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Ul. P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej), dawna ul. Pałacowa i Pocztowa a
po 1948 r. ul. Armii Ludowej.
W latach 20. i 30. XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie przebiega ul. P.O.W. była zwykła, ubita
droga bez żadnej nawierzchni, odchodząca od ul. Św. Antoniego w kierunku wschodnim, która
prowadziła do pałacu Antoniego hr. Ostrowskiego. Wówczas nie nosiła żadnej nazwy i nie
występowała na planie osady z 18251 i 1830 r. 2 Pojawia się dopiero na planach i dokumentach
urzędowych z drugiej połowy XIX wieku i występuje już jako ul. Pałacowa, ale tylko na odcinku
od ul. św. Antoniego do zabudowań pałacu Ostrowskich i starego browaru. Od tego miejsca
odcinek drogi skręcający na południe i dochodzący do ul. Pilicznej nazywano ulicą Pocztową 3.
Na początku XX wieku z planów i dokumentów urzędowych znika nazwa ul. Pocztowa.
Obydwie ulice: Pałacowa i Pocztowa łącza się i dostają jedna nazwę: ulica Pałacowa. Ówczesna
ulica Pałacowa biegła tak jak obecnie ul. P.O.W. od ul. św. Antoniego w kierunku wschodnim,
przy pałacu skręcała w kierunku południowym i dochodziła do ul. Pilicznej 4. Tak było również
w latach międzywojennych z tym, że w połowie lat 30. zmieniono jej nazwę z Pałacowej na ul.
P.O.W.5 i stan ten dotrwał do roku 1940. Niemieccy okupanci zmienili jej nazwę na
Schloßstraße, czyli ulicę Zamkową. Po wojnie od roku 1948 do 1990 r. nosiła nazwę ul. Armii
Ludowej6 aby w roku 1990 wrócić do nazwy z lat 30. czyli ul. P.O.W. Obecnie ulica zaliczana
jest do dróg powiatowych.
W roku 1928 ulica uzyskała nowy bruk i betonowe chodniki o łącznej pow. 1600 m². Wykonane
zostały przez firmę brukarską Władysława Rózgi 7. Po wojnie w roku 1947 korzystając z 250 tys.
zł rządowej subwencji, przeprowadzono remont nawierzchni wykładając początkowy odcinek
jezdni kostką bazaltową, a dalej kamieniem brukowym. W roku 1962 budynki przy ulicy
podłączono do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej8. Ostatnia modernizacja jezdni i chodników
miała miejsce w 2012 r. 9
W roku 1938 mieszkały przy Pałacowej 93 osoby 10. Obecnie poza domem państwa
Błaszkowskich przy ul. P.O.W. 7 oraz budynkiem plebanii, w którym mieszkają czterej księża
parafii św. Antoniego, nikt na stałe przy tej ulicy nie mieszka.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Zbiór
kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/805 (Plan Tomaszowa sporządzony w 1825 r. przez Ambrożego Prokopowicza).
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Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Zbiór kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/349–2 (Plan Tomaszowa
sporządzony w 1830 r. przez Tuszyńskiego).
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APTM, Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.1/88 (Spis placów i ulic); tamże,
sygn. 49/7/0/2.10/2346 (Plan nieruchomości przy ul. Pilicznej, Pałacowej, Pocztowej i św. Antoniego).
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APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/704 (Plan miasta Tomaszowa Mazowieckiego, kopia z 1920 r. H.
Stifelmana planu wyk. przez J. W. Starzyńskiego - stan z roku 1911).
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Plan miasta Tomaszowa z 1935 r. jako załącznik do publikacji: J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów
Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki 1935.
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Wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego – nazwy dzisiejsze i historyczne, opr. D. Warzocha,
https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/wykaz-ulic-tomaszowa-mazowieckiego-nazwy-dzisiejsze-ihistoryczne [dostęp: 11.04.2022].
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1110 (Budowa i konserwacja ulic w 1928 r.).
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APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1462 (Budowa wodociągów i kanalizacji).
9
ag, Roboty na miejskich ulicach, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 2012, nr 47.
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2582 (Statystyka za 1938/1939 r.).
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Ulica Pałacowa na kopii planu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 1920 r., stan zabudowy z roku 1911 r. Na
czarno opisano numery porządkowe posesji, a dawne numery policyjne budynków opisano na czerwono.
Naniesienia dokonane przez autora. APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/704.

Staloryt z najstarszym widokiem Tomaszowa Mazowieckiego około 1830 r.Rycina Auguste’a François Alèsa z 1837
r. (z książki La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou Précis historique, red. L. Chodźko, t.
2, Paris 1837). Na pierwszym planie charakterystyczna wieża pałacu Antoniego hr. Ostrowskiego, a w jego
otoczeniu droga przy pałacu (późniejsza ul. Pałacowa i Pocztowa) oraz inne charakterystyczne budynki
ówczesnego Tomaszowa Mazowieckiego.
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P.O.W. nr 1/3 - dom handlowy „BUDA” (Barbara Buda). (dawniej ul. Pałacowa nr polic. 461,
wg XIX wiecznego rejestru pomiarowego miasta plac nr 99, obecnie działka nr 12/240/4)

Na pierwszym planie widać dom handlowy „BUDA” a dalej budynek Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej
i zarys wieży pałacu Ostrowskich. Fotografia ze stycznia 2019 r.

Dawniej nr polic. 461. Do lat 80. XIX wieku stał w tym miejscu dom Edwarda Heinricha a po
sąsiedzku od strony zachodniej, tuż przy ul. św. Antoniego dom aptekarza Adolfa Lange 11.
Później aż do połowy lat 20. XX wieku był to plac miejski o pow. 3675 m 2, zabudowany od
strony ul. św. Antoniego drewnianymi, parterowymi budkami handlowymi 12, a w roku 1926
wybudowano na nim stację paliwową firmy „Standard Nobel S.A.” 13. W roku 1905 pojawił się
zamysł budowy w tym miejscu narożnego, podpiwniczonego dwupiętrowego budynku, który
miał być siedzibą burmistrza, sądu, policji i aresztu miejskiego 14. Plan ten z uwagi na brak
środków nie został zrealizowany do czasu wybuchu wojny w 1914 r. Ponownie w roku 1918
władze miasta rozważały budowę na tej działce budynku magistratu w oparciu o stary projekt
z 1906 r. 15 Nawet w ogłoszonym w 1922 r. konkursie na projekt budowy zaznaczono, że
„Budynek Magistratu ma być usytuowany na placu miejskim zajmującym narożnik dwóch ulic:
św. Antoniego i Pałacowej”. Potwierdza to załączony szkic sytuacyjny. Ostatecznie w roku 1925
zdecydowano o budowie magistratu przy tej samej ulicy, ale na działce położonej przy ul.
Pałacowej 10/12.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.); tamże, sygn.
49/7/0/2.9/1658 (Plan sytuacyjny fragmentu ul. Pałacowej z 1855 r. dołączony do kontraktu wieczystej dzierżawy
od miasta nieruchomości nr 462 pomiędzy miastem a Augustem Herknerem).
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Więcej o „budkach” i stacji paliwowej w opisie posesji przy ul. św. Antoniego 9.
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1235, k. 318 (Korespondencja Zarządu Miejskiego ze Starostwem w sprawie stacji
paliwowej firmy „Standard Nobel”); tamże, sygn. 1236, k. 200 (Roboty budowlane. Budowa drugiej stacji
benzynowej).
14
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4862 (Projekt budynku magistratu 1905 r.); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 459,
k. 7 i n. (Budowa domów, warunki konkursu na projekt magistratu z 1922 r. i szkic sytuacyjny).
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APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133, k. 46-47 (Budownictwo 1918. Opracowanie z 15 XII 1918 r. w sprawie
planowanych robót publicznych).
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Plan sytuacyjny z 1883 r. przedstawiający
położenie nieruchomości miejskiej nr
polic. 461, plac nr 99 przed dokonanym
podziałem. Wtedy to plac o nr 99
podzielono na dwie części i jej wschodnią
część przeznaczono pod budowę
magazynu na sprzęt do gaszenia
pożarów. Zbiory APTM.

Plan sytuacyjny z 1931 r. przedstawiający
zabudowę placu Stanisława Pruskiego
przy ul. Pałacowej 1. Literą „A – B – E”
oznaczono główny budynek dworca
autobusowego, literami „C” i „D”
drewniane szopy gospodarcze, literą „F”
oznaczono plac postoju autobusów.
Zbiory APTM.

W roku 1926 działkę miejską przy zbiegu ul. Pałacowej z ul. Św. Antoniego wydzierżawiono
Stanisławowi Pruskiemu zam. przy ul. św. Antoniego 20 16. Stanisław Pruski latach 1931-1932
wybudował w tym miejscu parterowy budynek dworca autobusowego17. Obiekt posadowiony
na planie zbliżonym do odwróconej litery „L” ścianą frontową w linii zabudowy ulicy P.O.W.
Wybudowany bez podpiwniczenia, mury z cegły ceramicznej. Ściany zewnętrzne nie
16

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka inspekcji budowlanej. Akt rejentalny z 8 XI 1926 r.).
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/221 (Plan budowy i sprawy urządzenia postoju autobusów przy ul. Pałacowej 1/3 przez St. Pruskiego).
17
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tynkowane, gładkie bez ozdób architektonicznych, dach dwuspadowy kryty blachą. Elewacja
frontowa pięcioosiowa, w drugiej osi dwuskrzydłowe drzwi wejściowe nad którymi trójkątny
szczyt z ozdobną drewnianą kratownicą. W budynku dworcowym była poczekalnia, kuchnia,
pokój dla policjantów, biuro, bufet i jadłodajnia prowadzona przez Helenę i Karola Pahlów, a
później przez Stanisławę Arkuszyńską18. W podwórku myjnia samochodowa i stanowiska
postojowe. Zaplanowano też budowę stacji benzynowej.
Dworzec funkcjonował kilkanaście lat obsługując autobusy Przedsiębiorstwa „Samochód” sp.
z o.o., Zrzeszenia Właścicieli Autobusów i Warszawskiego Towarzystwa „Arbon”, które
kursowały do Piotrkowa, Łodzi i Warszawy. Budynki dworca zostały zniszczone podczas
bombardowania miasta we wrześniu 1939 r. 19 W latach 1940-1944 Stanisław Pruski miał w
tym miejscu skład materiałów budowlanych i opału. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat był to
teren niezabudowany, który w części obsadzono krzewami i drzewami tworząc skwer.

Rysunek elewacji frontowej
budynku dworca
autobusowego przy ul.
Pałacowej 1/3. Zbiory APTM.

Z lewej widoczny fragment
budynku dawnego dworca
autobusowego i jadłodajni
Karola Pahla. Po prawo za
furmankami
budynek
Tomaszowskiej Ochotniczej
Straży
Ogniowej
[dalej:
T.O.S.O.]
z
dobudowany
zachodnim skrzydłem jeszcze
(nieotynkowany w stanie
surowym). Fotografia z roku
1930 ze zbiorów Jerzego
Pawlika.
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APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń podmiotów handlowych za 1934 r.).
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka inspekcji budowlanej, zaświadczenie władz
niemieckich z 16 VIII 1940 r.).
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Północno-wschodnia strona skrzyżowania
ul. św. Antoniego z ul. Pałacową. Dominuje
jeszcze nieukończony budynek T.O.S.O. a
przed jego szczytem parterowy budynek
dworca autobusowego. Od strony ul. św.
Antoniego drewniane budki handlowe.
Fotografia wykonana około 1932 r. Zbiory
A. Kobalczyka.

W latach 70. XX wieku na placu przy ówczesnej ul. Armii Ludowej 1 tam, gdzie dawniej był
dworzec autobusowy S. Pruskiego wybudowano szalet miejski. Był to niewielki budynek z
toaletami pod ziemia. Już w połowie lat 80. wymagał remontu i zaprzestano jego użytkowania.
Ostatecznie w latach 90. podjęto decyzję o jego likwidacji.
Nowy, prywatny inwestor, który w 2002 r. nabył tę działkę, wybudował na niej dwupiętrowy
dom z przeznaczeniem na działalność handlową. Elewacja frontowa zwrócona w kierunku
zachodnim, wieloosiowa, asymetryczna z głównym wejściem na osi budynku i drugim
wejściem w południowo-zachodnim narożniku. Nad drugim piętrem w podwójnych skrajnych
osiach dwa trójkątne szczyty. Projekt nowego budynku wykonała Jolanta CzechowskaWęglarz, natomiast wykonawcą robót budowlanych była firma KUBI Krzysztofa Bąbola 20.
Przed budynkiem parking dla klientów banku i sklepów Domu Handlowego „BUDA”.

Wizualizacja budynku przy ul. POW 1/3
wykonana przez pracownię projektową
Jolanty Czechowskiej - Węglarz. Projekt
architektoniczny z 2006 r. ze zbiorów B.
Budy.
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Informacje obecnej właścicielki nieruchomości B. Budy.
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P. O. W. nr 2/8 Plebania i budynek z aulą Piusa X oraz kościół rzymsko-katolicki pw. św.
Antoniego Padewskiego (d. ul. Pałacowa, nr działki 12-247 pow. 7391 m2). Budynek kościoła
i historię jego powstania przestawiono przy opisie ul. Św. Antoniego.

Budynek plebanii parafii św.
Antoniego. Po ostatnim remoncie w
osi środkowej na poziomie parteru
zamurowano dawne wejście do
kancelarii i wstawiono okno.

Od strony ul. P.O.W. umiejscowione są dwa budynki plebanii. Plebania jako parterowy
budynek z przeznaczeniem na mieszkanie dla księdza proboszcza wybudowana została w 1874
r. Inicjatorem budowy był ks. Wawrzyniec Gaworski, ówczesny proboszcz parafii św.
Antoniego21. Należy zaznaczyć, że do roku 1880 w parafii pracował sam proboszcz, a tym
samym nie było potrzeby budowy mieszkania dla wikariuszy. Pierwotnie budynek
zaprojektowano jako parterowy, czteroizbowy z gankiem od strony południowej, ściana
wzdłużna od ulicy długa na 19 m. Budowniczym był miejscowy przedsiębiorca robót
murarskich Wilhelm Weckert. Koszt budowy plebani i budynków gospodarczych wyniósł 579
rubli srebrem22. Rozbudowa plebanii do stanu obecnego miała miejsce w latach 1892-1893 i
została dokonana przez ks. Ludwika Zaytza23. Remont generalny plebanii miał miejsce w roku
1938. Po modernizacji plebania miała sześć pokoi mieszkalnych, biuro, poczekalnię, jadalnię,
sanitariat. O tego czasu bryła budynku nie uległa zmianie. Jest to dom jednopiętrowy z
poddaszem i spłaszczonym dwuspadowym dachem. Elewacja frontowa w stylu
klasycystycznym, pięcioosiowa, gładko otynkowana i pomalowana w stonowanej żółto-białej
kolorystyce. Środkowa oś w ramie pilastrów zwieńczona trójkątnym przyczółkiem, w którego
polu umieszczono niewielki krzyż. W tejże osi na a poziomie parteru z lewej strony nadproża
okiennego znajduje się miniaturowa nisza z figurką św. Antoniego. Kondygnacje rozdzielone
płytkim gzymsem biegnącym przez całą długość elewacji. Okna w profilowanych
obramieniach, prostokątne, dwuskrzydłowe. Od wschodniej strony przylega do budynku z
Aulą Piusa X, którego fotografia i opis w dalszej części opracowania.

21

Do czasu wybudowania plebanii ks. Wawrzyniec Gaworski, mieszkał w domu Edwarda Hintzego przy ul. św.
Antoniego 20 (d. nr polic. 31). Obecnie dom ten nie istnieje.
22
S. Grad, Parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki 1998, s.
39.
23
Tamże, s. 42.
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Z tyłu za maszerująca kolumną strażaków T.O.S.O. (z prawej strony fotografii) widok na jednopiętrowy
wolnostojący budynek plebanii przy ul. P.O.W. Z lewej wejście do oficyny magistratu w której mieścił się Sad
Grodzki. W tym czasie nie było jeszcze budynku Auli Piusa X. Fotografia z lat 30. XX wieku. Zbiory J. Pawlika.

Współczesny widok na budynek
z mieszkaniami wikariuszy (na
parterze) i Aulą Piusa X (na
piętrze). Fotografia z 2019 r.

Budynek wikariuszy z Aulą Piusa X na piętrze wybudowany w latach 1948-1950 jako
dwukondygnacyjny z wysokim podpiwniczeniem i poddaszem. Strop nad piwnicami oparty na
belkach stalowych, nad piętrem strop typu Kleina. Parter z przeznaczeniem na kancelarię i
mieszkania dla księży wikariuszy, piętro na świetlicę (sala konferencyjna o wymiarach 11 na
12 m i wysoka na 5,7 m), scena z garderobą (11 na 8 m) i poczekalnię 24. Po wybudowaniu w
budynku było sześć pokoi mieszkalnych, jedno pomieszczenie biurowe, świetlica ze sceną,
garderobą i poczekalnią, sanitariaty. Elewacja frontowa sześcioosiowa, z pilastrami ramowo
rozdzielającymi poszczególne osie. Fronton segmentowy rozciągający się nad całą długością
elewacji. Okna piętra prostokątne, strzeliste w obramowaniu wyprofilowanym w tynku i
podkreślone odrębną kolorystyką i półkolistym zwieńczeniem. Na poziomie parteru w
pierwszej osi drzwi wejściowe do klatki schodowej i poczekalni, natomiast w osi szóstej brama
przejazdowa prowadząca na podwórko. Pierwotnie brama dzielona trójskrzydłowo
zawieszona w ościeży z dębiny. Elewacja od podwórka gładko otynkowana, na poziomie pietra
biegnący poniżej okien auli, dekoracyjny balkon z metalową balustradą. W tym samym czasie

24

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka Inspekcji Budowlanej, ul. P.O.W.).

9

w podwórku wybudowano parterowy budynek mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkanie
dla rodziny kościelnego.

Dom parafialny, rysunki planowanej elewacji frontowej. Projekt z 1948 r. APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.9/1639.
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P.O.W. nr 5 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. (d. ul. Pałacowa, nr polic. 461, nr hipot.
636, d. plac nr 99, działka nr 12-240/5)

Pierwsza
remiza
T.O.S.O.
zaprojektowana przez inż. architekta
Antoniego
Tarnowskiego
i
wybudowana
w
roku
1890.
Pierwodruk:
50
jubileusz
Tomaszowskiej Ochotniczej Straży
Ogniowej 1877-21 VIII-1927, red. S.
Narewski, Piotrków 1927.

W roku 1883 miejską działkę o
nr 461 podzielono na dwie części i jej wschodnia część została przeznaczona pod budowę
magazynu na sprzęt do gaszenia pożarów. W tym też roku z środków miejskich postawiono na
tej działce szopę, która miała pełnić rolę magazynu25.
Budynek w obecnym kształcie powstawał etapami począwszy od roku 1890, kiedy to na działce
o nr polic. 461 przy ówczesnej ul. Pałacowej wzniesiono pierwszą jego część. Był to budynek
murowany z cegły ceramicznej, parterowy z poddaszem i dwuspadowym dachem krytym papą
zaprojektowany przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego 26. Od frontu umiejscowiono
salę przeznaczoną na remizę ze sprzętem gaśniczym za nią sala posiedzeń.

Widok na budynek T.O.S.O.
przed rozbudową. Z lewej
strony widoczny fragment
ściany szczytowej dworca
autobusowego.

25

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/1925 (Akta z 1882 r. o budowie w mieście przy ul. Pałacowej domu dla
magistratu na narzędzia ogniowe. W aktach plan działki o nr 461).
26
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/1700
(Akta dotyczące budowy murowanego, parterowego budynku mieszczącego remizę Tomaszowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej na nieruchomości numer 461 przy ulicy Pałacowej w mieście Tomaszowie, architekt Antoni
Tarnowski).
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W drugim etapie nad parterową remizą nadbudowano piętro. Rozbudowę, która kosztowała
25 tys. rubli, zakończono 25 października 1913 r. Cały parter przeznaczono na garaże i skład
sprzętu gaśniczego, a na piętrze ulokowano obszerną świetlicę i nieco mniejszą salę posiedzeń.
Dalej był to budynek z ceglaną, nieotynkowaną elewacją. Rok później w podwórku wybudowano murowany parterowy magazyn i wiatę na sprzęt 27. Budynek w takim stanie służył miejscowym strażakom do roku 1927. Wtedy przed przypadającym na ten rok jubileuszem utworzenia T.O.S.O. władze miejskie wyasygnowały na remont 3 tys. zł i gmach został otynkowany28. Tak było do roku 1932, kiedy do istniejącego budynku dobudowano zachodnie skrzydło29. Było ono bliźniaczo podobne do części wschodniej. Powstał jednopiętrowy budynek,
którego siedmioosiowa, rozdzielona pilastrami frontowa elewacja na poziomie parteru miała
sześć dużych, garażowych otworów drzwiowych zasklepionych łukowo, a w osi środkowej
główne drzwi wejściowe do holu i klatki schodowej. Budynek w osi środkowej z niewielkim
dwuosiowym ryzalitem. Ta część budynku była trzykondygnacyjna zwieńczona kopertowym
dachem wyniesionym ponad kalenicę skrzydeł bocznych. Wewnątrz hol główny, który pełnił
funkcję komunikacyjną, posiadał szerokie żelbetowe schody prowadzące na pierwsze piętro i
poddasze. Na pierwszym piętrze, umieszczono dwanaście wysokich okien, po dwa w każdej
osi. Całość elewacji otynkowano nadając jej jednolitą kolorystykę i 6 lipca 1933 r. oddano dom
do użytkowania30. Dodatkowym ubogaceniem frontowej części budynku było posadzenie pnącego, dzikiego wina, które po kilku latach ocieplało surowy wygląd budynku. Wypada zaznaczyć, że oprócz garaży jakie umieszczono na poziomie parteru, na piętrze powstały trzy mieszkania przeznaczone dla strażaków. Między innymi mieszkanie otrzymał kapelmistrz Edmund
Wilczak i kierowca samochodu strażackiego Jan Gruszczyński.

Fotografia przedstawia
budynek T.O.S.O. po
rozbudowie dokonanej
w latach 1932-1933.

27

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16708 (Budowa murowanego magazynu i wiaty na narzędzia pod numerem 461 przy
ulicy Pałacowej w mieście Tomaszowie przez Tomaszowskie przez Drugie Towarzystwo PożyczkowoOszczędnościowe, 1914).
28
50 jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej 1877-21 VIII-1927, red. S. Narewski, Piotrków 1927.
29
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1468, k. 122 (Sprawy budowlane i zezwolenia. Rachunki E. Błaszkowskiego za
wykonane roboty budowlane).
30
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka Inspekcji Budowlanej, zaświadczenia z 7 XII 1933 r.).
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W latach 1940-1945 część garaży i pomieszczeń pierwszego piętra została zajęta przez komendanturę niemieckiej żandarmerii. Był tu areszt przejściowy. Po wojnie do 2003 r. w budynku
T.O.S.O. miała siedzibę tomaszowska jednostka zawodowej straży pożarnej. W latach 80. XX
wieku w budynku mieściła się również placówka WSW (Wojskowej Służby Wewnętrznej).
W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono generalny remont budynku przystosowując go do potrzeb rozwijającej się zawodowej straży pożarnej. Zmodernizowano pierwsze piętro i poddasze, tak że powstała jeszcze jedna, trzecia kondygnacja. Dach
wyraźnie spłaszczono, tym samym zmienił się pierwotny wygląd elewacji frontowej. Pozostawiono pilastry i charakterystyczne obramowania otworów drzwiowych.

Tablica pamiątkowa wmurowana obok głównego wejścia do budynku z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Powstanie Straży Ogniowej miało miejsce w
maju roku 1877, kiedy to w wyniku starań władz miasta, przemysłowców i obywateli, władze carskie zezwoliły na utworzenie
Tomaszowskiego Towarzystwa Pożarowego. W skład komitetu
założycielskiego wchodzili: M. Piesch, A. Britzman, A. Fürstenwald, K. Bartke, E. Knothe, W. Pohl. Pierwszym komendantem
został miejscowy fabrykant Maurycy Piesch. Należy jednak
wspomnieć, że sprawa walki z pożarami w naszym mieście sięga
roku 1839, kiedy w mieście urządzono pierwszy skład sprzętu
gaśniczego. Od 1845 r. istniał w magistracie plan czynności na
wypadek pożarów w mieście. Wyznaczano mieszkańców do pełnienia straży i określono funkcje w ewentualnych akcjach gaśniczych. Jak wynika z opracowania Stanisława Narewskiego od
roku 1877 do 1918, tomaszowska straż ogniowa brała udział w
289 akcjach gaśniczo-ratowniczych w tym również kilkakrotnie
w akcjach powodziowych przy wylewie rzeki Wolbórki31.

P.O.W. nr 7 dawny dom koniuszego (d. ul. Pałacowa nr polic. 462, wg XIX-wiecznego planu
pomiarowego miasta plac nr 98, obecnie działka nr 12-242)

Współczesny widok domu przy ul. P.O.W. 7. Fotografia z marca 2019 r.

Budynek posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, murowany z cegły i kamienia
wapiennego, otynkowany, pomalowany w tonacji żółto-białej, parterowy z wysokim
31

Więcej na ten temat w publikacji: J. Pampuch, Pożarnictwo w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów
Mazowiecki 2003.
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poddaszem, bryła zwarta, stromy dach dwuspadowy. Układ symetryczny jedenastoosiowy.
Pośrodku ściany wzdłużnej fronton z pozornym piętrowym ryzalitem, wysuniętym na piętrze
balkonem z ażurową stylową balustradą, w stylu neorenesansowym. Okna prostokątne,
skrzynkowe, zamknięte w ozdobnych obramieniach uwypuklonych kolorystycznie. Obok
głównego wejścia XIX-wieczna dwujęzyczna tabliczka z numerem domu i nazwiskiem
właściciela.
Najprawdopodobniej budynek wzniesiono równolegle z pałacem Ostrowskich z
przeznaczeniem na wozownię i mieszkanie dla koniuszego. Tak zapewne było do roku 1832, a
może nawet kilka lat dłużej. W każdym razie po objęciu posiadłości w administrowanie przez
Rozalię Kempner dom przeznaczono na mieszkania dla „kuźniaków”, robotników
zatrudnionych w hucie i fryszerkach32. W roku 1856 w wyniku kontraktu wieczystodzierżawnego posiadaczem domu i placu stał się August Herkner. Dom oznaczony był
numerem policyjnym 462 i na planie załączonym do kontraktu zaznaczono, że jest to dawna
stajnia pałacowa33. Był to murowany z cegły i kamienia wapiennego, ośmioizbowy, parterowy,
nie podpiwniczony dom o wymiarach 60 na 30 łokci ze stropami na belkach drewnianych,
drewnianym dachem krytym gontem. Prawdopodobnie to właśnie A. Herkner dokonał jego
modernizacji i zaadoptował do potrzeb mieszkalnych. W deklaracji dochodu z domów złożonej
przez A. Herknera w roku 1866 wynika, że 3 pokoje z kuchnią zajmował właściciel, natomiast
w pozostałych 3 pokojach z kuchnią mieszkał ślusarz Karol Barth 34. Za domem od strony
północnej stajnie z muru pruskiego.
Pod koniec XIX wieku właścicielami nieruchomości zostali małżonkowie Helena i Edmund
Błaszkowscy. W roku 1911 w podwórku wybudowali budynek gospodarczy o konstrukcji
szachulcowej35. Przeprowadzili też remont zmieniając przeznaczenie zachodniego skrzydła z
wozowni na mieszkanie. Z tego okresu, wewnątrz pomieszczeń zachowały się ozdobne
sztukaterie i piece z kafli berlińskich, a na zewnątrz nad wejściem głównym ażurowa metalowa
balustrada balkonu.
W latach 1915-1918 część domu zajęta przez wojsko niemieckie na niemiecką komendanturę
miasta36. W latach międzywojennych było tu biuro firmy budowlanej należącej do Edmunda
Blaszkowskiego o nazwie Tomaszowska Spółka Budowlana sp. z o.o. Jedno z mieszkań
wynajmowała Maria z Bieberów Obrębska, wdowa po powstańcu styczniowym Józefie Ostoi
Obrębskim. Od kwietnia 1930 r. we wschodnim skrzydle wynajmował mieszkanie doktor
Witold Szyszkowski, ordynator szpitala miejskiego, lekarz miejscowej Ubezpieczalni
Społecznej i przewodniczący tomaszowskiego koła PCK37.

32

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/7 (Czynsz z placów i gruntów za lata 1848-1856).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1658 (Kopia kontraktu wieczysto-dzierżawnego miasta z A. Herknerem i
wypisy z księgi notarialnej).
34
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
35
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11795 (Projekt budowy przez Edmunda i Helenę Błaszkowskich parterowego
budynku gospodarczego o konstrukcji szachulcowej, na nieruchomości przy ulicy Pałacowej pod numerem 462 w
mieście Tomaszowie).
36
A. Wróbel, Społeczne i polityczne aspekty drogi Tomaszowa Mazowieckiego do niepodległości, [w:] Karty
z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego. W 100. rocznicę odzyskania nieodległości przez Polskę oraz 230-lecie
powstania miasta, red. A. Wróbel, D. Warzocha, Tomaszów Mazowiecki 2018, s. 151; W. Jarno, Oswobodzenie
Tomaszowa Mazowieckiego spod okupacji niemieckiej i utworzenie pierwszych oddziałów wojskowych na
przełomie 1918 i 1919 r., [w:] Karty z dziejów…, s. 167.
37
Dr Witold Szyszkowski został zamordowany w Katyniu. Na jego temat szerzej patrz: MarMajs [M. Majewska],
Pamiątki po doktorze Szyszkowskim, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 2010, nr 44; D. Warzocha, Pamiątki
po dr. Witoldzie Szyszkowskim, https://www.muzeumtomaszow.pl/muzealny-obiekt-miesiaca/pamiatki-po-drwitoldzie-szyszkowskim [dostęp: 11.04.2022].
33
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Z lewej plan sytuacyjny posesji A. Herknera dołączone do kontraktu wieczystej dzierżawy nieruchomości. APTM,
AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1658 (Załączniki do kontraktu wieczysto-dzierżawnego nieruchomości nr 462
zawartego pomiędzy Magistratem miasta Tomaszowa a Augustem Herknerem). Z prawej współczesna fotografia
XIX-wiecznej tabliczki z oznaczeniem domu 462, wówczas należącego do małżonków Heleny i Edmunda
Błaszkowskich.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości Edmunda
Błaszkowskiego przy ul. Pałacowej nr polic. 362. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11795.

15

W roku 1911 Edmund Błaszkowski wybudował parterowy budynek gospodarczy. Powyżej fasada tego budynku
na rysunku z projektu opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11795.

Edmund Błaszkowski był przedsiębiorcą budowlanym. Przed rokiem 1914 pełnił funkcję
ławnika miejskiego, po roku 1919 radnego Rady Miejskiej. Aktywnie działał w Zarządzie
Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej będąc jej wiceprezesem. We wrześniu 1939 r.
został uwięziony przez Niemców wraz z grupą innych zakładników, a następnie wyznaczony
do składu Komitetu Obywatelskiego38. Należał do aktywnych działaczy miejscowego koła
Narodowej Demokracji. Jego przedsiębiorstwo wybudowało w Tomaszowie gmach
Magistratu, Klubu Miejskiego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego nr 6, budynek
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 w Starzycach, Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 przy ul.
Legionów 36, kościoła katolickiego pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Spalskiej
(oficjalny adres to ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2) i wielu obiektów fabryki M. Piescha przy ul.
Barlickiego39.
Obecnie dom w posiadaniu rodziny Błaszkowskich. Choć dotychczas nie został wpisany do
rejestru zabytków takim niewątpliwie pozostaje. Wypada podkreślić, że obecni właściciele
wyjątkowo starannie dbają o utrzymanie go w dobrym stanie.

38

B. Wachowska, Zasadnicze nurty życia społeczno-politycznego, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red.
B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 346; W. Rudź, Wojna we wrześniu 1939 r., [w:] Tomaszów Mazowiecki…,
s. 398.
39
Ustna relacja Zygmunta Błaszkowskiego.
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P.O.W. nr 9 – (nr działki 12-240/11, nr hipot. 188) Siedziba Wojskowej Komendy
Uzupełnień, dawna willa inż. Feliksa Kwaśniewskiego.

Dawna willa Feliksa
Kwaśniewskiego,
obecnie siedziba WKU.
Fotografia z jesieni 2013
r. wykonana przez
Zygmunta
Dziedzińskiego.

Fasada willi F.
Kwaśniewskiego wg.
rysunku załączonego do
projektu z 1928 r. W
trakcie budowy inwestor
nadbudował drugie
piętro zmieniając kształt
poddasza i dachu.
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Trzykondygnacyjny dom mieszkalny oddany do użytku 5 lutego 1932 r. 40 Po wybudowaniu było
w nim 20 izb mieszkalnych, trzy łazienki, trzy spiżarnie, cztery werandy. Budynek murowany z
cegły ceramicznej, otynkowany, podpiwniczony, strop nad piwnicami i w sanitariatach na
belkach stalowych, pozostałe na belkach drewnianych. Posiadał gospodarcze poddasze, dwie
klatki schodowe (główna i kuchenna), instalację wodociągową, kanalizację oraz centralne
ogrzewanie i gaz. Podłogi z klepki dębowej, w sanitariatach terakota 15/15 czarno biała. Trony
kuchenne z „kafli berlińskich”, sanitariaty wyposażone w białe bidety i sedesy fajansowe,
mosiężną armaturę i żeliwne kolumnowe piece kąpielowe. Stolarka okienna i drzwiowa z
dębiny. Wybudowany ze środków Feliksa Kwaśniewskiego, inżyniera budowlanego, który
pracował w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu. Plac o pow. 5982 m2 zakupiony od
Jana Krystyna hr. Ostrowskiego 1 lipca 1929 r. za 26 775 zł41. Jak wcześniej zaznaczyłem, po
wybudowaniu było w nim 20 izb mieszkalnych 42, częściowo zajmowanych przez rodzinę
właściciela, a w części wynajmowanych na biura. W latach międzywojennych na parterze miał
gabinet lekarski doktor Ludwik Walewski i swoje biuro adwokat Mieczysław Grygosiński43.
Po wojnie do 1971 r. jako właściciele wykazywani byli Magdalena i Piotr Kwaśniewscy 44.
Jednak budynek już w roku 1956 został w części zajęty przez wojsko, a w części przez miejskie
przedszkole. Początkowo tylko drugie piętro zajmowało biuro Wojskowej Komendy
Rejonowej. Od kwietnia 1965 roku wojsko zajęto dalsze pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego
Sztabu Wojskowego, Komendy Terenowej Obrony Przeciwlotniczej i na mieszkanie doktora
Witolda Dąbrowskiego. W roku 1971 nastąpiło wywłaszczenie rodziny Kwaśniewskich z
posiadania tej nieruchomości45. Od 1 sierpnia 1975 r cały budynek przejęła Wojskowa
Komenda Uzupełnień zastępując Miejski Sztab Wojskowy46.
Funkcjonowanie wojskowych służb poborowych w naszym mieście ma swój początek w
styczniu 1920 r. Wtedy to z Brzezin do Tomaszowa przeniesiono Powiatową Komendę
Uzupełnień 30. pułku Strzelców Kaniowskich. Ulokowana została we wschodniej oficynie
pałacyku rodziny Maurycego Piescha przy ówczesnej ul. św. Tekli 30 (obecnie ul. N.
Barlickiego). Komendantem PKU 30. pSK do grudnia 1920 r. był płk Lucjan Bończa Ruszczewski.
Od 10 grudnia 1920 r. stanowisko komendanta objął ppłk Władysław Łokczewski, którego w
maju 1922 r. zastąpił ppłk Mikołaj Pełczyński. W lutym 1920 r. utworzono dowództwo
garnizonu z siedzibą w tym samym miejscu co PKU 30. pSK. Od lutego następnego roku
nastąpiła zmiana nazwy PKU 30. pułku Strzelców Kaniowskich na Powiatową Komendę
Uzupełnień Brzeziny z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. W styczniu 1927 r. zlikwidowano
PKU w Tomaszowie Mazowieckimi i od tego czasu miasto podlegało PKU Łódź-Powiat47. W
1956 r. w mieście umiejscowiono Wojskową Komendę Rejonową. Jej zadania po 1965 r. przejął
Miejski Sztab Wojskowy. W roku 1975 utworzono Wojskową Komendę Uzupełnień, która do
końca 2010 roku obejmowała swym zasięgiem dwa powiaty (rejony): tomaszowski i

40

APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie
z 1939 r.), poz. 192 (dom inż. F. Kwaśniewskiego ul. Pałacowa 9).
41
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1639 (Teczka inspekcji budowlanej – opis nieruchomości przy ul.
P.O.W. 9).
42
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95, poz. 192.
43
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.).
44
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1639 (Dom Piotra i Magdaleny Kwaśniewskich).
45
APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi, sygn. 39/825/0/26/5930
(Wywłaszczenie nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Armii Ludowej 9, 1971-1973).
46
Rozkaz Nr 37 Ministra Obrony Narodowej z 31 V 1975 r.; Rozkaz Nr 005 Dowódcy Pomorskiego Okręgu
Wojskowego z 14 VI 1975 r.; Rozkaz Nr 023 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z 21 VI 1975 r.
47
W. Jarno, Zarys wojskowych dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk
Humanistycznych” 2015, nr 2, s. 155-160.
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opoczyński. Po reorganizacji administracji publicznej w 2011 r. doszły powiaty: piotrkowski i
radomszczański.

P.O.W. nr 10/12 - Ratusz z oficynami i Skwer Niepodległości. Historia powstania obiektu
przedstawiona przy opisie ul. Mościckiego.

P.O.W nr 11/15 (d. nr polic. 463) - Pałac Antoniego hr. Ostrowskiego obecnie Muzeum im.
Antoniego hr. Ostrowskiego. Obiekt wpisany do rejestru zabytków Urzędu Wojewódzkiego w
Łodzi: „Pałac” nr rej. 513-I-10 z 17.10.1950 r. i nr 342 z 29.12.1967 r., dawny park przy pałacu
wpisany jako „Park Miejski” nr rej. 397 z 14.09.1988 r.

Widok na pałac Ostrowskich od strony ulicy
P.O.W. Fot. z jesieni 2013 r. wykonana
przez Z. Dziedzińskiego.

Pałac Ostrowskich na fotografii z roku 1964. Zbiory
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Na
pierwszym planie jedna z latarń jakie stały przed
Magistratem.

Pierwszą okazałą budowlą jaka powstała w Tomaszowie był pałac Antoniego hr. Ostrowskiego.
Powstawał etapami. Najprawdopodobniej pierwszy etap budowy ukończono około roku 1812.
Powstał parterowy budynek, wymurowany z cegły i otynkowany, który połączony był z trzypiętrową wieżą. Początkowo dach pokryty był gontem. Wyjątkiem była wieża, której hełm po19

kryto blachą48. Już wtedy na wieży umieszczono herb Rawitów Ostrowskich 49. Elewacja frontowa z arkadowym przedsionkiem i wejściem zwróconym na południe. Jej budowniczym był
mistrz murarski Jan Komorowski z Ujazdu, który kierował się projektem autorstwa architekta
Fryderyka Alberta Lessla50. Prawdopodobnie ta najstarsza budowla nawiązywała do klasycyzmu, ulubionego stylu tego projektanta rezydencji magnackich 51. Około roku 1817 od strony
wschodniej dobudowano oranżerię i kaplicę. Wtedy też nad istniejącą parterową częścią zachodniego skrzydła nadbudowano piętro. Po tych zmianach pałac stał się budowlą asymetryczną, a dokonane urozmaicenie elewacji detalami architektonicznymi nawiązującymi do renesansu zmieniło jego styl. Jak wynika ze wspomnień A. Ostrowskiego, pałac był jego „wiejskim kasztelem na wzór angielski”, a trzypiętrowa wieża z tarasem widokowym służyła do obserwacji rozwijającej się osady. Po rozbudowie w pałacu było 18 pokoi, z tego 8 na dole, tyleż
na piętrze i dwa pokoje w antresoli. Ponadto były dwie kuchnie, pralnia, oranżeria i kaplica.
Przy pałacu postawiono budynek stajni i piwniczkę zwaną „lodownią”.
Nieco później z inicjatywy Józefy z Morskich Ostrowskiej, żony Antoniego, obok utworzony
został rozległy park, sad i ogród z chmielnikiem, który pozostawał pod opieką sprowadzonego
z Francji ogrodnika Tomasza Tranquille Cichockiego52. Dla rodziny ogrodnika wybudowano
drewniany dom. Przy skarpie stromo opadającej ku rzece, wybudowano dla służby piętrową
oficynę nazywaną wówczas domem czeladnym. Był to budynek murowany, otynkowany, podpiwniczony, ośmioizbowy.

48

A. Kędzierski, Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim. Zarys dziejów, wyd. II, Tomaszów Mazowiecki
2006.
Zob.
też:
D.
Warzocha,
Historia
pałacu
Ostrowskich,
https://www.muzeumtomaszow.pl/dzialy/historia/historia-palacu-ostrowskich [dostęp: 11.04.2022].
49
[A. Ostrowski], Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiey w ogolności a mianowiciey co do Izraelitów w
Polszcze, przez założyciela miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Paryż 1834, s. 122.
50
Ostrowscy i ich rezydencje. Referaty wygłoszone podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji 190 rocznicy
śmierci Tomasza hr. Ostrowskiego w Muzeum w Tomaszowie Maz. 15 lutego 2007 roku, red. W. Bogurat, A.
Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2007.
51
Fryderyk Albert Lessel był m.in. autorem projektu klasycystycznych pałaców w Błędowie dla Józefa Walickiego,
w Pęcicach dla ks. P. Sapiehy, w Podzamczu dla Zamoyskich.
52
J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów
Mazowiecki 1992, s. 28.
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Plan sytuacyjny pałacu i ogrodu z 1853 r. stanowiący załącznik do kontraktu kupna nieruchomości przez Adolfa
Kramma (8 mórg 156 prętów kwadrat parku z pałacem i zabudowaniami). Zbiory APTM.

W miarę rozwoju folwarku wybudowano drewnianą stodołę, murowaną owczarnię i oborę,
drewniany spichlerz, drewniany młyn wodny na kanale odchodzącym od rzeki Wolbórka (nr
polic. 464), gorzelnię (nr polic. 465) i drugi murowany dom za stajniami. Na wschód od pałacu
powstał murowany browar (nr polic. 466) i drewniany dom dla dzierżawcy browaru. Za folwarcznymi stajniami w kierunku południowym wybudowano murowany dom pocztowy, stajnię pocztową i chlewiki. Od strony północno zachodniej powstała gorzelnia z murowaną słodownią i drewniany dom jej dzierżawcy53.
Omawiając zabudowania przy pałacu chciałbym wspomnieć o całkiem zapomnianej budowli
jaką był murowany domek nazywany „pałacykiem hrabiny”, który wybudowano przed 1830 r.
na placu przy ówczesnej ul. Jeziornej nr polic. 259, nieomal przy samym brzegu stawu miejskiego (z przeznaczeniem na mieszkanie dla Julii Olimpii Michałowskiej, córki Antoniego hr.
Ostrowskiego, przyszłej żony Piotra Michałowskiego. Po konfiskacie dóbr dominialnych domek
popadł w ruinę54. W połowie XIX wieku wyceniono go na 286 rubli srebrem i kupił go Wilhelm
Bartnik.
Antoni Ostrowski z drugą małżonką Antoniną z Michałowskich (siostrą Piotra Michałowskiego)
zamieszkał na stałe w tomaszowskim pałacu w roku 1821. Od roku 1826, kiedy to w pałacu
znalazła siedzibę kancelaria gminy, prawdopodobnie miał tu swe mieszkanie Szymon Olszewski, plenipotent właściciela osady. W latach 1830-1831 przez pewien czas w pałacu mieszkał
Piotr Michałowski, brat żony A. Ostrowskiego.
W latach 1832-1835, po upadku Powstania Listopadowego i wyjeździe Antoniego hr.
Ostrowskiego do Francji, pałac pozostawał w użytkowaniu Jakuba Kempnera, dzierżawcy
miejscowych Zakładów Górniczo-Hutniczych. W roku 1835 odbyła się licytacja ruchomości
pałacowych, a w roku 1837 zapadła ostateczna decyzja o konfiskacie dóbr A. Ostrowskiego.
53

Spis zabudowań folwarku k. pałacu z 4/14 sierpnia 1848 r. dokonany przez burmistrza i ławników jako
przechodzących we władanie magistratu. Kopia spisu w posiadaniu autora.
54
Obecnie jest to ul. Farbiarska 20. Więcej o „domku hrabianki” w opisie zabudowy ul. Farbiarskiej.
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Wówczas wartość budynku oszacowano na 4810 rubli srebrem. Od tego czasu przez następne
kilkanaście lat pozostawał pusty. W roku 1853 odbyła się licytacja, na której wraz z parkiem
zakupił go miejscowy sukiennik, Adolf Kramm. Dwa lata później odstąpił nieruchomość
Stanisławowi hr. Ostrowskiemu55. W latach 1857-1860 nowy właściciel w oparciu o projekt
inż. architekta Bolesława Pawła Podczaszyńskiego dokonał gruntownej renowacji i na powrót
w wschodnim skrzydle urządził kaplicę 56.
W czasie powstania styczniowego (1863-1864) 14 pomieszczeń pałacowych zajętych zostało
przez wojsko rosyjskie na lazaret 57. W roku 1866 pałac w części zajmowany był przez służbę i
czeladź dworską, a część pozostawała niezamieszkana do dyspozycji właściciela 58. W latach
późniejszych było podobnie z tym, że w pałacu rezydowali administratorzy majątku. Właściciel
jak jego rodzina mieszkali na stałe w pałacu w Ujeździe.
Na początku 1922 r. Maria Delfina Ostrowska z Tyszkiewiczów, wdowa po zmarłym w roku
1917 Juliuszu Karolu Ostrowskim zaproponowała przekazanie pałacu na klasztor dla zakonu
Benedyktynów z Maredsous w Belgii. Przez niespełna rok, od 22 listopada 1922 r. do 9
listopada 1923 r. O. Klemens Dąbrowski i O. Jozafat (Stanisław) Ostrowski próbowali na
miejscu przejąć pałac i przystosować go dla potrzeb zakonu. Z powodu licznych trudności z
jakim spotkali się na miejscu i otrzymania korzystniejszej oferty przejęcia klasztoru w Lubiniu,
zrezygnowali z pałacu i wyjechali z Tomaszowa59.
W latach międzywojennych administratorem pałacu jak i miejscowych dóbr Ostrowskich był
Antoni Lubowiecki, który przez pewien czas miał tu swoje mieszkanie. W kancelarii pałacowej
załatwiał sprawy administrowania posiadłością. Właściciel, którym w tym czasie był Jan
Krystyn hr. Ostrowski mieszkał na stałe w Ujeździe. Pomieszczenia pałacowe i w oficynach
użyczał na siedziby kilku stowarzyszeń i instytucji. Między innymi miało tu siedzibę
Stowarzyszenie Rodzina Legionowa; Związek Oficerów Rezerwy; Związek Robotniczy
Włókniarzy „Praca”; Związek Legionistów; oddział łódzkiego Stowarzyszenia Kilińczyków i
Enzeterowców; Robotniczy Klub Sportowy „Lechia”; Klub Sportowy „Tomaszowianka” (boisko
w parku)60. Było tu też kino „Popularne”, a później kino „Luna” Maksymiliana Rubina i
piwiarnia Heleny Mogdans, redakcja tygodnika „Kurier Mazowiecki”. W roku 1936 władze
miasta nosiły się z zamiarem odkupienia od J. K. hr. Ostrowskiego pałacu i parku. Oszacowano
wtedy wartość obiektów i gruntów na około 100 tys. zł. Planowano renowację i adaptację
pałacu na siedzibę Ekspozytury Starostwa, klub miejski i bibliotekę61. Z uwagi na brak środków
w kasie miejskiej zamiaru tego nie zrealizowano.
W roku 1938 zarządca dóbr hr. Ostrowskich, którym wówczas był Antoni Lubowiecki zwrócił
się do władz miasta o zgodę na rozbiórkę pałacu. Była to tylko swego rodzaju odpowiedź na

55

Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD) Archiwum Ostrowskich z Ujazdu (dalej: AO), sygn. 1/344/0//0639 (Sprawy majątkowe, zakup w 1855 r. przez St. Ostrowskiego pałacu z ogrodem i domkiem murowanym).
Można przypuszczać, że zakup pałacu dokonany przez A. Kramma w 1853 r. został zlecony przez Stanisława
Ostrowskiego, który w tym czasie nie miał możliwości odzyskania rodzinnych majątków.
56
AGAD, AO, sygn. 1/344/0/-/0673 (Wydatki z lat 1857-1860 na remont pałacu i urządzenie kaplicy).
57
A. Wróbel, Powstanie Styczniowe w powiecie rawskim i w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] Za wolność, równość,
braterstwo. 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 2013, s. 63.
58
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.);
59
A. Maziarz Benedyktyni w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] Karty z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego. W 100.
rocznicę odzyskania nieodległości przez Polskę oraz 230-lecie powstania miasta, red. A. Wróbel, D. Warzocha,
Tomaszów Mazowiecki 2018, s. 199-217. O. Jozafat (Stanisław) Ostrowski był synem Juliusza i Marii Delfiny hr.
Ostrowskich.
60
J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz.cyt., s. 57-58.
61
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka Inspekcji Budowlanej. Obiekt P.O.W 15 – Pałac).
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wydany przez Prezydenta Miasta nakaz remontu obiektu62. W latach 30. XX wieku
zabudowania obok pałacu wynajęła na biura i magazyny spółdzielnia Związku Gospodarstw
Rolniczo-Handlowych handlująca ziemiopłodami i materiałami budowlanymi 63. W latach
okupacji niemieckiej Powszechna Spółdzielnia Rolno-Handlowa przeniosła biura do pałacu, a
w podwórku wzdłuż skarpy wybudowała wiatę-szopę na ekspozycję narzędzi rolniczych64. W
pierwszych miesiącach powojennych 1945 r. w pomieszczeniach pałacu ulokowała się
komenda Milicji Obywatelskiej i placówki handlowe GS „Samopomoc Chłopska”.
Od 1950 r. w dawnym pałacu Antoniego hr. Ostrowskiego ma siedzibę muzeum, które od 2007
r. oficjalnie nosi jego imię. W latach 1958-1968 staraniem ówczesnego dyrektora muzeum
Józefa Jastrzębskiego budynek poddano gruntownej renowacji. W 1964 r. od strony ul. P.O.W.
odtworzono zniszczone ogrodzenie i bramy 65. Pałac jest najcenniejszym i najstarszym
obiektem zabytkowym miasta.

Po lewej: Pałac Ostrowskich jako siedziba Powiatowej Spółdzielni Rolniczej „Samopomoc Chłopska”, ok. 1950 r.
Zbiory Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.
Po prawej: Widok na pałac od strony wschodniej. Fot. z 1963 r. wykonana przez pracowników WUOZ z Łodzi jako
dokumentacja prac remontowo konserwacyjnych. Zbiory WUOZ w Łodzi.

62

Czy historyczny zabytek hr. Ostrowskich będzie rozebrany, „Dziennik Piotrkowski”, nr 197, 19 VII 1938 r., s. 8.
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców z 1939 r.); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń
dla przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
64
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1639 (Teczka inspekcji budowlanej. Projekt budowy szopy przy P.O.W
11/15).
65
Tamże (Projekt ogrodzenia. Przedsiębiorstwo ES-BE-De z Łodzi).
63
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Rzut parteru dawnego pałacu Ostrowskich na planie z 1963 r. Zbiory APTM.

Fotografia z okresu międzywojennego
przedstawiająca zachodnie skrzydło i pałacową
wieżę. Nad głównym wejściem obecnie nie
istniejący wysunięty balkon podparty dwoma
kolumnami a z jego obu stron gazowe latarnie.
Pierwodruk: „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33
(Biblioteka MTM).
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Rzuty parteru i piętra domu jaki stał przy skarpie od północno wschodniej strony pałacu. Rysunki załączone do
projektu przed generalnym remontem tego obiektu w początku lat 60. XX wieku. Zbiory APTM.

Dom k. pałacu. Fotografia wykonana ok. 1942 r. Wówczas mieściły się tu biura Spółdzielni Rolno-Handlowej.
Zbiory J. Pawlika.
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Plan sytuacyjny przedstawiający zabudowę przy pałacu Ostrowskich w 1942 r. Rysunek załączony do projektu
budowy wiaty wystawowej na narzędzia rolnicze Spółdzielni Rolniczo Handlowej. Zbiory APTM.

Plan z 1969 r. przedstawiający zabudowę terenu przynależnego do Muzeum. Zbiory APTM.

Widok z roku 1969 na budynek pałacu Ostrowskich od strony ul. P.O.W. Fotografia T. Kawki w zbiorach kroniki
Tomaszowa Mazowieckiego autorstwa uczniów I LO. Zbiory biblioteki Związku Kombatantów RP.
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P.O.W nr 17. (d. nr polic. 470 i 471a, plac nr 93) Budynek biurowo usługowy TOMAX.

Kompozycja łącząca geometryczne bryły z szklaną fasadą budynku biurowo-handlowo-usługowego TOMAX była
pierwszym tego typu rozwiązaniem architektonicznym w Tomaszowie Mazowieckim.

W miejscu, gdzie obecnie stoi budynek Domu Handlowego TOMAX, w latach 20. XIX wieku
znajdowały się zabudowania należące do stacji pocztowej, którą „hrabia Antoni Ostrowski dla
wygody miejscowej ludności przeniósł z Lubochni do Tomaszowa”. W 1824 r. z tego miejsca
odjeżdżały ekstrapoczty, omnibusy i dyliżanse, które kursowały między Piotrkowem, Rawą i
Rokicinami oraz pomiędzy Brzezinami i Opocznem. Ten najstarszy budynek poczty znajdował
się w zaadaptowanej na ten cel murowanej owczarni 66. Oznaczony był numerem 310 a działka
nr 471a. W roku 1848 wartość domu pocztowego oszacowano na 594 rubli, stajni pocztowych
na 133 rubli, murowanej chlewni przy poczcie na 112 rubli. Najprawdopodobniej w roku 1850
budynek uległ zniszczeniu w pożarze. W roku następnym, kosztem 1393 rubli ze środków
rządowych, Ludwik Wodzyński wybudował nową, murowaną stację pocztową. Powstał
parterowy budynek z kamienia wapiennego i cegły, na rzucie prostokąta o długości 25,5 m i
szerokości 12 m z poddaszem i trzyspadowym stromym dachem krytym gontami. Elewacja
frontowa pięcioosiowa z wydatnymi dwuosiowymi ryzalitami flankowymi. W obu ryzalitach
wejście do odrębnych klatek schodowych, czy inaczej sieni komunikacyjnych. Ryzality
zwieńczone trójkątnymi, klasycystycznymi szczytami z okrągłymi otworami wentylacyjnym w
środku pola. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Lico ściany gładko otynkowane bez
ozdób architektonicznych z wyjątkiem mocno profilowanego gzymsu wieńczącego.
Kierownikiem, a raczej expedytorem tomaszowskiej poczty był w owym czasie Wincenty
Grudziński67. W roku 1890 przeprowadzony był gruntowny remont tego budynku 68.
Prawdopodobnie podczas tego remontu od strony południowej, budynek rozbudowano
dodając dwie osie z połacią dachową opadającą w kierunku południowym. Wtedy też dach
zmieniono pokrycie dachu z gontu na blachę 69. Od 1892 r. w budynku tomaszowskiej poczty
mieścił się też Oddział Banku Państwa70.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. tomaszowska poczta
ulokowana została w posesji byłego rosyjskiego urzędu poczt i telegrafów, przy ówczesnej ul.
Pałacowej 17. W 1918 r. wartość budynków dawnej poczty władze miasta wyceniły na 30 tys.
66

T. Seweryn, Historja powstania i rozwój m. Tomaszowa Mazowieckiego (1789-1900), „Echo Mazowieckie” 1927
nr 33 s. 10 (wydanie specjalne).
67
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/1, k. 21-24 (Akta tyczące się budownictwa z 1851 r.); tamże, sygn.
49/7/0/1.1/7, k. 542-543 (Czynsz z placów i gruntów).
68
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1313 (Remont urzędu pocztowo telegraficznego w Tomaszowie).
69
Opis na podstawie zachowanych fotografii z lat międzywojennych.
70
Więcej na temat funkcjonowania poczty w Tomaszowie Mazowieckim w opisie ul. Prezydenta I. Mościckiego.
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rubli. Na czele miejscowego urzędu stanął Stefan Kowalski. Po nim stanowisko to objął Edward
Ciećwierz. Już wtedy stary budynek stał się niewystarczający dla obsługi interesantów jak i nie
mógł pomieścić nowych działów tego urzędu. W roku 1927 zamierzano dokonać jego
rozbudowy lub też wybudować nowy budynek 71. Ostatecznie jednak w roku 1929 zakupiono
istniejący budynek dawnego Banku Handlowego przy ul. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
14/1872.

Po prawo budynek starej poczty przy ul. P.O.W. Fotografia z lat międzywojennych. Zbiory A. Kobalczyka.

Widok na budynek dawnej poczty. Fotografia prawdopodobnie wykonana ze schodów budynku magistratu w
1941 r. Zbiory NAC.

Z chwilą przeniesienia poczty do budynku przy ul. Mościckiego, dawny dom pocztowy
wykorzystywano w części na siedzibę organizacji społecznych 73, a w części na mieszkania. Nie
remontowany, zawilgocony, ze spróchniałym i przeciekającym dachem został w 1949 r.
rozebrany. W dwa lata później w głębi placu pocztowego o pow. ponad 6 tys. m 2 przy
skrzyżowaniu ul. P.O.W. z ul. Mościckiego (wówczas ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej)
wybudowano parterowy budynek garażowy połączony z niewielkim parterowym domem z
71

Nowy gmach poczty w Tomaszowie (rozmowa z naczelnikiem Ciećwierzem), „Echo Mazowieckie” 1927, nr 28,
s. 2.
72
Więcej na ten temat w opisie budynku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 14/18.
73
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/24-30 (Teczki stowarzyszeń).
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trzema dwuizbowymi mieszkaniami dla pracowników. Budynek ten przetrwał nieomal do
końca lat 90. XX wieku, kiedy to został rozebrany, a wschodnią część działki przeznaczono pod
budowę nowego gmachu sądu.

Plan sytuacyjny z roku 1951 obrazujący rozmieszczenie budynków pocztowych przy ul. P.O.W. 17. Litera „e”
zaznaczono stary budynek poczty wybudowany w połowie XIX wieku z kamienia wapiennego. Zbiory APTM.

Na północnej części dawnej działki pocztowej, która przylegała do zabudowań pałacowych w
roku 1923 wybudowano jednopiętrowy, niepodpiwniczony murowany z cegły i otynkowany
budynek Związków Zawodowych 74. Został on umiejscowiony na osi wschód-zachód szczytem
do ulicy. Wejście w elewacji południowej. Były w nim trzy sale posiedzeń, czytelnia, biblioteka,
na każdym piętrze toalety. Schody klatki schodowej drewniane. W latach powojennych od
1945 do 1960 r. dom w całości zajęty przez Klub Sportowy „Lechia”, a później Klub Sportowy
„Włókniarz”. Od 1960 r. obiekt przekazano na biura przedsiębiorstwa o nazwie Miejski Handel
Mięsem i Zakład Garmażeryjny, który w latach późniejszych przekształcono w
przedsiębiorstwo Miejski Handel Detaliczny (MHD), a następnie w WSS „Społem” Oddział w
Tomaszowie Mazowieckim. W głębi podwórka znalazła się rozlewnia piwa i magazyny tego
przedsiębiorstwa. W drugiej połowie lat 80. XX wieku budynek rozebrano.

74

APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/246.
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Rysunek elewacji i plan sytuacyjny
umiejscowienia budynku Związków
Zawodowych na planie z 1923 r.
Poniżej rzut parteru i piętra ww.
budynku. APTM, SPBETM, sygn.
49/1/0/-/249.

Elewacja budynku KS „Włókniarz” po planowanym remoncie i modernizacji w latach 50. XX wieku.

Rzut parteru i piętra pokazujący rozmieszczenie pomieszczeń w budynku Związków Zawodowych, a w latach 70.
XX wieku Spółdzielni PSS „Społem”. Zbiory APTM.

30

Pod koniec lat 80. XX wieku władze miejskie podjęły decyzję o budowie w tym miejscu gmachu
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projekt budynku wykonał inż. architekt Andrzej Dydusiak. Z
uwagi na brak środków w kasie miejskiej, budowa się ślimaczyła i ostatecznie w roku 1991
zdecydowano o zaprzestaniu tej inwestycji. Niewykończony budynek sprzedano prywatnemu
inwestorowi. W roku 1999 na zlecenie nowego właściciela Pracownia projektowa Staszewscy
Ziółkowscy z Łodzi przeprojektowała obiekt tak, aby mógł pełnić funkcję usługowo-handlową.
W grudniu roku 2001 oddano do użytku czterokondygnacyjny funkcjonalny budynek o
powierzchni użytkowej ponad 3 tys. m2 75. Charakteryzuje się nowoczesną bryłą o
zróżnicowanej architekturze, z lekką szklaną taflą fasady. Był to pierwszy wybudowany w
Tomaszowie Mazowieckim budynek w tak śmiałym i nowoczesnym stylu architektonicznym.

© Marian Fronczkowski
© Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
2022
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Informacja obecnego właściciela obiektu.
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