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ULICA ŚW. ANTONIEGO CZĘŚĆ II 

Odcinek od ul. F. Żwirki i S. Wigury (d. ul. Przemysłowej) do ul. B. Głowackiego 

Do końca lat 90. XIX wieku ul. św. Antoniego od skrzyżowania z ówczesną ul. Kupiecką1 (była 
polną drogą prowadzącą do wsi Brzustówka (dawniej Brzostówka, Brzóstówka). Do roku 1915 
kończyła się w miejscu, gdzie współcześnie znajduje się Rondo Tomaszowskich Olimpijczyków, 
to jest przy zbiegu z ulicą Graniczną i B. Głowackiego. Wówczas na tym odcinku nie posiadała 
jakiejkolwiek zabudowy. Teren po obu stronach ulicy, choć rozparcelowany, był 
wykorzystywany rolniczo. Parcele oznakowane były numerami rozpoczynającymi się przy 
granicy miasta od 231 do 242 po stronie północno wschodniej a następnie od nr 243 do 255 
po stronie południowo zachodniej2. Pierwszy godny zauważenia budynek powstał dopiero w 
roku 1891 i był to szpital miejski św. Stanisława. Drugim takim obiektem był dom małżonków 
Marii i Jana Rode wybudowany w latach 1892-1894 i kamienica Biedermanów. Dopiero po 
wybudowaniu w roku 1902 ewangelickiego kościoła Zbawiciela rozpoczęto utwardzanie 
jezdni, budowę chodników, zaczęły powstawać nowe budynki i utworzono pierwszy park 
miejski. Wtedy też ten odcinek drogi poszerzono, obsadzono drzewami tak, że ulica zaczęła 
przybierać charakter miejski. Nadal jednak w oficjalnych dokumentach urzędowych 
traktowana była jako dalekie przedmieście. Po przyłączeniu w 1915 r. wsi Brzustówka 
przedłużono jej bieg do skrzyżowania z ul. Krwawą. Dalej była to już ulica Źródlana, a od 1938 
r. ten odcinek nosił nazwę ul. Gen. Orlicza Dreszera. 

Św. Antoniego 39 (d. nr polic. 37 – 54, nr hip. 299) Ewangelicko Augsburski Kościół Zbawiciela 
i budynek luterańskiej plebanii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasada ewangelickiego kościoła Zbawiciela. Z lewej 
strony na pierwszym planie „Dąb Reformatora ks. dr. 
Marcina Lutra” posadzony w 1917 r. na 400-lecie 
reformacji. Fotografia wykonana przez Zygmunta 
Dziedzińskiego w lutym 2012 r. 

 

Przed końcem XIX wieku teren, który obecnie należy do parafii ewangelicko 
augsburskiej był niezabudowanym miejskim placem o pow. 4,42 hektara. Nazwany Nowym 
                                                             
1 Ulica Kupiecka w drugiej połowie wieku XIX nosiła nazwę Cicha, a od 1936 r. jest to ul. F. Żwirki i S. Wigury. 
2 Na podstawie planu miasta z 1880 r. Kopia w posiadaniu autora. 
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Rynkiem lub Rynkiem św. Antoniego. W zamyśle Antoniego hr. Ostrowskiego miało to być 
miejsce handlu wełną. Wszystko wskazuje jednak, że nigdy tak się nie stało. Plac położony 
pomiędzy ulicami: Kupiecką - Przemysłową - Śródrynek - Polną pozostawał niewykorzystany 
do lat 90. XIX wieku. W roku 1894 plac podzielono na dwie części. Część południowo 
wschodnią o pow. 1,5 hektara nabyła pod budowę kościoła Parafia Ewangelicko-Augsburska3. 
W tym samym roku powołano komitet budowlany w skład, którego oprócz pastora Eugeniusza 
Biedermanna weszli Edmund Knothe, August Britzman, Moritz Piesch, Aleksander Müller, 
Paweł Herkner, Mateusz Łuszczak, Karol Bartke, Oskar Fürstenwald i Jerzy Werner. 
Przewodniczącym komitetu wybrano M. Piescha. Następnie zamówiono projekt przyszłego 
kościoła u znanego warszawskiego architekta Pawła Hofera. Zaprojektował on obszerny, 
trójnawowy, neogotycki kościół z trzema strzelistymi wieżami we frontonie. W listopadzie 
1896 r. rząd carski w Petersburgu zatwierdził plan budowy i kosztorys. Przewidywana wartość 
kosztorysowa nowego kościoła i plebanii miała wynieść ponad 150 tys. rubli4. Zamysł 
wybudowania nowego kościoła ewangelickiego w Tomaszowie wypłynął już w roku 1877. Było 
to podczas wizytacji parafii przez generalnego superintendenta pastora Waldemara von 
Evertha. Okazało się, że skromny kościół Św. Trójcy przy Rynku Św. Józefa nie jest w stanie 
pomieścić wszystkich wiernych tej parafii. W tym czasie tomaszowska parafia ewangelicka 
liczyła około 10 tysięcy wiernych5. Nie bez znaczenia była też darowizna 4 tys. rubli srebrem 
przekazana na ten cel przez Emmę Kramme6. 

W czerwcu 1897 r. rozpoczęto budowę. Budowę nadzorował osobiście inżynier architekt 
Wilhelm Sroka (1866-1939), absolwent Instytutu Inżynierii w Petersburgu a wówczas architekt 
powiatu brzezińskiego7. Robotami budowlanymi kierował inż. Jan Wende (właściciel firmy 
budowlanej Karol Johanes Wende i Adolf Zarske) z Łodzi. Bezpośrednio roboty budowlane 
prowadził mistrz murarski Stanisław Popławski. W roku 1899 zamknięto stan surowy. Jak 
czytamy na stronie internetowej parafii, „Przez kolejne trzy lata od wybudowania stanu 
surowego trwało fundowanie i wykonywanie elementów sakralnego wystroju. Ołtarz oraz 
zainstalowany w nim obraz pędzla Wojciecha Gersona „Spotkanie Zmartwychwstałego 
Chrystusa z Marią Magdaleną” ofiarowało parafii pastorostwo Biedermann. Do neogotyckiego 
wnętrza wstawione zostały również marmurowa chrzcielnica, 31-głosowe organy wykonane 
przez firmę braci Walter oraz witraże firmy H. Schlein z Zittau. Godzin nabożeństw strzec miały 
dzwony odlane w Bochum w Westfalii oraz zainstalowany na wieży zegar, dzieło berlińskiego 
zakładu braci Meister”8. 15 sierpnia 1902 r. świątynia została poświęcona przez Generalnego 
Superintendenta ks. Karla Gustava Manitiusa, otrzymując nazwę „Kościół Zbawiciela” (niem. 
Erlöser-Kirche). Powstała neogotycka, ceglana budowla kryta czerwoną ceramiczną dachówką 
z trzema strzelistymi wieżami. Najwyższa z wież wznosząca się na 60 metrów była wówczas 
najwyższym punktem zabudowy Tomaszowa. Nowa świątynia, mogąca pomieścić w swym 
wnętrzu 2–3 tys. wiernych, stała się bodaj największym i chyba najpiękniejszym kościołem 
                                                             
3 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/3/1734 
(Odstąpienie placów miejskich 77, 78, 79, 80 pod budowę kościoła parafii ewangelicko-augsburskiej w mieście 
Tomaszowie). 
4 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/9143 (O budowie nowego kościoła ewangelickiego w mieście Tomaszowie). 
5 „…w samym mieście z w roku 1892 zamieszkiwało 3 500 ewangelików, natomiast w roku 1900 było ich 3 750”; 
J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów 
Mazowiecki 1992, s. 125. 
6 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/8998 (O ofierze Emmy Kramme 4000 rubli na rzecz kościoła ewangelickiego w mieście 
Tomaszowie). 
7 Zmiany służbowe, „Tydzień” 1893, nr 29, s. 2. 
8 Historia Parafii w Tomaszowie Mazowieckim, https://tomaszow.luteranie.pl/historia [dostęp: 05.04.2022]. 

https://tomaszow.luteranie.pl/historia
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ewangelickim w tej części kraju. Koszty budowy wyniosły 166 761 rubli9. Teren kościoła od ul. 
Św. Antoniego odgradza wysoki parkan wykonany z kutych metalowych kształtowników 
umieszczonych na wysokiej, otynkowanej podmurówce. Na wprost głównego wejścia do 
kościoła stylizowana brama wykonana z metalowych kształtowników. Ogrodzenie powstało w 
1908 r. ze środków Zofii Amalii Piesch. 

 
Na podkolorowanej karcie pocztowej (po lewo) widok na Ewangelicki Kościół Zbawiciela w pierwszych latach po 
wybudowaniu. Po prawo karta pocztowa przedstawia tenże kościół w końcowym etapie budowy, 
prawdopodobnie około 1900-1901 r. Zbiory prywatne Jerzego Pawlika. 

  
Teren kościoła od ul. Św. Antoniego odgradza wysoki parkan ufundowany przez Zofię Piesch i wybudowany w 
1908 r. Wykonany z ozdobnie kutych metalowych kształtowników umieszczonych na wysokiej, otynkowanej 
podmurówce. Na fotografii furta przed wejściem na plebanię, a obok brama główna i dwie furty. Fotografia z 
2021 r. 

                                                             
9 Informator obchodów 100-lecia poświęcenia ewangelickiego Kościoła Zbawiciela i luterańskiej plebanii 7-
10.09.2002 r. w Tomaszowie Mazowieckim, opr. R. Pawlas, Tomaszów Mazowiecki 2002. 
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Plan sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający położenie i ówczesną zabudowę działki przy ul. Św. Antoniego nr polic. 
77-80, nr hipot. 57. 

Budynek kościoła Zbawiciela jest budowlą o zwartej bryle, trójnawowy i trójprzęsłowy, 
pseudohalowy z transeptem i absydą oraz emporami nad nawami bocznymi10. Ściany 
murowane ze szkliwionej ceramicznej cegły opięte schodkowymi przyporami (skarpami). 
Fasada zwrócona w stronę ul. św. Antoniego, wyraźnie podzielona schodkowym 
oskarpowaniem na trzy osie z portalem wejściowym do kruchty w osi środkowej. W tejże 
podłużnej osi kwadratowa podstawa wieży. Po bokach w osiach skrajnych, mniejsze, 
portalowe wejścia boczne. Profilowane ościeża portali otworów okiennych i drzwi zamknięte 
ostrym gotyckim łukiem, w którego polu umieszczono rozety maswerkowe. Ostrołukowe okna 
ujęte w profilowane ościeża wypełnione ramą do osadzenia witraży. Wieża o kwadratowym 
przekroju w narożach oskarpowana, na poziomie szczytu fasady rozeta z tarczą zegara, a piętro 
wyżej ostrołukowe okno dzwonnicy z ażurową żaluzją. Trójkątne szczyty ścian zwieńczone 
sterczynami. Wierzchołek wieży wieńczy ostrosłupowy hełm u podstawy ośmioboczny z 
zakończony w szczycie gałką z metalowym krzyżem. We flankach fasady mniejsze wieżyczki  
zwieńczone podobnie jak wieża główna. Obecnie dach kryty blachą. 

                                                             
10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (dalej: WUOZ), E. Gwóźdź i K. Stefański, Zespół kościoła 
ewangelicko augsburskiego w Tomaszowie Mazowieckim, karty ewidencyjne zabytku 1988 i 1997. 



 
 

6 
 

W północno-zachodniej części przykościelnej działki wzniesiono plebanię. Parterowy budynek 
z poddaszem uzyskał formę pałacową z ceglanym wykończeniem elewacji i stylizowanymi na 

gotyk zwieńczeniami otworów 
okiennych i drzwiowych. Całość 
doskonale koresponduje z gotyckim 
wyglądem kościoła. W plebanii 
mieściły się mieszkania dla rodzin 
pastorskich i służby kościelnej. 
Obecnie w budynku plebanii 
znajduje się także kaplica, w której 
okresowo odbywają się 
nabożeństwa. 

Tuż po zakończeniu robót 
budowlanych, wokół kościoła 
nasadzono dużą ilość ozdobnych 
drzew i krzewów a od strony 
wschodniej założono ogród 
warzywno-kwiatowy. W roku 1917 

dla upamiętnienia 400-lecia reformacji, przed frontem kościoła posadzono dęby Marcina 
Lutra11. Obecnie, po upływie ponad 100 lat, drzewa nadają otoczeniu kościoła urokliwy 
parkowy krajobraz.  

 

 

Wnętrze kaplicy. Fotografia z 2022 r. autorstwa 
Daniela Warzochy. 

 

 

 

 

 

 

Kościół Zbawiciela w pierwszych latach po II wojnie światowej pełnił funkcję kościoła 
garnizonowego, a w budynku plebanii mieściła się izba chorych i gabinet stomatologiczny 
tomaszowskiego garnizonu Wojska Polskiego. W latach 1949-1951, na czas remontu kościoła 
katolickiego św. Antoniego, pełnił rolę kościoła parafialnego dla tomaszowskich katolików12. 

                                                             
11 Informacja ks. R. Pawlasa na podstawie Kalendarium parafii ewangelickiej w Tomaszowie Mazowieckim. 
12 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tomaszowie Maz. Ważne daty z życia Parafii, 
http://ewangelicy.szm.com/etm-kal.html [dostęp: 05.04.2022]. 

http://ewangelicy.szm.com/etm-kal.html
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Widok na ołtarz główny i fragmenty witraży w 
kościele Zbawiciela. Fotografia z 2012 r. autorstwa 
Zygmunta Dziedzińskiego. 

 

W roku 1911 po południowej stronie kościoła rozpoczęto budowę domu parafialnego13. 
Początkowo w zamiarze inwestora i projektanta, którym był inż. architekt Karol Kleiber miał 
to być budynek parterowy z poddaszem zbliżony wyglądem do budynku, który stał po 
północnej stronie kościoła. Ostatecznie jednak powstał budynek jednopiętrowy, częściowo 
podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z wejściem w 
osi środkowej. Do lat 60. XX wieku lico ścian zewnętrznych z surowej ceramicznej cegły, później 
gładko otynkowane. W tym samym czasie wejście główne w osi ściany wzdłużnej zamurowano 
a przebito wejście od strony północnej, które poprzedzono otwartym gankiem. Na początku 
lat 90. Utworzono wejście w ścianie szczytowej od strony ul. Szkolnej.  

 

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający plac parafii ewangelickiej przy ul. św. Antoniego, na 
którym planowano wybudować dom parafialny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13104. 

                                                             
13 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13104 (Projekt budowy domu parafii ewangelicko augsburskiej w m. Tomaszowie). 
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Projekt zachodniej fasady domu parafialnego przy ul. Św. Antoniego 41 (od strony ul. Św. Antoniego). Projekt w 
tej postaci nie został zrealizowany. Ostatecznie otwory okienne i drzwiowe sklepiono na płasko, bez obramieni i 
innych ozdób architektonicznych. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13104. 

Budynek po wybudowaniu służył jako lokum szkoły kantorów. W latach międzywojennych 
użytkowany przez Partię Młodych Niemców (JDP) i Niemiecki Związek Ludowy (DVV), 
Stowarzyszenie Sportowe „Ruch”, Stowarzyszenie Kobiet Niemieckich, Towarzystwo 
Śpiewacze. Było tam też mieszkanie, które zajmował Osfald Liedtke. W latach wojny siedziba 
młodzieżowych organizacji hitlerowskich. Po 1945 r. budynek i działka jako mienie 
poniemieckie przejęta przez Skarb Państwa. Administrowana przez Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Łodzi. W roku 1952 przeprowadzono wywłaszczenie i nieruchomość 
została przejęta przez Skarb Państwa na cele administracyjne14. 

 

Park Miejski im. dr. Jana Serafina Rodego - najstarszy park Tomaszowa.  

 

  

 

 

 

Park im. dr. J. Rodego na fotografii z lat 60. 
XX wieku. Na pierwszym planie pomnik z 
popiersiem dr. Jana Rodego a w głębi 
pomnik 14. Brygady Artylerii 
Przeciwpancernej. Zbiory Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. 

                                                             
14 APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi (dalej: PWRN i UW), sygn. 
39/825/0/26/5923 (Wywłaszczenie nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego 41). 
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Zanim powstał park był w tym miejscu plac miejski zwany Rynkiem św. Antoniego, a właściwie 
jego północno-zachodnia część. W zamiarze Antoniego hr. Ostrowskiego było organizowanie 
w tworzonym mieście jarmarków z handlem wełną. Miały się one odbywać na Rynku św. 
Antoniego. Zamiar ten nie został zrealizowany, a wyznaczony na ten cel plac pozostawał 
niezagospodarowany do końca XIX wieku. Gdy w roku 1902 na wschodniej części rynku św. 
Antoniego wybudowano Kościół Zbawiciela, na ponad 2,5-hektarowej zachodniej części rynku 
postanowiono posadzić drzewa i krzewy, tworząc podwaliny pod przyszły park. Była to 
inicjatywa grupy tomaszowian na czele z dr. Janem S. Rode, który 15 maja 1909 r. wystosował 
do magistratu pisemny wniosek o utworzenie w Tomaszowie parku miejskiego15. 

Park jest regularnym czworobokiem o kompozycji charakterystycznej dla geometrycznych 
układów centralnych końca XIX wieku. Dwie proste aleje, biegną po przekątnych ze wschodu 
na zachód i z północy na południe przecinając się w centralnym punkcie. W tym centralnym 
miejscu zachodzą na siebie dwie koliste alejki. Park został zaplanowany przez ówczesnego 
architekta miejskiego inż. K. Kleibera i ogrodnika miejskiego Gotfryda Proppego (zam. przy 
parku na ul. Polnej 54). Przy zakładaniu parku pracowali również inni ogrodnicy, m. innymi 
Antoni Wójcicki, Franciszek Danielewicz i Wawrzyniec Zysiak. Sadzonki drzew i krzewów 
ozdobnych zakupiono m.in. w Zakładzie Ogrodniczym Braci Hoser w Warszawie. Już w wolnej 
Polsce, 2 maja 1919 r. dotarły do Tomaszowa 3 wagony krzewów i drzew oraz 3 tony roślin 
kupionych przez miasto za kwotę 3 787 marek16. Zakupiono też sadzonki żywopłotu akacji 
syberyjskiej z dóbr Andrzeja hr. Zamoyskiego w Podzamczu. Obsadzono nimi park oraz ulicę 
św. Antoniego i Piliczną.  

Przeprowadzona w roku 1988 inwentaryzacja wykazała, że w parku znajdowało się 324 drzew 
ozdobnych w wieku od 30 do ponad 70 lat17. Wyszczególniono 29 gatunków drzew i 4 gatunki 
krzewów. Najstarsze z nich to dęby, lipy drobnolistne, klony srebrzyste. Z rzadko spotykanych 
drzew występują: dąb błotny, jesion czerwony, żółty kasztanowiec i lilak węgierski. Kolejna 
inwentaryzacja parku przeprowadzona w 2008 r. stwierdza, że w parku znajduje się 390 drzew 
i krzewów18. 

                                                             
15 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej APTM), Akta 
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej AmTM), sygn. 49/7/0/2.10/4538 (Utworzenie parku na placu miejskim 
w 1910 r.). 
16 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 161, k. 21 i n. (Aleje i cmentarze). 
17 WUOZ, Teczka ewidencji zabytku Parku Miejskiego J. Rodego, nr rej. ewid. 420/91, inwentaryzacja i ekspertyza 
opracowana w kwietniu 1988 r. przez inż. Jana Świętowskiego i inż. Zofię Jasińską z Stowarzyszenia Naukowo 
Technicznego Inżynierów i Techników SITR w Łodzi. 
18 Tamże, inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej oraz projekt gospodarki drzewostanem opracowany przez dr 
inż. M. Milecką i mgr inż. architekt krajobrazu I. Brankiewicz. 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment przedwojennej altany w 
Parku Rodego. Zbiory Jerzego Pawlika. 

 

W połowie lat 20. XX wieku w północnym skraju parku wybudowano letnią, drewnianą altanę 
nazwaną „werandą” z przeznaczeniem na bufet letni i salkę muzyczną. Był to budynek parte-
rowy z otwartą częścią od strony parku, podzielony na część z bufetem i salę konsumpcyjną. 
W roku 1931 Roch Ślarzyński, dzierżawca werandy uzyskał zgodę na dobudowanie trzech do-
datkowych pomieszczeń na działalność gastronomiczną19. Odbywały się tam niedzielne kon-
certy miejscowej orkiestry Straży Ogniowej i orkiestry TFSJ. Bufet w latach 30. XX wieku dzier-
żawił Józef Poksiński i Władysław Góral zam. przy ul. św. Antoniego 27, później Roch Ślarzyński 
zam. przy ul. Karpaty 4520. W roku 1961 na miejscu dawnej altany przy ul. Żwirki i Wigury wy-
budowano niewielki pawilon z tarasem i utworzono kawiarnię „Liliput”. W roku 1965 pawilon 
powiększono i powstał kawiarnia o nawie „Klubowa”21. Było to miejsce spotykań młodzieży, 
mini koncertów fortepianowych i zabaw w otoczeniu parkowej zieleni. Po kolejnej przebudo-
wie w połowie lat 70. XX wieku obiekt przeznaczony został na stołówkę milicyjną przedsiębior-
stwa „Konsumy”, która funkcjonowała do roku 1993. Następnie budynek przejęty przez MOPS 
na ośrodek terapeutyczny. 

                                                             
19 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1468, k. 56-58 (Zezwolenia budowlane. Zgoda na rozbudowę altany w Parku 
Rodego). 
20 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1235, k. 164 i 269 (Sprawy budowlane); APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie 
Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1937-1938, poz. 1161). 
21 APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja 
nieruchomości, 1971-1975). 
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Rysunki z projektu budowy milicyjnej stołówki. Wyżej rysunki elewacji a poniżej rzut parteru. Zbiory APTM. 

W parku znajdują się dwa pomniki. Najstarszy, bo wzniesiony w roku 1930 to obelisk z popier-
siem dra. Jana Serafina Rodego22. W piętnastą rocznicę śmierci dr. J. Rodego, 6 lipca 1930 r w 
centralnej części parku odsłonięto jego pomnik. Projekt artystyczny i rzeźba popiersia wyko-
nana została przez Antoniego Polkowskiego. Ówczesna łódzka „Republika” zamieściła nastę-
pującą notkę poświęconą temu wydarzeniu „Pomnik Ś.P. D-ra Rodego wystawiony staraniem 
miejscowego towarzystwa lekarzy i specjalnie wyłonionego komitetu na czele z pp. Samuelem 
Steinmanem i d-rem Stanisławem Narewskim. Koszt wystawienia tego pomnika z marmuru 
krajowego, w wykonaniu rzeźbiarza Antoniego Polkowskiego, członka Tow. Sztuk Pięknych, 
wynosił około 5 tys. złotych.” Podobnie jak inne tomaszowskie pomniki został on zburzony 

                                                             
22 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1236, k. 274-276 (Roboty budowlane, teczka 66/1939. Szkic planu usytuowania 
pomnika w Parku Rodego oraz pismo ze zgodą Starostwa Powiatowego Brzezińskiego). 
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przez niemieckich okupantów na przełomie października i listopada 1939 r. Wtedy to orygi-
nalne popiersie dra J.S. Rodego zostało bezpowrotnie utracone. Odbudowany w pierwszych 
latach powojennych otrzymał niezbyt udane w swym nowym wykonaniu popiersie. Kopia ory-
ginału rzeźby Antoniego Polkowskiego zachowała się w zbiorach miejscowego Muzeum im. 
Antoniego hr. Ostrowskiego.  

  

 

 

 

 

Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy 
14. Samodzielnej Brygady Artylerii 
Przeciwpancernej. Fot. Zygmunt 
Dziedziński 

 

Drugi pomnik wzniesiono w 1946 r. W czerwcu 1945 r. z inicjatywy ówczesnych władz miasta 
i dowództwa stacjonującej w Tomaszowie Mazowieckim 14. Sudeckiej Samodzielnej Brygady 
Artylerii Przeciwpancernej im. Bartosza Głowackiego przywieziono i pochowano w parku 
zwłoki kilkudziesięciu żołnierzy brygady poległych w walkach z Niemcami pod Budziszynem. W 
miejscu pochówku latem 1947 r. wybudowano pomnik poświęcony poległym żołnierzom 14 
SBAP23. Był to obelisk w kształcie sześciometrowej prostokątnej ściany z wmurowaną białą 
marmurową tablicą epitafijną24. Napis na tablicy głosi „Cześć bohaterom 14 Bryg. Artylerji 2 
Armii W.P. poległym w kwietniu 1945 r. nad Odrą i Nyssą za wolność i lud”. Tablica i napis 
pozostał bez zmian. W 1968 r. po przebudowie, pomnik uzyskał obecny wygląd. Przy podnóżu 
pomnika dobudowany został dwustopniowy cokół. Na niższym stopniu postumentu 
ustawiono stylizowany metalowy znicz. Natomiast na wyższym ustawiono armatę dywizyjną 
wz. 1942 kal. 76 mm – ZiS 3, która była na wyposażeniu brygady i brała udział w walkach. 
Przebudowano również pionową ścianę obelisku w ten sposób, że dobudowano po jej bokach 
słupy tak, że przekrój ściany przybrał kształt zbliżony do rzymskiej cyfry I. W górnej części 
obelisku wmontowano w ścianę odlew z brązu „Odznaki Grunwaldzkiej”. W 1988 r. na tylnej 
ścianie umocowano tablicę wykonaną z brązu, która plastycznie przedstawia szlak bojowy 
brygady. Autor projektu plastycznego pomnika pozostaje nieznany. Wykonawcą robót 
modernizacyjnych jakie wykonano w 1968 r. była miejscowa Szkoła Rzemiosł Budowlanych, 
która wówczas nosiła imię 14. SSBAP25

. 

W roku 2008 władze miasta zdecydowały o przeprowadzeniu rewaloryzacji parku. Projekt 
wykonała dr inż. Małgorzata Milecka i mgr inż. arch. krajobrazu Iwona Brankiewicz z Pracowni 
Architektury Krajobrazu z Tomaszowa Mazowieckiego. Zaprojektowano nowe oświetlenie, 

                                                             
23 APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miasta (dalej: MRN i ZM), sygn. 49/212/0/1/92 (Komitet Budowy 
Pomnika oraz Uchwała Nr 98 MRN z 6 maja 1946 r. o powołaniu Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Poległych 
Żołnierzy 14. SBAP). 
24 Tamże, obelisk i tablica wykonana kosztem 19 200 zł przez Zakład Kamieniarski Aleksandra Zwojszczyka z ul. 
Smutnej 25. Środki zebrane w drodze zbiórki publicznej. 
25 Ustna relacja płk. Józefa Suchodolskiego przewodniczącego miejscowego koła Związku Kombatantów RP. 
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wymianę nawierzchni alejek, ławek i koszy na śmieci, utworzenie placu zabaw i odnowienie 
pomników. Zaplanowano i przeprowadzono gruntowną pielęgnację drzew, krzewów i rabat 
kwiatowych. Wykonawcą prac ogrodniczych i budowlanych była firma Garden Designers 
Derkacz i wspólnicy. Roboty przeprowadzono w dwóch etapach w latach 2012 i 2016. Po 
zakończeniu rewaloryzacji w październiku 2016 r. wygląd parku uległ zmianie, choć efekty w 
odniesieniu do świata roślin będzie można i ocenić dopiero po kilku latach. 

  

 

 

 

 

 

Plac zabaw wybudowany w 2016 r. w 
zachodniej części Parku im. dr. J. Rodego. 
Fotografia z 2018 r. 

 

Św. Antoniego 40 (ul. Szkolna 3) Dom rodziny Wolaków. 

  

 

 

 

Widok z parku na dom przy skrzyżowaniu ul. Św. 
Antoniego z ul. Szkolną. Fotografia wykonana w 
listopadzie 2018 r. 

 

Jeszcze w 1922 r. był w tym miejscu niezabudowany plac ciągnący się wzdłuż ul. Szkolnej aż do 
ul. Polnej, który należał do sukcesorów Aleksandra Landsberga. W roku 1938 w wykazie 
podatników jako właściciel działki i domu wymieniony jest Tadeusz Glinkiewicz choć na szkicu 
datowanym na 19 lutego 1938 r. wykonanym przez Biuro Pomiarowe UM jako właściciele tej 
nieruchomości wykazani są K. Lechowicz i K. Wolak26. Stojący na tej działce dwupiętrowy 
murowany dom wybudowano po roku 1938. Inwestorami byli Władysław i Maria Wolakowie. 
Projektantem był architekt Stanisław Górniak, który biuro posiadał przy ul. B. Głowackiego 127. 
Budynek posiada cechy późnego modernizmu. Prosta, geometryczna bryła o płaskim dachu 
urozmaicona została wysuniętymi balkonami. Budynek w niezmienionym stanie przetrwał do 
współczesności. 

                                                             
26 APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: 
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.10/1727 (Plany budowlane. Szkic zagospodarowania działki przy ul. Szkolnej i 
św. Antoniego). 
27 Tamże (Plan budowy 2-piętrowego domu Władysława i Marii Wolak z 22 II 1938 r.). 
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Rysunek elewacji bocznej domu K. Wolaka przy Al. Św. Antoniego 40 na projekcie z 1938 r. opracowanym przez 
inż. architekta St. Górniaka. Zbiory APTM. 

 

Św. Antoniego 41 (d. nr polic. 54/77) Gmach Starostwa Powiatowego 

 

 

 

 

Fasada budynku Starostwa 
Powiatowego widziana od ul. Św. 
Antoniego. Fotografia z grudnia 2017 r. 

 

Budynek przy Św. Antoniego 41 
to czterokondygnacyjny, podpiwniczony gmach użyteczności publicznej zaprojektowany przez 
architekta Krzysztofa Bąbola, wybudowany w latach 2010-2012 przez miejscową firmę 
budowlaną „Getmar”. Uroczyste otwarcie miało miejsce 17 lutego 2012 r. Budynek o zwartej 
bryle, posadowiony na planie wydłużonego prostokąta z głównym wejściem od strony ul. św. 
Antoniego. Wejście w fragmencie ściany przeszklonej na dwie kondygnacje w niszy utworzonej 
po cofnięciu części ściany, którą poprzedzają niesymetrycznie rozstawione strzeliste słupy 
podtrzymujące wysunięty szczyt. Wieloosiowa ściana wzdłużna pozostaje równoległa do ul. 
Szkolnej. Od strony wschodniej w 1/4 długości bryła budynku obniżona do trzech kondygnacji. 
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Elewacja frontowego szczytu wraz z prostokątnymi słupami i część elewacji południowej 
wyłożona płytami ceramicznymi „Arkesia” (produkcji Ceramiki Paradyż). Ogólna powierzchnia 
użytkowa przekracza 6200 m², mieści 200 pomieszczeń biurowych i salę obrad. Koszt budowy 
ponad 15 mln zł. Obiekt posiada dwupoziomowy parking z niższą częścią w podziemiu.  

Jak wyżej wspominałem, w 1911 r. na miejscu tym rozpoczęto budowę domu parafialnego 
parafii ewangelickiej. Po 1945 r. budynek i działkę jako mienie poniemieckie przejął Skarb 
Państwa, formalne wywłaszczenie przeprowadzono w 1952 r. W latach 1945-1954 w budynku 
była siedziba miejscowego Urzędu Skarbowego28, przez kolejne dwa lata Urzędu 
Bezpieczeństwa, a od 1956 r. Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej (od 1990 r. Komendy 
Miejskiej, a później Komendy Powiatowej Policji). W latach 1983-1984 wzdłuż północnej 
granicy działki dobudowano jednopiętrową, podpiwniczoną oficynę z przeznaczeniem na biura 
i magazyny. 

W roku 2007 (po opuszczeniu budynku przez policję), został wyburzony i na jego miejscu 
wybudowano trzypiętrowy gmach Starostwa Powiatowego.  

 

  

 

 

 

 

Fragment dawnego budynku przy ul. Św. 
Antoniego 41, który w latach 1956-1990 był 
siedzibą KM MO. Rozebrany w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek dawnej Komendy 
Powiatowej Policji przy Al. Św. 
Antoniego 41 tuż przed rozbiórką 
w 2007 r. 

 

 

                                                             
28 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/477 (Teczka T-V/168/1946, drogi, ulice i mosty. Wykaz budynków 
publicznych). 



 
 

16 
 

Św. Antoniego 42 (dawny nr policyjny 31a i 32a, później 34) Pałacyk dr. Jana Rodego 

  

 

 

 

 

Ul. Św. Antoniego 42, 
willa Marii i Jana 
Rodego. Karta 
pocztowa przedstawia 
stan budynku na 
początku XX wieku. 
Zbiory prywatne G. 
Węglarskiego. 

 

Dom Marii i Jana Serafina Rode nazywany też „pałacykiem Rodego” wybudowano w latach 
1893-1894 na działce wieczysto-dzierżawnej 244 (nr polic. 31a i 32a) należącej do Marii Rode 
z Chociszewskich. Działka stała się własnością Marii i Jana małżonków Rode w roku 190329. 
Projekt architektoniczno-budowlany autorstwa architekta Ignacego Markiewicza30. W swej 
pierwotnej formie był to budynek murowany, parterowy z poddaszem i mansardą o łącznej 
powierzchni użytkowej 332 m². W tym samym czasie powstała dwupokojowa, podpiwniczona, 
murowana przybudówka, weranda i taras. W podwórku wybudowano murowany budynek z 
jednoizbowym mieszkaniem dla stróża, stajnię i wozownię.  

  

Współczesny widok na fasadę dawnej wili Marii i Jana Rode. Fot. Z. Dziedzińskiego. 

                                                             
29 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3239 (Akta dot. przejścia na Jana i Marię małżonków Rode czynszowej nieruchomości 
nr 31 w mieście Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/3/2948 (Akta dot. przejścia na Marię Rode i na Wojciecha 
Wilamowskiego czynszowej nieruchomości nr polic. 34 w mieście Tomaszowie). 
30 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/2599 i 39/1/0/4/2599/1 (Akta projektu budowy murowanego, parterowego domu 
mieszkalnego, z poddaszem i mansardą, a także murowanego budynku gospodarczego, pod numerem 34 przy 
ulicy św. Antoniego w mieście Tomaszowie, powiatu brzezińskiego, guberni piotrkowskiej, własność Marii 
Władysławówny Rode). 
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Plan sytuacyjny przedstawiający 
umiejscowienie domu Marii Rode przy 
ul. św. Antoniego. Zbiory APŁ. 

 

Budynek główny ze ścianą frontową i wejściem nieco oddalonym od ulicy. Całość w stylu 
zbliżonym do neoklasycyzmu i eklektyzmu, choć projektant w opisie określał, że jest to 
„francuski barok”. Na uwagę zasługuje elewacja frontowa. Jest ona dziewięcioosiowa z 
wejściem na osi symetrii poprzedzonym portykiem kolumnowym w porządku jońskim z 
tralkową balustradą balkonu. Główne wejście ujęte boniowanym portalem. Na osi wejścia 
nadbudówka zwieńczona trójkątnym szczytem z wolutowymi spływami po bokach. Z 
nadbudówki wyjście na balkon. Otwory okienne na osi symetrii zwieńczone półkoliście a nad 
nimi girlandy i barokowe, faliste odcinki gzymsów. Narożniki podkreślone boniowaniem. 
Nieznacznie wysunięty gzyms koronacyjny biegnie wokół całego budynku. Na częścią 
środkową stromy dach kryty blachą cynkową z pozorną metalową attyką31. Wewnętrzny układ 
pomieszczeń korytarzowy. Pokoje po wybudowaniu posiadały oświetlenie gazowe, a 
następnie elektryczne. Budynek od początku posiadał lokalną instalacje wodno-kanalizacyjną. 
Pompa poruszana motorem elektrycznym. W pokoju kąpielowym emaliowana wanna, 
umywalka, piecyk miedziany do ciepłej wody, zlew i klozet. Podłogi z klepek dębowych, w 
kuchni i holu z ozdobnego lastryka. Sufity zdobione sztukaterią ręcznie malowaną. Ogrzewanie 
piecami majolikowymi i piecami z kafli berlińskich. Weranda i pokój stołowy z ozdobną 
boazerią. 

Przed domem, od strony południowej aż do ul. Polnej rozciągał się ogród z sadem, w którym 
było około 200 drzew i krzewów owocowych w tym 12 drzewek orzecha włoskiego. W latach 
wielkiej wojny część północna zagospodarowany przez miasto na uprawę kartofli32. Później 

                                                             
31 WUOZ, Karta ewidencyjna zabytku (opis J. K. Ziółkowski). 
32 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 145 (Wpływy i wydatki budżetu miasta w roku 1918). 
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ogród rozparcelowany na działki budowlane33. W roku 1928 specjalista Piotrkowskiego 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego dokonując szacunku nieruchomości wycenił pałacyk na 
64 852 zł a całość nieruchomości na 81 111,23 zł34. 

 

Rysunek frontowej elewacji domu Marii Rode według projektu architekta Ignacego Markiewicza. Zbiory APŁ.  

 

Rzuty parteru i pietra willi Marii i Jana Rode według projektu architekta Ignacego Markiewicza. Zbiory APŁ.  

 W okresie międzywojennym pałacyk wynajmowany przez władze miejskie. Na początku lat 
20. XX wieku mieszkał tu komisarz Policji Państwowej Kazimierz Krzyżewski. Następnie do 

                                                             
33 Tamże. 
34 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe 
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/1026 (Akta dotyczące pożyczki nr 63 dla K. Lechowicza). 
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1929 r. w posiadaniu Karola Lechowicza, notariusza i przez pewien czas prezydenta miasta 
Tomaszowa. Prowadził on w tym miejscu kancelarię notarialną aż do końca lat 40. XX wieku. 
Było tu też mieszkanie Artura Lange35. Wypada zaznaczyć, że lokalna instalacja kanalizacyjna 
nie zawsze była sprawna i zdarzało się ścieki z tej posesji odprowadzać kanałem na ulicę36. 

Po wojnie w latach 1945-1947 budynek w zarządzie Okręgowego Urzędu Lokalowego. Od 
października 1947 r. na skutek przyznania przez Sąd Grodzki prawa własności Karolowi 
Lechowiczowi wyłączona spod zarządu państwowego37. W latach 60. XX wieku stała się 
współwłasnością Mieczysława i Wacława Pierackich, rodziny Woźniaków i Hrabików38. 
Nieruchomość pod koniec lat 80. została wykupiona przez miasto. W 1988 r. zakończono jego 
modernizację z przeznaczeniem na Pałac Ślubów i Urząd Stanu Cywilnego. 

  

ul. Św. Antoniego 43 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 

  

 

 

 

 

 

Elewacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 11 w ujęciu od 
strony ul. Św. Antoniego. 
Fotografia z grudnia 2017 r.  

 

 

W latach międzywojennych działka leżąca przy południowo-wschodniej stronie skrzyżowania 
ul. św. Antoniego z ul. Szkolną była niezabudowanym placem o pow. ponad 1 ha należącym 
do Aleksandra Müllera i spadkobierców Rolanda39. Po roku 1945 nieruchomość przejęta przez 
Skarb Państwa. W roku 1956 na tym miejscu rozpoczęto budowę dwupiętrowego budynku z 
przeznaczeniem na biurowiec dla władz powiatu i komitetu PZPR. Oparto się na typowym 
projekcie, jaki sporządzono również dla Bełchatowa. Jego autorami byli pracownicy Biura 
Projektowego „Miastoprojekt” w Warszawie, inż. Danau i Michalak. W związku z odstąpieniem 
od tworzenia powiatu tomaszowskiego postanowiono budynek będący jeszcze w trakcie 
budowy przeznaczyć na inny cel. Początkowo rozważano umieszczenie w nim Komendy 
Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Ostatecznie jednak zdecydowano przeznaczyć go na siedzibę 
szkoły. Na podstawie uchwały nr II/6 z 15 stycznia 1957 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Łodzi budynek w stanie budowy i działkę o pow. 10 339 m2 przekazano 

                                                             
35 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Księga biercza podatku mieszkaniowego, 1938/1939). 
36 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2178, k. 45 (Stan sanitarny posesji ul. św. Antoniego). 
37 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). 
38 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
39 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
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Wydziałowi Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim40. Po 
adaptacji ulokowano w nim Szkołę Podstawową Nr 11.  

Był to budynek murowany z cegły, otynkowany, dwupiętrowy, podpiwniczony z wysokim 
poddaszem przykryty dwuspadowym dachem krytym ceramiczną dachówką. Bryła zwarta, 
posadowiony na planie prostokąta z niewielkim obustronnym ryzalitem w środku ścian 
wzdłużnych. Układ symetryczny, elewacja frontowa wieloosiowa, pośrodku pozorny, 
pięcioosiowy ryzalit. W tej części osie rozdzielone pilastrami stylizowanymi na półkolumny w 
porządku doryckim. W osiach strzeliste prostokątne okna wysokie na dwie kondygnacje. Każde 
okno sali gimnastycznej w dolnej części posiada ażurowe metalowe balustrady. Na środku 
elewacji, w pasie parteru główne dwuskrzydłowe drewniane drzwi wejściowe poprzedzone 
kilkustopniowymi betonowymi schodami. Tynk elewacji parteru boniowany. Dach 
dwuspadowy, stromy, kryty czerwoną ceramiczną dachówka. Elewacja od strony wschodniej 
bliźniaczo podobna. Pod konie lat 80. XX wieku budynek przebudowano dobudowując trzecie 
piętro i wtedy też zmieniono kształt i pokrycie dachu. 

 

  

Dawny budynek Urzędu Miasta w Bełchatowie 
przy ul. T. Kościuszki, który wybudowano w 
oparciu o ten sam projekt architektoniczny co 
szkołę przy ul. św. Antoniego 43 w 
Tomaszowie Mazowieckim. Podobnie 
wyglądał budynek SP nr 11 przed przebudową. 
Karta pocztowa ze zbiorów prywatnych. 

 

 

 

Rysunek elewacji budynku przy ul. św. Antoniego 43 załączony do projektu budowy tego obiektu. Teczka inspekcji 
Budowlanej PMRN w Tomaszowie Mazowieckim. 

                                                             
40 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1664 (Szkoła Podstawowa nr 11 Al. Wyzwolenia 43/45 w Tomaszowie 
Mazowieckim, plan nieruchomości i protokół przekazania budynku). 
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Antoniego 44 (nr polic 33a, nr hipot. 286) kamienica Pawła Żeleńskiego a później Rajsmanów 
i Przepiórki 

 

  

 

 

 

 

Widok na fasadę domu przy ul. Św. Antoniego 44. 
Fotografia z jesieni 2018 r. 

 

Około roku 1894 przy ul. św. Antoniego nr polic. 33a wybudował dom mieszkalny Antoni Kot41. 
Projekt architektoniczny domu i budynków gospodarczych opracował inż. architekt Wilhelm 
Sroka. Początkowo był to murowany dom parterowy z mieszkalnym poddaszem. Dach o 
konstrukcji drewnianej, stromy, kryty papą. Wejście od ulicy w osi środkowej. Fasada 
siedmioosiowa w układzie symetrycznym, w osi środkowej nad wejściem trójkątny szczyt42. 

Właściciel tego domu, Antoni Kot z zawodu cieśla walczył w powstaniu 1863 r.43 W wyniku 
represji został zesłany na daleką Syberię, gdzie przebywał kilkanaście lat. Po powrocie osiedlił 
się w Tomaszowie. W roku 1905 pomimo podeszłego wieku brał udział w konspiracji ruchu 
rewolucyjnego. Według relacji jego córki Elżbiety Jabłońskiej z domu Kot w ich mieszkaniu 
przechowywano materiały wybuchowe, które ona na polecenie ojca woziła do Łodzi44. 

  

                                                             
41 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4052 i sygn. 39/1/0/4/4052/1 (Akta dotyczące budowy przez Antoniego Kota w 
mieście Tomaszowie przy ulicy Świętego Antoniego, pod numerem 33a, murowanego, parterowego domu 
mieszkalnego z poddaszem, murowanej, parterowej oficyny mieszkalnej i drewnianych budynków 
gospodarczych). 
42 Tamże, w oparciu o projekt inż. architekta W. Sroki. 
43 Biogram A. Kota (1838-1918) autorstwa R. Kotewicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 1, red. R. 
Kotewicz, J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1994, s. 15-16. 
44 Relacja spisana przez Jerzego Wojniłowicza w 1970 r. 



 
 

22 
 

 

Rysunki z 1894 r. sporządzone przez inż. architekta W. Srokę projektu domu przy ul. św. Antoniego nr polic. 33a, 
który wówczas należał do Antoniego Kota. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4052. 

Około roku 1911 dom przebudowano na piętrową kamienicę. Stało się to za sprawą nowego 
właściciela, którym został Paweł Żeleziński45. Projektantem nowego domu był inż. architekt 
Karol Kleiber. Powstał budynek murowany z cegły, jednopiętrowy z wysokim poddaszem, 
podpiwniczony, posadowiony na planie prostokąta, bryła zwarta, dach dwuspadowy 
spłaszczony. Elewacja frontowa ośmioosiowa z bramą przejazdową w pierwszej osi. W osi 
środkowej (piątej) niewielki ryzalit ze szczytem zwieńczonym faliście. W tej osi parterze drzwi 
przelotowej sieni komunikacyjnej poprzedzone dwoma dwustopniowym schodkiem. Okna 
prostokątne z wyjątkiem sklepionego półokrągło szczytowego w ryzalicie, wszystkie zamknięte 
w profilowanych obramieniach uwypuklonych kolorystycznie. Na piętrze w trzeciej i siódmej 
osi balkony na żeliwnych wspornikach. Pod oknami pietra gzymsy podokienne delikatnie 
ząbkowane. Nad parterem gzyms ciągniony przez całą długość ściany wzdłużnej. Okienka 
doświetlające poddasze w osiach, nad nimi pod rynnowy gzyms wieńczący. W domu 
frontowym i oficynach było 32 pomieszczenia mieszkalne o łącznej powierzchni 460 m2.  

 

                                                             
45 APŁ, RGP, sygn.39/1/0/4/13230 (Akta dotyczące budowy piętrowego domu, oficyn przy ul. św. Antoniego nr 
polic. 33a przez P. Żelezińskiego). 
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Plan sytuacyjny z 1911 r. sporządzony przez inż. K. Kleibera przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. 
św. Antoniego 33a. APŁ, RGP, sygn.39/1/0/4/13230. 

  

 

 

 

 

Rysunek fasady domu przy 
ul. św. Antoniego nr polic. 
33a zaprojektowanego w 
1911 r. przez inż. K. Kleibera. 
APŁ, RGP, 
sygn.39/1/0/4/13230. 
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Rzuty i przekrój domu i oficyny przy ul. św. Antoniego nr polic. 33a z projektu inż. architekta K. Kleibera. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/13230. 

W międzywojniu plac o pow. 2262 m i dom znajdował się w posiadaniu rodziny właścicieli 
tartaku ze Starzyc: Abrama i Rywki Heny Przepiórki, Izaaka Zypla, Abrama Rajsmana, i Gedalia 
Gomółki46. Właściciele posiadali tartak i dom przy ul. Głównej 69 w dzielnicy Starzyce. W domu 
przy ul. Antoniego mieszkał tylko jeden z współwłaścicieli, Abram Rajzman, który zajmował 
mieszkanie na piętrze o nr 5. Pozostałe mieszkania zajmowały rodziny Fiszla Mendelsburga, 
Edmunda Obrębskiego, Franciszka Stępniaka i Bolesława Płodowskiego47. Od roku 1933 
nieruchomość w 40% stała się współwłasności Sali i Bronisławy Przepiórka48. 

Po 1945 r. nieruchomość dzierżawiła Janina Ochocka49. W roku 1947 na mocy decyzji Sądu 
Grodzkiego ¼ nieruchomości przekazana Jakubowi Rajzmanowi50. Przez kilkanaście 
powojennych lat w domu tym był zakład techniki dentystycznej Tobiasza Kurca i zakłady 
krawieckie Antoniego Barana i Wacława Głowy. W latach 70. na parterze lekarska przychodnia 
skórno-wenerologiczna. Obecnie budynek w zasobach komunalnych miasta, administrowany 
przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (TTBS). 

 

 

 

 

                                                             
46 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.). 
47 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Księga biercza podatku mieszkaniowego, 1938/1939). 
48 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/443 (Sprawa darowizny Ryfki Przepiórka na rzecz Sali i Broni Przepiórka).  
49 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975).  
50 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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Św. Antoniego 46 (nr polic. 34a, nr hipot. 291) Czynszowa kamienica W. Wilamowskiego, 
później Jakuba Bizberga 

 

 . 

 

  

 

 

 

  

Fasada kamienicy Bizbergów przy ul. Św. 
Antoniego 46 

 

Dom wybudowany w latach 1898-1902 według projektu inż. architekta Wilhelma Sroki. 
Początkowo była to inwestycja finansowana przez Wojciecha Wilamowskiego51. W tym samym 
czasie w podwórku wybudowana została parterowa oficyna. Od 1901 r. nieruchomość, która 
dotychczas była w posiadaniu wieczysto-dzierżawnym przeszła na własność Korala i 
Wilamowskiego52. Prawdopodobnie dopiero około roku 1902 dokończono budowę domu. 
Inwestorem był Benedykt Koral lub też firma Aleksandra Landsberga. Na początku lat 20. XX 
wieku nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Aleksandra Landsberga i Hersza Rubinka. 
Wówczas był to już jednopiętrowy dom z poddaszem na rzucie prostokąta o zwartej bryle. 
Mieścił 17 pomieszczeń mieszkalnych o łącznej pow. 835 m2 i 3 inne lokale53. W budynku 
głównym było 1 mieszkanie jednoizbowe, 3 mieszkania dwuizbowe, dwa mieszkania 
czteroizbowe. W oficynie 1 mieszkanie jednoizbowe, 3 mieszkania dwuizbowe i 2 mieszkania 
czteroizbowe. 

Elewacja frontowa ośmioosiowa z pilastrami w narożnikach i wyraźnie wyodrębnionej 
pilastrami osi szóstej, która posiada trójkątny neogotycki szczyt z prostokątnym okienkiem 
poddasza. W tej osi łukowo sklepiona brama przejazdowa prowadząca na podwórze i do 
wejście na klatkę schodową. Nad bramą niewielki wysunięty balkon i nisza sklepiona płasko z 
ozdobnym łukowym naczółkiem. Na piętrze w trzeciej osi wysunięty balkon z tralkową 
balustradą. Okna prostokątne w ozdobnych obramieniach. Gzyms koronacyjny pod rynnowy 
od dołu z fryzem kostkowym. 

                                                             
51 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6865 (Akta budowy domu przez Wojciecha Wilamowskiego) i sygn. 39/1/0/4/6865/1 
(Projekt budowy murowanego, piętrowego domu mieszkalnego krytego papą i takich samych budynków 
gospodarczych na placu W. Wilamowskiego, pod numerem 34a, w mieście Tomaszowie, w guberni 
piotrkowskiej). 
52 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3318 (Akta dot. przejścia na własność Wojciecha Wilamowskiego i na małżonków 
Koral nieruchomości nr 34 i 34a w mieście Tomaszowie).  
53 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
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Rysunki z roku 1898 sporządzone przez inż. architekta W. Srokę na zlecenie Wojciecha Wilamowskiego dotyczące 
budowy domu przy ul. św. Antoniego nr polic. 34a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6865. 

W latach 20. XX wieku w domu tym kwaterował pluton Żandarmerii Wojskowej z 4 dywizjonu 
Żandarmerii WP. Po roku 1928 spadkobiercy A. Landsberga sprzedali nieruchomość i nowym 
właścicielem został Mendel Bizberg54. W międzywojniu mieszkały tu rodziny Kozerowskich, 
Hesów, Wrzosów, Smulskich, Łuszczyńskich, Niespiałów. Od roku 1929 do 1939 Jakób Bizberg 
miał w tym domu zakład wyrobu wędlin i sklep mięsny. Administratorem nieruchomości był 
Chaim Kantorowicz zam. przy ul. Handlowej 855. Od 1945 do 1947 r. nieruchomość jako 
opuszczona w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego administrowana przez Zarząd 
Miejski. Od listopada 1947 r. na mocy decyzji Sądu Grodzkiego przyznającego prawo własności 
Chaimowi Kantorowiczowi przekazana mu w użytkowanie56. On też do roku 1950 wskazywany 
był jako właściciel57. 

Al. Św. Antoniego 47/49 Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego, dawniej szpital miejski św. 
Stanisława a po 1945 r. szpital im. Marii Curie-Skłodowskiej. 

  

Widok od strony ulicy na budynek 
przy ul. Św. Antoniego 47 w którym 
obecnie ma siedzibę Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Zespołu 
Szkół i Placówek Oświatowych 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego. Fotografia z lutego 2020 
r. 

                                                             
54 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). 
55 APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/4265 (Sprawa o eksmisję 
Antoniego i Mieczysława Niespiał Nr 127/34). 
56 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). 
57 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950). Biogram Ch. Kantorowicza zob.: 
K.  T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 130-132. 
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Budynek Szpitala św. Stanisława przy 
ul. św. Antoniego 47. Fotografia z 
publikacji „Tomaszów Bohaterowi 
Narodowemu” (1918). 

 

W roku 1887 zawiązał się w Tomaszowie Komitet Budowy Szpitala. Na jego czele stanął 
Stanisław hr. Ostrowski, a w skład wchodzili m. innymi dr Jan Rode, fabrykanci Jakub Halpern 
i Edmund Knothe, ks. Eugeniusz Biedermann, inż. Strzelecki, dyrektor oddziału Banku Państwa 
Jureniew. Tegoż samego roku rozpoczęto zbieranie środków. Do roku 1890 zebrano ponad 14 
tys. rubli. Największym darczyńcą był Stanisław Ostrowski, który przekazał ponad 3 600 rubli58. 

 W roku 1891 zakończono budowę i otwarto przy ul. Św. Antoniego niewielki, bo początkowo 
zaledwie 10-łóżkowy Szpital Miejski pod wezwaniem Św. Stanisława (w późniejszych latach 
szpital powiększono najpierw do 24, a następnie do 40 łóżek). Był to budynek jednopiętrowy, 
na działce o pow.4 tys. m2. W roku 1918 wartość przejętego budynku szpitala wraz z działką 
władze miasta oszacowały na 60 tys. rubli, co wówczas stanowiło równowartość 400 tys. 
marek59. W roku 1929 Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Piast” wyceniło budynki szpitala na 
50.270 zł. Poza głównym budynkiem przy bramie stała drewniana portiernia, a w podwórzu 
były murowane zabudowania kostnicy, stajni, wozowni, obory i trzy drewniane baraki 
gospodarcze60. 

Rozwój szpitala nastąpił po 1919 roku, kiedy jego dyrektorem został tomaszowianin dr Alfred 
Augspach. Do jego osiągnięć należy zaliczyć zaopatrzenie szpitala w 1927 roku w światło i 
telefon oraz urządzenie laboratorium analitycznego. Do szpitala należał również oddział 
zakaźny, który w latach 1918-1938 mieścił się w wynajętym przez miasto budynku przy ul. 
Niecałej 4/861 a od roku 1938 w zakupionym przez miasto budynku przy ul. Polnej 56. Tuż 
przed wybuchem wojny w sierpniu 1939 r. szpital powiększono o budynek przy ul. św. 
Antoniego 57, gdzie leczono między innymi rannych żołnierzy z kampanii wrześniowej.  

                                                             
58 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/2255 (Sprawozdania Stanisława hr. Ostrowskiego dotyczące budowy 
szpitala). Według publikacji prasowych również syn Stanisława, Juliusz hr. Ostrowski przekazał na budowę 
szpitala ponad 6 tys. rubli. O budowie szpitala pisał piotrkowski „Tydzień” 1886, nr 41, s. 2; zob. też: A. Kobalczyk 
Historie odnalezione. Tomaszowski szpital rodził się w bólach…, „Tygodnik 7 dni” (dodatek do „Dziennika 
Łódzkiego”, mutacja Tomaszów-Opoczno), 18 V 2018 r., s. 13.  
59 Sprawozdanie kasowe za czas od 1-go kwietnia do 31-go grudnia 1918 r. Tomaszów-Mazowiecki (Rawski), 
[bmrw], https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/53294/edition/50925/content [dostęp: 05.04.2022]. 
60 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1326 (Akta ubezpieczenia budynków miejskich od ognia, polisa TU „Piast” 147896 
dotycząca szpitala miejskiego nr rok 1929/1930). 
61 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2358 (Sprawy szpitala zakaźnego przy ul. Niecałej). Zarząd Miasta w latach 1918-
1938 dzierżawił budynek przy ul. Niecałej 4/8 od Marii i Mieczysława Sawickich zam. przy ul. Słowackiego 14 w 
Radomiu. W latach 30. XX wieku czynsz z tytułu najmu tego budynku wynosił 3200 zł rocznie. 

https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/53294/edition/50925/content
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Po wojnie obiekt administrowany przez Wydział Zdrowia Prezydium MRN. W roku 1954 
zmienił nazwę na Szpital Miejski im. dr. Rafała Czerwiakowskiego. Do lat 60. mieścił się tu 
oddział wewnętrzny, laboratorium i oddział ginekologiczno-położniczy. W 1949 r. przy szpitalu 
powstała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, której siedziba mieściła się przy ówczesnej 
ul. Armii Czerwonej 4. Przez pewien czas w latach 60. była tu też niewielka kawiarnia o nazwie 
„Błękitna”. 

Z chwilą przeniesienia szpitala na ul. Południową (obecnie ul. Jana Pawła II) w budynku 
ulokowano Państwową Szkołę Pielęgniarską, którą przekształcona w 1964 r. w Liceum 
Medyczne im. Marii Bohuszewiczówny. Po kilkunastu latach utworzono Liceum 
Ogólnokształcące przy Liceum Medycznym i Medyczne Studium Zawodowe.  

  

 

 

 

 

 

Widok na fragment budynku d. szpitala. 
Fotografia autorstwa T Kawki wykonana w 
1966 r. 

 

 

Obecnie w dawnym budynku szpitala mieści się Bursa i Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego. Budynek na 
początku lat 70. XX wieku został gruntownie zmodernizowany na potrzeby szkoły. 
Dobudowano drugie piętro. Wtedy też elewacja frontowa utraciła pierwotny wygląd. W roku 
2017 w wyniku kolejnego remontu otrzymał nową elewację. 
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Podwórko szpitala św. Stanisława 
przy ul. św. Antoniego 47 na 
fotografii z 1915 r. Zbiory 
prywatne A. Kobalczyka. 

 

 

Św. Antoniego 49-51 Bloki mieszkalne osiedla „Wyzwolenia I” 

  

  

 

 

 

Fragment osiedla 
Wyzwolenia I. Fot. z grudnia 
2017 r. 

 

 

W okresie międzywojennym działka należała do Marty Cymerman i Karola Baumgarta zam. w 
Łodzi62. Po 1945 przejęta przez miasto. Pod koniec lat 50. XX wieku przeznaczona pod budow-
nictwo wielorodzinne63. 

W latach 1960–1964 powstało tu pierwsze osiedle domów wielorodzinnych Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przodownik” po nazwą „Wyzwolenie I”. Warto zauważyć, że choć Spółdzielnia 
Mieszkaniowa powstała w 1958 r., to pierwsze budynki jakie posiadała nie były wybudowane 
przez nią, ale kupione lub przekazane w jej użytkowanie przez Wojewódzką Radę Narodową 
w Łodzi (dlatego nie zachowała się dokumentacja budowy bloku przy ul. Zagajnikowej). 

Projekt bloków osiedla „Wyzwolenia I” wykonało Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług In-
westycyjnych Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych „Inwestprojekt” w Łodzi, ul. 

                                                             
62 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). 
63 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
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Tramwajowa 15. Projektowanie zakończono w roku 1958. Głównymi autorami projektu byli 
mgr inż. architekt G. Boroński i kierownik pracowni inż. M. Sturski64. 

Jako pierwszy wybudowano blok przy ul. Św. Antoniego 49/51. Data odbioru to 15.07.1960 r.  

Usytułowany ścianą frontową długą na 48 m równolegle do ulicy. Północna ściana szczytowa 
o szerokości 12,5 m przylega do chodnika ul. Czołgistów. Jest to budynek trzypiętrowy z 
poddaszem, całkowicie podpiwniczony, trzyklatkowy, wysoki na 12,8 m. Ściany zewnętrzne 
piwnic i parteru z cegły pełnej, pozostałe kondygnacje bloczków gazobetonowych typu 
„Siporex” gr. 24 cm. Stropy prefabrykowane ułożone z zbrojonych płyt betonowych typu „ZDR 
IIIA” 160x50x5 cm opartych na belkach „DMS”. Przykryty stropodachem ocieplonym płytami 
gazobetonowymi i pokryty dwoma warstwami papy na lepiku. Budynek posiadał instalacje 
elektryczne, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne. Budynek zaprojektowany na ogrzewanie 
węglowe (piece), centralne ogrzewanie i gaz założono dopiero po kilku latach użytkowania. Po 
wybudowaniu było w nim 35 lokali mieszkalnych. Umiejscowiono w nim biuro Spółdzielni 
Mieszkaniowej i sklep „Społem” PSS „Łączność” nr 50. W wewnętrznej nomenklaturze SM 
„Przodownik” budynek oznaczono jako „Blok nr 1”65.  

Oddawanie następnych bloków przebiegało następująco: 1960 - blok nr 2, ul. Czołgistów 2, 
1961 - blok nr 4, ul. Niecała 9/11, 1962 - blok nr 5, ul. Czołgistów 4, 1963 - blok nr 6, ul. Niecała 
7, 1963 - blok nr 7, ul. Czołgistów 2a, 1964 - blok nr 8, ul. Czołgistów 4a. 

 

 

 

 

 

Blok przy ul. Św. Antoniego 49/51, rok 1968. APTM, 
Zbiory ikonograficzne, sygn. I/A/5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na blok przy ul. Św. Antoniego 49/51. 
Fotografia z grudnia 2017 r. 

 

                                                             
64 Informacja kierownika Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”. 
65 Książka obiektu budowlanego - blok nr 1 w posiadaniu Działu Technicznego SM „Przodownik” 
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Św. Antoniego 48 i 50 Domy jednorodzinne. 

W latach międzywojennych i wcześniej plac pow. 3 780 m2 przy ul. Św. Antoniego 48 
pozostawał niezabudowanym i wykorzystywany był do celów rolniczych. Należał do Maksa 
(Maksymiliana) Ottona Sztejnbacha zam. przy ul. Tkackiej 2. Natomiast na placu przy ul. Św. 
Antoniego 50 stał drewniany, dwuizbowy domek i drewniana altana ogrodowa. Nieruchomość 
należała do Małgorzaty i Brunona małżonków Gnauk66 zam. przy ul. Gustownej 45. Obecnie 
na placu tym od strony ulicy stoi parterowy murowany dom mieszkalny. 

 

Rysunek altany ogrodowej jaka w międzywojniu stała na placu przy ul. św. Antoniego 50. 

 

Św. Antoniego 52 Modernistyczna willa z lat 30. XX wieku 

 

 

 

 

 

 

Widok na domy przy ul. Św. 
Antoniego 52 i 54. Fotografia z 
grudnia 2017 r. 

 

Do roku 1922 był w tym miejscu niezabudowany plac Lanerna67. Natomiast w 1938 r. jako 
właściciel piętrowego domu o pow. zabudowy 306 m2 i placu o pow. 3680 m2 wymieniony jest 
naczelnik miejscowego oddziału urzędu pocztowego, Edward Ciećwierz zam. ul. Mościckiego 
14/1868. Budowa domu rozpoczęta w 1936 r. Oddany do użytku w roku 1937.  

Dom murowany z cegły ceramicznej, jednopiętrowy, podpiwniczony z poddaszem wzniesiony 
w stylu modernistycznej willi. W budynku dwa mieszkania dwuizbowe i dwa mieszkania 

                                                             
66 Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Teczka inspekcji budowlanej Wydziału 
Technicznego ZM Tomaszowa, karta obiektu z 1938 r. 
67 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
68 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). 
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trzyizbowe z łazienkami i spiżarniami. Lokalny wodociąg, woda czerpana ze studni wierconej. 
Ścieki odprowadzane do szamba. Pewną ciekawostkę może stanowić utworzony pod 
piwnicami schron przeciwgazowy. Projekt techniczny wykonał inż. architekt Wacław 
Kowalewski i inż. architekt Stanisław Trela z Biura Architektoniczno-Budowlanego ART-BUD w 
Łodzi69. 

W latach 1940-1945 dom zajęty przez niemieckie władze okupacyjne. Najpierw na potrzeby 
utworzonego przez niemieckich okupantów Starostwa Powiatowego, a od czerwca 1941 r. 
biura „Arbeitsamtu” - niemieckiego Urzędu Pracy70. 

Po wojnie na powrót w posiadaniu rodziny Ciećwierzów. Mieszkał tu i miał gabinet lekarski dr 
Włodzimierz Ciećwierz. Później współwłasność Marii Śliwy i Leopolda Kaczmarskiego71, którzy 
w 1965 r. wybudowali niewielki murowany budynek na skład owoców i warzyw. W latach 70. 
i 80. XX wieku miała tu siedzibę Pracownia Geodezyjna i Kartograficzna Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Łodzi. Przez pewien czas miała też tu siedzibę Kancelaria 
Notarialna. Obecnie budynek po generalnym remoncie stanowi własność prywatną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan sytuacyjny i widok elewacji domu 
Edwarda Ciećwierza przy ul. św. Antoniego nr 
52 na rysunkach stanowiących załączniki do 
planu budowy z 1937 r. 

 

                                                             
69 SRP, Teczki Wydziału Technicznego Zarządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 1938 r. 
70 W. Rudź, Sytuacja prawno-administracyjna i germanizacja miasta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, 
red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 404. 
71 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
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Św. Antoniego 54 Dom Grabowskich 

  

 

 

 

 

 

 

Budynek wybudowany na początku 
lat 30. XX wieku przez Stefana 
Grabowskiego. Fotografia z grudnia 
2017 r. 

 

W roku 1922 w spisie właścicieli nieruchomości odnotowano, że był w tym miejscu 
niezabudowany plac Żabickiego72. Jednak faktycznie była to nieruchomość rolna o pow. ponad 
3 tys. m2 przypisana w księgach wieczystych do posiadłości Alfreda Britzmana przy ul. Jeziornej 
o nr polic. 259a, nr hipot. 656. Po śmierci A. Britzmana znalazła się w posiadaniu jego 
sukcesorów: Marii Jadwigi Siebertowej z Britzmanów, Marii z Jelcowych Pobóg Pągowskiej i 

                                                             
72 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
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Elżbiety z Jelcowych Żabickiej. Współwłaścicielki w roku 1931 sprzedały tę nieruchomość Emilii 
i Stefanowi Grabowskim za 7 tys. zł73. W tym też roku działka została podzielona na place 
budowlane. W latach 1931-1934 na działce od strony ul. św. Antoniego, małżonkowie 
Grabowscy wybudowali murowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem dom mieszkalny o 
wymiarach zewnętrznych 13,4 m na 11,7 m przy wys. kondygnacji 3,8 m. Budynek oddano do 
użytkowania w połowie 1934 r. Roboty budowlane prowadził majster Kazimierz Ostrowski74. 
Dodatkowym potwierdzeniem wybudowania domu jest zapis z 1938 r. w wykazie 
nieruchomości, gdzie odnotowano, że na działce tej znajduje się dom parterowy z użytkowym 
poddaszem stanowiący własność Stefana i Eulalii Grabowskich75. 

 

Plan placu przy ul. św. Antoniego nr 54 załączony do umowy kupna tej nieruchomości w 1931 r. przez małżonków 
Emilii i Stefana Grabowskich. 

Dom parterowy, podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Posadowiony na planie 
prostokąta z dwukolumnowym portykiem od frontu podtrzymującym balkon przed wystawką 
zwieńczoną trójkątnym szczytem. Elewacja frontowa pięcioosiowa, wejście główne 
poprzedzone schodami. Dach czterospadowy kryty blachą. Skomponowany w duchu tzw. 
„stylu dworkowego” o pewnych cechach klasycyzmu.  

Po wojnie dom stanowił własność Skarbu Państwa i Alicji Grabowskiej76. W latach 70. w domu 
tym było zlokalizowane Biuro Planowania Przestrzennego i Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- oddział dla dzieci. Obecnie dom stanowi własność prywatną. Mieści zakład fryzjerski i 
kosmetyczny oraz biuro projektowe77. 

 

 

 

                                                             
73 APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego, sygn. 49/247/0/4/337 i 49/247/0/1/440 (Księgi wieczyste nr 114/259 
i 259a/565). 
74 SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, 
poz. 43/31. 
75 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). 
76 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
77 Na podstawie tablic informacyjnych (reklamowych) zawieszonych przed wejściem do budynku. 
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Św. Antoniego 55 Dom dr. Alfreda Augspacha 

  

 

 

 

 

 

Widok na zabudowania posesji przy Al. 
Św. Antoniego 55. W głębi dawny dom 
Alfreda Augspacha. Fotografia z jesieni 
2018 r. 

 Do roku 1938 niezabudowany plac należący do M. Langa (Lange)78, a następnie do lekarza, dr 
Alfreda Augspacha79. W tym czasie A. Augspach mieszkał przy Pl. T. Kościuszki 18. Około roku 
1938 w głębi podwórza tej posesji, Alfred Augspach rozpoczął budowę domu mieszkalnego. 
Miał to być budynek jednopiętrowy, podpiwniczony z płaskim dachem, w którym poza 
mieszkaniem miał się znaleźć gabinet lekarski. Budowa została zakończona w październiku 
roku 1940 r.  

Około roku 1960, po śmierci małżonków Augspach, działka i dom przejęty przez miasto. 
Urządzono w nim Spółdzielczy Dom Kultury „Przyjaźń”. Mieściła się tam świetlica, biblioteka i 
kawiarnia. Pod koniec lat 80. na działce przed dawnym domen Augspachów wybudowano 

                                                             
78 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 

79 Alfred Augspach. uczęszczał do gimnazjum w Kielcach. Studiował na wydziale lekarskim Uniwersytetu Mo-
skiewskiego. Studia medyczne ukończył w 1903 r. Był lekarzem szpitala św. Katarzyny w Moskwie. Po roku 1905 
w celach naukowych przebywał w Berlinie, Paryżu i Wiedniu odbywając staż w tamtejszych klinikach. Po powro-
cie do Tomaszowa pracował jako specjalista chirurg w Ubezpieczalni Społecznej. Mieszkał w Tomaszowie przy Pl. 
Kościuszki 18 m. 1 (tam też miał gabinet lekarski do 1938 r.). Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany 
do armii carskiej. Do 1918 r. oficer lekarz w wojsku rosyjskim. W 1919 r. powrócił do kraju i został powołany do 
służby w Wojsku Polskim. W roku 1920 jako kapitan lekarz ordynator w wojskowych szpitalach w Łowiczu, Wło-
cławku i Skierniewicach. W roku 1921 zwolniony do rezerwy. Po powrocie do Tomaszowa Mazowieckiego objął 
stanowisko dyrektora szpitala miejskiego św. Stanisława przy ul. św. Antoniego 47. Na stanowisku tym pracował 
nieprzerwanie do września 1939 r. Członek Naczelnej Izby Lekarskiej RP. Autor szeregu publikacji z zakresu chi-
rurgii jelita grubego w fachowej prasie polskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Prezes tomaszowskiego oddziału Związku 
Lekarzy Polskich. W latach 30. najuboższym udzielał bezpłatnie pomocy medycznej. We wrześniu 1939 r. pozostał 
w mieście jako jedyny lekarz. W oparciu o szpital miejski, PCK i harcerzy zorganizował pomoc medyczną dla cy-
wilnych ofiar bombardowań miasta. Ratował rannych żołnierzy WP. W okresie okupacji czynnie wspomagał 
zbrojne podziemie. Po wojnie w 1952 r. odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. Czynny zawodowo do śmierci. W 
testamencie zwłoki swe przekazał Akademii Medycznej w celach naukowych. Zmarł w 1955 r. prochy złożono w 
grobie położonym na północnym skraju kwatery VIII cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Żonaty od 1920 r. z Martą Kramm ur. 21.02.1890 r. w Tomaszowie córka Fryderyka i Henrietty. Ślub 
w tomaszowskim ewangelickim kościele Zbawiciela. Małżonkowie Marta i Alfred Augspachowie posiadali dwoje 
dzieci. Syn Aleksander ur. 21.03.1921 r. w Tomaszowie. W Łodzi studiował farmację, służył jako farmaceuta w 
WP, pułkownik, komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej WP w Celestynowie. Zmarł 
31.03.1989 r. Córka Felicja Marta (prywatnie używała imienia Lit lub Litka) ur. 9.06.1922 r. W 1945 r. wyjechała z 
Tomaszowa, wyszła za mąż za Oskara Langego. Małżonkowie Felicja i Oskar mieli córkę Monikę. Felicja na krótko 
wróciła do Tomaszowa w 1950 r., a następnie na stałe wyprowadziła się do Warszawy. Zmarła 11.04.2009 r. 
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nowy jednopiętrowy dom z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W głębi rozpoczęto 
budowę sali kinowo-widowiskowej. Stanu surowego nie zamknięto i po kilku latach 
niedokończoną budowlę rozebrano. Obecnie w dawnym domu Augspachów ma swą siedzibę 
ośrodek szkolenia kierowców AUTO BIS, miejscowe koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 
świetlica środowiskowa, Stowarzyszenie Abstynenckie ALA, Stowarzyszenie „Dolina Pilicy” i 
prywatna szkoła kształcenia artystycznego i szkoła języków obcych, zakład poligraficzny 
wyrobu pieczątek. 

Św. Antoniego 57 (d. nr polic. 162a, hipot. 246) Obecnie budynki Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica 

  

Współczesny wygląd szkoły przy ul. Św. Antoniego 57 w niczym nie przypomina dawnego domu Biedermanów. 
Pierwotnie był to budynek jednopiętrowy z poddaszem i stromym dwuspadowym dachem. Fotografia z jesieni 
2021 r. 

 

 

 

 

 

Budynek przy ul. św. Antoniego 57 

na fotografii z roku 1938. 
Wówczas budynek miał jedno 
piętro. Elewacja od strony ulicy 
była dziewięcioosiowa z pozornym 
ryzalitem w osi środkowej i tamże 
umieszczonym wejściem. Pas 
parteru boniowany. Kondygnacje 
rozdzielone gzymsem biegnącym 
przez całą długość elewacji. Dach 
dwuspadowy. Zbiory autora. 
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Pod koniec XIX wieku przy ul. św. Antoniego 57 na placu o pow. ponad 3 tys. m2, który wówczas 
należał do pastora Eugeniusza i Marii małżonków Biedermanów, wybudowano murowany, 
jednopiętrowy, frontowy dom z mieszkalno-użytkowym poddaszem. Wartość budynku w 1911 
r. oszacowano na 14 325 rubli. W budynku o pow. zabudowy 375 m2 było 7 mieszkań 
wielopokojowych (4 mieszkania 2-pokojowe, 2 mieszkania 3-pokojowe, 1 mieszkanie 1-
pokojowe, wszystkie z kuchnią). Od podwórka w osi budynku głównego wybudowano 
parterowy dom mieszkalny o pow. zabudowy 300 m2 z dwoma trzypokojowymi mieszkaniami 
na parterze i jednym jednopokojowym na poddaszu. Ten budynek w 1911 r. wyceniono na 
10411 rubli. W roku 1902 w podwórku wybudowano budynki gospodarcze80. 

 Do roku 1914 w tym domu mieściła się Parafialna Szkoła Kantoralna tutejszej parafii 
ewangelicko augsburskiej, która zajmowała jedną salę i jeden pokój. Mieszkania wynajmowali: 
Bolesław Winkler (3 pokoje z kuchnią i piwnicą), Michał Sehraum (2 pokoje z kuchnią i 
piwnicą), Emilia Steinbach (2 pokoje z kuchnią), Jan Futterleib (2 pokoje z kuchnią), Karol Zeiss 
(2 pokoje z kuchnią), poddasze w kamienicy zajmował Fritz Grenlich. W parterowej oficynie 4- 
pokojowe mieszkanie wynajmował oficer carskiej armii Winogradow i takie same Herman 
Kurthe. Na poddaszu mieszkał Jan Rapalski81. 

Jak zaznaczyłem wcześniej, nieruchomość na początku XX wieku stanowiła własność 
Eugeniusza i Marii Biederman, a administratorem był pastor Herman Knothe. Następnie w 
drodze sukcesji nieruchomość należała do Anny Rosner z Biedermanów, a dopiero w latach 
30. XX wieku znalazła się w posiadaniu Aleksandra Müllera i współwłasność Eugeniusza i Pawła 
Alfreda Müllerów82. Müllerowie byli właścicielami Tomaszowskiej Fabryki Dywanów.  

W roku 1918 jako właściciel nieruchomości występowała Anna Rosner, która 5 października 
1918 r. zawarła kontrakt z magistratem miasta Tomaszowa na wynajęcie budynku i 1- 
morgowej działki dla Seminarium Nauczycielskiego83. Po dokonaniu modernizacji w budynku 
na parterze uzyskano siedem izb lekcyjnych i szatnię, na piętrze trzy sale lekcyjne i szatnię, na 
poddaszu jedną salę (25 m2) i dwie izby mieszkalne. Budynek posiadał ogrzewanie piecowe 
(16 pieców węglowych) i własne ujęcie wody. 

                                                             
80 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9276 (O budowie przez Eugeniusza Biedermanna w Tomaszowie przy ulicy św. 
Antoniego pod numerem 57 murowanych, parterowych budynków gospodarczych).  
81 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/ 995 (Akta pożyczki nr 55)> 
82 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga 
biercza podatku od nieruchomości, 1938-1939). 
83 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 415 (Seminarium Nauczycielskie, kontrakt najmu z 5.10.1918 r.). 
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Kontrakt najmu budynku na potrzeby szkoły. 
Zbiory APTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieistniejący dom mieszkalny Anny Rosner, który znajdował 
się w podwórzu posesji nr 57. Dwie fotografie tego domu 
prawdopodobnie wykonane w roku 1915 przez oficera armii 
niemieckiej jaki kwaterował w tym budynku. Zbiory prywatne 
Wiesława Strzeleckiego 

W latach międzywojennych, począwszy od 1918 r. 
w budynku mieściły się szkoły. Najpierw 
Państwowe Seminarium Nauczycielskie, którego 

dyrektorem był Tadeusz Antoniewicz (1888-1937)84. Po 1922 r. była tu Miejska Szkoła 
Dokształcająca Zawodowa, a od 1936 r. prywatne Gimnazjum Kupieckie. W latach okupacji 
niemieckiej (do 1944 r.) była tam Miejska Szkoła Handlowa. Po 1945 r. najpierw ulokowano tu 
Państwowe Liceum Pedagogiczne, a od 1946 r. Technikum Rachunkowości Rolnej 

                                                             
84 Biogram T. Antoniewicza (1888-1937) autorstwa J. Wojniłowicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 1, 
red. R. Kotewicz, J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1994, s. 9-10; APTM, AmTM, gr. III, sygn. 337 
(Seminarium Nauczycielskie). Szkoła posiadała też bursę przy ul. Jeziornej 5 i sale lekcyjne w budynku parafii 
ewangelickiej przy ul. św. Antoniego. 
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Ministerstwa PGR. W zapisach Urzędu Skarbowego za 1948-1950 wykazano, że nieruchomość 
należy do Państwowego Liceum Pedagogicznego85. Od 1950 r. w budynku od strony ulicy miało 
siedzibę Technikum Finansowe, Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe a od 1970 r. 
Technikum Gastronomiczne. 

Obecnie teren szkoły obejmuje również dwa place od strony południowo-wschodniej, z 
których pierwszy (nr polic. 167 nr porządkowym 59) w latach międzywojennych należał do 
Zygmunta Śpiewaka i Izraela Bornsztajna mieszkającego w Łodzi, zaś następny plac (nr 
porządkowy 61) Władysława Sęka mieszkającego przy ul. św. Antoniego 10. Oba te place 
użytkowane były rolniczo i pozostawały niezabudowane. 

  

Plany sytuacyjne nieruchomości przy ul. św. Antoniego 57. Z lewej strony plan przedstawiający zabudowę w 1911 
r., z prawej strony plan z roku 1950. Zbiory APTM. 

W latach 80. XX wieku budynek przebudowano. Dobudowano drugie piętro, zmieniono 
frontową elewację, od strony południowej dobudowano klatkę schodową i tam umieszczono 
główne wejście do budynku szkoły. Obecnie poza budynkiem frontowym istnieje cały 
kompleks budynków szkolno-warsztatowych i hala sportowa z zapleczem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
85 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1948-1950); APTM, MRN i ZM, sygn. 
49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty, wykaz budynków państwowych). 
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Św. Antoniego 58 Dom mieszkalny rodziny Millerów. 

 Dom przy ul. Św. Antoniego 58. 

Dawny dom Juliana vel Juliusza i Olgi małżonków Miller86. Prawdopodobnie wybudowany na 
początku XX wieku. Budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem, murowany, ściany z cegły 
ceramicznej, podpiwniczony, posadowiony na planie prostokąta na placu o pow. 3 432 m2. 
Elewacja od strony ulicy siedmioosiowa, na środkowej osi sień komunikacyjna, w sieni strome 
schody jednobiegowe prowadzące na mieszkalne poddasze. Według karty ewidencyjnej 
obiektu z 1938 r. w budynku były 4 mieszkania jednoizbowe i 4 mieszkania dwuizbowe. Na 
podwórzu po prawo oficyna gospodarcza i studnia bita z pompą87. W latach 30. XX wieku był 
tu sklep spożywczy Józefa Matysiaka88. Od roku 1940 należał do Olgi Miller, która w 1947 r. w 
wyniku konfiskaty utraciła go rzecz Skarbu Państwa89. 
Po 1945 r. włączony do zasobów komunalnych, zarządzany przez MZBM. Obecnie po 
generalnym remoncie, administrowany przez TTBS. 

Św. Antoniego 70 Dom Iwanickich 

  

 

Widok na fasadę dawnej kamienicy 
Piotra i Konstancji Iwanickich. W 1930 r., 
kiedy go wybudowano był ostatnim 
murowanym domem przy ul. Św. 
Antoniego. 

 

 

 

Dom jednopiętrowy, podpiwniczony, murowany wybudowany przez Piotra i Konstancję 
Iwanickich. Budowę zakończono 10 IX 1930 r. Robotami budowlanymi kierował majster Antoni 
Słowiński. Posadowiony na działce o powierzchni 7100 m2. Początkowo posiadał pięć 
mieszkań, a w latach późniejszych rozbudowany do 24 izb mieszkalnych90.  

                                                             
86 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
87 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM Tomaszowa Mazowieckiego. 
88 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
89 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/479 (Ewidencja konfiskat 1946-1947). 
90 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.); SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 
Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz. poz. 529/29, s. 57. 
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W domu tym w latach 1932-1933 mieszkał z żoną i dwiema córkami mjr Mieczysław Kozar- 
Słobódzki, były legionista i oficer WP, kompozytor kilkunastu melodii legionowych (m.in. 
melodii „Białe róże”), wówczas dyrektor miejscowego gimnazjum realnego91. W tym też domu 
wynajmował mieszkanie Antoni Bieczański, który na rogu ulic św. Tekli i Warszawskiej miał 
sklep z cukierkami i tytoniem. 

Po wojnie nieruchomość nadal w posiadaniu Piotra Iwanickiego, który w latach 40. XX wieku 
w spółce z Józefem Konem prowadził firmę skupu świń i bydła dla Spółdzielni Rolniczo- 
Handlowej „Samopomoc Chłopska”. W latach 70. własność spadkobierców P. i K. Iwanickich 
zarządzana przez Irenę Kaścińską. 

Do roku 1939 dom należący najpierw do rodziny Iwanickich a następnie do ich sukcesorów był 
ostatnim murowanym domem stojącym po zachodniej stronie ulicy Św. Antoniego (natomiast 
po stronie przeciwnej takim ostatnim budynkiem był dom Bronisława Karbownika). 

Św. Antoniego 69 Parterowy pawilon handlowy i parking sklepu ALDI 

 

Widok na sklep ALDI od strony ulicy św. Antoniego i Ronda Tomaszowskich Olimpijczyków. Fot. z lutego 2020 r. 

W latach międzywojennych niezabudowane budynkami mieszkalnymi place o nr 65-67 
należały do Wawrzyńca Szymczaka, plac o nr 69, zabudowany drewnianym domem 
parterowym pozostawał we władaniu Rajnholda i Olgi Pipke. W latach 1936-1939 podczas 
przebudowy ul. Św. Antoniego zmieniono również skrzyżowanie tej ulicy z ul. B. Głowackiego. 
Wtedy to powstał zaułek w postaci ścieżki, która stanowiąca skrót pomiędzy ul. św. Antoniego 
a ul. B. Głowackiego i jednocześnie oddzieliła plac małżonków Pipke od placu Teodozji i Leona 
Sztajnerów o nr 7192. 

W latach 70. XX wieku oba te place nadal pozostawały niezabudowane w dyspozycji 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych93. Dopiero na początku lat 80. właścicielami placu 
pod nr 71 zostali małżonkowie Tosiek i wybudowali na nim dwupiętrowy dom mieszkalny 
mieszczący piekarnię, sklep i mieszkania. Natomiast na placu pod nr 67 na początku lat 90. 
wybudowano szereg drewnianych pawilonów handlowo-usługowych. Jesienią 2018 r. na 

                                                             
91 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 3087 (Kartoteka mieszkańców). Najprawdopodobniej pobyt M. Kozar-Słobódzkiego 
w Tomaszowie związany był z pełnieniem przez niego misji związanej z uruchomieniem zakładów zbrojeniowych 
w Niewiadowie i Pionkach k. Radomia. 
92 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); plan miasta (tzw. 
fotoplan) z 1936 r. 
93 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
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miejscu po wyburzeniu tych prowizorycznych budynków i na sąsiednim niezabudowanym 
placu wybudowano parterowy pawilon handlowy – supermarket „Aldi” i parking94. 

 

 
Fragment planu z 1933 r. przedstawiający ówczesną zabudowę i położenie ulic B. Głowackiego i Strzeleckiej przy 
zbiegu z ul. św. Antoniego. 

Św. Antoniego 73 Jednopiętrowy dom jednorodzinny. Dawniej XIX-wieczny parterowy dom 
Antoniny Kott a następnie Bronisława Karbownika. 

 
Widok od strony ulicy na jednopiętrowy dom z lat 60. XX wieku przy ul. św. Antoniego 73. Fot. z lutego 2020 r. 

                                                             
94 https://www.urbanity.pl/lodzkie/tomaszowski2/tomaszow-mazowiecki/supermarket-aldi,b15557 [dostęp: 
05.04.2022]. 

https://www.urbanity.pl/lodzkie/tomaszowski2/tomaszow-mazowiecki/supermarket-aldi,b15557
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Widok na fasadę dawnego domu A. Kott przy ul. św. Antoniego 73. Fotografia z przełomu lat 50 i 60. XX wieku 
autorstwa T. Kawki. 

Dawny dom przy zbiegu ul. św. Antoniego z ul. B. Głowackiego, do 22 kwietnia 1931 r. należał 
do Antoniego i Antoniny Kott a następnie nieruchomość przeszła we władanie Walerii i 
Bronisława Karbowników95. Jak wynika z aktu sprzedaży nieruchomości, małżonkowie 
Karbownik kupili ten dom i plac za 5 tys. zł96. Na planie miasta z 1880 r. wykazano, że w tym 
miejscu znajduje się niezabudowana działka rolno-ogrodnicza o pow. 1050 m² oznaczona nr 
231. Była to ostatnia działka przed ówczesną granicą miasta. Najprawdopodobniej dom 
wybudowany pod koniec drugiej połowy XIX wieku. Budynek posadowiony frontem do ulicy 
św. Antoniego zajmował 186 m², przy ulicy długi na 24 m. Był parterowy z częściowo 
mieszkalnym poddaszem. Mury z kamienia wapiennego i cegły na zaprawie wapiennej, 
otynkowane i pobielone. Od frontu ośmioosiowy. Prawdopodobnie powstał z połączenia 
dwóch budynków na co wskazuje jego konstrukcja, użyte materiały jak i położenie i sklepienia 
otworów okiennych. Jak widać na fotografii wykonanej przez T. Kawkę w roku 1960, bardziej 
przypominał domy pobliskiej wsi Brzustówki aniżeli miejskie zabudowania pozostałej części ul. 
św. Antoniego. W budynku było 8 izb mieszkalnych, które tworzyły 3 dwuizbowe mieszkania i 
1 mieszkanie jednoizbowe. Pod budynkiem 4 piwnice. W roku 1958 dokonano oceny 
technicznej budynku w związku z planowaną nadbudową piętra. Ocena wypadła negatywnie. 
W roku 1961 orzeczeniem PMRN budynek zakwalifikowano do rozbiórki i po koniec tegoż roku 
został rozebrany97. W następnym roku, na tym samym placu, kilka metrów od ulicy 
wybudowano murowany, jednopiętrowy dom dwurodzinny. Jego projektantem był mgr inż. 
architekt Jerzy Dobrzański, a inwestorami Zdzisława i Bronisław Karbownikowie98. Obecnie na 
parterze tego domu mieści się zakład fryzjerski. 

                                                             
95 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga 
biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/4419 (Sprawa C.1493 A. Kott 
przeciwko Walerii i Bronisławowi małżonkom Karbownikom). 
96 Akt notarialny z 22.04.1931 r. nr rep. 290/31 zawarty w kancelarii K. Lechowicza. 
97 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM, koperta z opisem budynku przy ul. św. Antoniego 
73. 
98 Tamże. 
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Rysunki elewacji domu przy ul. św. Antoniego 73 z projektu wykonanego w 1961 r. przez mgr inż. architekta 
Jerzego Dobrzańskiego 

 

Droga do Brzustówki 

Być może przez tę część obecnej ulicy św. Antoniego już w XV wieku biegła droga z Opoczna 
przez Nagórzyce do Ujazdu i Rawy. Trudno to jednoznacznie ustalić, ale pewne jest, że pod 
koniec XVIII wieku prowadziła tędy droga ze wsi Brzustówka do Kuźnic Tomaszowskich i dalej 
do Ujazdu99. Warto wspomnieć, że pierwsza wzmianka historyczna o wsi Brzustówka pochodzi 
z 1411 r.100 Do lat 30. XIX wieku była to wieś szlachecka, a jej ostatnim właścicielem był Antoni 
hr. Ostrowski101. W roku 1915 niemieckie władze okupacyjne zarządziły zmianę granic Toma-
szowa i Brzustówka została włączona w obręb miasta102. Od tego czasu droga ta stała się po-
łudniowym odcinkiem ul. Św. Antoniego. 

                                                             
99 Na podstawie mapy Davida von Gilly wydanej w 1803 r. w Berlinie. „Mapa specjalna Prus Południowych” 
(Special-Karte von Südpreußen), 1802–1803, karta C.3 (kopia w posiadaniu autora). 
100 Za R. Rosin, Warunki naturalne i przeszłość okolic Tomaszowa Mazowieckiego do końca XVIII w., [w:] 
Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 37. 
101 Tamże, s. 36. Brzustówka wchodziła w skład dóbr ujezdzkich, które w XVIII wieku należały do Denhoffów i to 
właśnie Apolonia Denhoffówna wniosła je w posagu Tomaszowi Ostrowskiemu, który był ojcem Antoniego 
Ostrowskiego. 
102 Ustawa o miastach dla obszarów Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego, „Dziennik rozporządzeń dla 
Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego”, nr 12, 1 XII 1915 r., poz. 25, 
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/23303?tab=1 [dostęp: 05.04.2022]. 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/23303?tab=1
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Rok 1930 – utwardzanie nawierzchni ulicy św. 
Antoniego na odcinku od ul. B. Głowackiego 
do ul. Źródlanej na Brzustówce. Fotografia 
wykonana przez Wacława Sędkowskiego. 
APTM, Zbiory ikonograficzne, sygn. I/L/3.1. 

 

Jak widać na wykonanej z roku 1930 
fotografii, właśnie wtedy rozpoczęto 
utwardzanie nawierzchni jezdni ul. 
Św. Antoniego poczynając od 
skrzyżowania z ul. B. Głowackiego do 
ul. Źródlanej na Brzustówce. 

Inwestycję realizowano w ramach robót publicznych. Na tym odcinku przy ulicy znajdowało 
się tylko osiem drewnianych parterowych domów (pięć domów pomiędzy B. Głowackiego a 
ul. Krwawą i trzy przed skrzyżowaniem z ul. Hrabską (obecnie ul. ks. P. Ściegiennego). W roku 
1930 ukończono budowę jedynego w tym rejonie murowanego piętrowego domu. Był nim 
dom Konstancji i Piotra Iwanickich przy ul. św. Antoniego 70103. Dwa drewniane domy rodziny 
Szymczaków przy ul. Św. Antoniego 63 i 65 zostały rozebrane w latach 70. Podobnie stało się 
z drewnianymi budynkami spadkobierców Adama Magiery przy ul. Św. Antoniego 72. 
Współcześnie ten końcowy odcinek ul. Św. Antoniego prawie w niczym nie przypomina dawnej 
drogi na Brzustówkę. Zanim przejdę do opisu współczesnej zabudowy chciałbym na 
przedstawić obiekty jakich już nie ma, a które w XIX wieku nadawały szczególny koloryt temu 
przedmieściu. 

Na szczególną uwagę zasługuje dawna kopalnia kamienia wapiennego i piece do wypalania 
wapna, cegielnia Leopolda Steinbacha, karczma i most na Pilicy.  

 

Cegielnia Leopolda Steinbacha, później strzelnica (od 1915 r. ul. Św. Antoniego nr 107, 
później ul. gen. Orlicza-Dreszera nr 3, Al. Wyzwolenia 121/125) 

Kopalnia gliny i cegielnia usytuowana była po północno wschodniej stronie ul. Św. Antoniego. 
Przyporządkowana była do ul. Źródlanej (gen. Orlicza Dreszera) i nosiła nr porządkowy 3 a 
później św. Antoniego 107. Na kilkuhektarowej działce tam, gdzie jest obecnie sztucznie 
usypana „Górka Baśniowa” znajdowało się wyrobisko gliny a niżej (równolegle do ówczesnej 
ul. Hrabskiej) zabudowania cegielni Leopolda Steinbacha. Była to kotłownia, piec z kominem, 
budynek mechanicznej prasy do formowania cegieł, budynek mieszkalny i zabudowania 
gospodarcze. Przedsiębiorstwo powstało pod koniec lat 80. XIX wieku i funkcjonowało do roku 
1914. W roku 1896 w oparciu o projekt architektoniczny inż. architekta Wilhelma Sroki 
wybudowano kotłownię z wysokim, ceglanym kominem. W tym samym czasie według 
projektu i pod nadzorem inż. technologa Leszka Gębarzewskiego zainstalowano maszynę 
parową do napędu maszyn cegielni104. W latach międzywojennych znajdował się tam też 
                                                             
103 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.); SRP, Książka kontroli budowlanej 
Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 529, s. 57 (Budowa domu przez P. Iwanickiego 1929-1930). 
104 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5674 (Akta dotyczące projektu budowy kotłowni w cegielni Leopolda Steinbacha we 
wsi Brzostówka w powiecie brzezińskim); tamże, sygn. 39/1/0/4/5599 (Akta dotyczące zatwierdzenia projektu 
instalacji kotła w cegielni Leopolda Steinbacha we wsi Brzostówka). Leopold Steinbach był również udziałowcem 
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niewielki parterowy dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze, które należały do 
sukcesorów Leopolda Steinbacha: Karola Steinbacha, Emilii Steinbach, Szarloty Grzeszkowiak 
i Małgorzaty Robalewskiej. Kilkunastometrowy, okrągły, ceglany komin przetrwał do roku 
1938, a pozostałe zabudowania rozebrano w 1946105.  

W latach 20. XX wieku wyrobisko po kopalni gliny wykorzystywano jako strzelnicę wojskową 
dla II batalionu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich a następnie dla II. batalionu 25. pułku 
piechoty i Szkoły Podchorążych Rezerwy nr 4. Głęboki wykop długi na ponad 160 m posiadał 
trzy tory strzeleckie106. Po roku 1946 teren miejski administrowany przez Zarząd Gospodarki 
Terenami Miejskimi (ZGT)107. Do końca lat 60. XX wieku nadal wykorzystywany był jako 
strzelnica przez Milicję Obywatelską i ORMO. 

Kamieniołom i piece do wypału wapna  

Po przeciwnej stronie ulicy, na Górze Brzustowskiej tam, gdzie obecnie znajduje się strzelnica 
sportowa „Strzelca” była kopalnia kamienia wapiennego i piece do produkcji wapna palonego 
zwane „wapiennikami”. Początki kamieniołomu wapiennego sięgają drugiej połowy XVIII 
wieku. Oprócz wydobywania kamienia wapiennego i jego wypału wydobywano w tym miejscu 
rudę żelaza. Była to ruda wiśniowego koloru występująca w gniazdach na głębokości około 7 
sążni. Z relacji karczmarza Mendla kierowanej do Antoniego hr. Ostrowskiego w 1807 r. 
wynika, że przy wydobyciu rudy byli zatrudnieni niemieccy górnicy. W związku z przemarszem 
wojsk opuścili oni kopalnię pozostawiając „rudy w robociźnie wozów 543 i dołów trzy po 
siedem sążni”108. Pozostałości wyrobisk w formie dołów, hałd oraz fragmenty pieców 
przetrwały do współczesności. 

Kopalnia kamienia i wapienniki rozwinęły działalność w połowie lat 20. XIX wieku, kiedy to 
rozpoczęto wydobycie kamienia wapiennego na potrzeby budowy domów w pobliskim 
Tomaszowie jak i domów nowej osady Łusin, która powstała jako kontynuacja wsi 
Brzustówka109. Pierwszym dzierżawcą kopalni był Tomasz Turlejski (około roku 1830), 
następnie Izaak Pacanowski (1857-1876), Efroim Rubin (po roku 1887), Hersz Szender (po roku 
1896)110.  

Opisywane w tym opracowaniu XIX-wieczne domy Tomaszowa posiadały ściany nośne z 
kamienia wydobywanego w tej kopalni. Dojazd do kopalni prowadził nieistniejącą obecnie ul. 
Krwawą, która swą nazwę zawdzięcza pozostałościom wydobywanej wcześniej rudy żelaza 
wiśniowego koloru. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. kopalnia i wapienniki zostały 
skomunalizowane. Warto zauważyć, że w roku 1919 zatrudnienie w kamieniołomach i przy 
wypalaniu wapna sięgało do 578 osób. 

                                                             
Fabryki Sukna „Steinbach, Wołk, Goldberg, Mordschen”, która w latach 1898–1909 mieściła się przy ul. Jeziornej 
nr polic. 257. 
105 SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego dotycząca nieruchomości przy ul. Gen. Dreszera 3. 
106 W. Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939, Łódź 2019, s. 71. 
107 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
108 Cyt. za: W. Rudź, Wytwórczość górniczo-hutnicza w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] Tomaszów Mazowiecki. 
Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 80. 
109 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD) Archiwum Ostrowskich z Ujazdu (dalej: AO), sygn. 1/344/0/-
/0876 (Dzierżawy placów w osadzie fabrycznej Tomaszów, Łusin i Nowy Ostrów). Osada Łusin posiadała 
wytyczone ulice o nazwach: Związek, Wapienna, Łąkowa, Wodna. 
110 AGAD, AO, sygn. 1/344/0/-/0903 (Kopanie i palenie wapna w Górze Brzostowskiej. Kontrakt na wypalanie 
wapna z Tomaszem Turlejskim, proces prowadzony przez adwokata Lucjana Wrotnowskiego z dzierżawcą kopalni 
wapna, Izaakiem Pacanowskim, dzierżawy kopalni kolejno przez Efraima Rubina i Hersza Szenderle; kontrakty, 
akta sądowe). 
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 Kopalnia i piece funkcjonowały jeszcze w połowie lat 60. XX wieku. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografie z lat 60. XX wieku z widokiem na 
fragment Wapienników na Brzustówce 
gdzie wydobywano kamień wapienny i 
produkowano wapno palone. Dojazd do 
kopalni nie istniejącymi obecnie ulicami 
Krwawą i Wapienną. Fotografia autorstwa 
T. Kawki ze zbiorów Skansenu rzeki Pilicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiedle mieszkaniowe Wyzwolenia II 

  

 Widok od strony ulicy św. 
Antoniego na bloki osiedla 
pomiędzy ul. B. Głowackiego a 
ul. Mazowiecką. (ul. Strzelecka 
nr 5, 8, 10) Fotografia z 2020 r. 

 

 

 

W latach międzywojennych na odcinku od ul. B. Głowackiego do miejsca, gdzie obecnie 
zlokalizowany jest blok mieszkalny przed katolickim przedszkolem (ul. Św. Antoniego 93) 
rozciągały się pola rolne należące do Władysława i Stanisława Magierów z Brzustówki, Jana 
Matuszczaka, Filipa Jasińskiego, Józefa Myśliwca i rodziny Franasów z ul. Karpaty. Po stronie 
północnej drogi stały jedynie dwa drewniane budynki mieszkalne. Dom po północnej stronie 
ulicy znajdował się dopiero pod nr 89 (ul. św. Antoniego 89). Był to drewniany, parterowy dom 
z ośmioma jednopokojowymi mieszkaniami, który należał do Józefa Tracza a później do 
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Bolesława Ziętka. Następny dom to również drewniany parterowy budynek z mieszkalnym 
poddaszem, dziesięcioizbowy (ul. św. Antoniego nr 91) należał do Jana Kusidła111. Były to XIX- 
wieczne budynki drewniane stojące frontem do drogi. Przetrwały one nieomal do połowy lat 
70. XX wieku112, kiedy to po wywłaszczeniu113 zostały rozebrane, a zajmowany teren przejęty 
pod budowę osiedla mieszkaniowego. Po wojnie, w latach 40. XX wieku, przybyły jeszcze dwa 
domy drewniane należące do Stefana Mordaki (posesja nr 99) i Jana Zaborowskiego (posesja 
nr 97) oraz jednopiętrowy dom murowany Józefa Mordaki (posesja nr 103/105). Po drugiej 
stronie drogi (południowej) zabudowę stanowiły domy należące do Romana Rączki (nr 78), 
Gotliba Hunda (nr 82), Władysława Mordaki (nr 86) i dwa domy z 1924 i 1927 r. wybudowane 
przez Leona Plichtę, Jana Skórę i Jana Kowalczyka (nr 84)114. Poza tym były pola uprawne o 
pow. ponad 9 tys. m2 należące do Michała, Władysława i Jana Magierów z ul. Wodnej 25. 

W roku 1975 rozpoczęto budowę osiedla bloków mieszkalnych „Wyzwolenia II”. Inwestorem 
była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik”. W latach 1975–1982 wybudowano jedenaście 
budynków mieszkalnych z „wielkiej płyty”, w których mieściło się 780 mieszkań. Łączna 
powierzchnia mieszkalna to 35 341,20 m2. Były to typowe dla tej technologii wieloklatkowe 
budynki pięciokondygnacyjne. W 1975 r. jako pierwszy oddano do użytku blok nr 10 przy ulicy 
Św. Antoniego 93. W roku następnym powstały bloki nr 11 przy ul. Mazowieckiej 2c i nr 5 przy 
ul. Mazowieckiej 3 oraz blok przy ul. Wiejskiej 48. W roku 1977 wybudowano blok nr 4 przy ul. 
Mazowieckiej 1 i nr 14 przy ul. Wiejskiej 50/54. W dalszej kolejności oddawano do użytku bloki 
nr 2 i 3 po południowej stronie ul. Strzeleckiej. Wart zauważenia jest ośmioklatkowy blok przy 
ul. Strzeleckiej 10, który oddano do użytku 16 czerwca 1978 r. W tym budynku ścianki działowe 
pomieszczeń gospodarczych w piwnicy wykonano z elementów metalowych a w późniejszym 
czasie ciągi komunikacyjne klatek schodowych wyłożono płytkami ceramicznymi. W 1982 r. 
zakończono budowę osiedla oddaniem bloku przy ulicy Bartosza Głowackiego 61/63115. 
Obecnie wszystkie budynki tego osiedla zostały poddane termomodernizacji i uzyskały nowe, 
kolorowe elewacje.  

Bloki osiedla „Wyzwolenia II” 
przy ul. św. Antoniego (ul. 
Mazowiecka 3, Św. Antoniego 
89, 91 i 93) widziane od strony 
Ronda płk. Antoniego 
Mosiewicza. Rondo oddano do 
użytku 25 maja 2019 r. Fot. z 
2020 r. 

 

                                                             
111 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938). 
112 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości, 1971-1975). 
113 APŁ, PWRN i UW, sygn. 39/825/0/26/5914-5920 (Wywłaszczenia nieruchomości gruntowych w Tomaszowie 
Mazowieckim na przedmieściu Brzostówka w latach 1953-1964, tom I – VI). 
114 SRP, Książka kontroli budowlanej Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz., poz. 114/33, 
48/30, 24/30. 
115 Informacja Działu Technicznego SM „Przodownik” (w posiadaniu autora). 
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Na pierwszym planie pola ze 
snopkami żyta należące do 
gospodarzy Brzustówki. Dalej 
bloki mieszkalne ZWCh Wistom 
przy ul. Strzeleckiej nr 13, nr 15 
i ul. Chemików nr 3. Na tych 
gruntach rolniczych w połowie 
lat 70. XX wieku powstało nowe 
osiedle mieszkaniowe. 
Fotografia z roku 1966 
autorstwa T. Kawki.  

 

 

 

Św. Antoniego 81 - Budynki cukierni i kwiaciarni 

 Parterowe 
budynki cukierni i 
kwiaciarni przy ul. 
Św. Antoniego 81, 
które zasłaniają 
schron Regelbau 
701 z 1944 r. Za 

nim 
siedmioklatkowy, 

czteropiętrowy 
blok mieszkalny z 
tzw. wielkiej płyty 

przyporządkowany do ul. Mazowieckiej nr 1. 

 

Parterowe pawilony handlowe przy ul. św. Antoniego 81 wybudowane w połowie lat 80. XX 
wieku zasłaniają znajdujący się za nimi betonowy, poniemiecki schron Regelbau 701 z 1944 r. 
wybudowany dla stanowiska artyleryjskiego z II wojny światowej (schron na działo 
przeciwpancerne lub polową haubicę tzw. garaż). Podobne schrony wybudowano w 
Tomaszowie przy ul. Strzeleckiej, Niskiej, Wapiennej, Spalskiej i w kilku innych miejscach, m.in. 
w Zakościelu k. Inowłodza116. 

Ciekawostką pozostaje sposób zamaskowania przez Niemców tego schronu. Z relacji Andrzeja 
Kobalczyka wynika, że w 1944 r. niemieccy budowniczowie bunkra rozebrali drewniany dom 
jaki stał przy moście na Pilicy, następnie przenieśli go i złożyli tak, że obudowali betonowy 
bunkier. Po wojnie właściciel domu na powrót przeniósł swój budynek w poprzednie miejsce. 

Św. Antoniego 92 - Stacja paliwowa  

                                                             
116 Folder pt. Niemieckie stanowisko dowodzenia Jeleń i Konewka, Łódź 2003. 
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Zanim w tym miejscu wybudowano stację paliwową była to niezabudowana, wykorzystywana 
rolniczo działka należąca w latach międzywojennych do Jakuba Szymańskiego, a następnie do 
jego sukcesorów117. 

Około roku 1972 po wywłaszczeniu nieruchomości przy ul. św. Antoniego 92/94118 
wybudowano nową stację paliwową CPN (obecnie PKN ORLEN). W późniejszych latach stacja 
była przebudowywana i modernizowana. Obecnie w skład kompleksu stacji paliwowej 
wchodzi budynek sklepu i kas, myjnia samochodowa, osłonięte stanowiska do tankowania, 
parking, urządzenia pomocnicze i reklamowe. 

  

  

 

Widok na stację 
paliwową PKN 
Orlen. Fotografia 
z 2020 r. 

 

 

 

 

Św. Antoniego 97 (dawniej ul. św. Antoniego 103-105) Przedszkole i snowpark „Baśniowa” 

Obecnie trudno dokładnie ustalić, ale w drugiej połowie lat 40. XX wieku właśnie w tym 
miejscu (wówczas ul. Wyzwolenia 97) była posesja należąca do Jana Zaborowskiego, dalej  w 
kierunku Brzustówki pod nr 99 zabudowana posesja Stefana Mordaki, następnie plac z domem 
Pawła Szymańskiego o nr 101 i niezabudowane parcele spadkobierców Franciszka 
Szymańskiego o nr 103/105. Były to place o szerokości 18,5 m, które rozciągały się od ul. św. 
Antoniego do ul. Strzeleckiej. W roku 1947 Józef Mordaka mieszkający na Brzustówce uzyskał 
zgodę na budowę w tym miejscu jednopiętrowego, murowanego domu mieszkalnego. Były 
dwie wersje planu, z których jedna zakładała budowę domu parterowego z mieszkalnym 
poddaszem, a w drugiej wersji miał być to jednopiętrowy budynek mieszkalny z poddaszem. 
Ostatecznie została wybrana wersja druga i powstał w tym miejscu murowany z cegły 
ceramicznej, nietynkowany, jednopiętrowy dom mający w obrysie zewnętrznym wymiary 9,8 
m na 10,5 m. Było w nim dziewięć izb w tym jedna na poddaszu119. W roku 1957 w głębi działki 
wybudowano oborę z sąsiekiem i wozownią. Był to murowany budynek z dwuspadowym 
dachem krytym papą, długi na 10 m, szeroki na 5,75 m i wysoki od gruntu do kalenicy na 5 m. 
Budynki przetrwał niespełna 20 lat. W związku z planami budowy w tym miejscu osiedla 
bloków wielorodzinnych po wywłaszczeniu właścicieli tego terenu wszystkie zabudowania 
przy ówczesnej Al. Wyzwolenia 105 zostały rozebrane120.  

                                                             
117 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga biercza podatku od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III, 
sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
118 APŁ, PWRN i UW, sygn. 39/825/0/26/5988 (Wywłaszczenie nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim przy 
Al. Wyzwolenia 92 i 94). 
119 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej, projekt budowlany i pozwolenie na budowę nr 15/47B z 23 VII 1947 r.  
120 APŁ, PWRN i UW, sygn. 39/825/0/26/5989 (Wywłaszczenia w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1972-1983 
nieruchomości przy ul. Al. Wyzwolenia 101/103). 
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Plan zabudowy posesji przy ul. św. 
Antoniego 105 według stanu z 
1957 r. SRP, Teczki Inspekcji 
Budowlanej. 
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Brukowana polnymi kamieniami jezdnia ul. Św. Antoniego (wówczas ul. Wyzwolenia) na odcinku schodzącym ku 
Brzustówce. Po lewo widoczny szczyt domu rodziny Józefa Mordaki. Fotografia z połowy lat 50. XX wieku. Zbiory 
prywatne Zygmunta Dziedzińskiego. 
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Plan sytuacyjny z 1947 r. przedstawiający 
usytuowanie domu Józefa Mordaki przy 
ul. Św. Antoniego 105. Załącznik do 
projektu budowy domu z 23 VII 1947 r. nr 
15/47 B. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej 
Wydziału Technicznego MRN i PMRN w 
Tomaszowie Mazowieckim. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Sanie na wysokości posesji Jana 
Zaborowskiego przy ul. Wyzwolenia 
nr 97/99. W saniach rodzina 
mieszkańców Brzustówki 
powracająca z chrzcin w kościele pw. 
Św. Antoniego. Powozi mieszkaniec 
ul. Wodnej o nazwisku Baran. 
Fotografia z połowy lat 50. XX wieku 
ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego. 

 

W roku 1971 na 
niezabudowanej działce o pow. 

768 m2 przy ówczesnej ul. Wyzwolenia 97 wybudowano jednopiętrowy, wolnostojący 
budynek z przeznaczeniem na restaurację i hotel o nazwie „Baśniowa”. Inwestorem była 
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Po likwidacji restauracji budynek 
przebudowano i mieściło się w nim przedsiębiorstwo odzieżowe „Kristil” i drukarnia. Obecnie 
budynek ten jest siedzibą Przedszkola Katolickiego „Wyspa Szkrabów” im. Św. Filipa Neri. Obok 
górka i siłownia gimnastyczna wybudowana w 2016 r. 

 

 

Karty pocztowe z lat 1969-1972 
przedstawiająca budynek restauracji i hotelu 
„Baśniowa”. Fot. M. Raczkowski wyd. Krajowej 
agencji Wydawniczej RSW Prasa-Książka -Ruch. 
Zbiory J. Woickiego. 

 

 

  

 

Współczesny widok 
zmodernizowany budynek d. 
restauracji i hotelu 
„Baśniowa”. Obecnie mieści 
katolickie przedszkole „Wyspa 
Szkrabów”. Fot. z 2020 r. 

 

 

 

 

Snowpark „Baśniowa” wybudowany w 
2016 r. w ramach Tomaszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Za górką po 
lewo fragment szkieletu stalowej 
konstrukcji budowanej hali lodowej. 
Fot. 2016 r. 
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Św. Antoniego 106/108 - Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV PGE Dystrybucja S.A. 

  

Widok od strony ulicy Św. Antoniego na budynek nastawni (sterowni) stacji elektroenergetycznej. 

Przy zbiegu ul. Św. Antoniego z ul. Batalionów Chłopskich121 znajduje się stacja 
elektroenergetyczna 110/15 kV. Na działce o pow. ponad 17 tys. m2, ogrodzonej solidnym 
metalowym płotem, poza budynkiem nastawni z urządzeniami pomiarowymi, układem 
sterowania i rozdziału, na odkrytym terenie umiejscowiono pola rozdzielni, stoją stanowiska 
transformatorów, przekształtników, a nad nimi rozwieszone zabezpieczenia odgromowe. 

Po wybudowaniu należała do Zakładu Energetycznego w Łodzi, biuro przy ul. Piotrkowskiej 58. 

 

 

Św. Antoniego 116/120 Budynki Przedsiębiorstwa „Glass Produkt”  

 
Budynki przemysłowo-biurowe po Zakładzie Doświadczalnym Prototypów Instytutu Szkła i Ceramiki. Obecnie jest 
tu siedziba firmy „Glass Produkt” Sp. z o.o. Budynki posiadają odnowioną elewacje. Fotografia z 2020 r. 

 

Za wymienioną wcześniej stacją transformatorową parterowe budynki garaży, a dalej  
strzelnica sportowa LOK, która pozostaje obecnie we władaniu Jednostki Strzeleckiej 1002 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Tuż za strzelnicą, a 
właściwie za zejściem do drogi prowadzącej do ogródków działkowych, widać zabudowania 
przemysłowo biurowe z drugiej połowy lat 70. XX wieku po dawnym Zakładzie Instytutu Szkła 
i Ceramiki.  

Obecnie nieruchomość przy ul. Św. Antoniego 116/120 zajmuje Przedsiębiorstwo 
Innowacyjno-Wdrożeniowe „Glass Produkt” Sp. z o.o. (Powstało w 1997 r. na bazie 

                                                             
121 Ul. Batalionów Chłopskich jest publiczną drogą dojazdową do Miejskiego Zakładu Ciepłowniczego i 
Pracowniczych Ogródków Działkowych „Wapienniki”. 
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Doświadczalnego Zakładu Prototypów należącym do Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 
Obecnie firma „Glass Produkt” Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie projektowania, doradztwa, 
produkcji i montażu w dziedzinie transportu, magazynowania i systemów automatyki w 
różnych gałęziach przemysłu. Wykonuje m. in. przenośniki taśmowe, przenośniki ślimakowe, 
przenośniki zgrzebłowe, elewatory kubełkowe, kruszarki, konstrukcje stalowe, silosy, 
przesiewacze piasku. 

Po drugiej stronie ulicy, naprzeciw opisanego powyżej zakładu „Glass Produkt” znajdują się 
parterowe domy mieszkalne. 

 

 Św. Antoniego 129, 131, 133 (dawniej ul. Źródlana nr 11, 13, 15) parterowe domy mieszkalne 
z lat 30. XX wieku i słupowa kapliczka przydrożna z 1905 r. 

 

Widok na elewację frontową domu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 129, który został wybudowany około 
roku 1931 przez Jana Goździka. Fotografia z 2020 r. 

Nieruchomość przy ul. Św. Antoniego 129 (wówczas ul. Źródlana 11) w latach 30. XX wieku 
należała do rodziny Stasiołków. Od południa graniczyła z nieruchomością Julianny Szturnogi a 
od północy z posiadłością przypisaną do cegielni Leopolda Steinbacha. W roku 1931 Jan 
Goździk na tej działce wybudował drewniany, parterowy dom mieszkalny długi na 10,4 m, 
szeroki na 8 m. Ściana frontowa posadowiona w linii zabudowy ówczesnej ulicy Źródlanej. 
Ściany z bali drewnianych od zewnątrz oszalowanych deskami, a od środka otynkowane. Dach 
dwuspadowy, kryty papą. Układ elewacji frontowej pięcioosiowy z wejściem do sieni w osi 
środkowej. Wewnętrzny układ dwutraktowy. W domu mieściły się dwa mieszkania 
przedzielone sienią komunikacyjną przedzieloną w osi poprzecznej ścianką działową tak, że 
mieszkania posiadały odrębne wejścia od podwórka i od ulicy. Każde z mieszkań składało się z 
kuchni i pokoju i posiadało odrębne urządzenia kominowe z podłączoną kuchnią i piecem 
kaflowym. Mieszkania różniły się ilością otworów okiennych. To od strony północno 
zachodniej posiadało dodatkowe dwa okna w ścianie szczytowej122. 

                                                             
122 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego Magistratu, projekt i pozwolenie na budowę domu 
Jana Goździka z 13 V 1931 r. 
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Obecnie dom posiada ściany zewnętrzne dodatkowo ocieplone i otynkowane. Zmieniono też 
układ elewacji zewnętrznych przez ograniczenie ilości okien i likwidację wejścia do sieni jakie 
poprzednio ulokowane było w osi środkowej. 

  

Projekt z roku 1931 dotyczący budowy drewnianego domu i murowanych komórek przy ul. Źródlanej 11 przez 
Jana Goździka. Na drugim rysunku mylnie oznakowano umiejscowienie budowanego domu na rogu ul. Wodnej i 
Źródlanej. Prawidłowe umiejscowienie na pierwszym rysunku. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej. 

 

Około roku 1934 na tym samym placu przy ówczesnej ul. Źródlanej 11, Jan Goździk (zam. ul. 
Wodna 6) wybudował drewnianą szopę na słomę i narzędzia rolnicze. Ulokowana została w 
północnym krańcu działki, 16 m od granicy z posiadłości Steinbachów i 19 m od osi środkowej 
ul. Źródlanej. Była to budowla o nośnej konstrukcji słupowo ryglowej, której słupy 
posadowiono na ceglanym fundamencie. Osłonowa ściana szczytowa od strony pola (od 
północnego wschodu) murowana a pozostałe ściany osłonowe z desek. Stromy dach 
dwuspadowy kryty papą. W obrysie zewnętrznym długa na 14 m, szeroka 8 m. wysoka 4,7 m. 
Od frontu odrębne wrota 2,5 na 2,5 m prowadzące do części na skład słomy i do części 
narzędziowej. Stodoła przetrwała do lat 70. XX wieku.  
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Plan sytuacyjny i projekt budowy z 1934 r. drewnianej szopy na słomę i narzędzia rolnicze przy ul. Źródlanej 11 

Św. Antoniego 131 (dawniej ul. Źródlana 13, Orlicza-Dreszera 13) 

  

Widok na dom i przydrożną kapliczkę przy ul. św. Antoniego 131. Fotografia z 2020 r. 

Przy ul. Św. Antoniego 131 stoi parterowy, drewniany dom z mieszkalnym poddaszem i 
dwuspadowym dachem krytym papą. Prawdopodobnie był on wybudowany we wsi Nagórzyce 
skąd w roku 1931 po rozebraniu przywieziono go i na powrót zmontowano na Brzustówce. 
Budynek posadowiony na ceglanej podmurówce wyciągniętej na 40 cm ponad poziom gruntu. 
W obrysie zewnętrznym ma kształt wydłużonego prostokąta o długości 16 m i szerokości 8,25 
m. Ściany zewnętrzne z sosnowych bali drewnianych połączonych na zrąb Od wewnątrz 
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otynkowany, natomiast od zewnątrz oszalowany i pomalowany. Elewacja frontowa 
siedmioosiowa. W osi środkowej sień komunikacyjna z drewnianymi schodami na poddasze 
opartymi na poprzecznych, murowanych ścianach ceglanych. Układ wnętrza dwutraktowy. 
Strop na belkach drewnianych 16 x 8,25 cm z glinianą polepą, podbitka z desek i otynkowana. 
Podłogi drewniane malowane farbą olejną. Wysokość w świetle pomiędzy podłoga i sufitem 3 
m. Na parterze cztery mieszkania dwuizbowe i dwa mieszkania jednoizbowe na poddaszu. W 
późniejszym czasie jedno mieszkanie od frontu zamieniono na lokal handlowy z odrębnym 
wejściem. Budynek przetrwał do współczesności w dobrym stanie technicznym, nadal 
zamieszkały. 

 

Plan sytuacyjny z 1931 r. dotyczący projektu budowy drewnianego domu Julianny Szturnogi przy ul. św. 
Antoniego 131 (ul. Źródlana). SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego Magistratu m. 
Tomaszowa Mazowieckiego, nr 122/31.B z 25 VIII 1931 r. 

Przed domem murowana, słupowa kapliczka przydrożna z 1905 r. posadowiona na 
sześciennym fundamencie. We frontowej ścianie u szczytu prostokątna, płytka wnęka, w 
której umieszczono obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. W zwieńczeniu umocowano 
żeliwny krzyż. Kapliczka okolona metalowym ogrodzeniem. Prawdopodobnie w roku 1905 była 
posadowiona na rogu ul. Hrabskiej i ul. Św. Antoniego. Na początku latach 30. XX wieku 
przeniesiona w obecne miejsce. Jeszcze do niedawna kapliczka i dom osłonięty od strony 
południowej dwoma dorodnymi kasztanowcami. 
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Św. Antoniego nr 133 (dawniej róg ul. Źródlanej 15 i Hrabskiej 1) Narożny dom przy zbiegu ul. 
Św. Antoniego z ul. Ks. P. Ściegiennego 

 

Z prawej strony opisanego powyżej domu Julianny Szturnogi, na narożnym placu przy wylocie 
ul. ks. P. Ściegiennego (dawna ul. Hrabska) stoją dwa murowane, parterowe domy zespolone 
ze sobą ścianami szczytowymi. Pierwszy z nich, posadowiony ścianą frontową skierowaną do 
ul. Św. Antoniego, to dom zaprojektowany w pracowni inż. architekta Karola Kleibera i 
wybudowany około roku 1936 przez Wacława Mękarskiego. Jest to budynek parterowy, bez 
podpiwniczenia, ściany z cegieł na zaprawie wapiennej, strop na belkach drewnianych. W 
obrysie zewnętrznym długi na 11,5 m szeroki na 5,82 m, wysoki od poziomu gruntu do kalenicy 
5,5 m. Dach dwuspadowy pierwotnie kryty papą. Ściana frontowa czteroosiowa z 
nadbudowanym nad pierwszą i drugą osią szczytem z półowalną dekoracyjną wnęką. Układ 
wewnętrzny jednotraktowy, dwuizbowy z spiżarnią i sienią, do której prowadzi wejście od 
podwórza. 

Drugi to narożny, parterowy, murowany dom ze ściętym narożnikiem wybudowany w latach 
1940-1941 przez Władysława Czwartka. Projekt techniczny opracował inż. architekt Kazimierz 
Zagrzejewski. Zaplanowany został jako budynek z dwoma odrębnymi mieszkaniami dla dwóch 
rodzin i sklepem, do którego wejście umieszczono w ściętym narożniku. Posadowiony na 
planie odwróconej i pochylonej litery „L”. W obrysie zewnętrznym ściana od strony ul. św. 
Antoniego długa na 11,2 m z dwoma otworami okiennymi, szeroka w szczycie na 9,25 m. 
Natomiast od stromy ul. ks. P. Ściegiennego ściana długa na 16,8 m a szeroka 5,32 m, z trzema 
otworami okiennymi. Obecnie układ elewacji zmieniony, wejście do sklepu zamurowane, w 
skrzydle od ul. ks. P. Ściegiennego nadbudowano nad jedna osią piętro. 
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Rysunki z projektu 
opracowanego w 1936 r. 
przez pracownię inż. 
architekta Karola Kleibera 
dotyczące budowy 
parterowego domu przez 
Wacława Mękarskiego przy 
ul. Źródlanej 15 w 
Tomaszowie Mazowieckim. 
SRP, Teczki Inspekcji 
Budowlanej Wydziału 
Technicznego Magistratu 
miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
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Kopia planu z roku 1940 dotyczącego budowy parterowego, murowanego domu przy zbiegu ul. Św. Antoniego z 
ul. ks. P. Ściegiennego przez Władysława Czwartka. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego 
Magistratu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Św. Antoniego 122/ul. Wodna 30 Współczesny budynek handlowo-usługowy. Dawniej 
karczma, a później gospoda GS na Brzustówce. 

 

  

 

Budynek hurtowni 
zabawek i artykułów 
szkolnych „Mordaka” 
przy ul. Wodnej 30 został 
posadowiony w miejscu 
dawnej XIX-wiecznej 
karczmy. Fot. z 2020 r. 

 

Współcześnie przy 
skrzyżowaniu ul. Św. 

Antoniego z ul. Wodną (obecnie ul. Wodna 30) znajduje się parking i pętla autobusów MPK. 
Nieco w głębi, ale dobrze widoczne od strony ulicy nowe, jednopiętrowe budynki, w których 
mieści się Hurtownia Zabawek i artykułów piśmiennych „Mordaka” oraz sklep spożywczy. 
Nieruchomość przyporządkowana do ul. Wodnej nr 30.  

Właśnie w tym samym miejscu już w na początku XIX wieku, a być może jeszcze wcześniej stał 
obszerny, murowany budynek karczmy, która pełniła też rolę domu zajezdnego. Około roku 
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1807 dzierżawcami karczmy był starozakonny o imieniu Mendel, po nim Majcher Szymański, 
który później objął karczmę przy Rynku św. Tekli. Opisy karczmy z lat 50. XIX wieku wskazują, 
że w była przy niej kręgielnia i sala do tańca123. 

W latach międzywojennych właścicielem gospody pozostawała rodzina Józefa Szturnogi. Po 
wojnie prowadzona przez GS „Samopomoc Chłopska” w Tomaszowie Maz. Rozebrana w latach 
90. W jej miejsce postawiono nowy budynek, w którym ulokował się sklep spożywczy i 
hurtownia. 

 

 Budynek dawnej karczmy a później gospody i baru GS na Brzustówce. Fotografia z lat 60. XX wieku autorstwa T. 
Kawki. 

  

 

  

 

 

 

 

Przy ulicy św. Antoniego 122, na skrawku trawnika przy parkingu 
znajduje się kamienna płyta umieszczona na niewielkim cokole, 
która została posadowiona dla upamiętnienia 650. rocznicy 
powstania wsi Brzustówka. 

 

 

                                                             
123 W. Rudź, Oświata i życie kulturalne w Tomaszowie Mazowieckim do roku 1880, [w:] Tomaszów Mazowiecki. 
Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 144. 
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MOST NA RZECE PILICY  

 

  

 

 

Widok od strony 
północnej na betonowy 
most na Pilicy w 
dzielnicy Brzustówka. 
Fotografia z 2020 r. 

 

 

 

Choć ulica św. Antoniego kończy bieg przy skrzyżowaniu z ul. Wodną to jednak trudno przy 
opisie tej ulicy pominąć most przez rzekę Pilicę. 

Do czasu wybudowania przy wsi Brzustówka pierwszego stałego mostu, przez rzekę Pilicę 
przeprawiano się promem. W połowie XIX wieku władze miasta Tomaszowa jak również 
okoliczni właściciele ziemscy czynili starania u władz gubernialnych o zastąpienie przewozu 
promowego mostem. Najbardziej zainteresowanym był Stanisław hrabia Ostrowski, jako że 
był właścicielem gruntów po obu stronach rzeki, zarówno w okolicach Tomaszowa jak i we wsi 
Utrata i folwarku w Wąwale. Niestety starania te spotykały się z kategoryczną odmową 
budowy mostu na koszt Skarbu Królestwa124. 

Według miejscowego regionalisty, publicysty, rysownika i animatora kultury Andrzeja 
Kobalczyka, pierwszy most na Brzustówce wybudowano pod koniec lat 80. XIX wieku125. Został 
zniszczony przez zatory lodowe i powódź na wiosnę 1941 r., a następnie rozebrany przez 
okupacyjne władze niemieckie. Był to most długi na 85,5 m, szeroki na 4,6 m126. W całości o 
konstrukcji drewnianej z dwoma drewnianymi przyczółkami. Przęsła wsparte na siedmiu lub 
ośmiu drewnianych filarach, z których każdy oparty na dwóch rzędach dębowych pali wbitych 
w dno rzeki. We wczesnym okresie funkcjonowania mógł mieć w środkowej części jedno 
przęsło podnoszone. Belkowe przęsła od góry usztywnione i wzmocnione belkową, trapezową 
kratownicą, przy której umocowane były drewniane barierki balustrady. Poprzecznice z 
krawędziaków a nawierzchnia z dwucalowych desek. Przed przęsłami osłonowe izbice 
popularnie zwane lodownikami, które wzmocniono na ukośnym szczycie (dziobie) żelaznymi 
szynami. 

                                                             
124 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/15, k. 26 (Akta tyczące dróg i mostów za lata 1850-1854). 
125 A. Kobalczyk, Gawędy znad Modrych Wód, Piotrków Trybunalski 1998, s. 95-97.  
126 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/477 (Wykaz mostów w Tomaszowie opracowany przez Wydział 
Techniczny 22 XI 1935 r.). 
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Fotografie XIX-wiecznego drewnianego mostu na Pilicy w Brzustówce. Zbiory portalu cyfrowego Fotopolska i 
Skansenu Rzeki Pilicy. 

 

Widok na dawny drewniany most od strony wschodniego brzegu rzeki. Fotografia z przełomu lat 20. I 30. XX 
wieku. Zbiory portalu internetowego Fotopolska. 

W jego miejsce w drugiej połowie roku 1944 wojsko niemieckie zbudowało podobny, drew-
niany, ale bardziej solidny i o większej nośności most wysokowodny. Przetrwał niespełna rok, 
bo zaledwie do 18 stycznia 1945 r., kiedy to został wysadzony przez niemieckich saperów. Pod 
koniec marca tego roku podjęto próbę naprawy. Początkowo próbowano jej dokonać sposo-
bem gospodarczym, bazując na dwunastu miejscowych rzemieślnikach (w tym było trzech cie-
śli), 10 więźniach niemieckich z obozu w Wilanowie i uratowanym materiale w ilości 200 m³ 
drewna. Do sierpnia 1945 r. odbudowano trzy filary wbijając 30 sztuk pali i umacniając oba 
przyczółki. Do października 1945 r. wbito łącznie 128 pali, odbudowano część jezdną. Wybu-
dowano też drogi dojazdowe do mostu. Powstał most o 14 przęsłach, długości 91 m, szeroko-
ści jezdni 5,6 m przy rozpiętość teoretycznej każdego przęsła 6,5 m. Budowa pochłonęła 110 
m3 okrąglaków, 125 m3 drewna tartacznego, ponad 1 ton śrub i 800 kg gwoździ. W paździer-
niku otwarto most dla ruchu pieszego i ograniczonego ruchu kołowego127.  

                                                             
127 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/389 (Most na Pilicy w dzielnicy Brzustówka). 
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Miasto na odbudowę mostu otrzymało dotację w wysokości 650 tys. zł, lecz kosztorys na samą 
robociznę przekraczał 775 tys. zł i kolejne 200 tys. na zakup tarcicy, co wówczas przekraczało 
możliwości finansowe miasta128. Z tego też względu i pomimo uruchomienia przejścia pie-
szego, roboty trwały jeszcze prawie cztery lata. Obok mostu funkcjonował przewóz promowy 
jaki własnym sumptem zorganizował Władysław Szturnoga zam. przy ul. Hrabskiej 5129. Osta-
tecznie budowa mostu została zakończona dopiero w roku 1950. Niestety kolejne powodzie 
powodowały osłabienie nośności i ostatecznie w roku 1957 Rada Miejska zdecydowała o bu-
dowie nowego.  

  

 

 

 

 

 

 

Most na Brzustówce zbu-
dowany przez saperów w 
1957 r. Przetrwał do 1993 
r. Zbiory A. Kobalczyka. 

 

Kolejny, most przez rzekę Pilicę na Brzustówce został wybudowany w ramach ćwiczeń 
poligonowych przez saperów Wojska Polskiego. Latem 1957 r. rzeka Pilica na odcinku od 
Brzustówki do mostu kolejowego stała się letnim poligonem dla Batalionu Budowy Mostów z 
2 Ciężkiej Brygady Saperów z Kazunia. Nadzór nad realizacją tego przedsięwzięcia sprawował 
osobiście Szef Zarządu Drogowego Sztabu Generalnego WP płk Jan Szymanowski130.  

Most składany „typu 22-80” był zmodernizowaną konstrukcją składanego mostu typy Baileya. 
Oryginalne poprzeczne belki zastąpiono dłuższymi poprzecznicami, zmieniono deski 
podkładów. Dodatkowe sprężenie za pomocą lin stalowych o dużej wytrzymałości 
powodowało, że most nie tylko zyskiwał na nośności, ale również duże przęsła zamiast się 
uginać miały się prostować (przebywając na tym moście, po przejechaniu ciężkiego 
samochodu można było odczuć pracę konstrukcji kratownic sprężonych przez stalowe liny). 
Przyczółki i wieżowe filary, na których oparto stalową konstrukcję przęseł wykonano z pali i 
belek drewnianych. Kierownikiem technicznym budowy i jednocześnie projektantem 
nowatorskiej konstrukcji kratownic nośnych sprężonych stalowymi linami był płk (wówczas 
mjr) mgr inż. Adam Dobrowolski, pochodzący z Tomaszowa (absolwent tutejszego gimnazjum, 
które ukończył w roku 1938). Płk A. Dobrowolski ściśle współpracował przy projektowaniu 
tego mostu z mjr mgr inż. Tadeuszem Białobrzeskim131, ówczesnym szefem Wydziału 

                                                             
128 Pismo Prezydenta miasta Tomaszowa do Wojewody Łódzkiego z 19 VII 1945 r. (kopia w zbiorach SRP). 
129 Podanie Wł. Szturnogi do Zarządu Miejskiego z 21 III 1945 r. o zgodę na uruchomienie promu (kopia w zbiorach 
SRP). 
130 Gen. brygady Jan Szymanowski (1911-1985), Szef Wojsk Inżynieryjnych WP opisał tomaszowski epizod 
budowy mostu na Pilicy w książce Służyłem w wojskach drogowych (Warszawa 1979). 
131 Płk prof. Tadeusz Białobrzeski – wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, Szef Katedry Budowy Dróg, 
Mostów i Lotnisk WAT w Warszawie. 
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Technicznego Oddziału Służby Drogowej WP. Obecnie śladem tamtych wydarzeń jest 
zachowane w Skansenie Rzeki Pilicy jedno przęsło mostu typu MS-54 jaki był użyty przez 
saperów z Kazunia132. 

Budując most zakładano, że miał służyć tylko pięć lat, do chwili zbudowania  w tym miejscu 
solidniejszej przeprawy. Faktycznie przetrwał do roku 1993. W połowie lat 80. środkowe 
przęsło wzmocniono przez podparcie czterema betonowymi filarami wbudowanymi w dno 
rzeki. Jednak po kilku latach eksploatacji, z powodu złego stanu dwóch drewnianych podpór i 
przyczółków, nośność uległa osłabieniu tak, że uznano za konieczne zastąpić go nowym, 
betonowym mostem.  

 

Most z dwoma nowymi, betonowymi filarami posadowionymi w nurcie rzeki Pilicy. Filary wybudowanymi około 
roku 1986, ale nie na długo przedłużyło to żywotność mostu. Fotografia ze zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy. 

Latem 1992 roku, po 35 latach eksploatacji, most z metalowych kratownic zamknięto dla ruchu 
kołowego. W 1993 roku przystąpiono do jego rozbiórki. Obok wybudowano kładkę dla 
pieszych wykorzystując żelazne dźwigary z rozbieranego mostu. Przez ponad dwa lata trwały 
przygotowania do budowy, która rozpoczęła się dopiero w czerwcu 1995 roku. Zakładano, że 
będzie gotowy na wiosnę 1997 roku. Jednak faktycznie jego budowę udało się zakończyć w 
październiku 1999 roku. 

                                                             
132 Budowa mostu na Pilicy w 1957 r. została barwnie opisana przez Andrzeja Kobalczyka w książce Gawędy znad 
Modrych Wód w rozdziale 3 pt. Brzustowskie mosty - na moście cudów. 
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Fragment mostu i kładka dla 
pieszych zbudowana w 1993 
r. W nurcie rzeki widoczne 
dwa betonowe filary, któ-
rymi w połowie lat 80. próbo-
wano wzmocnić nośność 
konstrukcji starego mostu. 
Fot. Andrzej Kobalczyk. 

 
Nowy, całkowicie żelbetonowy most uzyskał nośność ponad 30 ton. Każde z sześciu przęseł 
składa się z pięciu strunobetonowych belek. Od góry belki zespolone płytą żelbetonową, na 
której położono dywanik bitumiczny. Przęsła opierają się na pięciu filarach i dwóch przyczół-
kach. Dwa filary znajdują się w nurcie rzeki. Rozpiętość w świetle pomiędzy filarami 17 m. Ba-
lustrada z płaskowników metalowych. Chodnik od jezdni oddziela energochłonna metalowa 
bariera drogowa. Pod mostem od strony wschodniej znajduje się przejście dla pieszych pro-
wadzące od parkingu przy Skansenie Rzeki Pilicy do ścieżki na Niebieskie Źródła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marian Fronczkowski 

© Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego 

2022 


