze z wejściem w narożniku tego domu
otworzył herbaciarnię i piwiarnię. W latach 90. w tym samym lokalu był sklep z artykułami
gospodarstwa domowego. Obecnie na parterze w ściętym narożniku sklep z różnościami „Raj
szperacza”. Warto zwrócić uwagę na balkony, które zachował starą żelazną balustradę.
Nr 15/17/19 (d. nr polic. domów 100a i 100b, od ul. Krzyżowej nr 12/14, place wg. rej. pomiar
nr 37 i 38) Domy rodziny Zylberów (Silberów)
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/234 (Spadek po zmarłym Dawidzie Rozenbergu, 1930).
Tamże.
115
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177, k. 22 (Przemysł wolno-handlowy, 1934).
116
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
117
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod
zarządu OUL na skutek przyznania praw własności).
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Dom przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 15/17
należał do rodziny
fabrykantów Zylberów
(Silberów). Fotografia z
listopada 2018 r.

W pierwszej połowie wieku XIX nieruchomość we władaniu fabrykantów sukienników
Jeremiasza Augusta Pultz (Piltz) i Gotliba Rychtera 118. Wybudowali oni dwa domy parterowe
kryte dachówką. Pierwszy z domów posiadał sześć izb i od frontu osiem okien. Drugi był
czteroizbowy z jedenastoma oknami. W obu domach były pomieszczenia warsztatowe. Piltz
zatrudniał 10 robotników i posiadał cztery warsztaty tkackie, Rychter miał jeden warsztat z 40
wrzecionami i zatrudniał czterech robotników. W połowie XIX wieku dom o nr polic. 100 stał
się własnością Ferdynanda Jehn (Jahn), który zajmował cztery izby na piętrze. Na parterze
wynajmował dwie izby, kuchnię i piwnicę Zusmanowi Bornsztajnowi oraz dwie izby Gustawowi
Schwalbe119. Obaj oni byli sukiennikami. Warto zaznaczyć, że Zusman Bornsztajn został
bogatym fabrykantem, właścicielem Starzyckiej Fabryki Sukna. Drugi dom o nr polic. 100b,
który należał do sukiennika Gotliba Rychtera w roku 1864 nabył August Zajdel (Seidel).
Zajmował on na parterze trzy izby i trzy izby wynajmował Lejzerowi Bornsztajnowi. Piętro
wynajmował sukiennikowi Gustawowi Johanserowi i Edwardowi Rozentretz120. W latach 90.
XIX wieku jako właściciel nieruchomości o nr 100 nadal wskazywany był Ferdynand Teodor
Jahn, natomiast jako właściciel domu o nr 100b wykazywana była Maria Knothe 121.
Na początku XX wieku nieruchomość stała się własnością fabrykanckiej rodziny Zilber
(Silberów). Frontowy piętrowy dom murowany, oficyny i zabudowania gospodarcze należały
do Estery i Mendela vel Manuela małżonków Zilber (Silber, Zylber), następnie do Mosze Silbera
a w latach międzywojennych do Michała Zylbera.
Narożny, stojący przy ulicy jednopiętrowy, podpiwniczony, kryty dachówką budynek
mieszkalnym wybudowany został najprawdopodobniej w 1857 r. Mimo modernizacji i napraw,
w opisie z 1907 roku wskazywano, że posiadał pęknięcia murów. Wyceniono wówczas jego
wartość na 8072 ruble. Miał w tym domu na piętrze sześciopokojowe mieszkanie Julian
Pechnik, który również wynajmował część budynków fabrycznych. Silberowie zajmowali
pięciopokojowe mieszkanie a na parterze 3 pokoje z kuchnią wynajmował Jankiel Cahane.
Mieszkania w parterowych oficynach wynajmowali Adolf Riesteger i Dawid Rosenberg. Łącznie
w budynku frontowym i oficynach były 43 izby mieszkalne122.

118

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
120
Tamże.
121
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
122
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2035 (Akta nr 32 dotyczące pożyczki nr 630).
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Poza narożnym budynkiem mieszkalnym posiadłość Silberów obejmowała dwupiętrowy
budynek tkalni, stróżówkę, szopę na silnik gazowy, które to budynki wybudowano w latach
1910-1911123. W międzywojniu w budynku fabrycznym (dojazd od ul. Zgorzelickiej)
przędzalnia i tkalnia prowadzona przez Antoniego, Mendla i Mieczysława Zylberów 124. Miał tu
też swoje warsztaty tkackie Icek Blacherowicz (zam. ul. Prezydenta I. Mościckiego 2), Jakób
Szeps (zam. ul. I. Mościckiego 38), Juda Horowicz, Szlama Kenighejs, Maurycy Sztajn i
Bugajewicz. Od 1926 r. była tu też rozlewnia piwa Stefana Paczkowskiego (wjazd od ul.
Krzyżowej), od 1929 r. stacja benzynowa Tomaszowskich Autobusów Komunikacji Miejskiej 125.
Od roku 1906 w budynku przy ulicy pod nr 17, mieściło się prywatne gimnazjum żeńskie Anny
Wajkselfiszowej126. Od 1920 r. do połowy lat 30. XX wieku w budynkach nr 17/19 miało swą
siedzibę Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydowskich (przeniesione później na ul.
Wieczność 42). Mieszkał tu Antoni Zylber trudniący się pośrednictwem handlowym,
Mieczysław Maurycy Zylber z żoną Genią i dwojgiem dzieci, Sonia i Alter Winograd, Chaskiel
Platt127. Pomimo, że mieściły się w tym miejscu szkoły, to miejscowy oddział Związku
Rezerwistów WP, którego przewodniczącym był Edward Kierst, miał w tym miejscu hurtownię
wyrobów spirytusowych128.

123

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11062 (Projekt budowy dwupiętrowego budynku fabrycznego przez M. Zilbera).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 3013 (Kartoteka mieszkańców).
125
Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Teczka Inspekcji
Budowlanej Wydziału Technicznego dot. posesji Michała Zylbera, opis z 1938 r.
126
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 131, k. 248 (Szkolnictwo 1918-1920).
127
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/437 (Sprawa spadkowa po M. Zylberze, 1936).
128
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
124
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Z lewej plan sytuacyjny z 1907 r. przedstawiający zabudowę placu o nr polic. 100 należącego wówczas do
Manuela i Estery małżonków Silber. Literą „a” oznaczono narożny, jednopiętrowy dom mieszkalny. APPT, PTKM,
sygn. 48/71/0/-/2035. Po prawo plan sytuacyjny z 1950 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul.
Wojska Polskiego 15/17 i nr 21. Zbiory SRzP Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM.

We frontowym domu wychował się Mieczysław Zylber (1896-1967), współzałożyciel
tomaszowskiego skautingu, legionista, artylerzysta 1 pułku artylerii LP, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, obrońca Warszawy z września 1939 r., pułkownik WP 129. Mieszkał tam
też Sz. Burgin prowadzący wyrób sukna przy Piłsudskiego 4 i Jakób Bugajewicz również
trudniący się wyrobem sukna. W podwórku Ludwik Ciemnołowski prowadził skup butelek po
wyrobach monopolowych a Anna Zameczkowska sprzedaż oleiny.
Początkowo po wojnie do 1950 r. w aktach podatkowych jako właściciel wykazywany jest
Franciszek i Maria Zylber130 w imieniu których występował dr Ignacy Koniecpolski zam. w
Częstochowie przy Nowym Rynku 4. Nieco później dom pod nr 15 w ¾ jako własność Zofii i
Zenona Brewińskich i ¼ własność Wincentego Brewińskiego i Romana Zaparta. Natomiast
nieruchomość 17/19 w dyspozycji MZBM. W listopadzie 1945 r. w budynku o nr 17
uruchomiono Radiowęzeł Polskiego Radia, który transmitował audycje poprzez dwa głośniki
uliczne. Jeden zainstalowany na rogu ul. Piłsudskiego i Pl. T. Kościuszki a drugi na skrzyżowaniu

129

Biogram M. Zylbera (1896-1967) autorstwa J. Wojniłowicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 4, red.
J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 2001, s. 29-31.
130
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948-1950); 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).
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ul. Św. Antoniego i Placu T. Kościuszki131. Od roku 1950 w częściowo odremontowanych
budynkach od strony ul. Krzyżowej 12/14 umiejscowiono hurtownię spożywczą.
Przeprowadzono też kapitalny remont oficyny poprzecznej i garaży 132.
Tuż po wojnie w domu pod nr. 15 miał warsztat szewski Marian Sikora. W latach 80. XX wieku
mieściła się tu siedziba firmy handlowo-usługowej MAGNAT oraz sklep motoryzacyjny.
Obecnie dom nr 15 stanowi własność prywatną. Budynek częściowo wyremontowany z
elewacją w większości pozbawioną cech stylowych. Budynki o nr 17/19 w zasobach
komunalnych administrowane przez TTBS. Posiadają świeżo odnowioną elewację od strony
ulicy.
Nr 16 (d. nr polic. 76, nr hipoteczny 233, plac wg rej. pomiar nr 16) Kamienica Teodora
Pruskiego z początku XX wieku.

Współczesny
widok
elewacji
frontowej kamienicy przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 16.
Fotografia ze stycznia 2019 r.

Budynek jednopiętrowy z wysokim poddaszem, połączony z taką też oficyną, murowany i od
ulicy otynkowany. Bryła budynku frontowego zwarta, posadowiona na rzucie prostokąta z
przyległymi do niej od podwórka dwoma jednopiętrowymi murowanymi oficynami. Ceglane
lico zachodniej oficyny nie tynkowane. Dom frontowy o układzie symetrycznym. Elewacja
południowa siedmioosiowa, w osi środkowej pozorny ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem
z ozdobnym bączkiem w tympanonie. W tejże osi płasko sklepiona brama przejazdowa
obwiedziona rustykalnymi poduszkami. Wrota bramy trójskrzydłowe, drewniane. W tej samej
osi na piętrze wspornikowy balkon z żelazną ażurową balustradą z końca XIX wieku. Okna
prostokątne z niszami w ozdobnych obramieniach. Pas poddasza z okienkami wentylacyjnymi
w osiach ujęty poziomymi gzymsami. Tynk pasa parteru rustykalnie boniowany. Kondygnacje
oddzielone gzymsami.
W pierwszej połowie wieku XIX był w tym miejscu parterowy, drewniany dom z dwoma izbami
należący do Wilhelma Serini. Następnie dom ten kupił Marcin Frajtz (lub Frentz), który
zajmował w nim dwie izby a dwie wynajmował Heinrichowi Bill 133. Od 1880 r. nieruchomość
w posiadaniu Teodora Pruskiego prowadzącego zakład litograficzny. Budynki budowane przez
T. Pruskiego w kilku etapach. Około roku 1890 wybudowana została parterowa oficyna,
131

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/468 (Sprawy budowlane. Rozliczenie kosztów uruchomienia radiowęzła
Polskiego Radia). W roku następnym radiowęzeł przeniesiono do budynku fabrycznego przy ul. Krzyżowej.
132
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego dotycząca nieruchomości przy ul. Piłsudskiego
Michała Zylbera (plany i korespondencja z lat 1946-1950).
133
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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następnie w 1894 r. wybudowano część domu frontowego. W 1898 r. dobudowano drugą
oficynę. Dopiero w roku 1910 nad budynkiem frontowym i jedna z oficyn dobudowano piętra
i nadano obecny wystrój fontowej elewacji 134. Ostatecznie w wyniku rozbudowy w domu
frontowym i oficynie powstało 39 izb mieszkalnych. Na początku lat 20. XX wieku nadal jako
właściciel występuje Teodor Pruski135.

Plan sytuacyjny z roku 1910 przedstawiający zabudowę placu Teodora Pruskiego przy ul. Kaliskiej nr polic. 76.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3817.

Około roku 1929 nieruchomość kupili małżonkowie Estera Liba i Dawid Rozenberg.
Rozenbergowie byli sąsiadami i właścicielami narożnej nieruchomości przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 14. Szacunkowa wartość nieruchomości, na którą składał się plac o pow.
1300 m², murowany piętrowy dom frontowy, dwie murowane jednopiętrowe oficyny i
zabudowania gospodarcze wynosiła ponad 69 tys. zł 136. Zawarta w tym samym czasie umowa
na ubezpieczenie tej nieruchomości od ognia określała wartość zabudowań na 84 300 zł137.
Pod konie lat 30. XX wieku jako właściciel domu wykazywani są Sara i Izrael Szczęśliwi 138.

134

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1347, 39/1/0/4/3817; 39/1/0/4/6925, 39/1/0/4/10802 (Budowa i rozbudowa domu
przez T. Pruskiego).
135
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
136
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/234 (Zeznanie majątku po Dawidzie Rozenbergu, spr. US 196/30). Rozenbergowie
posiadali też działkę gruntową o pow. 1 morgi przy ul. Dąbrowskiej, której wartość oszacowano na 5 tys. zł.
137
Polisa ubezpieczeniowa nr 358/1930 w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Łodzi
fot. nieruchomości 16/76 przy ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
138
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1938-1940).
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W latach międzywojennych w domu tym była siedziba redakcji gazety „Tomaszower
Wochnblat”. Mordka Lajzerowicz miał tu sklep z futrami139. Warto zauważyć, że w latach 19321954 mieszkał tu Jakub Bylczyński, krytyk literacki i muzyczny, badacz literatury polskiej,
nauczyciel, współtwórca tajnego nauczania w regionie tomaszowskim, wychowawca kilku
pokoleń inteligentów. Jego mieszkanie było swoistym salonikiem literacko muzycznym, gdzie
spotykali się miejscowi ludzie nauki i kultury 140.
Po wojnie nieruchomość we władaniu rodziny Hejduków oraz Michaliny i Eugeniusza
Buchalskich141 z tym, że w 1947 r. ½ nieruchomości została przyznana wyrokiem Sądu
Grodzkiego Mendlowi Szczęśliwemu142. Po roku 1946 Rachl Bermański otworzył w tym domu
warsztat szewski a Władysław Nieśmiałek zakład krawiecki143. W latach 60. XX wieku
Konstanty Wróblewski przeniósł tu swój zakład szewski z Pl. T. Kościuszki 9. Obecnie na
parterze budynku funkcjonuje zakład fryzjerski. Stan oficyn i układ podwórka od ponad 100 lat
nie uległ zmianie.

Nr 18 (d. nr polic. 77, plac wg. rej. pomiar. nr 17) Dawny dom sukienników z 1826 r.

Widok na dom przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego
nr 18 (od strony ulicy). Fotografia z lutego
2019 r.

Dom sukienników Jana Karscha a następnie Karola Grohe144. W połowie XIX wieku mieszkała
w tym domu wdowa Eleonora Karsch, fabrykant sukna Wilhelm Openfeld. W szczytach na
poddaszu mieli mieszkania czeladnicy Wilhelm Felsch, Andrzej Dawid a w facjatce wyrobnik
Mosze Rząsek145.

139

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177, k. 71 (Przemysł wolno-handlowy, 1934).
Biogram J. Bylczyńskiego autorstwa M. Bylczyńskiego zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 7, red. M.
Hubka i in., Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 9-11.
141
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Teczka inspekcji budowlanej); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646
(Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950); APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości,
1971-1975).
142
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod
zarządu OUL na skutek przyznania praw własności).
143
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
144
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/337 (Akta osób
mieszkających w domu pod nr 77).
145
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
140
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Dom wzniesiony przed 1826 r. z inicjatywy założyciela osady na potrzeby kolonizacji
przemysłowo-rzemieślniczej. Przeznaczony dla przybywających ze Zgorzelca tkaczysukienników. Wybudowany na planie prostokąta, posiada ściany murowane z kamienia
wapiennego i częściowo z cegły palonej układanej na zaprawie wapiennej, obustronnie gładko
otynkowany. Częściowo podpiwniczony, naczółkowy „pruski” dach dwuspadowy, po
wybudowaniu kryty gontami. Elewacja frontowa siedmioosiowa z pozornym ryzalitem w osi
środkowej. W tej też osi znajdowały się drzwi wejściowe do sieni komunikacyjnej poprzedzone
stopniami schodowymi z czerwonego piaskowca. Nad wejściem jednoosiowa facjatka z
dwuspadowym dachem i trójkątnym frontonem, w którego polu okrągłe otwór doświetlający
poddasze. Pod okapem gruby profil gzymsu wieńczącego. Na mieszkalne poddasze prowadziły
strome drewniane schody jednobiegowe, typu policzkowego. Parter posiadał cztery izby
mieszkalne i dwie fabryczne. Od frontu miał sześć okien i jedno w facjacie nad wejściem. Taki
sam układ okien od podwórka. Po dwa okna na paterze w szczycie i jednym oknie szczytowym
na poddaszu. Wszystkie typu skrzynkowego. Strop nad piwnicą wykonany w formie sklepień
ceglanych wspartych na ścianach oraz na łuku ceglanym i słupie. Stropy nad parterem oparte
na belkach drewnianych, pierwotnie ocieplony sieczką z gliną a obecnie z ociepleniem
wapiennym ułożonym na wsuwance z desek grubości około 3 cm 146. Najprawdopodobniej od
podwórka w osi środkowej przybudowany był otwarty drewniany ganek oparty na czterech
słupkach z trójkątnym szczytem.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1900 r. sporządzony przez inż. architekta K. Kleibera przedstawiający zabudowę
placu Gustawa Miszke przy ul. Kaliskiej nr polic. 77. Na planie orientacyjnym ul. Kaliską opisano jako ul.
Piotrkowską, jako, że wówczas tak tę ulice nazywano. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9479.

146

Opis obiektu wg karty ewidencyjnej zabytku nr rej 928 znajdującej się w WUOZ.
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W latach 1900-1903 Karol Gustaw Miszke w podwórku wybudował murowany z palonej cegły,
parterowy budynek gospodarczy147, który w niezmienionym kształcie zachował się do
współczesności. Następnie latach 30. XX wieku od strony północno wschodniej wybudował
przylegającą do domu drewnianą dobudówka o konstrukcji ryglowej posadowioną na
podmurówce z cegły. W
latach międzywojennych jako
właściciel
nieruchomości
występował Karol Gustaw
Miszke148 i jego rodzina
zajmowała dom w całości.

Projekt budynku gospodarczego autorstwa inż. K. Kleibera jaki w 1900 r. G. Miszke wybudował na placu przy ul.
Kaliskiej nr polic. 77. Budynek przetrwał do współczesności. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9479/1.

Po wojnie nieruchomość w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego jako mienie
opuszczone a następnie oddane do dyspozycji MZBM 149. Obecnie dom nadal w zasobach
komunalnych, administrowany przez TTBS. Budynek wpisany do Wojewódzkiego Rejestru
Zabytków pod nr rej. 928 z 29.12.1967 r. Dom w nieomal niezmienionym kształcie zachował
się do współczesności. Szkoda tylko, że wbrew zaleceniom konserwatora zabytków
wymieniono część skrzynkowych, drewnianych okien na plastykowe. Również w miejscu
dawnego wejścia do sieni (pod facjatką) zamiast pełnych drzwi płycinowych wstawiono
dwuskrzydłowe, plastykowe okno balkonowe. Obecnie budynek nadal zamieszkały i pozostaje
w zasobach komunalnych.

147

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9479 (O budowie przez Gustawa Miszke, w mieście Tomaszowie przy ulicy
Piotrkowskiej pod numerem 77, parterowego budynku gospodarczego z ustępami).
148
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
149
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Zabudowa miasta 1970-1975).
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Widok na dom sukienników przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
18. Fotografia z roku 1967 ze
zbiorów Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Łodzi (dalej:
WUOZ).

Fragment
szczytowej
ściany
budynku przy ul. Piłsudskiego 18.
Po odbiciu starego tynku widać
sposób wykonania muru z
łupanego kamienia wapiennego.
Fot. z lutego 2019 r.

Nr 20 (dawny nr polic. 78, plac wg. rej. pomiar nr 18) Dom czynszowy Zajdela

Widok na główną elewację
domu przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego nr 20.
Fotografia z lutego 2019 r.
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W pierwszej połowie wieku XIX był w tym miejscu stał dom fabrykanta sukna Gothilfa
Emanuela i Gothela Schultzów150. W budynku na parterze były cztery izby i jedna izba w
facjatce na piętrze. W podwórku parterowy, murowany, budynek fabryczny z dwoma izbami.
Od ulicy 12 okien i 2 okna w budynku fabrycznym. W latach 60. XIX wieku jako właściciel domu
występuje August Zeidel (Zajdel). Dom fabryczny w podwórzu zajmował czeladnik Gustaw
Miller151.
Dom przebudowany pod koniec wieku XIX, w takiej formie przetrwał do współczesności.
Budynek murowany z cegły i kamienia wapiennego, otynkowany, jednopiętrowy z poddaszem,
posadowiony na planie prostokąta, bryła zwarta, dach trzyspadowy. Układ symetryczny,
elewacja frontowa dziewięcioosiowa z cokołem i pilastrami narożnymi. Oś środkowa z obu
stron ujęta pilastrami tworzy fronton zwieńczony trójkątnym szczytem. W tej samej osi na
piętrze wysunięty balkon na żeliwnych wspornikach z płytą drewnianą i ażurową ozdobnie
odlaną metalową balustradą. Ściana szczytowa od strony zachodniej rozdzielona pilastrami na
dwie części, na poziomie parteru bez okien, na poziomie pietra w każdej osi po dwa okna z
tym, że obecnie okna prawej osi zamurowane. W pasie poddasza w każdej osi okienka
wentylacyjne. Od podwórka ryzalit osi środkowej z wejściem do sieni komunikacyjnej. Lico
ścian gładko otynkowane bez dodatkowych detali i ozdób architektonicznych. Po przebudowie
w budynku były 24 izby mieszkalne.
Od lat 90. XIX wieku do końca lat 30. XX wieku dom należał do Moryca Zajdela 152, który był
właścicielem ręcznej tkalni153. Jan Stanek miał w tym domu biuro komornicze. Był tu też zakład
krawiecki Stanisławy Woldanowskiej 154. Pod koniec lat 30. XX wieku jako właściciele
nieruchomości wykazywani byli Łucja i Konstanty małżonkowie Brzozowscy zam. w Krakowie
przy ul. Konfederackiej 3155. Po wojnie do 1950 r. nadal występują oni jako właściciele 156, a
następnie nieruchomość wykazywana jako własność Jana i Józefa Mierzejewskich 157.
Nr 21 (dawny numer polic. 98 i 98a, nr hip. 642, plac wg rej. pomiar. nr 35) Kamienica
Szajewicza i Najdelwajsa

150

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
152
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748
(Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników
podatku od nieruchomości, 1938-1940).
153
APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP), sygn. 39/19/0/-/1658 (Moryc Zajdel,
tkalnia ręczna).
154
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III, sygn.
2283 (Wykaz kupców, 1939).
155
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1938-1940).
156
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/646 (Wykaz posiadaczy nieruchomości 1947-1950).
157
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Zabudowa miasta 1970-1975).
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Elewacja
frontowa
dawnej
kamienicy Szajewiczów przy ul.
Marszałka
Piłsudskiego
21.
Fotografia z listopada 2018 r.

Przed rokiem 1826 w tym miejscu wybudował niewielki dom Fryderyk Altenberg. Był to
wówczas dom dwuizbowy, murowany z dwuspadowym dachem krytym gontem. Od ulicy miał
cztery okna. W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel występuje fabrykant sukna Ferdynand
John. Wówczas jest to już dom piętrowy a w murowanej oficynie od podwórka mieści się
farbiarnia. W domu tym poza właścicielem mieszkał fabrykant sukna Karol Gampert i Stanisław
Gniewkowski158.
Pod koniec XIX wieku po zmianie właściciela dom został przebudowany. Powstał frontowy
budynek jednopiętrowy z poddaszem i połączona z nim dwupiętrowa oficyna. W domu tym i
przyległej oficynie było 30 izb mieszkalnych i dwa sklepy. Sień komunikacyjna od ul.
Piłsudskiego, natomiast wjazd na podwórze od ul. Zgorzelickiej. Zwraca uwagę frontowa
elewacja, która zachowała dużo zdobniczych detali architektonicznych i nadal pozostaje w
dobrym stanie technicznym. Fasada w wieloosiowym układzie pionowym rozczłonkowanym
pilastrami, z wejściem do sieni komunikacyjnej w osi środkowej. Nad wejściem wysunięty,
umieszczony na żeliwnych wspornikach balkon z metalową ozdobną balustradą. Podwójny
gzyms między kondygnacyjny. Na poziomie parteru lico ściany z wzdłużnymi boniami
tynkarskimi, nad oknami piętra bogato opracowane naczółki. Okna prostokątne w ozdobnych
obramieniach. W części poddasza owalne otwory doświetlająco wentylacyjne. Nad gzymsem
wieńczącym nadbudowano attykę z trójkątnym przyczółkiem. Elewacja szczytowa od strony
ul. Zgorzelickiej dwuosiowa, gładko otynkowana. Całość nieco szpecą szyldy, które swą
wielkością i kolorystyką nie pasują do całości.
W latach międzywojennych dom należał do małżonków Blimy i Jakuba Lajzera Szajewicza zam.
w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 7 (później ul. Pańska 21) oraz Borucha Najdelwajsa. W
roku 1928 małżonkowie Szajewicz pod zastaw tej nieruchomości uzyskali pożyczkę159. W domu
tym czteropokojowe mieszkanie zajmował Aszkel Wald, który prowadził przedsiębiorstwo
przewozowe, Aleksander Peses prowadził szkołę tańca, Antonina Wydrzyńska miała pralnię
bielizny, Sura Opoczyńska sklep modniarski i wyrób kapeluszy, Rudka Bełżycka zakład
krawiectwa damskiego, Rózia Bresler prowadziła sklep spożywczy. Była tu też siedziba Związku
Rzemieślników Żydowskich, Związku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biurowych,
Żydowskiego Stowarzyszenia Handlowego, Stowarzyszenia „Frajhajt”, Organizacji Syjonistów158

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1028 (Pożyczka nr 144 dla właścicieli nieruchomości nr 98A przy ul. Piłsudskiego
21 w Tomaszowie Mazowieckim).
159
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Rewizjonistów i Stowarzyszenie „Hazomir” 160. Po wojnie w dyspozycji MZBM. W roku 1946
Franciszka Bonecka otworzyła w tym domu magiel elektryczny. W latach 90. był tu sklep IMAK.
Obecnie sklep zoologiczny i biura zakładu pogrzebowego.

Widok na oficynę i podwórko posesji przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21. Fotografia z 2016 r.

Nr 22 (d. nr polic. 79, plac wg. rej. pomiar. nr 19) Kamienica Jahnów

Widok na fasadę kamienicy przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, która
dawniej należała do rodziny Jahnów.
Fotografia z listopada 2018 r.

Posesja za skrzyżowaniem z ul. Zgorzelicką. W pierwszej połowie wieku XIX był w tym miejscu
murowany dom parterowy z facjatką, dach pod gontem. Posiadał cztery izby mieszkalne i
jedną izbą fabryczną. Należał początkowo do Henryety Schnack a następnie do Michała
Skibińskiego. Dół domu zajmował Herman Rolinger i właściciel. W facjatce mieszkał Maurycy
Miller, czeladnik sukiennik 161.
W roku 1889 Gustaw Jahn przebudował stary dom według projektu architekta Antoniego
Tarnawskiego. W roku 1890 od strony ul. Zgorzelickiej dobudował murowaną oficynę a w
podwórku budynki gospodarcze162.

160

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/146 (Księga biercza podatku od lokali za okres 1938/39 i 1939/40, t. III); APTM,
AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/25 (Stowarzyszenia).
161
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
162
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1442 (Projekt budowy oficyny i budynków gospodarczych przez Gustaw Jahna).
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Plan sytuacyjny z 1889 r.
przedstawiający zabudowę placu
nr polic. 79 przy zbiegu ul. Kaliskiej
z ul. Zgorzelicką należącego do
Gustawa Jahna.
Literą „a”
oznaczono dom frontowy przy ul.
kaliskiej, rosyjską literą „б” dom
drewniany w podwórku, rosyjską
literą „д” murowaną oficynę przy
ul. Zgorzelickiej. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/1442.

Rysunek fasady oficyny wybudowanej przez Gustawa Jahna. Plan stanowi załącznik do projektu budowy
opracowanego przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego w 1889 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1442.

Główny budynek mieszkalny stanowi zwarta bryłę posadowioną na planie zbliżonym do
prostokąta. Ściany murowane z cegły i częściowo z kamienia wapiennego, gładko otynkowane,
48

jednopiętrowy, z poddaszem i trzyspadowym spłaszczonym dachem. Do tego budynku od
strony północno wschodniej przylega oficyna, również jednopiętrowa, murowana i
otynkowana wybudowana na rzucie prostokąta. Fasada budynku frontowego
dziewięcioosiowa. W osi środkowej ujętej obustronni pilastrami znajduje się wejście do
przelotowej sieni komunikacyjnej. Nad drzwiami sieni wspornikowy balkon i fronton z
trójkątnym zwieńczeniem. W osiach prostokątne okna z tym, że w pasie poddasza owalne
okienka wentylacyjne. Elewacja frontowa oficyny (od strony ul. Zgorzelickiej) wieloosiowa
rozczłonkowana pilastrami. Pozorny, jednoosiowy ryzalit w środku elewacji. Tam też wejście
do sieni. Lico ściany gładko otynkowane i pomalowane. Dom mieszkalny i piętrowa oficyna
mieściły 41 izb mieszkalnych. Wjazd na podwórko od strony ul. Zgorzelickiej.
W latach międzywojennych nieruchomość należała do Paula i Hanny Jahnerów 163. W
podwórzu tkalnia Teodora Fiszera, który drugą część przedsiębiorstwa umiejscowił przy tej
samej ulicy pod nr 27. Mieszkał tu i prowadził zakład krawiectwa damskiego Chaim Szleter i
Izrael Ajzenberg. Perla i Maurycy Gomuliński mieli w tym miejscu niewielki zakład drukarski.
Mordka Sztein prowadził skup szmat164.
Po wojnie nieruchomość w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W 1947 r.
Sąd Grodzki przyznał prawa własności Stanisławowi Jahnerowi do 165/512 części tej
nieruchomości165. Obecnie kamienica administrowana przez TTBS.

Widok na oficyny od strony ul.
Zgorzelickiej.

Nr 23 (dawny nr polic. 97, hipot. 32, plac wg. rej. pomiar. Nr 34) Kamienica Jurgielewiczów

163

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz nieruchomości z 1925 r.).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.).
165
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 miejscowy Sąd Grodzki).
164
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Narożna
kamienica rodziny
Jurgielewiczów.
Fotografia z
listopada 2018 r.

W tym miejscu przed rokiem 1826 Karol Helwich (Helwig), sukiennik, który do Tomaszowa
przybył ze Zgorzelca, wybudował murowany parterowy dom pod dachówką. Był to budynek o
wymiarach 30 na 18 łokci, posiadał dwie izby mieszkalne i trzy izby fabryczne. Od frontu 9
okien z tym, że jedno okno w facjacie. Dom dziedziczył Fryderyk Karol Helwig, który był jego
właścicielem do połowy lat 80. XIX wieku. Następnie jako właściciel domu występuje Jan
Jurgielewicz (Iwan Iwanowicz Jurgielewicz), który dokonał jego przebudowy prawdopodobnie
przed rokiem 1895, jako że w tym roku na orientacyjnym planie budowy dotyczącym piętrowej
oficyny, zaznaczony jest już jako istniejący narożny piętrowy budynek z charakterystycznym
ściętym narożnikiem. Projektantem budynku był inż. architekt Wilhelm Sroka 166. W 1910 r. Jan
Jurgielewicz pod zastaw hipoteczny tej nieruchomości uzyskał kredyt bankowy 167.

Projekt z 1895 r. autorstwa inż. architekta Wilhelma Sroki dotyczący budowy budynku gospodarczego na placu
Jana Jurgielewicza. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4431.
166

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4431 (Projekt budowy piętrowych budynków gospodarczych przez J. Jurgielewicza
pod nr 97 przy ul. Kaliskiej w Tomaszowie).
167
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/986 (Pożyczka nr 734 zaciągnięta przez J. Jurgielewicza).
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Główny budynek to narożny dom jednopiętrowy z podpiwniczeniem i poddaszem, mieszczący
28 izb mieszkalnych. W latach międzywojennych należał do Jana i Ryszarda Jurgielewiczów,
współwłaścicieli wytwórni dywanów i chodników. Wejście główne przez sień komunikacyjną
od ul. Piłsudskiego, wjazd na podwórze od ul. Zgorzelickiej. W elewacji frontowej na piętrze
dwa wysunięte balkony, jeden w ściętym narożniku a drugi w zachodniej skrajnej osi. Warto
zwrócić uwagę na obramowanie wejścia i dobrze zachowaną terakotową posadzkę sieni
komunikacyjnej
W domu tym posiadali ośmiopokojowe mieszkanie Emanuel Bornsztajn, właściciel
Tomaszowskiej Fabryki Wyrobów Sukiennych S.A. (fabryka w dzierżawionych budynkach
Chaima Rubina przy ul. Jeziornej 35/37). Bornsteinowie płacili czynsz z tytułu wynajmu w
wysokości 2793 zł rocznie168. Trzypokojowe mieszkanie zajmowały rodziny Ryszarda
Jurgielewicza (właściciela domu) oraz Józefa Kazka (kierownika szkoły powszechnej) i Stefana
Rinke.
Po wojnie w latach 40. w aktach podatkowych wykazywano jako właściciela Ryszarda Jana
Jurgielewicza169 a po roku 1950 jako współwłasność po ½ Jerzego Neumana i Romualda
Szafrańca170. Zamieszkał w tym domu i prowadził gabinet lekarski dr Kazimierz Chmielewski i
dentystka Iwona Brzozowska. Miał tu kancelarię adwokacką Ryszard Niedźwiedź 171.

Kamienicę Jurgielewiczów przy Al. Marszałka Piłsudskiego 23
wyróżnia dekoracyjne rozbudowane ujęcie drzwi wejściowe do
sieni komunikacyjnej, same drzwi i posadzka w sieni.

168

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1247 (Podatek od luksusu, deklaracje właściciela domu za lata 1936-1938).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1947-1950).
170
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Zabudowa miasta 1970-1975).
171
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947); książki
telefoniczne woj. łódzkiego z 1957 i 1960 r.
169
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Widok od strony ul.
Zgorzelickiej na elewację
piętrowej oficyny i
przybudowaną parterową
stróżówkę domu
Jurgielewiczów. Fotografia
z lutego 2019 r.

Nr 24 (d. nr polic. 80, nr hipot. 419, plac wg. rej. pomiar. nr 20) Dom Adolfa Szenkera

Widok na elewację frontowa domu
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
24. Fotografia z grudnia 2018 r.
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Obok plan sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający
zabudowę nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr polic.
80. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12308.

W latach 40. XIX wieku był w tym miejscu
dom piwowara Józefa Lange, który do
Tomaszowa przybył z Piotrkowa. Był to dom
murowany, parterowy z facjatką. Miał cztery
izby mieszkalne, trzy izby fabryczne oraz trzy
izby mieszkalne na poddaszu w facjatce i
szczytach. Posadowiony na placu o pow.
2600 m² 172. W drodze dziedziczenia
kolejnym właścicielem został Jan Bonifacy
Lange a następnie Piotr Lange. W roku 1866
P. Lange zajmował dwie izby w domu
głównym i dom w podwórzu, Na poddaszu
mieszkali wyrobnicy: Krystyna Głowacka, Jan
Gotlib
Melsney,
Ame
Terchner
173
(Tajrszner) . Około roku 1889 obok domu
frontowego Piotr Lange wybudował kolejny
parterowy dom mieszkalny174. Od roku 1911
właścicielem
nieruchomości
zostają
właściciele manufaktury sukienniczej Adolf i
Karol Szenkier175. W tym też roku dom został
przebudowany przez Adolfa Szenkiera
(Szenkera) na dwupiętrową, podpiwniczoną kamienicę o pow. zabudowy 450 m 2 z dachem
krytym dachówkami. Projektantem budowli był inż. architekt Stanisław Futasiewicz176. Na ten
cel bracia Szenkier zaciągnęli kredyt hipoteczny 177. Po przebudowie dom posiadał 30 izb
mieszkalnych178. Elewacja frontowa zdobiona pilastrami i gzymsami. Posiada dwa wysunięte
przed lico ściany balkony i wykusz na wysokości pierwszego piętra. Sień komunikacyjna z
wejściem od ulicy. W sieni godna zauważenie dawna wzorzysta posadzka terakotowa i
balustrada z drewnianą poręczą głównego biegu schodów (fot. poniżej).

172

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
174
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/833 (Projekt budowy domu parterowego przez P. Lange).
175
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4224 (O przejściu na własność A. Szenkera nieruchomości pod nr polic. 80 w mieście
Tomaszowie).
176
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12308 (Projekt budowy domu przez Adolfa Szenkera jednopiętrowego domu z
parterowym budynkiem gospodarczym pod numerem 80 przy ulicy Kaliskiej w mieście Tomaszowie).
177
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1013 (Pożyczka nr 1333)
178
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12308 (Projekt budowy przez A. Szenkera).
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Rysunek fasady kamienicy Adolfa Szenkera z planu opracowanego przez inż. architekta St. Futasiewicza. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/12308.
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Rzuty i przekroje z projektu inż. architekta St. Futasiewicza dotyczące kamienicy Adolfa Szenkera. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/12308.
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W latach międzywojennych w budynku frontowym miał gabinet lekarski dr Wacław
Wójcikowski. W podwórku Piotr Łaski prowadził zakład tapicerski, a trzypokojowe mieszkanie
po manufakturze sukienniczej zajmował Bruno Koperski. W domu frontowym wynajmował
pięciopokojowe mieszkanie Aleksander Margulis, takie samo mieszkanie zajmował Stanisław
Kartuz. Czteropokojowe mieszkanie zajmowała Janina Wacławska właścicielka
nieruchomości179. Łącznie w domu frontowym było 7 mieszkań i 2 mieszkania w oficynie. Dom
posiadał lokalny wodociąg i kanalizację, a w mieszkaniach łazienki i wc 180.
Do roku 1945 nieruchomość we władaniu
Adolfa Schenkera i Lizy Liszke181. Następnie
jako nieruchomość opuszczona przekazana do
dyspozycji MZBM182. Tuż po wojnie lekarz
Bolesław Łuczak w tym budynku prowadził
prywatny gabinet laryngologiczny. W latach
50 XX wieku umieszczono tu gabinety
lekarskie Wydziału Zdrowia, m.in. gabinet
stomatologiczny i przychodnię ogólną. W
latach 90. w piwnicy powstał sklep i
hurtownia artykułów motoryzacyjnych i
przemysłowych MISTRAL. Obecnie poza
mieszkaniami w budynku mieści się
przychodnia lekarska POZ i siedziba
miejscowego oddziału ZNP.

179

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Rejestr kupców za 1939 r.).
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM.
181
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1939-1940).
182
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Zabudowa miasta 1970-1975).
180
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Plan sytuacyjny z 1966 r. przedstawiający
rozmieszczenie budynków na posesji przy
ówczesnej ul. Wojska polskiego 24. Literą „b”
oznaczono budynek frontowy i oficynę. SRP, Teczki
Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM i
PMRN.

Pierzeja północnej strony ul. Kaliskiej. Pierwszy
z lewej to dom nr 24 Adolfa Szenkera a dalej
dom nr 22 Gustawa Jahnera. Na fotografii dom
Szenkera przed przebudową z roku 1911,
podczas której dobudowano drugie piętro i
zmieniono kształt dachu. Fotografia z początku
XX wieku. Zbiory prywatne.
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Nr 25 (d. nr polic. 96) Dawny dom Malinickich

Parterowy dom frontowy przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 25,
dawniej rodziny Malinickich. Fotografia
z grudnia 2018 r.

Plac pod nr polic. 96 nabył od Antoniego hr. Ostrowskiego Antoni Rostkowski 11 grudnia 1825
r. Około roku 1826 w tym miejscu wybudował dom Franciszek Rostkowski, murarz. Był to
niewielki parterowy murowany dom frontowy o wymiarach 28 na 18 łokci, kryty gontem z
trzema izbami mieszkalnymi na dole i dwiema izbami na poddaszu. W podwórku drewniana
stajnia. Po jednej izbie zajmowali: Leon Roszkowski, Józef Chodownik, Gotlib Krol i Rajnhold
Forster183. W 1833 r. budynki ubezpieczone w Dyrekcji Ubezpieczeń na 200 rubli 184.
Około roku 1888 właścicielem nieruchomości został M. Wajs, który w podwórku po stronie
zachodniej wybudował jednopiętrową oficynę z przeznaczeniem na warsztaty sukiennicze.
Projektantem tego budynku był inż. architekt A. Tarnowski185.

Projekt oficyny wybudowanej w roku 1888 przez M.
Wajsa na podstawie projektu inż. architekta A.
Tarnowskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/476.

183

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1864).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/31 (Akta tyczące się regulacji hipotecznych z 1833 r.).
185
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/476 (Akta budowy oficyny przez M. Wajsa w Tomaszowie przy ul. Kaliskiej).
184
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Plan sytuacyjny z 1888 r. placu przy ul.
kaliskiej nr polic. 96 należącego wówczas do
M. Wajsa. Literą „a” oznaczono dom
mieszkalny przy ul. Kaliskiej, rosyjską literą
„б” stary drewniany dom mieszkalny,
rosyjską literą „в” (jak polskie „b”) oficynę
budowana przez Wajsa. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/476.

W roku 1911 właścicielami nieruchomości pod nr polic. 96 zostali małżonkowie Maliniccy 186.
Wtedy to parterowy dom mieszkalny przebudowano i dobudowano piętrową oficynę. Dokonał
tego nowy właściciel Józef vel Josek Malinicki w oparciu o projekt architekta Karola Kleibera 187.
Malinicki wspólnie z Fiszelem Mordkowiczem prowadzili wyrób sukna przy ul. św. Tekli 9.
Po przebudowie w budynku frontowym i oficynie było razem 20 izb mieszkalnych. Po 4 izby
zajmowały rodziny Malinickich, Hersza Nowomiasta, Pinchesa Lubińskiego. Hersz Nowomiast
prowadził firmę handlującą węglem a Mordka Nowomiast w budynkach gospodarczych w
podwórku tej posesji miał szarparnię 188.
186

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4230 (O przejściu na małżonków Malinickich, Kaczkowskich i Wójcickich
nieruchomości nr 96).
187
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11951/1 (Budowa jednopiętrowej oficyny przez J. Malinickiego); APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13537 (Budowa oficyn pod nr 96 przez J. Malinickiego).
188
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców z 1939 r.).
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Rysunki z projektu inż. architekta K. Kleibera dotyczące planu sytuacyjnego i projektu nadbudowy oficyny przez
Joska Malinickiego. w 1912 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13537.

Po wojnie nieruchomość w dyspozycji MZBM. W latach 1946-1950 w podwórku Tadeusz
Maciejewski powadził warsztat naprawy maszyn młynarskich. Obecnie dom zasobach
komunalnych, administrowany przez TTBS.
Nr 26 (dawny nr polic. 81, plac wg. rej. pomiar. nr 21) Czynszowa kamienica z dwoma oficynami
i Galerią SAP.

Od ulicy murowany jednopiętrowy dom mieszkalny z poddaszem. Elewacja frontowa
otynkowana, jedenastoosiowa z sienią komunikacyjną w piątej osi. W środkowej osi elewacji
drzwi sieni ujęte obramieniem z trójkątnym szczytem. Od strony wschodniej wyraźnie
wyodrębnione dwie osie, dziesiąta i jedenasta z wspornikowym balkonem na piętrze.
W latach międzywojennych właścicielem domu frontowego był Paweł Marks. W roku 1929
Rudolf Obermen (Oberman) wybudował w podwórzu dom murowany z 4 izbami i drugi dom
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drewniany z dwiema izbami189. Natomiast w roku 1932 Jan Kubacki, również w podwórzu tej
posesji wybudował wolnostojącą oficynę mieszkalną. Powstał dom murowany, jednopiętrowy
z 7 izbami190. Tak więc poza domem frontowym były jeszcze na tej posesji dwie jednopiętrowe
oficyny i drewniany dom. W roku 1938 jako współwłaściciele nieruchomości wykazywani byli
Rudolf Oberman, Paweł Marks, Jan Kubacki i Władysław Rozpędowski191.
W latach międzywojennych w domu od strony ulicy funkcjonowała restauracja z wyszynkiem.
Prowadziła ją Teresa Doner, która starała się dodatkowo o koncesję na prowadzenie w swym
lokalu gry w karty192. Z wejściem od ulicy był również sklep mięsny Mariana Stemplewskiego.
W podwórku warsztat ciesielski prowadził Tomasz Kot, a Romuald Bełuchowski zajmował się
handlem żelazem193. Na przełomie roku 1939/1940 w miejscu sklepu mięsnego otworzył sklep
spożywczy Zygmunt Krakowiak mieszkający przy ul. Smugowej 40 194.
Po 1945 r. w aktach Urzędu Skarbowego wykazywano jako właściciela Jana Kubackiego 195 z
zaznaczeniem, że dom podlega administracji MZBM. W 1945 r. Józefa Woicka wspólnie z
Anielą Paszkowską otworzyły w tym domu restaurację pod nazwą „Ludowa”. Z kolei Tadeusz
Jaworski w spółce z Eugeniuszem Kwiatkowskim uruchomili warsztat naprawy rowerów i sklep
z artykułami elektrycznymi. W latach 60. w tym samym miejscu ulokował się sklep z artykułami
metalowymi MHD, obok Henryk Świerzyński prowadził sklep rzeźniczy a Piotr Wasilewski
warsztat szewski. Obecnie nieruchomość nadal w zasobach komunalnych, administrowana
przez TTBS. Na parterze od strony wschodniej siedziba Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z
niewielką salką wystawową (SAP).

Oficyny w podwórku posesji przy ul. Marszałka Piłsudskiego 26. Obie wybudowane w latach międzywojennych.
Z lewej strony należała do Jana Kubackiego, a z prawej do Rudolfa Obermana.

Nr 27 (dawny numer polic. 95, plac wg rej. pomiarowego nr 32) Dom Teodora Fiszera z 1939
r. i XIX wieczne oficyny

189

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95, poz. 337 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
Tamże, poz. 625.
191
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców za 1939 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Wykaz płatników
podatku od nieruchomości, 1939-1940).
192
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/176 (Przemysł koncesjonowany, 1934).
193
APTM AmTM gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców).
194
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5670 (Sprawa powództwa Jana Kubackiego przeciwko Zygmuntowi i Janinie
małżonkom Krakowiak o 105 zł za komorne, 1940).
195
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
190
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Jednopiętrowy murowany dom
mieszkalny, z podpiwniczeniem i
poddaszem, wybudowany przez
Teodora Fiszera w latach 30. XX
wieku.

Pierwszy dom na tej działce wybudowano już przed 1829 r. Był to dom murowany z dwoma
izbami mieszkalnymi, czterema oknami od frontu, kryty gontem. Należał początkowo do
sukiennika, Wilhelma Altenberga przybyłego do Tomaszowa ze Zgorzelca. Następnie stał się
własnością Bernarda Śniegockiego, który od 1830 r. do 1836 udostępniał dom na kasę
miejską196. Pod koniec wieku XIX nieruchomość stała się własnością Teodora Fiszera. Od ulicy
stał murowany z kamienia dom mieszkalny o pow. zabudowy 108 m 2. W budynku tym na
parterze były dwa mieszkania czteroizbowe i na poddaszu dwa mieszkania dwuizbowe. W
podwórku po lewej stronie były dwa budynki fabryczne w których funkcjonowała tkalnia 197.
W roku 1911 fabryka uzyskała oświetlenie elektryczne 198. W latach 20. XX wieku nadal w
jednopiętrowej oficynie stojącej po prawej stronie była fabryka sukna Juliana Neufelda i
Heleny Wajnberg zam. przy Al. Św. Antoniego 21 oraz tkalnia Teodora Fiszera, Dawida Brenera
i Jerzego Hungiera199. Wymienieni byli też współwłaścicielami części tej nieruchomości. W dniu
3 czerwca 1937 r. budynek fabryczny spłonął.

196

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/829, k. 17-19 (Wynajem lokali dla magistratu); APTM, AmTM, sygn.
49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1833-1843)
197
APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1906 (Sprawozdania roczne fabrykanta T. Fiszera z lat 1909-1913).
198
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18345 (Projekt oświetlenia elektrycznego fabryki T. Fiszera przy ul. Kaliskiej 95 w
mieście Tomaszowie).
199
Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego z informatorami m. stoł. Warszawy, wojew.
krakowskiego, wojew. kieleckiego, wojew. lwowskiego, wojew. poznańskiego, wojew. pomorskiego z m. Gdynią i
wojew. Śląskiego. Rocznik 1937/1939, fabryki oraz Rejestr Handlowy cz. 3 z 1926 r.
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Plan sytuacyjny z 1911 r. i projekt oświetlenie hal tkalni jakie mieściły się w głębi placu nieruchomości Teodora
Fiszera przy ul. Kaliskiej nr polic. 95. Projekt opracował inż. Karol Kleiber. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18345.

W listopadzie 1930 r. Teodor Fiszer zakończył budowę a właściwie przebudowę murowanego
jednopiętrowego budynku lewej oficyny200. Z opisu budynków jaki w 1938 r. sporządził
Wydział Techniczny Zarządu Miasta wynika, że w tej oficynie założona była kanalizacja i
wodociąg. Było tam też pięcioizbowe mieszkanie Teodora Fiszera i dwa trzyizbowe mieszkania
rodziny właściciela.
Na uwagę zasługuje fragment jednopiętrowej oficyny, która prawdopodobnie wybudowana
została przed 1830 r. przez Bernarda Śniegockiego i jak wspomniałem równo 100 lat później
częściowo przebudowana. Jej północna ściana, stanowiła dawniej frontową fasadę budynku.
Obecnie pozostaje ona w linii pierzei ulicy i od strony wschodniej przylega do kamienicy T.
Fiszera a od zachodu do kamienicy Kenighejtów. Dawna fasada jest trójosiowa, w osi
środkowej na parterze wejście do zakładu szewskiego K. Czajkowskiego. Nad nim wysunięty
balkon na wspornikach żeliwnych z ażurową metalową balustradą. W elewacji wschodniej
widzianej od podwórka zachowały się fragmenty gzymsów nadokiennych i gzymsu
wieńczącego.
W latach międzywojennych mieszkał w tym miejscu Berek Lipster trudniący się wyrobem
sukna. Miała tu też pracownię kapeluszy Tauba Norymberska 201. Pod koniec lat 30. XX wieku
200
201

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95, poz. 140 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców).
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jako właściciel nieruchomości wykazywana była Wala Podwysocka zam. w Wilnie przy ul.
Arsenalskiej, Hulda Fiszer córka Teodora oraz Anna i Wacław Staszewski zam. Pl. T. Kościuszki
20 a (po 1940 r. w Poznaniu przy ul. Przecznica nr 1)202.
W styczniu 1939 r. rozpoczęto przebudowę domu frontowego tak, aby powstał budynek
jednopiętrowy z bramą przejazdowa w osi środkowej. Pierwotnie zamierzano wykorzystać
istniejące mury starego budynku. W trakcie budowy okazało się, że mury osiadają i należało je
całkowicie rozebrać. Budowę prowadzono w latach 1940 i 1941. Ostatecznie budynek
modernizowano jeszcze w roku 1956 i wtedy dopiero został oddany do użytku w stanie w jakim
przetrwał do współczesności203.
Po wojnie własność Anny Pieturowej zam. Pl. T. Kościuszki 20, administrator Stanisław
Winiarski204. W 1947 r. Izabela Kwiatkowska na parterze otworzyła sklep z owocami i
warzywami. W oficynie z wejściem od ulicy nadal funkcjonuje zakład szewski K. Czajkowskiego.
Jest to obecnie jedyny tego typu zakład rzemieślniczy na tej ulicy. Główny budynek frontowy
remontowany w latach 60. XX wieku. Obecnie nieruchomość w zasobach komunalnych,
administrowana przez TTBS.

Szyld zakładu szewskiego jaki mieści się w oficynie posesji
przy Al. Marszałka Piłsudskiego 27. Jest to obecnie jedyny
zakład szewski na tej ulicy.

202

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588, 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1938-1940).
SRP, Akta Wydziału Technicznego ZM dotyczące domu przy ul. Piłsudskiego 27.
204
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz osób posiadających nieruchomości 1948-1950).
203
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Współczesny widok oficyn i drewnianych komórek w podwórku posesji przy ul. Marszałka Piłsudskiego 27.

Nr 29 (d. nr 94, plac wg rejestru pomiarowego nr 31) Kamienica Kenighejtów

Widok na elewację frontową kamienicy przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 29. Fotografia z grudnia 2018 r.

Pierwszym właścicielem nieruchomości i parterowego murowanego domu z facjatką jaki stał
na tej działce od 1826 r. była Marianna Gołębska (lub Golembska) od której w 1864 r. odkupiła
plac z domem Fryderyka Altenberg Patzchold 205 a od niej Augustyna Szlama. Był to parterowy,
murowany z kamienia wapiennego i otynkowany dom o sześciu izbach na parterze i jednej
izbie na poddaszu (w facjatce). Na dole dwie izby zajmował właściciel, trzy izby wynajmował
sukiennik Abram Steinman a na pięterku z facjatką mieszkał Karol Janer (Jener) 206.

205
206

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Akta kupna i budowy domów).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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Pod koniec wieku XIX właścicielem nieruchomości pod nr polic. 94 został Majer Hersz
Kenigheit207. On to przebudował stary parterowy dom dobudowując piętro. Jego sukcesorzy
Haja i Efraim Kenigheitowie władali nieruchomością do 1942 r. Dom przy ulicy zajmował pod
zabudowę 210 m² i był długi na 21 m. Były w nim dwa mieszkania trzyizbowe i trzy mieszkania
pięcioizbowe208. Właściciel z rodziną zajmował pięciopokojowe mieszkanie, drugie takie
mieszkanie należało do Jakuba Kenigheita. Mieszkał tu Mojżesz Kowalski mający warsztat
tkacki przy ul. św. Antoniego 28. Na parterze sklep Majera Hersza Kenigheita z artykułami
technicznymi209. Jeszcze przed rokiem 1914 Feliks Gomuliński otworzył w tym miejscu
księgarnię. Od roku 1925 w podwórku funkcjonowała niewielka mydlarnia Jakuba Epsztajna,
który przeniósł ją z ul. Jeziornej 11.

Plany sytuacyjne przedstawiające zabudowę posesji przy ul. Marszałka Piłsudskiego 29. Z lewej strony plan z 1927
r. wskazujący miejsce usytuowania budowanego garażu. Po prawo plan z 1956 r.

Poza domem głównym w podwórku stały dwie murowane oficyny. Oficyna z lewej strony
mieściła dwa mieszkania (z których jedno było dwuizbowe, a drugie trzyizbowe), pralnię i
skład. W prawej oficynie były pomieszczenia gospodarcze i wybudowane w 1928 r. garaże
zajmowane przez Stefana Stępniewskiego, który był współwłaścicielem spółki „Samochód” i
prowadził przewozy pasażerskie Tomaszów - Łódź210.

207

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości).
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM dotycząca nieruchomości Kenigheitów przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 29.
209
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
210
Tamże.
208
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Po 1945 r. nieruchomość we władaniu Wiktora Podpłońskiego i sukcesorów Edwarda
Podpłońskiego211. W roku 1956 Jerzy Warga wybudował w podwórku parterowy budynek
mieszkalny.
Obecnie dom frontowy w trakcie remontu.

Rysunek elewacji parterowego domu jaki w 1956 r. w podwórzu tej posesji wybudowali Anna i Jerzy Warga.

Nr 28/30 (d. nr polic. 82 i 83, nr rej. pomiarowego 22) Dwa domy dwupiętrowe, zespolone ścianami

szczytowymi.

W pierwszej połowie wieku XIX na tym miejscu stał murowany dom pod gontem z czterema
izbami mieszkalnymi i jedną izbą fabryczną należący do rzeźnika Jana Pawłowskiego. W latach
60. XIX wieku dom należał do Karola Ulbricha. Poza domem frontowym na podwórku stała
drewniana parterowa oficyna, obora i stodoła. Wynajmował tu mieszkanie cieśla Franciszek
Najman i malarz Adolf Hoffman212.

211
212

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Zabudowa miasta 1970-1975).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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Współcześnie od strony wschodniej znajduje się budynek o nr 28, który w międzywojniu
należał do Frymety Bogusławskiej. Według opisu, jaki sporządzono w 1938 r. był to budynek
jednopiętrowy o pow. zabudowy 100 m2, podpiwniczony, długi na 10 m. Były w nim 2
mieszkania dwuizbowe oraz po jednym mieszkaniu czteroizbowym i pięcioizbowym. Obecnie
jest to dwupiętrowy murowany dom mieszkalny z elewacją frontową trzyosiową. Balkony w
pierwszej osi na pierwszym i drugim piętrze. W międzywojniu na parterze sklep z galanterią
Chila Bogusławskiego oraz sklep spożywczy Pinkusa Lenga213. Po wojnie nieruchomość w
posiadaniu Heleny i Henryka Świerzyńskich, którzy na parterze prowadzili sklep mięsnowędliniarski.
Nieruchomość od strony zachodniej przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 30, która na początku
XX wieku nosiła nr polic. 83 należała do Izraela Markowicza. W roku 1914 zlecił on wykonanie
projektu budowy dwupiętrowego domu i oficyny inż. architektowi Karolowi Kleiberowi.
Uzyskał też pozwolenie na rozpoczęcie budowy 214. W związku z wybuchem wojny realizacja
inwestycji została odłożona w czasie. W latach międzywojennych nieruchomość należała do
Albina Rozentala, a pod koniec lat 30. do Joska i Lenga Pinkusa 215. W budynku były 3
mieszkania i jeden sklep. Od 1942 r. w posiadaniu Adolfa Schulc, fabrykanta sukna. Po wojnie
w części własność Józefa Hejduka, a w części własność komunalna administrowana przez
MZBM.
Nr 31 (d. nr polic. 93, plac wg. rej. pomiarowego nr 30) Dwupiętrowy dom mieszkalny
przebudowany z jednopiętrowego w 1954 r.

Widok na budynek przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31.

Jak kształtowała się zabudowa tego miejsca w wieku XIX, nie udało się ustalić. Jedynie na
podstawie planu miasta z 1880 r. można stwierdzi, że stały nieco oddalone od ulicy dwa
niewielkie budynki murowane. Około roku 1888 plac należał do miasta i zamierzano oddać go
w dzierżawę216. Kto został dzierżawcą, nie zdołałem ustalić.
W roku 1933 na tej posesji w głębi podwórza Rajnchold Förster (Ferster) wybudował
pięcioizbowy drewniany dom mieszkalny 217. W tym czasie na wschodniej części działki stał
parterowy, murowany budynek z mieszkalnym poddaszem, w którym było 12 izb
213

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16800, 39/1/0/4/17428 (Akta projektowanej budowy dwupiętrowego domu przez
Izraela Markowicza przy ul. Kaliskiej 83 w Tomaszowie).
215
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1938-1939).
216
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/1856 (Akta dot. oddania w dzierżawę placu miejskiego nr 93 w mieście Tomaszowie).
217
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95, poz. 627 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.).
214
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mieszkalnych. Jedynie można przypuszczać, że był to budynek wzniesiony jeszcze przed 1880
r. Od ulicy, tak jak obecnie był ogród. Do roku 1945 dom pozostawał we władaniu Klary Miller
i Rajncholda Förstera218. Po wojnie nieruchomość jako mienie poniemieckie przejęta do
dyspozycji Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich. W roku 1954 z środków miejskich
przeprowadzono generalny remont parterowego budynku stojącego szczytem do ulicy.
Dobudowano do niego dwie kondygnacje i zmieniono elewacje zewnętrzne. Na każdej
kondygnacji utworzono po cztery mieszkania.
W latach 40. i 50. XX wieku w drewnianym budynku mieszkał i miał gabinet weterynaryjny
felczer Walerian Kotolew219. Nie udało się ustali z jakiego powodu, ale na początku lat 60.
drewniany dom został rozebrany. Nieruchomość w zasobach komunalnych administrowana
przez TTBS.

Nr 32 (d. nr polic. 84, plac wg. rej. pomiarowego nr 23) Budynek usługowy z lat 80. Obecnie
zajmowany przez przychodnię lekarską NZOZ ALMED i aptekę „Pigułka”.

W pierwszej połowie wieku XIX w tym miejscu stał drewniany dom parterowy z czterema
izbami na parterze i jednej w facjatce. Należał do Gustawa Suleya, który zajmował go w
całości220. Na początku XX wieku dom frontowy nadal był parterowy, ale już murowany.
Niestety nie udało się ustalić, kiedy dom ten przebudowano.
Wiadomo natomiast, że w roku 1910 w oparciu o projekt inż. architekta K. Kleibera221
wybudowano w podwórku wzdłuż zachodniej granicy placu piętrową oficynę na mieszkania i
również jednopietrwy budynek tkalni mechanicznej. Inwestorami byli Emil i Chana Jajkner
(Jeikner). W obu budynkach było 14 izb mieszkalnych i 16 izb gospodarczo-przemysłowych.
Jedno z trzypokojowych mieszkań zajmował właściciel. Przed rokiem 1914 budynek fabryczny
wydzierżawili Gustaw i Adolf Hunkier. Pozostawał w ich posiadaniu do 1921 r. Z uwagi na czas
wojny pozostawał unieruchomiony. W roku 1922 Adolf Hunkier został eksmitowany z fabryki
i mieszkania, a nowym dzierżawcą został Moszek Baum222, który zaadoptował część fabryki na
młyn.

218

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1939-1940).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1950 oraz
karty meldunkowe Wilhelma Reinholda Förstera).
220
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
221
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11496 (Budowa tkalni mechanicznej przez E. Jeiknera).
222
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/938 (Sprawa z powództwa Emila Jajknera przeciwko Adolfowi Hunkerowi).
219
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W latach późniejszych w dawnej tkalni ulokował się zakład Mendla Zilbera (Zylbera) i młyn
mechaniczny Mosze Troksa i Lajba Jelenia a następnie Horna, Fiszela Najmana, Jankiela
Opatowskiego i Moszka Mordkowicza. Dojazd do młyna był od ul. Ciesielskiej. Była tam też
stolarnia Jakuba Lipszera223.

Plan sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Kaliskiej nr polic. 84, który wówczas należał do
Emila Jeiknera. Rosyjska literą „в” (jak polskie „b”) oznaczono parterowy dom frontowy, rosyjską literą „б”
oznaczono piętrową oficynę a literą „a” jednopiętrowy budynek fabryczny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11496.

Rysunki z projektu opracowanego w 1910 r. przez inż. architekta Karola Kleibera przedstawiające elewację, rzuty
i przekrój budynku fabrycznego Emila Jeiknera przy ul. Kaliskiej nr polic. 84. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11496.
223

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku
przemysłowego, 1937-1938).
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Po 1945 r. nieruchomość w dyspozycji MZBM, a w części przemysłowej rozlokowała się
Spółdzielnia Dziewiarska im. 1-go Maja. W drugiej połowie lat 40. w domu mieszkał i miał
kancelarię Marian Jarosz, obrońca sądowy.
W latach 80. XX wieku w zachodniej części działki wybudowano nowy, jednopiętrowy budynek
z przeznaczeniem na przychodnię lekarską dla potrzeb tomaszowskich spółdzielni pracy.
Obecnie budynek zajmuje NZOZ ALMED.
Nr 33/35 (d. nr 92 i 92a, nr hip. 161, plac wg rejestru pomiarowego nr 29) Czynszowa
kamienica Blinbaumów

Widok na elewacje frontową kamienicy przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. Fot. z 2019 r.

Rysunek fasady z projektu wykonanego przez inż. architekta Karola Kleibera w 1903 r. na zlecenie Juliusza
Abrahama w związku z planowaną nadbudowa i rozbudowa kamienicy. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9743.

W latach 40. XIX wieku Filip Kużkiewicz posiadał tu drewniany dom parterowy pod gontami w
którym były dwie izby. Najprawdopodobniej nieruchomość pozostawała w posiadaniu
Kużkiewiczów do lat 90. XIX wieku. W latach 60. XIX wieku na części nieruchomości w
podwórzu stał też drewniany dom parterowy z trzema izbami. Należał on do Tomasza
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Domaradzkiego, który tam mieszkał w dwóch izbach a w jednej miał stolarnię 224. Pod koniec
wieku XIX właścicielami nieruchomości zostali Juliusz Abraham i Szlama Blinbaum.
W roku 1899 Juliusz Abraham wybudował w tym miejscu jednopiętrowy dom i oficynę z halą
fabryczną na piętrze 225. Około roku 1903 na istniejącym budynku oficyny nadbudował
dodatkowe piętro226. W 1911 r. jedynym właścicielem został Szlama Blinbaum 227 i wtedy to
dwupiętrowy dom został rozbudowany do stanu w jakim jest współcześnie 228. Mieszkania
wyposażono w wodociąg, zamontowano klozety i oświetlenie gazowe. Z opisu zabudowy
nieruchomości jaki sporządził specjalista Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego
Miejskiego w 1912 r. wynika, że poza dwupiętrowym domem frontowym były też dwie
murowane oficyny a w podwórzu drewniany dom z bali i dachem krytym gontem. Wartość
kamienicy i oficyn oszacowano na 26 097 rubli a dom drewniany na 1287 rubli. Całość
nieruchomości z placem i budynkami gospodarczymi wyceniono na 49 564 ruble229. W
budynku głównym siedem pokoi z kuchnią zajmował Michał Lipskier a na pierwszym piętrze
dziewięciopokojowe mieszkanie należało do Pawła Neufelda. Nieco mniejsze, czteropokojowe
mieszkanie z kuchnią zajmowała Berta Abraham, a mieszkania trzypokojowe Icek Bernstein,
Szaja Rubin, Klara Miller230.

224

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/819 (Budowa domu z halą fabryczną na piętrze przez J. Abrahama).
226
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9743 (Nadbudowa pietra i budowa oficyny w domu przy ul. Kaliskiej 92 przez J.
Abrahama).
227
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4144 (O przejściu na małżonków Blinbaum i Jana Kacperkiewicza czynszowej
nieruchomości nr 92 i 92a w mieście Tomaszowie)
228
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12550/1 (Remont dwupiętrowego domu przez Sz. Blinbauma).
229
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1006 (Akta pożyczki nr 69 dla Szmula i Dobry Blinbaumów).
230
Tamże.
225
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Plan sytuacyjny i rysunki z projektu wykonanego w 1911 r. przez inż. architekta K. Kleibera. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/12550/1.

Plan sytuacyjny z 1903 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Juliusza Abrahama przy ul. Kaliskiej nr polic.
92. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9743.
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W latach 20. XX wieku nieruchomość należała do Szai Szmula Blinbauma (trudnił się wyrobem
sukna)231 i Doroty vel Dobry Blinbaum. Od 1934 r. współwłasność sukcesorów Doroty i Herca
Szmula, którymi byli Moszek, Icek Majer, Manyl, Judel, Szaja i Dawid Blinbaumowie 232. W roku
1939 jako właściciel nieruchomości wykazywana jest Liba Blinbaum oraz Jadwiga
Staszewska233. Na parterze tego domu był sklep mięsny prowadzony przez Dawida Szperlinga,
sklep spożywczy Arona Bramdesa, zakład fryzjerski Manuela Blinbauma, zakład krawiecki Chai
Meryn. Estera Borstein prowadziła sprzedaż papieru a Moszek Blinbaum miał hurtownię
cukru. Mieszkający w tym domu Saul Klain prowadził biuro pisania podań 234. Po wojnie
nieruchomość nadal w posiadaniu rodziny Blinbaum z tym, że w części 28/35 w posiadaniu
Janiny Staszewskiej235. Zarządca nieruchomości była Alicja Winiarska zam. przy ul. Piłsudskiego
33. Obecnie w budynku na parterze zakład fryzjerski, ma tu też siedzibę Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego.

Posadzka z płytek ceramicznych w sieni komunikacyjnej domu
Blinbaumów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33/35.
Fotografia z lutego 2019 r.

231

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/ 4397 (Sprawa spadku po Dorocie i Herszu Blinbaum).
233
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1939-1940).
234
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców, 1939); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku
przemysłowego, 1937-1938).
235
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1938-1940); APTM, US, sygn.
49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1947-1950).
232
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Nr 34 (d. nr polic. 84, plac wg rej. pomiarowego nr 24, obecnie nr porządkowy przy ul. Kaliskiej
34/36 i przy ul. Ciesielskiej 7). Narożny dom z pierwszej połowy XIX wieku.

Widok na południowo zachodni
fragment domu przy Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 34 po dokonanej
rekonstrukcji. Fotografia z roku
1991 r. autorstwa J. KorczakZiołkowskiego, zbiory WUOZ.

Wybudowany przed rokiem 1826 na zlecenie dziedzica osady w stylu klasycystycznym.
Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku była to „Karczma Szarlotenburg” nazywana też
„Wielkim Grodem”. Był to budynek parterowy, ściany murowane z kamienia wapiennego,
strop na belkach drewnianych, dach kryty gontem. Od ulicy Kaliskiej w ścianie frontowej
posiadał sześć okien i jedno okno w facjatce nad drzwiami wejściowymi do sieni. W ścianie od
strony ul. Ciesielskiej były trzy okna i drzwi oraz dwa okna w facjatce. Na parterze cztery izby.
Przy zbiegu ścian frontowych prosto ścięty narożnik z nadbudowanym prostokątnym
szczytem. W latach 40. XIX wieku należał do Jakuba Iffarth. Później wykazywany jako własność
Gustawa Miszke236.
W latach międzywojennych należał do Dawida Jakubowicza oraz Moszka i Icka
Zandbergów237. Była tam też piekarnia Józefa Najdorfa, który na swe potrzeby zajmował
większą część domu. Cztery izby zajmował Pinkus Rozenbaum 238. Z wejściem od strony ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadziła sklep spożywczy i z artykułami kolonialnymi
Teodozja Witkowska239. Jak wykazała kontrola sanitarna w lipcu 1937 r. „dom jak i piekarnia
bardzo brudna i zaniedbana. Klatka schodowa brudna nie bielona tak jak i ustępy. Studnia na
podwórzu uszkodzona a woda nie nadaje się do picia. Front budynku odrapany”240.
Po 1945 r. piekarnię prowadzili Władysław Kwiatosiński i Marian Kopański. Od 1945 r.
w zarządzie MZBM. W roku 1946 Władysław Jagiełło otworzył sklep spożywczy, który mieścił
się na parterze z wejściem w narożniku.
Pomimo ubytków w murze ścian nośnych od strony ul. Ciesielskiej i uszkodzenia więźby
dachowej, budynek był zamieszkały do końca lat 70. XX wieku. Ostatecznie jednak po kolejnej
236

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1925); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz
właścicieli nieruchomości, 1938/1939).
238
APTM AmTM gr. III, s. 2283 rejestr kupców z 1939 r.
239
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych).
240
APTM AmTM gr. III, sygn. 2179 stan sanitarny ul. Marszałka Józef Piłsudskiego w 1937 r.
237
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ekspertyzie stwierdzono, że nie nadaje się o dalszej eksploatacji. W latach 1980-1985 został
rozebrany.
Wzorując się na poprzednim budynku, wybudowano nowy na planie litery „L”, też
jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem i stromym,
dwuspadowym dachem krytym blachą. Od strony południowej i zachodniej utworzono facjaty
z dwuspadowymi daszkami. Elewacja południowa nieomal taka sama jak dawnego budynku,
skomponowana symetrycznie, pięcioosiowa. Nad wejściem facjata zwieńczona tympanonem
z niewielkim okrągłym otworem pośrodku. Gzyms wieńczący profilowany. Wpisany o
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr rej. 929 (186) z 29.12.1967 r. Po wybudowaniu w
budynku mieścił się Ośrodek Kultury „Tkacz”. Obecnie siedziba Oddziału Rejonowego PCK,
Domu Dziennego Pobytu MOPS i Tomaszowskiej Spółdzielni Socjalnej „Impuls”.

Dawny zajazd przy Al. Marszałka J.
Piłsudskiego 34. Widok od strony Al.
Marszałka J. Piłsudskiego. Poniżej widok
od strony ul. Ciesielskiej. Fotografie z roku
1967 w zbiorach WUOZ.
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Budynek przy Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 34. Fotografia z lat 60.
XX wieku. Zbiory WUOZ.

Widok podwórka z zabudowaniami a poniżej klatki schodowej i sieni domu przed rozbiórką. Zbiory WUOZ.
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Nr 36/38 (d. nr polic. 85, plac wg rej. pomiarowego nr 25, obecnie ul. Kaliska 38 i ul. Ciesielska
7)
Parterowy pawilon handlowy mieszczący sklep PSS Społem i parterowy budynek
kwiaciarni.
W roku 1825 nieruchomość w wyniku kontraktu wieczysto-dzierżawnego otrzymał we
władanie Nestor Tuszyński. Na działce stał już wtedy dom murowany. Do roku 1853
nieruchomością władała Antonina Truszczyńska. W tymże roku nieruchomość nabył Jakub
Lapp i Fryderyk Roszke (cieśla). Od roku 1855 nieruchomość obejmują Filip Welbache i Antoni
Nowicki a od 1860 r. Henryk Brucke241. Z opisu zawartego w deklaracji dochodów z domów
sporządzonej w 1866 r. wynika, że był to dom murowany, parterowy 60 na 20 łokci z pięcioma
izbami mieszkalnymi. Trzy izby zajmował właściciel Henryk Bruske a dwie izby wynajmował
sukiennik Robert Altenberg.

Plan sytuacyjny przedstawiający
położenie placu o nr polic. 966
należącego przed 1906 r. do
Ludwika Lebelta. Poniżej plan
zabudowy placu. APPT, PTKM,
sygn. 48/71/0/-/966

Pod koniec wieku XIX jako właściciel nieruchomości występuje Ludwika Lebelt z Brzezińskich.
W roku 1903 Karol Szejnborn wystąpił o zgodę, aby na tym placu wybudować murowana,
parterową przybudówkę 242. Brak jednak informacji czy inwestycja została zrealizowana.
Opis posesji sporządzony w 1906 r. wskazuje, że plac był zabudowany parterowym,
murowanym domem stojącym przy obecnej ul. Ciesielskiej a wówczas ul. Kościelnej i
parterową, drewnianą oficyną położoną ścianą wzdłużną przy północnej granicy działki.
Ponadto były tam drewniane komórki i studnia. Wartość całej nieruchomości szacowano
wówczas na 4 376 rubli243. Od roku 1906 plac z budynkami znalazł się w posiadaniu Szmula vel
Samuela Pechnika i prawdopodobnie pozostawał w jego władaniu do 1922 r. Następnie
nieruchomość w posiadaniu Józefa Zyskinda i Doroty Kahane. Prawdopodobnie to oni
przebudowali dom przy ul. Ciesielskiej nadbudowując piętro. W budynku było 13 izb

241

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2, k. 288 (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18189 (Akta budowy przez K. Szejnborna przybudówki przy ul. Kaliskiej nr 85 w
Tomaszowie).
243
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/966 (Akta pożyczki nr 314 S. Pechnika).
242
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mieszkalnych. Pod koniec lat 30. XX wieku dom należał do Doroty Kahane zam. Tkacka 3 244,
administrowany był przez M. Frydrycha. Pod koniec lat 30. XX wieku Chaim, Chaja i Fajga
Frydrych byli wykazywani jako właściciele tej nieruchomości 245. Na terenie posesji była
wiercona studnia z ręczna pompą. W oficynie działał sklep z galanterią prowadzony przez
Mendla Saleni. Nie zdołano ustalić, kiedy i w jakich okolicznościach domy zostały rozebrane.
Prawdopodobnie było to pod koniec lat 60. XX wieku. Na ich miejscu wybudowano parterowy
pawilon handlowy, w którym ulokowano sklep PSS Społem nr 21 a obok niewielki, parterowy
budynek kwiaciarni. W latach późniejszych dokonano podziału działki i od strony północnej
utworzono odrębną działkę, na której obecnie znajduje się dom jednorodzinny. W roku 1918
stary dom stojący w podwórku przy ul. Kaliskiej 38 został rozebrany z uwagi na groźbę
zawalenia246.

Plan z 1906 r. przedstawiający zabudowę działki przy zbiegu
ówczesnej ul. Kaliskiej z ul. Kościelną o nr polic. 86. APPT,
PTKM, sygn. 48/71/0/-/966.

Nr 37/39 (d. nr 91 i 91a, nr hipot. 356, nr rej. pomiarowego placu 28) Budynek Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 3

244

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz nieruchomości 1938/1939); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz
właścicieli nieruchomości za 1925 r.).
245
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości, 1939-1940).
246
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133, k. 140 (Budownictwo 1918. Decyzja o rozbiórce domu przy ul. Kaliskiej 38
wydana przez inż. H. Różyckiego).
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Współczesny widok na fasadę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 37/39. Fotografia z grudnia 2018 r.

Pod koniec XIX wieku w tym miejscu stał murowany, jednopiętrowy, dom mieszkalny należący
do Naftala Marguliesa247. W latach 70 i 80 XIX wieku wynajmował w tym domu pomieszczenia
na działalność fabryczną Albert Matuszak 248. Około roku 1905 małżonkowie Margulies
nieruchomość nieodpłatnie przekazali na potrzeby oświatowe gminy żydowskiej249. Nowy
zarząd gminy żydowskiej działający pod przewodnictwem Aleksandra Landsberga kosztem 10
tys. rubli przebudował budynek fabryczno-mieszkalny na gmach szkolny. Utworzono w nim
siedem izb lekcyjnych i dwa mieszkania dla nauczycieli250.
W roku 1911 Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne na tej samej działce za zgodą
Aleksandra Landsbega, wybudowało z tyłu szkoły parterową salę gimnastyczną 251. Była to
budowla o konstrukcji słupowo ryglowej z wypełnieniem ceglanym, tzw. mur pruski.
Prawdopodobnie fundatorem budowy był założyciel i pierwszy prezes ŻTGS, właściciel fabryki,
ławnik miejski Samuel Steinman (Sztejman)252. Wybudowana sala gimnastyczna służyła nie
tylko sportowcom, ale też powstałej orkiestrze i innym stowarzyszeniom 253. Obok sali
gimnastycznej staraniem S. Steinmana wybudowano niewielkie boisko sportowe.

247

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374, poz. 78 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077; 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1875).
249
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4286 (Przekazanie przez Naftalego Marguliesa nieruchomości nr 91 przy ul.
Kaliskiej dla społeczności żydowskiej).
250
Tomaszów Bohaterowi Narodowemu, s. 38-39.
251
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13119/1 (Budowa parterowej sali gimnastycznej o konstrukcji szachulcowej przez
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne).
252
Wspomnienia J. Śpiewaka, który był ostatnim prezesem ŻTGS.
253
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/24–30 (Teczki stowarzyszeń i związków zawodowych).
248
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Plan sytuacyjny z 1911 r.
nieruchomości przy ul. Kaliskiej
nr 91 należącej wówczas do
TŻTS. Literą „a” oznaczono salę
gimnastyczną, rosyjską literą
„б”
jednopiętrowy
dom
frontowy,
litera
„e”
jednopiętrową
oficynę,
rosyjskimi literami „г” i „в” (jak
polskie „b”) parterowe oficyny.
APŁ,
RGP,
sygn.
39/1/0/4/13119.

Rysunek fasady sali gimnastycznej Tomaszowskiego Żydowskiego Towarzystwa Sportowego na projekcie
opracowanym przez inż. architekta K. Kleibera w 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13119.

Od 15 marca 1918 r. Magistrat miasta Tomaszowa wynajął od Zarządu Gminy
Żydowskiej siedem klas i dwa mieszkania w budynku przy ul. Kaliskiej 37 z przeznaczeniem na
81

cele oświatowe254. W budynku dawnej szkoły żydowskiej miała najpierw siedzibę Miejska
Publiczna Żydowska Szkoła nr 1255 a następnie Publiczna Szkoła Powszechna nr 6 256 zwana
szabasówką. Od 1921 r. do 1926 cztery klasy szkoły nr 6 miały siedzibę w budynku przy ul.
Polnej 52 należącym do Stanisława Arkuszyńskiego257. Pierwszym kierownikiem szkoły był dr
Jakow Sztajman a następnie Józef Stec. Sala gimnastyczna wraz z budynkiem szkoły należała
do Zarządu Gminy Żydowskiej, której siedziba była przy ul. Tkackiej 10/12. Michał Piasecki
wspominając lata szkolne tak oto zapamiętał szkołę 258 „…Nasza [szkoła] była na końcu alei,
wśród starych kasztanów zasłaniających widok na piotrkowski las. A las był blisko, tak blisko,
że kusił zapachem igliwia. Obszerny budynek z ogrodzonym placem do gry w piłkę widoczny
nawet z daleka. I tym nasza szkoła się wyróżniała, gdyż pozostałe dwie mieściły się w zwykłych
czynszowych kamienicach, w części zamieszkałych przez lokatorów.”
Na posesji nr 91a (ul. Piłsudskiego nr 39) poza salą gimnastyczną znajdowała się
piętrowa oficyna stojąca szczytem do ulicy, której właścicielem pozostawał Pinkus
Rozenblum259. W tej oficynie było osiem izb, w których były mieszkania nauczycieli. Budynek
przetrwał do współczesności i stanowi odrębną nieruchomość. Po wojnie zamieszkiwał tam
Władysław i Marianna Rak.

Plan sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Kaliskiej 91a, który wówczas należał do Pinkusa
Rozenbauma. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11671.

254

APTM AmTM gr. III, Budownictwo 1918 r.
APTM AmTM gr. III, sygn. 131 Szkolnictwo 1918-1920
256
Spis szkół i nauczycieli w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 1938/39, zebrał i opr. J. Wojniłowicz,
Tomaszów Mazowiecki 1998, s. 8.
257
APTM AmTM gr. III, sygn. 822 akta szkół początkowych i powszechnych, teczka 12/1926
258
M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, s. 37-43.
259
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku o nieruchomości za 1939/1940 r.).
255

82

Rysunek jednopiętrowej oficyny Pinkusa Rozenbauma przy ul. Kaliskiej nr polic. 91a na projekcie budowlanym
autorstwa inż. architekta Karola Kleibera z 1910 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11671.

Fragment karty pocztowej z roku 1900 z widokiem na ówczesną ul. Kaliską (od strony zachodniej) Po prawej
stronie widoczna elewacja jednopiętrowej kamienicy Naftalego Margulisa i nieco wyższy, ale też jednopiętrowy
budynek Abrahama Blinbauma. Po lewej parterowy, narożny dom z facjatką Gustawa Miszke. Na końcu ulicy
widoczny zarys budowanej cerkwi. Zbiory prywatne Jerzego Pawlika.

Po 1945 r. całość opisanej nieruchomości znalazła się w zarządzie Okręgowej Dyrekcji
Inwestycji Miejskich w Piotrkowie Trybunalskim 260. Około roku 1965 nieruchomość
wywłaszczono z przeznaczeniem na cele oświatowe261.
260

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości).
APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi, sygn. 39/825/0/26/5982
(Wywłaszczenie nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 39 w Tomaszowie Mazowieckim).
261
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W budynku frontowym w latach 1947-1969 miał siedzibę Internat Liceum
Pedagogicznego. Budynek szkolny Liceum Pedagogicznego znajdował się w głębi posesji. W
roku 2017 r. na budynku dawnego internatu Liceum Pedagogicznego (od strony Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego) wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona tej szkole. Na
początku lat 70. XX wieku ulokowano w budynku od strony ówczesnej ulicy Wojska Polskiego
szkołę kształcącą w zawodach motoryzacyjnych, którą popularnie nazywano
„samochodówką”. W wyniku reformy oświaty w roku 2002 szkoła zmieniła nazwę na Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (obecnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła
II). W latach 90. XX wieku budynek dawnej Szkoły Powszechnej nr 6 został przebudowany
zmieniając wygląd elewacji zewnętrznej i częściowo rozkład pomieszczeń.

Nr 40 (dawny nr polic. 87, numer działki wg rejestru pomiarowego 26) Jednopiętrowy,
murowany, podpiwniczony dom mieszkalny.

Elewacja frontowa domu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, który został wybudowany przez Salomona
Wassermana.

Plac leżący po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z
ul. Legionów (d. ul. Farną) o nr polic. 87 do roku 1866 był najprawdopodobniej
niezabudowany, jako że jeszcze w tym roku nie wykazano go w deklaracjach dochodu z domów
jak i we wcześniejszych wykazach budynków podlegających składce ogniowej. W roku 1866
Wilhelm Kronitz wystąpił o zgodę na budowę w tym miejscu „murowanego domu z
pięterkiem” i zgodę taką otrzymał262. Najprawdopodobniej w roku następnym dom taki
wybudował.

262

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2, vol. III (Akta budowy i kupna domów, 1858-1867).
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Plan sytuacyjny z 1883 r. placu o nr polic. 87, hipot. 411, który
wówczas należał do Edwarda Rolanda, a od roku 1903 do Adolfa
Rolanda. APTM, HPB, sygn. 49/247/0/1/378.

W roku 1883 posiadłość zakupił Edward Roland a od
1903 r. nieruchomość należała do Adolfa Rolanda 263.
Nieco wcześniej z całości nieruchomości wydzielono
jego północną część przy zbiegu ul. Farnej z Murarską
nadając jej nr polic. 87a. Plac ten kupił Ignacy
Stęplewski. Natomiast część od strony ul. Kaliskiej nabyli Adela i Abe małżonkowie Zilber
(Silber)264. Jednopiętrowy, podpiwniczony dom z 16 izbami mieszkalnymi i 5 lokalami
użytkowymi został najprawdopodobniej wybudowany w roku 1910 r. przez Abe Lajba vel
Adolfa i Adelę małżonków Zilber265, (właścicieli fabryki przy ul. Miłej 34). Z całą pewnością w
roku 1911 dom został zaznaczony na planie miasta266.
W aktach podatkowych z roku 1925 oraz na mapce sytuacyjnej ul. Farnej, wykazano jako
właściciela tej nieruchomości Salomona vel Szlamę Lajba Wassermana, właściciela „Domu
Bankowego Wasserman”267. Salomon Wasserman osiedlił się w Tomaszowie około roku 1900
i początkowo kierował filią łódzkiego Banku Wilhelma Landaua. W roku 1924 był jednym z
założycieli Banku Ludowego w Tomaszowie. Jego żoną był Helena z Aronsonów 268. Pod koniec
lat 30. XX wieku obok Salomona Wassermana jako współwłaściciel nieruchomości występuje
Artur Aronson269.
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany z cegły i gładko otynkowany.
Frontowy budynek główny zespolony z oficyną posadowiony na rzucie zbliżonym do litery „L”.
Dach spłaszczony trzyspadowy nad budynkiem frontowym a nad oficyną jednospadowy w
całości kryty papą. Fasada od strony ulicy dziewięcioosiowa. Oś piąta w pozornym ryzalicie z
wysuniętym i opartym na żelaznych wspornikach balkonem na pierwszym piętrze. Okna
prostokątne zamknięte w obramieniach przedłużonych w podokiennik i uwydatnionych
kolorystycznie. Wejście na klatkę schodową budynku głównego jak i do oficyny od strony
podwórka. Okienka piwniczne zabezpieczone ozdobnie wykonanymi koszowymi kratami. Lico
ścian gładko otynkowane bez ozdób architektonicznych z wyjątkiem wydatnego gzymsu
263

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900).
APTM, HPB, sygn. 49/247/0/1/378 (Dot. nieruchomości nr polic. 87, nr hipot. 411).
265
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11607 (Budowa w 1910 r. jednopiętrowego domu mieszkalnego i oficyny przy ul.
Kaliskiej nr polic. 87 w Tomaszowie przez małżonków Zilber).
266
APTM, Zbiór Kartograficzny, sygn. 704 (Plan Tomaszowa J. Starzyńskiego z 1911 r., kopia z 1920 r.).
267
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.). Na planie sytuacyjnym budowy ul.
Farnej z 1928 r. działka wykazana jest jako należąca do Salomona Wassermana; APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1110
(Budowa i konserwacja ulic 1928 r.).
268
K. T. Witczak Słownik biograficzny Żydów…, s. 264.
269
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości, 1939-1940).
264
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wieńczącego na którym ułożono rynny. Współcześnie przerobiono jedno z frontowych okienek
piwnicznych na wejście poprzedzone schodkowym zejściem zabezpieczonym od strony
chodnika balustradą. Pas piwnic obłożony płytkami ceramicznymi. Poddasze wentylowane i
doświetlane przeszklonymi lufcikami umieszczonymi podwójnie w osiach oficyny.
W latach 30. XX wieku na piętrze tego domu miał mieszkanie Artur Aronson, współwłaściciel
tkalni mechanicznej która mieściła się przy ul. Św. Tekli 9. Mieszkał tu też Mordka Wald,
właściciel zakładu wyrobów kokosowych i wycieraczek „Valnia”. Jedno z mieszkań zajmował
Pinkus Rozenblit, właściciel zakładu meblarsko tapicerskiego z ul. Mościckiego 10 270. W roku
1939 i 1940 jako właściciele nieruchomości wykazywani są Helena Wasserman i Felicja
Aronson271. Dozorcą ze służbowym mieszkaniem w tym domu był Józef Ziółek. W 1940-1945
dom zajęty na mieszkania dla oficerów i funkcjonariuszy niemieckiej policji 272.
Po wojnie początkowo do listopada 1947 r. w zarządzie Okręgowego Urzędu Lokalowego a
następnie na mocy wyroku Sądu Grodzkiego w ½ własność Romany z Wassermanów
Margulesowej i w ½ Marii Wejman 273. Od 1948 r. jako właściciele nieruchomości wykazywani
są Maria i Bogdan Młyk zam. Łódź ul. Łagiewnicka 13 oraz Anna Kabza 274. Mieszkał tu inż.
architekt Kazimierz Zagrzejewski, który był miejskim architektem i projektantem kilku
tomaszowskich budynków użyteczności publicznej. W latach 90. XX wieku mieściła się w tym
miejscu restauracja „Viktoria” a później karczma „Dumka” prowadzone przez Bogdana Młyka.

Dom i podwórko przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 widziane od strony ulicy Legionów. Fotografia z marca
2019 r.

Nr 41 (d. nr polic. 90, nr rej. pomiarowego 27, nr hip. 728) Dawny budynek siedziby miejscowego
oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec”

270

APTM, AmTM, gr. III,, sygn. 2283 (Spis kupców, 1939); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku
przemysłowego, 1937-1938).
271
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz płatników podatku od nieruchomości za 1939/1940 r.).
272
Relacja Bogdana Młyka.
273
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). Maria Wejman weszła również w
posiadanie nieruchomości przy ul. Pustej 4 i Wesołej 26.
274
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950).
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Dom murowany, jednopiętrowy, wybudowany w latach 1938-1939 z przeznaczeniem na siedzibę oddziału
organizacji społeczno-paramilitarnej Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Fot. z 2019 r.

Działka o numerze rejestru pomiarowego 24 i nr polic. 90 przy zbiegu dawnych ulic Kaliskiej z
ul. Farną do końca lat 60. XIX wieku pozostawała niezabudowana. Na planie miasta z roku 1880
uwidoczniono na niej niewielki, murowany budynek stojący w linii zabudowy tej ulicy. Niestety
nie udało się ustalić do kogo należał i kto go wybudował. Nie zachowały się też rysunki lub
fotografie tego miejsca z XIX wieku a jedynie niewielki fragment parterowego, murowanego i
otynkowanego budynku, który uwieczniono na karcie pocztowej z roku 1900. Budynek ten
wykazywany był jeszcze na planie miasta z roku 1922 275. Później jest to niezabudowany plac
należący do miasta.

Z
prawej strony widoczny fragment
parterowego budynku jaki stał przy ul. Kaliskiej
nr polic. 90 (obecnie Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 41) do połowy lat 20. XX wieku.
Obraz wykadrowany z karty pocztowej
przedstawiającej ul. Kaliską około roku 1900.

275

Plan miasta Tomaszowa z 1922 r. stanowiący kopię planu Januarego Starzyńskiego według stanu z 1911 r. z
naniesieniami i poprawkami H. Stifelmana według stanu z 1922 r.
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29 maja 1931 r. tomaszowska Rada Miejska przekazała dla tomaszowskiego Oddziału Związku
Strzeleckiego „Strzelec”276 plac o powierzchni 2600 m² przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41
(skrzyżowanie z ul. Legionów). Jednak Związek Strzelecki nie zdołał w wyznaczonym terminie
3 lat rozpocząć budowy co skutkowało unieważnieniem darowizny. Jednak zarząd tego
stowarzyszenia nie ustawał w staraniach o wybudowanie siedziby i po zebraniu środków
(które pochodziły głównie z darowizn) ponownie wystąpił o przekazanie placu pod budowę.
Sprawa została załatwiona pozytywnie 21 lutego 1938 r., kiedy to na posiedzeniu Rady
Miejskiej podjęto uchwałę o przekazaniu działki miejskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 41
pod budowę „Domu Strzelca” 277. Rok wcześniej, bo już 13 lutego 1937 r. Związek Strzelecki
otrzymał pozwolenie na budowę wydane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi 278.
Projekt architektoniczno-budowlany opracował inż. architekt Stanisław Konorski 279 z
Piotrkowa a projekt instalacji sanitarnych technik mechanik Bolesław Białek zam. przy ul.
Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt zakładał budowę jednopiętrowego,
podpiwniczonego budynku głównego oraz sali widowiskowo gimnastycznej. Obiekt miał
zaprojektowaną lokalną instalację wodno-kanalizacyjną i grzewczą. Na parterze głównego
budynku miała być ulokowana świetlica męska o pow. 35 m² oraz pomieszczenia biurowe, hol
i sanitariaty męskie. Na pierwszym piętrze taka sama świetlica żeńska, cztery pokoje biurowe
i sanitariaty żeńskie. Hala gimnastyczno- widowiskowa wysoka na 6,59 m, miała się składać z
sali głównej o pow. 150 m², sceny o pow. 24 m² i zaplecza280.
Jak zaznaczyłem wcześniej, środki na realizacje inwestycji pochodziły głównie ze składek i
darowizn, pozwoliły wybudować jedynie budynek główny bez sali widowiskowo-sportowej.
Wykonawcą robót była firma budowlana Edmunda Błaszkowskiego z ul. P.O.W. 7 w
Tomaszowie Mazowieckim. Uroczyste otwarcie Domu Strzelca miało miejsce 11 maja 1939
roku w obecności władz miejskich i Strzelca.
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Początki „Strzelca” sięgają roku 1922, kiedy to w Tomaszowie powstał miejscowy Oddział Związku
Strzeleckiego „Strzelec”. Początkowo siedziba tej organizacji (w latach 20. XX wieku) mieściła się w domu przy ul.
św. Antoniego 38 a następnie przy ul. Jeziornej 20.
277
Protokół posiedzenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 21 lutego 1938 r. oraz uchwała nr 186/38
jako załączniku do aktu notarialnego nr 391/39 z 11 maja 1939 r. spisanego w kancelarii notarialnej Stanisława
Olszyńskiego. Kopia w posiadaniu autora.
278
Pozwolenie nr KP III-5b/3-1 z 13 II 1937 r. Urzędu Wojewódzkiego Wydział Komunikacyjno-Budowlany w Łodzi
oraz decyzja o zatwierdzeniu planu z 4 lutego 1937 r. za nr jw. Kopia w posiadaniu autora.
279
Stanisław Konorski pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Urodził się 29 grudnia 1896 r. w
Piotrkowie Trybunalskim jako syn Mikołaja Kona (sędziego, później adwokata) i Filipiny z Braunów. Nazwisko
Konorski przyjął wstępując do Wojska Polskiego 12 listopada 1918 r. Członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Trybunalskim. W Piotrkowie zaprojektował m.in. kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego
(wybudowany w 1929 r., rozebrany w 1994 r.) i Dom Podoficerski przy ul. Wolborskiej 4 (1928-1929, istnieje do
dziś). W czasie II wojny światowej więziony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, zmarł krótko po uwolnieniu
w 1945 r.; D. Warzocha, Piotrkowskie judaika. Przewodnik, Łódź 2017, s. 78.
280
Pozwolenie nr KP III-5b/3-1 z 13 II 1937 r. Urzędu Wojewódzkiego (zob. przyp. 278). Opis na podstawie planu
załączonego do pozwolenia na budowę.
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Pierwszy projekt elewacji frontowej Domu Strzelca. Rysunek inż. architekta Stanisława Konorskiego załączony do
planu budowy z 1938 r. Jak widać po porównaniu projektu ze stanem obecnym, istniejący wygląd elewacji
odbiega niekorzystnie od wizji projektanta. Kopia dokumentacji budowlanej w zbiorach autora.

Rysunek elewacji bocznej z pierwszego projektu Domu Strzelca.

Od 1939 r. budynek zajęty przez okupacyjne władze niemieckie. Po wyzwoleniu,
prawdopodobnie już od końca stycznia 1945 r. nieruchomość pozostawała we władaniu
Wojska Polskiego z tym, że formalnie była w zarządzie Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich
w Piotrkowie281. W 1946 r. na parterze otwarto sklep z artykułami użytku wojskowego
prowadzony przez Spółdzielnię Wojskową „Szturmowiec” a po przebudowie piętra utworzono
dwa trzyizbowe mieszkania. W latach 60. XX wieku jedno mieszkanie zajmowała lekarz
dentysta Jadwiga Kozłowska. Drugie mieszkanie zajmował lekarz Zbigniew Banach. W budynku
na parterze do końca lat 80. XX wieku mieściły się dwa sklepy Wojskowej Centrali Handlowej.
Jeden spożywczy a drugi z odzieżą i umundurowaniem. W roku 1995 władze wojskowe
(Wojskowy Urząd Kwaterunkowo-Budowlany) wystąpił o uregulowanie stanu prawnego tej
nieruchomości. Podjęte działania przez miejscowy Urząd Rejonowy doprowadziły do
281

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).
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uzyskania postanowienia Sądu Rejonowego o jej nabyciu w drodze zasiedzenia przez Skarb
Państwa282. Obecnie nieruchomość stanowi własność prywatną. Na parterze serwis i sklep z
telefonami komórkowymi oraz biuro pośrednictwa obrotu nieruchomościami.
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 42 (narożna działka przy ul. Legionów 32/36) Gmach
Szkoły Podstawowej nr 3.

W połowie lat 20. XIX wieku na tym miejscu Antoni hr. Ostrowski zamierzał wybudować kościół
farny dla społeczności katolickiej powstającej osady. Miał on być wzniesiony w stylu
neogotyckim. W dniu 27 sierpnia 1825 r. poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto budowę
fundamentów i ścian kościoła. Koszty budowy w całości wziął na siebie hrabia A. Ostrowski.
Niestety wydarzenia polityczne, wybuch a następnie klęska Powstania Listopadowego i
konfiskata dóbr fundatora zahamowały budowę. W roku 1861 niszczejące mury rozebrano. Z
fundamentów niedokończonej budowli wydobyto akt erekcyjny, który następnie wmurowano
w fundamenty budowanego kościoła św. Antoniego przy ul. Pałacowej. Materiały z rozbiórki
wykorzystano przy budowie nowego kościoła 283. Od tego czasu do początku lat 30. XX wieku
była w tym miejscu niezabudowana działka rolna oznaczona w rej. pomiarowym nr 16.
W latach 1931-1932 z inicjatywy samorządowych władz Tomaszowa Mazowieckiego
wybudowany został trzykondygnacyjny, okazały gmach z przeznaczeniem na publiczną szkołę
powszechną. Została w nim ulokowana Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Pierwszym jej kierownikiem został Feliks Bielasik a jego zastępcą i późniejszym
p.o. kierownika został Mieczysław Kaźmierowski284. W Przewodniku po mieście i okolicy
wydanym w 1935 r. wskazano, że „jest to jedna z najpiękniejszych szkół nie tylko na terenie
miasta, ale też i powiatu brzezińskiego. Posiada salę gimnastyczna, geograficzną,
obserwatorium, ogród i boisko”285. Decyzja o budowie szkoły zapadła już w roku 1929 po
zakończeniu budowy szkoły powszechnej w Starzycach. Projektowany gmach szkoły miał być
wybudowany według ówczesnych najnowszych wymogów technicznych. Planowano, że
będzie posiadał własną instalację kanalizacyjną i wodociągową i centralnego ogrzewania.

282

Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 1997 r. oraz akta sprawy o
zasiedzenie sygn. akt I Ns 117/96.
283
S. Grad, Parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki 1998. s.
7-23.
284
Spis szkół i nauczycieli w Tomaszowie…, s. 5.
285
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki
– 1935, s. 47.

90

Budowa Miejskiej Szkoły Powszechnej - dziś Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego. Fotografie z dodatku
ilustrowanego „Głosu Porannego” (19.07.1931 r.). Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej.

Wstępnie koszt budowy szacowano na 430 tys. zł. W lutym 1930 r. miasto uzyskało kredyt w
wysokości 75 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i 150 tys. zł z Kuratorium. Na początku
91

sierpnia 1930 r. rozpoczęto wylewanie fundamentów i do 10 grudnia 1930 r. zakończono
budowę stanu surowego. W marcu 1931 r. uzyskano drugą ratę kredytu z BGK w wysokości 60
tys. zł. Do końca roku trwały roboty wykończeniowe, których przewlekłość wynikała z
konieczności pozyskania dalszych środków na wykonanie kanalizacji i centralnego ogrzewania.
Ostatecznie budowę zakończono 1 października 1932 r. 286 W budynku mieściły się 33 izby w
tym sześć mieszkań dla nauczycieli287. Oficjalne, uroczyste otwarcie szkoły, które zostało
połączone z nadaniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło 23 maja 1933 r.
Do szkoły należał przyległy teren o pow. ponad 11 tys. m. kwadratowych w tym około 4900 m 2
ogrodu i 4 tys. m2 podwórza288.
Projektantem szkoły był architekt Stanisław Konorski, przedsiębiorcą inż. Stanisław Cedroński,
wykonawcą robót – Edmund Błaszkowski289.
Pewną ciekawostką jest wydarzenie z 2 kwietnia 1939 r., kiedy to miało miejsce
uroczyste poświecenie sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Z tej okazji gościła w Tomaszowie wdowa po marszałku, Aleksandra Piłsudska,
która po uroczystościach szkolnych złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych Legionistów.

Na wschodniej ścianie budynku szkoły, po prawej stronie drzwi
wejściowych od ul. Legionów jest zawieszona niewielka tablica
(plakieta) pamiątkowa poświęcona Marszałkowi J. Piłsudskiemu
(pomniejszona replika tablicy wmurowanej na ścianie gmachu
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie). Fotografia z 2020 r. A.
Kobalczyka.

Wypada również odnotować, że we wrześniu i październiku 1939 r. w budynku szkoły mieścił
się przejściowy obóz jeniecki dla polskich oficerów. Na początku roku 1940 do budynku wprowadziło się wojsko niemieckie i najprawdopodobniej była tu placówka wywiadu. („Spionageamt”). Na początku lutego 1945 roku szkoła zaczęła ponownie działać. Jej kierownikiem był p.
M. Kaźmierowski. Funkcję tę sprawował do roku 1951.
Od roku 1950 szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci nr 2, zaczęła też pełnić funkcję szkoły ćwiczeń. Odbywała tu praktyki młodzież Liceum
Pedagogicznego. W latach 1951-1953 kierownictwo placówki objął p. Wincenty Sobolewski.
W 1953 r. funkcję tę przejął p. Franciszek Witkowski. Jego kadencja trwała do roku 1982.
286

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r. Szkoła przy ul. Piłsudskiego).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1468, k. 204 (Sprawy budowlane za lata 1930-1931. Informacja Zarządu Miasta z 3
marca 1931 r.). W 1939 r. mieszkania zasiedlone były m. innymi przez kierownika tej szkoły F. Bielasika i
nauczyciela PSP nr 2, Przewodniczącego miejscowego koła Związku Strzeleckiego „Strzelec” Konstantego Zasłonę.
288
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1938/1939).
289
„Głos Poranny” (dodatek ilustrowany), 19 VII 1931.
287
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Warto dodać, iż w roku szkolnym 1954/1955 na terenie szkoły istniała czytelnia prowadzona
przez Teresę Gabrysiewicz (1934-1978), zasłużoną dla Tomaszowa poetkę, której imię nosi
Miejska Biblioteka Publiczna.

Fotografia prawdopodobnie wykonana w połowie lat 30. XX wieku. Przedstawia widok na budynek Szkoły
Powszechnej nr 1 i fragment niezabudowanej wówczas ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nr 43 (ul. Legionów 38/38a narożna działka oznaczona w rej. pomiarowym gruntów miejskich
jako ogród nr 39) Budynek dawnej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2

Jednopiętrowy,

murowany
budynek
dawnej szkoły cerkiewnej290, a w latach
międzywojennych
Publicznej
Szkoły
Powszechnej nr 2, której kierownikami
byli: Jan Fronik, następnie Franciszek
Zdanczykowski i Mieczysław Dłubak291.
Szkołę zlikwidowały niemieckie władze
okupacyjne w 1940 r.

Budynek wybudowany w latach 1910-1911 według projektu i pod nadzorem inż. architekta
Karola Kleibera. Działka rolno-ogrodnicza o nr 39, pow. około 4675 m2 przy ul. Farnej 38 na
której wybudowano szkołę została przekazana przez ówczesne władze miejskie dla parafii
prawosławnej w roku 1909. Budynek zaprojektowany i wybudowany z przeznaczeniem na
szkołę duchownych cerkiewnych 292. Część środków na realizację inwestycji (około 3 tys. rubli)
przekazana przez władze gubernialne w Piotrkowie z „częstochowskiego kapitału
budowlanego”. Szkoła cerkiewna w tym miejscu funkcjonowała niespełna trzy lata.

290

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1938/1939).
APTM, Rada Szkolna Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/53/0/-/25 (Szkoła Powszechna III stopnia
nr 2); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 131 (Szkolnictwo 1918-1920).
292
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4449 (Darowizna placu i środków pod budowę szkoły cerkiewnej pod nr 38
i 39 przy ul. Farnej i Szosie Piotrkowskiej).
291
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W latach 1915-1927 w południowej części budynku była siedziba miejscowego Sądu Pokoju293.
Natomiast w pozostałej części budynek był wykorzystywany przez Publiczną Szkołę
Powszechną nr 2. Na terenie posesji znajdowała się studnia wiercona z tym, że woda niezdatna
do picia z uwagi na zanieczyszczeni bakteriologiczne294. Po 1945 r. był w tym budynku najpierw
internat Liceum Pedagogicznego a następnie internat Szkoły Samochodowej.

Fotografia przedstawia poświęcenie
pomnika Poległym Legionistom w roku
1927. Widoczny w głębi piętrowy
budynek to dawna szkoła cerkiewna.
Pierwodruk Podchorążówka Tomaszów
Mazowiecki Baon Podchorążych Rezerwy
Piechoty nr 4, numer z 1928-1929 r.

POMNIK PAMIĘCI POLEGŁYM LEGIONISTOM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z lewej strony widok pomnika w 1924 r.
Fotografia ze zbiorów prywatnych
Grzegorza Węglarskiego. Z prawej
strony obecny wygląd pomnika.

Starą część Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego zamyka pomnik poświęcony pamięci
poległych żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie upamiętnia miejsce,
z którego grupa czternastu tomaszowskich skautów na czele z późniejszym generałem Janem
Jagminem Sadowskim, wyruszyła do I Brygady Legionów. Do Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego wstąpiło kilkudziesięciu ochotników z naszego miasta i jego okolic. Kilkunastu z
nich poległo w walkach z wojskami rosyjskimi.
Cokół w formie zwężającego się ku górze sześcianu podtrzymuje drugą jego część,
bardziej smukłą wykonaną z trzech bloków kremowego piaskowca. Dolna część cokołu została
obłożona nieregularnymi płytami łamanego piaskowca. Wierzchołek zwieńcza odlew orła
293
294

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 131, k. 542-543 (Szkolnictwo 1918-1920).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2692 (Sprawy budowlane, wyniki badania wody z 1934 r.).
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zrywającego się do lotu. Od strony zachodniej na najniższym ciosie kamiennym widnieje
inskrypcja „1914 – 1924”. Poniżej na trzech bocznych ścianach cokołu przymocowane są
metalowe tablice. Pierwsza z napisem (zgodnie z ówczesną ortografią) „POLEGŁYM
LEGJONISTOM PIŁSUDSKIEGO TOWARZYSZE BRONI”. Druga to mosiężna tablica z wyciągiem
apelu poległych, jaki był odczytany w dniu odsłonięcia pomnika. W treści apelu cytat słów
marszałka J. Piłsudskiego Wymieniono również kilka nazwiska żołnierzy walczących w
Legionach, w tym gen. brygady Jana Jagmina Sadowskiego. Obok tablica z 30 nazwiskami i
inskrypcją „…legionistów i żołnierzy bojowników o niepodległość w latach 1914 – 20
Tomaszowianie i bliscy współczesnych Tomaszowian”. Trzecia tabliczka informuje, że „pomnik
przywrócony miastu przez Związek Piłsudczyków oraz ofiarodawców z kraju i z zagranicy –
Tomaszów Mazowiecki 11 listopada 2003 r.”.
Pomnik odsłonięty w 1924 r. w dziesiątą rocznicę utworzenia przez Józefa Piłsudskiego
Legionów Polskich. Początkowo posadowiono go w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Skwer
Niepodległości przy ul. P.O.W. W roku 1927 po wybudowaniu ratusza, pomnik przeniesiono
na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Został umiejscowiony w zachodnim krańcu, tuż przed
skrzyżowaniu z ówczesną ul. Farną (obecnie ul. Legionów). Z inicjatywą budowy pomnika
wystąpili członkowie miejscowego koła Rodziny Legionowej, która miała wtedy siedzibę przy
ul. P.O.W. 17. Projektantem był profesor Tadeusz Seweryn, były legionista a w owym czasie
nauczyciel historii w tomaszowskim seminarium nauczycielskim, etnograf, założyciel
miejscowego muzeum regionalnego, późniejszy profesor UJ.
Obecny pomnik jest rekonstrukcją pierwowzoru z roku 1924. Daje się jednak zauważyć pewne
różnice. Zrekonstruowany pomnik jest znacznie wyższy i potężniejszy. Dawny posiadał cokół
posadowiony bezpośrednio na gruncie a obecnie wspiera się on na wysokim schodkowym
postumencie. Projekt techniczny i plastyczny rekonstrukcji wykonał Leszek Danielewicz, który
opierał się na kilku dawnych fotografiach. Podobnie było z wykonaniem repliki orła, którą
zaprojektował i wykonał Michał Zakrzewski.
Pewną ciekawostką jest wydarzenie z 2 kwietnia 1939 r., kiedy to miało miejsce uroczyste
poświecenie sztandaru Szkoły Powszechnej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie
tej uroczystości obecna z tej okazji w Tomaszowie wdowa po marszałku, Aleksandra Piłsudska
złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych Legionistów.
W październiku roku 1939, podobnie jak i inne tomaszowskie pomniki i ten został zburzony
przez okupantów. Udało się jednak ukryć i przechować przez lata okupacji mosiężnego orła,
który zwieńczał pomnik. Stało się to dzięki Helenie Banach i Józefowi Czajce. Po wojnie
przekazali orła do magistratu. Niestety zaginął i dotychczas nie udało się go odnaleźć.
Prawdopodobnie wykorzystało go Łódzkie Stowarzyszenie Weteranów Lotnictwa do budowy
innego pomnika w Łodzi. W okresie powojennym władze miasta nie kwapiły się z rekonstrukcją
i odbudową tego pomnika. W roku 1988 na miejscu dawnego pomnika wybudowano inny,
poświęcony tomaszowskim harcerzom poległym w walce o niepodległość Polski. Pomnik ten
był swego rodzaju kompromisem Instruktorskiego Kręgu Seniora „SUM” przy Hufcu ZHP
Tomaszów z ówczesnymi władzami miasta i Komitetem Miejskim PZPR. Pomnik poświęcony
harcerzom sprawia wrażenie nie dokończonego. Pierwotnie na szczycie eratyku miał być
zamontowany orzeł zrywający się do lotu. Tym elementem nowy pomnik miał nawiązywać do
dawnego, w którego miejscu stanął. Był nawet wykonany gipsowy model, ale zrezygnowano z
jego umieszczenia. Udało się natomiast przeforsować orła legionowego, którego wizerunek
umieszczono nad napisem „1914 – 1918”. W późniejszym okresie dodano również datę „1920
– 1921”. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 11 listopada 1988 r., w 70. rocznicę
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odzyskania niepodległości. Była to pierwsza w naszym mieście, od roku 1938 oficjalna
uroczystość poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości. Szczególne zasługi w budowie
obelisku mieli weterani harcerstwa Antoni Woskowski, Kazimierz Gałczyński i Zygmunt
Jędrzejczak.
W roku 2000 w środowisku miejscowego Związku Piłsudczyków, który powstał z
inicjatywy Tomasza Antczaka, zainicjowano działania zmierzające do odbudowy Pomnika
Legionistów. W odbudowie pomnika miało również swój wkład koło Polskiego Towarzystwa
Historycznego. W dniu 11 listopada 2001 r. dokonano uroczystego odsłonięcia. W uroczystości
tej brała udział córka profesora Tadeusza Seweryna, Anna Sobolewska.
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