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Ulica Prezydenta Ignacego Mościckiego
(dawna ul. Piliczna, droga na Bocian, w czasach PRL ul. Armii Czerwonej)
Przez pierwsze 100 lat istnienia osady, a następnie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ulicę
tę nazywano Piliczną. Według spisu placów i ulic z 1866 r. odchodziła od ul. św. Antoniego w
kierunku wschodnim do granicy miasta, gdzie przechodziła w drogę do osady Bocian i
przeprawy promowej na rzece Pilicy 1. Od roku 1927 do roku 1939 nosiła nazwę ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego. W latach okupacji niemieckiej (1939–1945) nazwana została Pilica
Strasse. Początkowo po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wróciła do swojej poprzedniej
nazwy, ale już w roku 1946 przemianowano ją na ul. Armii Czerwonej 2. W roku 1990
przywrócono nazwę z okresu międzywojennego i od tej pory nosi nazwę ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego.
Dawna ulica Piliczna, a obecnie ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego jest jedną z najstarszych
ulic naszego miasta. W roku 1827 odnotowano, że przy ówczesnej ul. Pilicznej znajdowały się
dwa domy drewniane i jeden murowany. Dom murowany o nr polic. 66 wybudowany został
przez Jana Engela, katolickiego szewca przybyłego z Fraustadt. Dom drewniany, jednopiętrowy
o wymiarach 64 na 18 łokci należał do dziedzica osady Antoniego hr. Ostrowskiego, a drugi,
parterowy o wymiarach 36 na 12 łokci do Wilhelma Bomke. Ponadto w latach 30. XIX wieku
na przedłużeniu tej ulicy po północnej stronie drogi na Bocian (w miejscu, gdzie obecnie jest
budynek banku), była strzelnica najstarszego w naszym mieście stowarzyszenia „Bractwa
Kurkowego”. Warto przypomnieć, że do końca XIX wieku nazwa ul. Piliczna odnosiła się jedynie
do odcinka od ul. św. Antoniego do skrzyżowania z ówczesną ul. Pocztową. Do końca lat 60.
XIX wieku ulica od strony północnej była niezabudowana, graniczyła z ogrodem i terenem
folwarku Ostrowskich, oraz starym browarem. Zaliczano ją wtedy do ulic podmiejskich.
Dopiero od lat 70. XIX wieku rozpoczyna się rozwój zabudowy miasta w kierunku wschodnim.
Wtedy też rozpoczęto układanie betonowych chodników i brukowanie jezdni. Pierwszy bruk
ulica otrzymuje w roku 1893, ale koniec robót brukarskich i układanie chodników następuje
dopiero w roku 19123. Betonowymi płytami o wymiarach 50 x 50 cm, które wyprodukowano
w miejskiej betoniarni, wyłożono jej chodniki na długości ponad 1200 m w 1928 r. 4 Pierwsze 5
latarń gazowych oświetliło ulicę w 1910 r. Natomiast 25 latarń elektrycznych zainstalowano
po roku 19225. Po wojnie pierwsze oświetlenie w postaci 7 latarń o mocy 60 W i 3 latarń o
mocy 100 W6 zainstalowano w czerwcu 1945 r.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.1/88, k. 914 (Spis placów i ulic).
2
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i ZM), sygn.
49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty, teczka ZM nr T-V/168/1946, uchwała MRN nr 28 z 18 stycznia 1946 r. w
sprawie przemianowania nazw ulic – wyciąg z protokołu nr 19 uroczystej sesji MRN w Tomaszowie Maz z 20
lutego 1946 r.); Wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego – nazwy dzisiejsze i historyczne, opr. D. Warzocha,
https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/wykaz-ulic-tomaszowa-mazowieckiego-nazwy-dzisiejsze-ihistoryczne [dostęp: 02.05.2022].
3
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3018 (Brukowanie ul. Pilicznej w 1893 r.); tamże, sygn. 49/7/0/2.10/4625
(Brukowanie ul. Pilicznej w 1912 r.).
4
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1110 (Budowa i konserwacja ulic w 1928 r.). Chodniki układała firma Władysława
Rózgi.
5
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 405, 638 i 1713 (Oświetlenie ulic i umowa na oświetlenie wraz z planem oświetlenia
i sieci napowietrznej).
6
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/468 (Sprawy budowlane, teczka ZM T-V108-152/1945, oświetlenie ulic w
1945 r.).
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Kanalizację deszczową, a raczej kanał ściekowy, wybudowano około roku 1905. Jednak na
skanalizowanie i zbudowanie wodociągu trzeba było poczekać do roku 1961 7. Z tego też
powodu stan sanitarny posesji był fatalny. Z większości podwórek ścieki wypływały na ulicę i
dalej kanałem deszczowym przez Hrabski Ogród odprowadzane były do Wolbórki 8. W latach
międzywojennych ulica Prezydenta I. Mościckiego wraz z ulicą Mireckiego stanowiła 2209metrowy, miejski odcinek drogi państwowej nr 555. Od skrzyżowania z ul. św. Antoniego
pierwsze 130 m jezdni było wybrukowane kostką bazaltową, a reszta - kamieniem polnym. W
1956 r. położono bruk z kostki granitowej o wymiarach 9 x 11 cm na pozostałym odcinku, aż
do skrzyżowania z ul. Nowowiejską9. Roboty brukarskie wykonywało Miejskie
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane.
W roku 1955 przy tej ulicy stały 23 budynki parterowe, 10 budynków jednopiętrowych i 6
budynków dwupiętrowych. W 175 mieszkaniach zamieszkiwało 586 osób. W tej liczbie 52
mieszkania, w których było 99 izb, znajdowały się w zarządzie MZBM 10. Z tego okresu do
współczesności zachowało się ich kilkanaście. W sąsiedztwie wyrosły dwa duże osiedla
mieszkaniowe. Pierwsze z nich, Osiedle Zapiecek budowane w latach 70. XX wieku zajęło
południową część działek tej ulicy, począwszy od skrzyżowania z ul. Bohaterów 14-tej Brygady,
a skończywszy na skrzyżowaniu z ul. Bartosza Głowackiego. Drugie z nich, Osiedle Browarna
powstało współcześnie na miejscu dawnego browaru. Za sprawą ulokowanych przy tej ulicy
obiektów użyteczności publicznych, głównie gmachów Magistratu, ZUS, Sądu, Poczty i Urzędu
Gminy, pozostaje ona centrum administracyjnym miasta. Pomimo zmian w geografii
handlowej miasta, jest nadal jego istotnym elementem z uwagi na lokalizację takich obiektów
handlowych jak Dom Handlowy „Tomasz”, Dom Handlowy „Tomax”, Dom Handlowy „Rondo”
i sklep wielkopowierzchniowy „Lidl”. Ulica ta nadal też pełni istotną funkcję komunikacyjną,
łącząc centrum miasta z dzielnicami Ludwików i Białobrzegi.

7

APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej:
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1458 i 49/213/0/2.9/1462 (Budowa wodociągów i kanalizacji).
8
APTM, AmTM, gr. III, sygn.2179 (Stan sanitarny posesji ul. Mościckiego w 1937 r.).
9
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1422 (Sprawy ulic 1953-1958, przebudowa ul. Armii Czerwonej w 1956
r.); tamże, sygn. 49/213/0/2.9/1423 (Teczka GKM-II-1/60, ulice i place, wykaz ulic z podaniem ich długości).
10
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1490 (Teczka GKM IV/10/1955-1958 stan substancji mieszkaniowej
Tomaszowa Mazowieckiego).
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Fragment dawnej ulicy Pilicznej. Pierwszy z lewej to dom Koszerowskich, dalej dom Jenerów następnie spółki
Landau i Wajnberg. Fotografia z początku lat 90. XIX wieku (prawdopodobnie z 1893 r.). „Echo Mazowieckie”
1927, nr 33.

Fragment planu miasta z połowy lat 80. XIX wieku przedstawiający zabudowę placów przy ul. Pilicznej i Pałacowej.
Zbiory Jerzego Wojniłowicza, kopia w posiadaniu autora.
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Fragment północnej strony ul. Pilicznej pomiędzy ul. Pałacową a Browarną na planie z 1905 r. z zaznaczeniem
kanału ściekowego wód deszczowych odprowadzanych z tej ulicy przez browar i ogród hrabski do rzeki Wolbórki.
Zbiory APTM.

Zabudowa i dawni właściciele
Nr 2 - Dom Handlowy „Tomasz” (dawniej nr polic. 65, plac wg XIX-wiecznego dziennika
pomiarowego miasta o nr 88)

Fragment karty pocztowej z początku XX wieku z
widokiem na dwupiętrowy, narożny dom przy
zbiegu ul. Św. Antoniego z ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego. Zbiory G. Weglarskiego.
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Dwupiętrowy, narożny budynek przy zbiegu ul. Św. Antoniego z ul. Prezydenta I. Mościckiego
wybudowany w latach 1896–1897 w oparciu o projekt inż. architekta Wilhelma Sroki przez
Juliana Hopfenstanda11. W międzywojniu dom czynszowy należał do Beniamina Brzozy.
Zniszczony w trakcie działań wojennych w styczniu 1945 r. Po wojnie odbudowany z
przeznaczeniem na Dom Handlowy.
Historia i szczegółowy opis obiektu w części dotyczącej ul. Św. Antoniego.
Nr 3 (d. ul. Piliczna 3, działka nr 472) Dawny Młodzieżowy Dom Kultury i Powiatowe Centrum
Animacji Społecznej

Współczesny widok na dawny budynek szkoły.

Jednopiętrowy, murowany budynek wzniesiony w
latach 1912-1914 z przeznaczeniem na potrzeby czteroklasowej elementarnej szkoły
katolickiej12. Działka nr 472 o pow. 1365 m2. została wydzielona z placu kościelnego. Pow.
zabudowy to 308 m2. Po wybudowaniu był to budynek parterowy, siedmioosiowy z wejściem
przez sień od strony ulicy. W 1914 r. dobudowano piętro i otynkowano elewację. W tym
samym czasie w podwórku wybudowano parterowy budynek gospodarczy. Bryła budynku
zwarta, posadowiona na rzucie prostokąta. Elewacja frontowa pozostała siedmioosiowa, z
wyraźnie wyodrębnioną pilastrami osią środkową zwieńczoną zaokrąglonym szczytem. Lico
frontowej ściany na wysokości parteru rustykalnie boniowane. Pas piętra gładko otynkowany
z delikatnym łukowym gzymsem nadokiennym w każdej osi.
Po dobudowaniu piętra szkoła uzyskała siedem pomieszczeń wykładowych i jedno mieszkanie
o czterech izbach. Podwórko w części wybrukowano kamieniem polnym, a w części
przeznaczono na ogród13. Koszt budowy wyniósł 11 658 rubli, z czego 7 350 rubli miasto
otrzymało z dotacji rządowej. W roku 1918 po przejęciu budynku szkoły przez polskie władze
miejskie, wartość budynku wyceniono na 25 tys. rb. co stanowiło wówczas równowartość 125
tys. marek14. Początkowo mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1. Kierownikiem tej szkoły do
roku 1929 był Aleksander Terpiłowski15. Od roku 1931 w budynku ulokowano Państwową
Szkołę Powszechną nr 9, którą wcześniej miała siedzibę przy ul. Kaliskiej 37. Do 1939 r. w
budynku szkoły było też mieszkanie Władysława Niedzielskiego (kierownika szkoły).
W latach II wojny światowej parter budynku został zajęty przez Wehrmacht, a następnie przez
wydziały i biura starostwa. Na piętrze umiejscowiono niemiecką Szkołę Powszechną nr 2. W
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Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/6838;
tamże, sygn. 39/1/0/4/ 6001 (Projekt budowy domu na placu Hopfensztanda, pod nr. 65 przy rogu ulic Pilicznej i
św. Antoniego w Tomaszowie, piotrkowskiej guberni); tamże, sygn. 39/1/0/4/6662 (Akta dotyczące budowy
domu na placu Hopfensztanda pod nr. 65 w Tomaszowie).
12
APTM, AMTM, sygn. 49/7/0/2.10/4624 (Plan rozbudowy budynku szkolnego z 1912 r. przez dobudowę piętra).
13
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Akta inspekcji budowlanej).
14
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: 02.05.2022].
15
Biogram A. Terpiłowskiego (1863-1932) autorstwa J. Wojniłowicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z.
2, red. J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1997, s. 29-30.
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1940 r. na potrzeby wojska niemieckiego w podwórku, obok budynku gospodarczego
wybudowano drewniany barak (22 m długi i 8 m szeroki).
Po 1945 r. w budynku tym ulokowano Szkołę Handlową 16 oraz Szkołę Podstawową nr 9. W
roku 1954 budynek gruntownie wyremontowano, a w miejscu rozebranego baraku
wybudowano parterowy murowany budynek z przeznaczeniem na salę ćwiczeń
gimnastycznych. Od połowy lat 60. XX wieku budynek przeznaczono na siedzibę Zasadniczej
Szkoły Chemicznej i Technikum Ekonomicznego, a następnie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Od połowy lat 90. znajdował się tam Młodzieżowy Dom Kultury. Od roku 2017 służył za
siedzibę Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego (które
na początku 2020 roku przeniesiono na ul. Farbiarską 20/24) oraz filii Polskiego Centrum
Mediacji.

Rysunek elewacji na projekcie budowlanym
szkoły z 1911 r. W osi środkowej wejście główne.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4624 (Plan
dobudowy drugiej kondygnacji szkoły przy ul.
Pilicznej nr 3).

Budynek dawnej Szkoły Powszechnej Nr 1, a
następnie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul.
Prezydenta I. Mościckiego 3. W tym czasie
powstało drugie wejście od strony zachodniego
szczytu budynku. Fotografia z początku XX wieku,
źródło: „Tomaszów Bohaterowi Narodowemu”
(1918).

Nr 4 - Willa fabrykancka rodziny Szepsów (dawna ul. Piliczna nr polic. 66, nr działki 89) Dom
Bolesława Szepsa, współwłaściciela Starzyckiej Manufaktury Dywanów.

Współczesny widok na frontową elewację
dawnego domu Szepsów. Fot. Z. Dziedzińskiego z
2013 r.
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APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty. Wykaz budynków publicznych 1946 r.).
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Prawdopodobnie pierwszym budynkiem jaki stał w tym miejscu był murowany dom z czterema
oknami od frontu i dwoma w szczytach. Budynek parterowy, wybudowany około 1826 r. Na
parterze miał trzy izby i dwie izby na poddaszu. Należał do Jana Engela, szewca przybyłego do
Tomaszowa z Fraustadt17. W latach 30. XIX wieku mieszkali w tym domu: terminator szewski
Ignacy Godhule; czeladnik postrzygacz Krzysztof Beker; siodlarz Filip Mohl; terminator Jan
Han; wdowa R. Mayzner. W latach 40. XIX wieku właścicielem tej nieruchomości został August
Pollak. Nabył dom i plac od miasta 9 sierpnia 1842 r. płacąc 320 rubli18.
W deklaracjach z roku 1866 tyczących się dochodu z domów budynek ten nie występuje i
można przypuszczać, że został wcześniej rozebrany. Pod koniec XIX wieku na jego miejscu wybudowany został dom murowany, parterowy, otynkowany z mieszkalnym poddaszem. Inwestorem był Michał Wajnberg, nowy właściciel tej działki. W tym samym czasie w granicy działki
od strony wschodniej, wybudowano ceglany, dwupiętrowy budynek fabryczny. W latach 18971910 była tam tkalnia Beniamina Mordkowicza 19. W późniejszych latach XX wieku budynek
fabryczny zajmowali na fabrykę Śpiewak i bracia Weissowie. Działka i zabudowania w 1906 r.
wycenione zostały przez specjalistę Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego na
14780 rubli. Po śmierci Michała Wajnberga, który zmarł w 1914 r. jego córka Emilia miała kłopoty ze spłatą zaciągniętego pod zastaw tej nieruchomości kredytu. W roku 1924 zagrożona
licytacją, sprzedała nieruchomość przy ulicy Pilicznej 4 Starzyckiej Manufakturze Dywanów M.
B. Szepsa20.

Plan sytuacyjny z 1905 r. posesji
Michała Wajnberga przy ul. Pilicznej nr polic. 66/ nr hip. 59.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Akta składki ogniowej, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta
tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich 1830-1833).
18
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i kupno domów, kontrakt nr 1661).
19
APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP), sygn. 39/19/0/-/1837 (Akta dot. tkalni
B. Mordkowicza przy ul. Pilicznej nr polic. 66).
20
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/961 (Akta pożyczki nr 228).
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Obecnie stojący w tym miejscu budynek to willa Bolesława Szepsa, która została wybudowana
w miejscu parterowego, murowanego domu Michała Wajnberga. Budowę, a raczej przebudowę dawnego domu rozpoczęto w 1924, a zakończono rok później 21. Urzędowe potwierdzenie oddania domu do użytku nastąpiło 1 stycznia 1927 r. 22 Jest to dom jednopiętrowy, podpiwniczony, wybudowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany z bogato zdobioną elewacją frontową. Bryła budynku zwarta, posadowiona na planie prostokąta o wymiarach 19 m
długości i 13,5 m szerokości. Elewacja frontowa rozczłonkowana pilastrami przypominającymi
półkolumny. Wysoki cokół uwydatniony kolorystycznie. Na parterze w osiach skrajnych okna
zwieńczone półkoliście w oprofilowanych obramieniach. W osi środkowej okna prostokątne.
Na piętrze w osi środkowej wgłębiony, trójarkadowy portyk z trzema półkolistymi balkonikami
zabezpieczonymi metalowymi balustradami. Nad piętrem wydatny gzyms wieńczący, oparty
na ozdobnych wspornikach. Nad nim pełna, schodkowa attyka z okienkiem w osi i trójkątnym
szczytem. Na flankach attyki umieszczono dwa ozdobne wazony. Z obu stron budynku, od ulicy
posesję odgradza arkadowa ścianka sięgająca pierwszego piętra, którą wieńczy daszek nakryty
ceramiczną dachówką. Arkadowe otwory ogrodzenia w ½ wysokości z metalową kratą i taką
też furtą i bramą. Wewnątrz budynku zachowane bogate dekoracje sztukatorskie. Całość o
cechach eklektycznych z przewagą neobaroku i rokoka.
Po wybudowaniu w budynku było 11 obszernych izb mieszkalnych i dwie łazienki z lokalną
instalacją wodno-kanalizacyjną. Na parterze wejście przez westybul do poczekalni i holu,
wkoło którego rozmieszczono salon, pokój stołowy, gabinet, kuchnię i dodatkowe wyjcie kuchenne. Na piętrze nad holem galeryjka, z której wchodziło się do pokoju służbowego, pokoi
dziecinnych, sypialni, pokoju służbowego i oranżerii 23.

Rysunki z planu budowlanego przedstawiające rzut parteru i piętra budynku przy ul. Prezydenta Mościckiego 4.

Działka na jakiej znajduje się willa zajmuje 2450 m 2. Poza willą, po lewej stronie podwórka
znajdowała się dwupiętrowa oficyna, która była budynkiem pofabrycznym, który w latach międzywojennych zajmowany był na skład mebli i zakład stolarski. W głębi podwórka stał parterowy budynek mieszkalny.

21

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 734 (Akta ogrodów i plantacji miejskich, korespondencja Magistratu z Bolesławem
Szepsem).
22
APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/95 (Zestawienie z 1939 r.,
nowe domy, poz. 561).
23
Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), teczka Inspekcji
Budowlanej Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego Tomaszowa, pismo z 12 VI 1933 r. od Wydziału
Technicznego do Wydziału Skarbowego Magistratu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
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W wilii tej od 1927 r. do września 1939 r. mieszkali Bolesław i Aleksander Szepsowie. Dwa
pokoje wynajmowane było na kancelarię adwokata Maksymiliana Katza, dwa pokoje na biura
architekta Wilhelma Sroki, a jedno dwupokojowe mieszkanie wynajmowała Helena Woźniak 24.
Pozostali współwłaściciele Starzyckiej Fabryki Dywanów, Jakub Szeps i jego siostra Jetta z mężem Maurycym Szczęśliwym, mieszkali w kamienicy przy ul. Mościckiego 38. Ich rodzice w
domu przy ul. Głównej (w tej samej kamienicy przy Mościckiego 38 spędziła lata wojny pani
Roma Boniecka, która opisała losy wojenne swej rodziny i innych mieszkańców tej kamienicy
w wydanej w 2019 roku książce pt. „Wyłuskane z pamięci”. Babcia pani Romy Bonieckiej była
wieloletnią dozorczynią w kamienicy przy Mościckiego 38 i bardzo dobrze znała rodzinę Szepsów. Wszyscy członkowie tej rodziny zamieszkujący kamienice przy Mościckiego 38 zginęli w
Treblince).
Boruch vel Bolesław Szeps (1884-1940) był fabrykantem, ale też działaczem społecznym i
filantropem. Jako prezes Związku Opieki nad Sierotami Żydowskimi RP „Centos” zainicjował
budowę „Domu Sierot”. Przeznaczał znaczne sumy na dożywianie dzieci. Patronował budowie
Gimnazjum Żydowskiego przy ul. Wieczność 42. Przed wybuchem wojny wspierał działalność
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Komitet Subskrypcyjny Pożyczki Obrony
Narodowej. W 1939 roku został mianowany przez Niemców prezesem Judenratu, czyli
całkowicie zależnej od okupanta Rady Żydowskiej. Pobity w tomaszowskiej siedzibie gestapo,
zmarł 27 grudnia 1940 r. Jego syn Aleksander Szeps prawdopodobnie zginął w Treblince 25.
Od połowy września 1939 r. budynek zajęty na kwatery dla oficerów Wehrmachtu. Po 1945 r.
jako budynek opuszczony pozostawał w dyspozycji władz miejskich. W głównym budynku miał
siedzibę miejscowy zarząd Związku Walki Młodych, a następnie miejscowy oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża. W listopadzie 1947 r. Sąd Grodzki przyznał prawo własności do tej nieruchomości Marii Wędzikowskiej26. W latach 60. XX wieku umiejscowiono w nim stację pogotowia ratunkowego i punkt krwiodawstwa PCK. Nieco później miał tu też siedzibę miejscowy
inspektorat ZUS27.
Do roku 2016 w podwórku posesji znajdował się budynek magazynowo fabryczny z lat 90. XIX
wieku wzniesiony przez Juliusza Wajnberga. W tym budynku po 1945 r. Bolesław Kotulski prowadził zakład stolarski o nazwie Tomaszowska Wytwórnia Listew i Ram 28. W latach późniejszych budynek wykorzystywany do celów gospodarczych i magazynowych, najpierw przez
PCK, a później Urząd Gminy. Obecnie w jego miejscu wybudowano nowy budynek o podobnym wyglądzie (wzniesiony w 2017 r.) z przeznaczeniem na biura Urzędu Gminy (wiejskiej)
Tomaszów.

24

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców).
Biogram B. Szepsa zob.: K.T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki
2010, s. 242-243.
26
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne 1947. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego na skutek przyznania prawa własności przez Sąd Grodzki w Tomaszowie
Mazowieckim).
27
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1711 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii Czerwonej).
28
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
25
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Nr 5/7 (adres ul. P. O. W. 10/16) - MAGISTRAT I SKWER NIEPODLEGŁOŚCI

Tomaszowski Magistrat na karcie pocztowej z
końca lat. 20 XX wieku. Zbiory prywatne G.
Węglarskiego.

Trzykondygnacyjny budynek Magistratu
wybudowany został w latach 1925-1927. Projektantem budowli był warszawski inż. architekt
Aleksander Damazy Raniecki. Roboty budowlane ziemne, ciesielskie i murarskie w niespełna
dwa lata wykonało miejscowe przedsiębiorstwo Edmunda Błaszkowskiego. Obiekt jako jeden
z niewielu w mieście otrzymał wodociąg, kanalizację, oświetlenie elektryczne i instalację
odgromową. Projekt i wykonawstwo artystycznego wykończenia wnętrz to dzieło prof. Jan
Bukowskiego w Krakowa, z którym współpracował Władysław Holewiński i Maurycy Gutter.
Gmach główny jak i oficyny zbudowano w jednolitym stylu klasycystycznym z pewnymi
elementami modernistycznymi. Elewacje bez przesadnych ozdób, łamanych linii i
ornamentacji. Na uwagę w tej trzykondygnacyjnej monumentalnej budowli zasługuje elewacja
wschodnia. Jej fasada z wysuniętym portykiem i z rzędem prostych filarów tworzących
podcienie, poprzedza główne wejście do budynku. Filary bez większych ozdób wspierają 18metrowy, otwarty z trzech stron balkon. Nad balkonem strzeliste okna sali posiedzeń. Płaski
dach osłania attyka w formie dekoracyjnej ścianki, na której umieszczono napis „MAGISTRAT
/ 1927 r.” (później napis zmieniono, zastępując jednowyrazową nazwę określeniem „ZARZĄD
MIEJSKI”, w końcu pod okupacją niemiecką i tę nazwę usunięto – do dziś pozostał tylko rok
oddania gmachu do użytku). Budynek główny, posadowiony na planie prostokąta, połączono
arkadowymi ściankami z dwoma oficynami w taki sposób, że od zachodu utworzono zamknięty
wewnętrzny dziedziniec. Wnętrza budynku umiarkowane w dekoracji, przestronne i
funkcjonalne. W części parteru duży hol stanowiący poczekalnię dla interesantów, którego
sklepienie opiera się na dwóch szeregach filarów. Na piętrze znajduje się sala posiedzeń Rady
Miejskiej, nad którą umieszczono galerię dla publiczności. Obecnie galeria przerobiona na
pokoje biurowe. Zachowały się polichromie autorstwa profesora Jana Bukowskiego,
krakowskiego malarza i grafika. W rogach sali tegoż artysty symboliczne cnoty główne:
roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie 29. Na uwagę zasługują też wejścia do
oficyn. Wysokie na 3 metry, drewniane, dwuskrzydłowe drzwi umieszczone zostały w portalu
utworzonym z dwóch półkolumn w porządku toskańskim, które podtrzymują trójkątny szczyt
o gładkim polu tympanonu.
Do roku 1921 w miejscu, gdzie znajduje się gmach Urzędu Miasta Tomaszowa był plac
stanowiący pozostałość dawnego ogrodu przypałacowego, który od roku 1884 był publicznym
parkiem miejskim30. W listopadzie 1924 r. wzniesiono tu skromny obelisk projektu prof.
Tadeusza Seweryna ku czci poległych w latach wielkiej wojny żołnierzy Legionów Polskich 31.
29

„Echo Mazowieckie” 1927, nr 33, s. 41-46.
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1837 (Roboty przy urządzaniu parku przy ul. Pałacowej, 1881-1884); tamże,
sygn. 49/7/0/2.10/2356 (Budowa parku przed Urzędem Pocztowo-Telegraficznym, 1887-1888).
31
Po rozpoczęciu budowy Magistratu Pomnik Legionistów przeniesiono na zachodni skraj ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
30
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Już w grudniu 1918 r., a więc niespełna miesiąc po odzyskaniu niepodległości zrodził się zamysł
budowy siedziby dla władz miejskich. Początkowo zamierzano wybudować budynek, który
nawiązywał w swych założeniach do projektu z 1906 r. (zakładał on ulokowanie w jednym
budynku biur Magistratu, Sądu Grodzkiego, Hipoteki i Straży Ziemskiej) Kosztorys z 1906 r.
opiewał na 100 tys. rubli. W roku 1918 szacowano koszt budowy na około 1 mln marek 32.
Pod koniec roku 1921 temat budowy wszedł w fazę planowania. Nowy gmach miał zostać
posadowiony pomiędzy ulicami Pałacową, Piliczną i Pocztową na placu o pow. 2940 m².
Inicjatorem budowy był Karol Lechowicz - ówczesny prezydent miasta, który przy poparciu
Ignacego Owczarskiego i Wincentego Rybaka uzyskał akceptację zamierzenia w ówczesnej
Radzie Miejskiej. W dniu 24 czerwca 1925 r. odbyło się położenie kamienia węgielnego, w
którym to wziął udział Stanisława Wojciechowski, Prezydent RP. W „Akcie Założenia Kamienia
Węgielnego” zaznaczono, że „… Magistrat Miasta Tomaszowa w osobach: Karola Lechowicza,
Prezydenta Miasta, Alfreda Britzmana, Vice Prezydenta, D-ra Ludwika Fruchta, Władysława
Cychnera i Jana Goździka, Ławnicy oraz Rada Miejska pod przewodnictwem Wincentego
Rybaka, myśl wniesienia tego gmachu rzucili i według wzorów przez architekta Aleksandra
Ranieckiego do jej wykonania przystąpili…”.
Uroczyste poświęcenie i otwarcie nowo wzniesionego obiektu nastąpiło 24 czerwca 1927 r.
Wydarzenie upamiętniono wmurowaniem marmurowej tablicy pamiątkowej, którą
umieszczono w przedsionku po prawej stronie od wejścia 33. W tym czasie trwała jeszcze
budowa dwóch oficyn, które oddano do użytku dopiero w roku 1928 i 1929. Całkowita pow.
zabudowy wyniosła 2555 m². W oficynach znalazł siedzibę Sąd Pokoju, Hipoteka, Sędzia
Śledczy Biblioteka Miejska i Urząd Skarbowy.

Po lewej: oryginalna tablica pamiątkowa z 1927 r. (źródło: „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33). Po prawej: tablica
zrekonstruowana w 2020 r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (fot. Dariusz
Kwapisiewicz, źródło: https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/-190-lat-tomaszowa-uroczystosci-hejnalodsloniecie-tablicy/)

Przed głównym wejściem do Magistratu około roku 1928 utworzono niewielki skwer.
Zaprojektował go prof. Leon Danilewicz, dyrektor plantacji miejskich w Warszawie, a

32

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133, k. 46-47 (Budownictwo 1918, opracowanie Magistratu m. Tomaszowa z 15 XII
1918 r. w sprawie kierunków planowanych robót publicznych).
33
Tablica wykonana z jasnego marmuru przez Zakład Kamieniarski Hermana Pfitznera ul. Cmentarna 15 w Łodzi.
Została zniszczona przez okupanta niemieckiego jesienią 1939 r. Podczas uroczystości 190-lecia praw miejskich
Tomaszowa 8 września 2020 r. odsłonięto jej replikę.
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nasadzenia i alejki wykonał Wawrzyniec Zysiak, tomaszowski ogrodnik miejski 34. W listopadzie
1929 roku we wschodniej części skweru posadowiono pomnik w formie sarkofagu „Grób
Nieznanego Żołnierza”. Był to pomnik wykonany przez łódzką pracownię kamieniarską
Hermana Pfitznera z bloków i płyt czerwonego piaskowca „Wąchock” 35. Pomnik kosztował
około 4200 zł. Zniszczony przez okupanta niemieckiego pod koniec 1939 r. zrekonstruowany
w 2008 r. tyle, że w innej formie i z zupełnie innego rodzaju materiałów. Wtedy to skwerowi
nadano nazwę „Skwer Niepodległości”.
Kompleks budynków przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego do września 1939 r. był
siedzibą Prezydenta Miasta Tomaszowa, Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego, Ekspozytury
Starostwa Brzezińskiego, Urzędu Skarbowego i Komunalnej Kasy Oszczędności miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Od roku 1928 do 1939 w oficynach miała siedzibę Biblioteka
Miejska z czytelnią, Sąd Grodzki, biuro Sędziego Śledczego. W okresie okupacji niemieckiej
1939-1945 był początkowo siedzibą Zarządu Miejskiego, a następnie biur Starostwa
Tomaszowskiego. Po 1945 r. był siedzibą Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miasta. Od roku
1950 w południowej oficynie umiejscowiono Urząd Stanu Cywilnego. W północnej oficynie
mieścił się Wydział Kultury i miało siedzibę biuro WKU. W 1950 r. (na mocy ustawy z dnia 20
marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej36) Zarząd Miasta
zastąpiono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a biura Zarządu Miasta przemianowano na
biura PMRN. W grudniu 1973 r. po kolejnej reformie administracyjnej, w miejsce PMRN
utworzono Urząd Miejski.

Fragment sali posiedzeń Rady Miejskiej
w budynku tomaszowskiego Magistratu.
Fotografia przedstawia stan z 1927 r.
źródło: „Echo Mazowieckie” nr 33 z 1927
r. Jest również w zbiorach NAC.

34

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133 (Budownictwo 1918).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1236, k. 274-276 (Roboty budowlano-techniczne, teczka Magistratu 66/1929);
tamże, k. 118 i 302 (Zezwolenie Wojewody Łódzkiego na budowę pomnika).
Zakład Hermana Pfitznera mieszczący się przy ul. Cmentarnej 15 w Łodzi w roku 1929 poza sarkofagiem pomnika
„Grób Nieznanego Żołnierza” wykonał też zamówione przez tutejszy Magistrat marmurowe tablice pamiątkowe.
Jedna z nich umieszczona została w przedsionku głównego budynku Magistratu, a druga w holu nowego budynku
Państwowej Szkoły Powszechnej przy ówczesnej ul. Szosa Warszawska 59 w Starzycach (dziś ulica Warszawska).
36
Dz. U. 1950, nr 14, poz. 130.
35
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Drzwi wejściowe do budynku oficyny od strony ul.
Prezydenta Ignacego Mościckiego zostały ujęte w
klasycystyczny portal. Fotografia z lutego 2019 r.

Nr 6 - Miejska Biblioteka Publiczna i Kino „Włókniarz” (dawny nr polic. 67, działka nr 72)

Budynek dawnego Klubu Miejskiego przy ul.
Prezydenta I. Mościckiego 8. Fotografia z lat 70. XX
wieku wykonana przez Stefana Marcinkowskiego.

W opisie ulic z 1827 r. oraz w planach zabudowy miasta z 1830 r. zapisano, że działka o nr 72
jak i drewniany dom pod nr polic. 67, należała do rodziny postrzygacza Wilhelma Bomke 37. Rok
później w wykazie składki ogniowej za 1831-1832 r. wykazano dom i działkę jako należące do
postrzygacza Gotliba Herknera, który do Tomaszowa przybył z Warszawy38.
W roku 1866 w deklaracjach dochodu z domów Gotlib Herkner nadal występuje jako właściciel
tej nieruchomości. Z zamieszczonego w tym dokumencie opisu wynika, że był to dom
drewniany, parterowy, w którym poza właścicielem mieszkał Haim Briner, szewc Romuald
Lachocki, szewc Józef Majerowicz i stolarz Antoni Metrzych39. Należy zaznaczyć, że wówczas
37

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego (dalej MTM), Dział historycznonumizmatyczny (ewidencja dodatkowa), plany miasta i rynku św. Antoniego z 1830 r., sygn. MT/ED/H/144-145.
38
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Akta składki ogniowej, 1830-1831 i spis domów z 1831 r.).
39
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Akta składki ogniowej, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz
ognisk, 1849); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
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parcela miała 9 230 m2. Dom stał frontem do ulicy Pilicznej. Od wschodu nieruchomość
sąsiadowała z budynkiem o nr polic. 68 w którym był szynk i sala teatralna zwana „Redutową”.
W latach 1903-1904 na tej samej parceli (należącej już do spadkobiercy Gotlieba Herknera,
którym był Paweł Herkner) został wzniesiony od podstaw gmach Tomaszowskiego
Towarzystwa Teatru Miejskiego40. Środki na budowę pochodziły w części ze składek
przemysłowców, a w części z kredytu bankowego. Projektantem budynku był architekt Karol
Kleiber. Elewacja frontowa dwukondygnacyjna, wieloosiowa, rozczłonkowana pilastrami.
Część środkowa pięcioosiowa, wyodrębniona boniowanymi lizjerami, tworzy pozorny ryzalit
zwieńczony pełną attyką zdobioną sztukaterią. W środkowej osi wysokie, drewniane drzwi
wejściowe. W obrębie ryzalitu okna piętra z półkolistymi sklepieniami. Pozostałe okna
prostokątne. W przyziemiu wyraźny wysoki cokół.

Rysunek pierwszej wersji fasady teatru zaprojektowanego przez inż. architekta Karola Kleibera w 1903 r. na
zlecenie Miejskiego Zgromadzenia Towarzyskiego w Tomaszowie. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9909.

Od strony południowej do głównego gmachu przybudowano salę widowiskowo-teatralną,
której budowę zakończono w roku 1908. W tym samym czasie w głębi podwórza powstał
parterowy budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Całość tworzy zwartą bryłę
posadowioną na rzucie przypominającym literę V. Ogólna powierzchnia zabudowy to 810 m 2.
Obiekt klubu i teatru skanalizowano, a wodę czerpano z wierconej studni 41. Podwórze
wybrukowano, a w głębi urządzono park. Tam też posadowiono drewniany, ozdobnie
wykonany budynek o wymiarach 20 na 10 m z dużymi przeszklonymi oknami i drzwiami.
Początkowo altanę przeznaczono na strzelnicę sportową, później przerobiono ją na altanę
muzyczną z bufetem. W drugiej połowie lat 40. XX wieku altana służyła jako sala zabaw
tanecznych. Na początku lat 50. została rozebrana i przeniesiona na teren I Liceum
Ogólnokształcącego, gdzie została zaadaptowana na salę gimnastyczną42.

40

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9909 (Budowa przez Pawła Herknera w Tomaszowie, przy ulicy Pilicznej pod
numerem 67 murowanego, piętrowego domu dla Miejskiego Zgromadzenia Towarzyskiego oraz parterowych
budynków gospodarczych).
41
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Inspekcja Budowlana).
42
Informacja od T. Kawki.
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Rysunek elewacji bocznej sali widowiskowej teatru miejskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9909.

Plan sytuacyjny i plan sali widowiskowej budynku kina i teatru przy ul. Pilicznej 12 sporządzony w 1910 r. w
związku z elektryfikacja tego budynku na zlecenie Towarzystwa Teatru Miejskiego reprezentowanego przez I.
Chrumskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18323.
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Rzut i rysunek elewacji frontowej z projektu budowy strzelnicy na terenie ogrodu w głębi placu Klubu Miejskiego.
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Teczka Inspekcji Budowlanej).

Od roku 1910 w sali widowiskowej Klubu Miejskiego znalazło siedzibę tomaszowskie kino o
nazwie „SFINKS”43. Funkcjonowało ono do roku 1914, co potwierdzają ogłoszenia i artykuły
prasowe w „Kronice Piotrkowskiej”, które kilkakrotnie wspominają o takim iluzjonie w
Tomaszowie Rawskim44. Tak wówczas nazywano Tomaszów. Kontynuatorem „SFINKSA” stał
się kinematograf „MODERN”45. To prywatne kino prowadzone było na początku przez
Władysława Wiśniewskiego, a następnie przez Sabinę Kapuścińską-Skórkowską46. W głównym
budynku Klubu od 1922 do 1929 r. funkcjonowało kasyno oficerskie. W okresie
międzywojennym reprezentantem Tomaszowskiego Towarzystwa Teatru Miejskiego był
Aleksander Müller, właściciel fabryki dywanów.

Fragment budynku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 8 na fotografii z lat 40. XX wieku. Przed wejściem
reklama kina „Capitol”. Fotografia ze strony internetowej fotopolska.eu
43

APŁ, RGP sygn.39/1/0/3/1059 (Założenie kinematografu w Tomaszowie).
Dział ogłoszeń, „Kronika Piotrkowska” 1911 nr 5, 18; 1912 nr 10, 11, 13, s. 7-8.
45
Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa. Annuaire de la
Pologne (y compris la v. l. de Dantzig) pour le commerce, l'industrie, les métiers et l'agriculture, Warszawa 1929,
s. 996 (Tomaszów Mazowiecki – kina).
46
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 796, k. 1.
44
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W latach II wojny światowej obiekty dawnego Klubu Miejskiego zajęte zostały przez władze
okupacyjne na „Soldatenheim” czyli Dom Żołnierza Niemieckiego i na kino „Capitol”. Miał tu
również swe mieszkanie Max Müller, współwłaściciel fabryki Lüdert & Müller. Od wiosny 1945
r. budynek zajęty na Dom Żołnierza Polskiego47. Latem 1945 r. do będącej w dobrym stanie
sali teatralno-kinowej przedwojennego kina „Modern” (z widownią na 500 miejsc 48) zawitało
kino objazdowe Wojska Polskiego. Po 1947 r. budynki Klubu Miejskiego i Tomaszowskiego
Towarzystwa Teatru Miejskiego przejął w posiadanie Robotniczy Dom Kultury Związku
Zawodowego Robotników i Pracowników Przemysłu Włókienniczego. Stał się on następnie
Zakładowym Domem Kultury „Włókniarz”. Na parterze głównego budynku mieściła się
klubokawiarnia „Literacka”. Na piętrze był klub racjonalizatorów, biblioteka i czytelnia, pokój
muzyczny i do połowy lat 60. biura Związku Młodzieży Socjalistycznej. W październiku 1992 r.
Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, działając w imieniu Skarbu Państwa, przekazał
nieodpłatnie budynki „Włókniarza” dla władz samorządowych miasta 49. Z kolei w kwietniu
1996 r. prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego uczynił głównym użytkownikiem i
administratorem całego kompleksu budynków dawnego MDK „Włókniarz” przy ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego 6 - Miejską Bibliotekę Publiczną 50. Od tego czasu Miejska Biblioteka
Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim jest również administratorem sali kinowej 51. W
budynku poza MBP i kinem znajdują się też biura jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego.

Nr 8 - Kamieniczka Koszerowskich (d. nr polic. 68, nr działki 73). Dawny dom szewca Hersza
Koszerowskiego, prowadzącego w latach międzywojennych hurtowy i detaliczny handel
obuwiem (jeden z jego sklepów znajdował się na parterze nieistniejącej już, bo spalonej w
czasie wojny kamienicy przy ulicy Antoniego 20).

Współczesny wygląd elewacji frontowej
dawnego domu Hersza Koszerowskiego
przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 8.
Fotografia z 2018 r.

Na wykazie składki ogniowej za 1830-1831 r. zaznaczono, że pod nr polic. 68 znajdował się
magazyn na skład żelaza oraz dom parterowy, trzyizbowy, z trzema oknami od ulicy, dachem
krytym dachówką i salą teatralną. Nieruchomość stanowiła własność Skarbu Królestwa52.
Należy sądzić, że na tej działce o dawnym nr polic. 68 około roku 1825 ze środków Antoniego
hr. Ostrowskiego został wzniesiony drewniany budynek o wymiarach 84 na 21 łokcie,
47

APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/477 (Drogi, ulice i mosty. Wykaz budynków publicznych, 1946).
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/7/365 (Sprawozdania, pozwolenia na zabawy i imprezy, 1947).
49
Dokument przekazania w aktach środków trwałych MBP w Tomaszowie Mazowieckim (MBP-232).
50
Teczka ewidencji środków trwałych Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP-232).
51
Dokumentacja środków trwałych MBP. Księga obiektu, s. 6.
52
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Akta składki ogniowej, 1830-1831).
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nazywany „Salą Redutową” lub „salą Apolla”. Budynek budowany był z przeznaczeniem na
szynk z salą tańców. W miejscu tym do czasu wybudowania przy Rynku św. Józefa (dziś Plac
Kościuszki) ewangelickiego kościoła św. Trójcy, odprawiane były niedzielne nabożeństwa. Od
roku 1829 dzierżawił ją szynkarz Krystyn Lorenc, który posiadał jeszcze jeden szynk w Rynku
(pod nr polic. 19). Na planie z 1830 r. zaznaczono, że w tym miejscu stały trzy niewielkie
drewniane budynki i jeden duży, również drewniany. Prawdopodobnie w dużym budynku
mieściła się sala teatralna. Nie wykluczone, że na poddaszu były też mieszkania. W latach 30.
I 40. XIX wieku w tym miejscu miały mieszkania rodziny górnika Franciszka Korawskiego,
kuźniaka Karola Waysa, wyrobnika Johanna Fryderyka Hintza, wyrobnika Karola Stasiaka i
wyrobnicy Julianny Renschler.
Budynek „Sali Redutowej” uległ zniszczeniu w wyniku pożaru jaki miał miejsce 21 sierpnia 1839
r.53 W wykazie składki ogniowej i spisie ognisk za 1842 i 1849 r. zaznaczono, że pod nr polic.
68 nadal znajdowała się sala teatralna. Prawdopodobnie budynek został odbudowany. W
latach 60. XIX wieku nieruchomość podzielono na dwie działki o nr 68 i 68a. Jedna o nr 68 stała
się własnością Ferdynanda Jenera, a druga o nr 68a zakupiona została przez Jakuba Landau.
Po roku 1870 pod nr 68a wybudowano nowy, murowany dom i nazwano go „Resursą”. Od
1885 r. mieścił się w niej klub dla oficerów rosyjskich i członków Towarzystwa Popierania
Przemysłu i Handlu. Była tam też biblioteka i czytelnia gazet. Budynek „Resursy” w drugiej
połowie lat 80. XIX wieku rozebrano. Prawdopodobnie część materiałów wykorzystano do
budowy nowego domu, który został wzniesiony przez Racę i Hersza małżonków
Koszerowskich.54

Plan sytuacyjny działki nr 73, nr polic. 68 wykonany w 1853 r. przed jej podziałem i sprzedażą. Zbiory APTM.

53

W. Rudź, 100-lecie tomaszowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 1877-1977, Tomaszów Mazowiecki 1989, s. 60.
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Podatek od nieruchomości, 1937-1938); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis
właścicieli nieruchomości); APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1022 (Akta nr 89).
54
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Pierwszy z prawej strony
parterowy budynek z gankiem
to siedziba Klubu Miejskiego
nazywanego też „Resursą”. W
latach 1885-1903 mieścił się
tam klub dla rosyjskich
oficerów oraz Towarzystwo
Popierania
Przemysłu
i
Handlu.
Dalej
fragment
południowej
strony
ul.
Pilicznej z widocznym domem
Hersza Koszerowskiego a dalej
domem Ferdynanda Jenera. Z
lewej fragment ogrodzenia
kościoła św. Antoniego. Źródło:
Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta,
red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź
1980, wklejka po s. 88.

Dom Koszerowskich został wybudowany z kamienia wapiennego i cegły na planie
wydłużonego prostokąta o zwartej, jednokondygnacyjnej bryle, ze ścianą frontową
dziewięcioosiową, w osi środkowej wejście do przechodniej sieni komunikacyjnej. Oś ta
zaznaczona dwoma pilastrami imitującymi kolumienki sięgające do gzymsu pierwszego pietra.
Podobne pilastry w narożnikach. Wydatny gzyms między kondygnacyjny biegł przez całą
długość elewacji. Nad drzwiami sieni wysunięty balkon z metalową balustradą o motywach
geometrycznych. Poddasze użytkowe doświetlone i wentylowane okienkami umieszczonymi
na głównych osiach pionowych elewacji. Dach dwuspadowy kryty papą. Dom posiadał 17 izb
mieszkalnych.
Z opisu posesji sporządzonego w roku 1920 wynika, że w budynku 6 pokoi wynajmowało
Dowództwo Garnizonu Tomaszów na mieszkania dla oficerów. Ponadto 3 pokoje należały do
Tadeusza Molińskiego, a pozostałe 3 pokoje zajmował właściciel Hersz Koszerowski z rodziną.
W oficynie mieszkanie zajmował Teodor Strojny, a spichlerz, który wybudowano w podwórko,
należał do Rolberga55. W późniejszych latach międzywojennych mieszkali w nim między innymi
Markus Bathel, prowadzący niewielką farbiarnię wełny w wynajmowanych pomieszczeniach
przy ul. św. Antoniego 5/7 oraz ksiądz Henryk Ciesielczyk. Po roku 1945 mieściła się w tym
domu Poradnia Przeciwgruźlicza. Do wodociągu i kanalizacji miejskiej dom podłączono w 1962
r.56 Obecnie budynek nadal zamieszkały, administrowany przez TTBS.

55
56

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1022 (Akta nr 89).
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1462 (Budowa wodociągów i kanalizacji, 1962).
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Plan sytuacyjny z 1921 r. przedstawiający zabudowę posesji
Hersza i Racy małżonków Koszerowskich przy ówczesnej ul.
Pilicznej 8. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1022 (Akta nr 89).

Nr 9 - Gmach Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej

Widok na gmach Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Mazowieckim. Fotografia z 2018 r.

Zanim na tym miejscu w latach 1999-2003 wybudowano gmach sądu i prokuratury był tu tzw.
„plac pocztowy”, który od ponad 150 lat należał do miejscowego urzędu pocztowego. (Więcej
o historii miejscowego Urzędu Pocztowego w opisie nieruchomości przy ul. P.O.W. nr 17) W
latach 50. XX wieku na placu tym wybudowano parterowe, murowane budynki garaży
pocztowych, a w zachodnim szczycie garaży parterowy budynek mieszkalny.

21

Powyżej plany zabudowy działki przy ul. Pilicznej 9-11 z roku 1881 i 1905. W wieku XIX na miejscu, gdzie obecnie
znajduje się budynek Sądu i budynek DH Tomax był plac pocztowy i budynki należące do miejscowej placówki
pocztowej57.

Plan sytuacyjny z roku 1951 obrazujący rozmieszczenie budynków pocztowych przy ul. P.O.W 17. Literą „e”
zaznaczono stary budynek poczty wybudowany w połowie XIX wieku z kamienia wapiennego, literami „a-b-c”
oznaczono projektowane do wybudowania garaże i budynek mieszkalny. Właśnie na tym miejscu stanął gmach
Sądu i Prokuratury. Zbiory APTM.

57

Patrz opis zabudowy pod nr 14/18.
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Rysunek przedstawia widok elewacji parterowego domu mieszkalnego, jaki na początku lat 50. XX wieku
wybudowano w zachodnim szczycie garaży pocztowych. Zbiory APTM.

Budynek przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 9 w którym obecnie mieści się siedziba
Sądu i Prokuratury Rejonowej oddano do użytku 27 czerwca 2003 r. Działka pod budowę
przekazana nieodpłatnie przez Radę Miejską. Budowa sfinansowana z budżetu Ministerstwa
Sprawiedliwości. W roku 1996 zawarto umowę z Biurem Projektowania i Realizacji
Budownictwa w Zabrzu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
sądu i prokuratury. Obiekt został zaprojektowany przez architekta Andrzeja Wojnara. Mimo
gotowej dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę w 1997 r. realizację
inwestycji rozpoczęto w roku 1999. Spowodowane to było ograniczeniem środków
inwestycyjnych w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na wielką powódź jaka
dotknęła Polskę w 1997 r. Uroczyste otwarcie gmachu miało miejsce 27 czerwca 2003 r, na
które przybył ówczesny Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk 58.
Budynek, a więc jego kształt i wysokość dostosowane do rozmiarów trapezowej działki.
Budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny posadowiony na planie zbliżonym do trójkąta.
Jego wysokość nie odbiega od wysokości sąsiednich budynków. Pomimo niewątpliwie
nowoczesnej bryły jak i oryginalnego ukształtowania elewacji uzyskano efekt harmonii i
powagi jaka przystoi gmachowi wymiaru sprawiedliwości. Główne wejście z przeszklonymi
dwuskrzydłowymi drzwiami, poprzedzają schody prowadzące od ul. Mościckiego. Zostało ono
cofnięte pod niezbyt duży podcień. Również znajdujący się obok wjazd na podwórko został
nieco cofnięty od linii elewacji. Gładkie płaszczyzny elewacji wyłożone płytami ceramicznymi.
Układ wnętrza funkcjonalny z rozdziałem na część ogólnodostępną - otwarty hol stanowiący
główną przestrzeń komunikacyjną i sale rozpraw, część biurową i magazynową. W sposób
wyraźny oddzielono część zajmowana przez Prokuraturę Rejonową. Od strony wschodniej
obszerny dziedziniec stanowiący głównie parking dla pojazdów służbowych.

58

Siedziby prokuratur, https://www.piotrkow-tryb.po.gov.pl/historia_siedziby.php [dostęp: 05.05.2022].
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Na ścianach holu umieszczono jedną z fundamentalnych paremi (sentencji) prawniczych w brzmieniu łacińskim
Male nostro iure uti non debemus (sentencja w tłumaczeniu polskim znaczy, że Nie powinniśmy czynić ze swego
prawa złego użytku). Po prawo wkomponowana w ścianę płaskorzeźba wyobrażająca Temidę, grecką boginię
prawa, praworządności i sprawiedliwości. Autorem rzeźby jest artysta rzeźbiarz Zbigniew Dudek, tomaszowianin,
absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi59. Źródło:
https://www.piotrkow-tryb.po.gov.pl/historia_siedziby.php

Przy tej okazji przypomnę, że Tomaszów stał się siedzibą Sądu (Grodzkiego) w roku 1870.
Wówczas miał on swą siedzibę w kamienicy przy ul. św. Antoniego 10. W latach 1909–1933
był to Sąd Pokoju z tym, że w latach pierwszej okupacji niemieckiej od 1915 do 1918 nosił
nazwę Cesarsko-Niemieckiego Sądu Pokoju i miał siedzibę przy ul. Farnej 38 w budynku po
szkole cerkiewnej. Siedziba sądu od 1927 r. mieściła się w prawej oficynie gmachu Magistratu
przy ul. P.O.W. W roku 1928 sądy pokoju przekształcono w sądy grodzkie. I tak w latach 19331940 i 1945-1951 w Tomaszowie Mazowieckim działał Sąd Grodzki, którego Naczelnikiem był
sędzia Antoni Miernik. Sędziami tego sadu byli Kajetan Piotrowski i Zbigniew Masłowski. Od
1951 w Tomaszowie utworzono Wydział Zamiejscowy Sądu Powiatowego w Brzezinach,
następnie w roku 1963 przekształcono go w Sąd Powiatowy a od 1975 r. stał się Sądem
Rejonowym60. Jego siedzibą do roku 2003 były kamieniczki przy Pl. Tadeusza Kościuszki 17 i
18.
Natomiast siedzibą Prokuratury Rejonowej do roku 1972 r. była kamienica przy ul. Tkackiej 2.
Następnie przeniosła się do prywatnej kamienicy przy ul. św. Antoniego 12. Jej biura mieściły
się w kilku pokojach na pierwszym piętrze. W latach 90. XX wieku zaadoptowano dodatkowe
pokoje w tym samym budynku na drugim piętrze.

59

Tamże.
Historia Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, red. M. Hubka, M. Ordak, A. Wróbel, Tomaszów
Mazowiecki 2010, s. 58.
60
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Nr 10 - Dom Jenerów (dawny polic. nr 68a, nr hip. 276)

Widok na fasadę domu Jenerów.
Fot. ze stycznia 2019 r.

W roku 1866 na działce o nr
polic. 68a i 68b stały dwa drewniane, parterowe domy o wymiarach 30 na 80 stóp, oba z
facjatką i dwuspadowymi dachami krytymi gontem. Ten pod nr 68a należał do Ferdynanda
Jähnera (Jenera) i w całości zajmowany był przez familię właściciela. Natomiast dom o nr 68b
należał do Jakuba Landau61.
Jednopiętrowy, murowany dom z oficynami jaki stoi obecnie przy ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego 10, wybudowany został w latach 80. XIX wieku przez Ferdynanda Jähnera62. Bryła
budynku zwarta, dwukondygnacyjna, posadowiona na planie wydłużonego prostokąta z
dachem dwuspadowym i zmodernizowaną, klasycystyczną fasadą. Elewacja frontowa 13osiowa z wyodrębnioną pilastrami osią pierwszą, ósmą i trzynastą. Osie flankowe zwieńczone
schodkowym szczytem. Na poziomie parteru w osi pierwszej sklepiona łukowo brama
przejazdowa. W ósmej osi wejście do sieni komunikacyjnej. Lico tynku na całej długości
parteru boniowane. Elewacja między kondygnacjami rozdzielona gzymsami ciągnionymi. Na
poziomie piętra w trzeciej i ósmej osi wysunięte wspornikowe balkony z metalowymi
balustradami. Okna prostokątne, na piętrze w profilowanych obramieniach. Na poddaszu w
osiach prostokątne okienka doświetlające. Cokół, gzymsy, oprofilowania i pilastry uwypuklone
kolorystycznie.
Za domem od południa brukowane kamieniem polnym podwórko, które jest zamknięte
poprzecznie umiejscowionym drewnianym, parterowym, XIX wiecznym domem z
mieszkalnym poddaszem. Budynek oszalowany z murowanymi i otynkowanymi ścianami
szczytowymi. Ściana frontowa siedmioosiowa, a w osi środkowej wejście do sieni, z której
jednobiegowe, drewniane schody prowadzą na poddasze.
W latach międzywojennych administratorem posesji była Eugenia Jener 63. Po roku 1939 jako
właścicielka wykazywana była Ida Jähner zam. Warszawa-Żoliborz, ul. Tucholska 664. Ogólna
powierzchnia działki to ponad 5500 m2, z czego dom zajmował 560 m2, a oficyna 264 m2. W
budynku były trzy mieszkania po 3 izby i jedno mieszkanie 4-izbowe. W podpiwniczeniu 5
pomieszczeń. Od ulicy pomieszczenie na sklep. Obszerne podwórko wybrukowane kamieniem
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
W czasie budowy domu Jenerowie mieszkali przy ul. św. Tekli 34/36.
63
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1925).
64
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
62

25

polnym. Już w latach 30. XX w. budynek frontowy podłączono do lokalnej kanalizacji i
wodociągu ze studni kopanej65.
Na początku XX wieku w tym domu Emilia Kuroszówna wynajmowała pomieszczenia w których
prowadziła prywatną szkołę żeńską pod nazwą Zakład Naukowo-Wychowawczy Emilii
Kuroszówny nazywany też „Pensją Kuroszówny”. W szkole Kuroszówny część przedmiotów
nauczano w języku polskim 66. Szkoła wznowiła nauczanie w roku 1917 i funkcjonowała do roku
191967. W latach międzywojennych jednym z mieszkańców domu był Józef Janiszewski, który
przy ul. P.O.W. prowadził rozlewnię octu. Była tam też siedziba miejscowego oddziału PCK, a
pod koniec lat 30. XX wieku Miejski Ośrodek Zdrowia68.
Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Stefana Jenera. W roku 1946 Czesław Kacperkiewicz na
parterze otworzył herbaciarnię, Andrzej Schab otworzył owocarnię, a szewc Edwarda Kobędza
pracownię naprawy i wyrobu butów 69. W roku 1950 przeprowadzono remont generalny
budynku głównego. W latach 70-80. XX wieku na parterze kamienicy miał siedzibę Wydział
Zamiejscowy Okręgowego Zarządu Dochodów i Kontroli Finansowej Państwa, a następnie
Urząd Skarbowy70.

W podwórku posesji przy ul. Mościckiego 10 zachował się XIX-wieczny drewniany dom mieszkalny z murowanymi
ścianami szczytowymi, mieszkalnym poddaszem, pod dwuspadowym dachem krytym papą. Za budynkiem ogród,
który kończy się przy ul. T. Kawki. Fotografia ze stycznia 2019 r.
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APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (Opis nieruchomości).
Biogram E. Kuroszówny (1861-1928) autorstwa J. Wojniłowicz zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 4,
red. J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 2001, s. 23-24.
67
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 131 (Szkolnictwo 1918-1920).
68
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Księga biercza podatku mieszkaniowego, 1938/1939).
69
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
70
Książka telefoniczna, spis telefonów woj. piotrkowskiego 1979/1980 (biblioteka APTM sygn. 1227).
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Nr 11 (d. nr polic. 470B, plac nr 93, księga wieczysta nr 269) kamienica rejenta Żarskiego

.

Widok na elewację frontową kamienicy Anastazego
Bando a później rejenta Żarskiego z Piotrkowa.
Fotografia z jesieni 2018 r.

Dwupiętrowy, podpiwniczony, murowany budynek z dwoma klatkami schodowymi przy ul.
Prezydenta Ignacego Mościckiego 11, wówczas ul. Piliczna nr polic. 470B (d. działka nr 93),
został wybudowany prawdopodobnie około 1902 r. przez Anastazego Bando. Autorem
projektu był miejscowy architekt Karol Kleiber 71. Od roku 1906 w posiadaniu Moszego i Fajgi
małżonków Frenkiel oraz Lejzera i Cyrli małżonków Prafin. Do roku 1910 budynek był
nietynkowany72.

Rysunek elewacji z projektu inż. architekta K. Kleibera dot. budowy w roku 1902 kamienicy przy ul. Pilicznej nr
polic. 470 przez Anastazego Bando. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9253.

71

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9253 (Akta dot. budowy domu przy ul. Pilicznej 470 w mieście Tomaszowie przez
Anastazego Bando).
72
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/991 (Akta pożyczki nr 51).
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Rzuty poszczególnych kondygnacji domu Anastazego Bando przy ul. Pilicznej nr polic. 470. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/9253.

Od 1919 r. dom i plac w posiadaniu Seweryna Żarskiego, rejenta zamieszkałego w
Piotrkowie73. On to sfinansował otynkowanie i stworzenie ozdobnej fasady. Po wybudowaniu
w domu znajdowało się w nim 29 izb mieszkalnych i dwa lokale sklepowe 74. Kamienica nie
posiadała wodociągu, studnia kopana w podwórku. Ścieki odprowadzane były bez
oczyszczenia do ogrodu Ostrowskich i dalej bezpośrednio do rzeki Wolbórki 75.

73

APPT, Kancelaria notariusza Seweryna Żarskiego w Piotrkowie, sygn. zespołu 48/166/0; APPT, Sąd Okręgowy
w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 48/243/0/2/215 (Akta personalne stanu służby). Z tychże akt wynika, że
prowadził kancelarię notarialną przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie od 1910 do 1945 r., posiadał w Piotrkowie
dom przy ul. Rokszyckiej 37 (dziś ul. Narutowicza), a mieszkał przy ul. Sienkiewicza 6.
74
APTM, AmTM, gr III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1925).
75
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2178 (Stan sanitarny posesji, 1937).
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Plany sytuacyjne z 1902 i 1919 r. przedstawiający usytuowanie i zabudowę posesji leżącej przy ówczesnej ul.
Pilicznej nr polic. 470 a obecnie ul. Prezydenta I. Mościckiego 11. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/991 (Akta pożyczki
nr 51).

Elewacja frontowa w stylu późnej secesji, dziewięcioosiowa z sienią przejazdową w osi
środkowej, poprzedzona prostokątną bramą zamykaną drewnianymi, dwuskrzydłowymi
wrotami. Na piętrach w osi trzeciej i szóstej wysunięte balkony oparte na żeliwnych, ozdobnie
wykonanych wspornikach. Podwójne osie flankowe ujęte w pozorny ryzalit obustronnie
zakończony narożnym łańcuchem z poduszkowymi boniami i zwieńczony płytową attyką.
Fasada bogato zdobiona gzymsami i pilastrami. Lico parteru i pilastry z rustykalnym
boniowaniem poduszkowym. Budynek dwupiętrowy, podpiwniczony z gospodarczym
poddaszem doświetlanym prostokątnymi okienkami umieszczonymi w osiach fasady. Dwie
klatki schodowe, biegi schodowe z betonu na żelaznych belkach. Ogrzewanie piecowe.
Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w 1911 r. oceniło wartość nieruchomości na
26 tys. rubli.
W latach przed I wojna światową w domu tym 3-pokojowe mieszkanie zajmował Moryc
Hirszher, 4 pokojowe mieszkanie August Bardo, 3 pokojowe Lidia Baszkowicz, 5 pokojowe
mieszkanie miał Oskar Knothe, 4 pokojowe Salomon Keniguber, 4 pokojowe Moryc Kachnel.
Były też dwa mieszkania w suterynie. W późniejszych latach międzywojennych w domu tym
mieszkał m. innymi Maurycy Lichtenstein właściciel drukarni i Emanuel Goldman prowadzący
przedsiębiorstwo handlu węglem 76. Pełnomocnikiem właściciela zarządzającym
nieruchomością pozostawał Łukasz Grunkiewicz zam. przy ul. Polnej 40 77.
Po wojnie nadal we władaniu Seweryna i Aleksandry Żarskich, a następnie jego sukcesorów
Ludomira i Janusza Żarskich. Mieszkały tu siostry Janina i Maria Krygierówny, nauczycielki,
harcerki, działaczki społeczne, więzione w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Janina
Krygierówna była instruktorką Łódzkiej Komendy Harcerek i Przysposobienia Wojskowego
Kobiet. Od 1 września 1939 r. Komendantka Pogotowia Harcerek w Tomaszowie, a następnie

76
77

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców, 1939).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
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w konspiracji Związku Polski Niepodległej i Związku Walki Zbrojnej 78. Na parterze mieszkał Jan
Łomiński, kombatant, wachmistrz kawalerii WP, żołnierz AK. W jednym z mieszkań mieścił się
też zakład krawiecki Włodzimierza Godlewskiego. W latach 70. na parterze z prawej strony
otworzył kwiaciarnię Jan Jaworski. Obecnie jest tam punkt bukmacherski „Fortuna”, a w części
po mieszkaniu J. Łomińskiego sklep drogeryjny.

Nr 12 (dawny nr polic. 68b, działka nr 74 a później nr 470) dawna kamieniczka Wajnbergów

Fragment ul. Prezydenta I. Mościckiego,
pierwszy z lewej to frontowy dom o nr
12, który opisano poniżej.

W pierwszej połowie XIX wieku nieruchomość stanowiła własność Markusa Elbingera. W
drugiej połowie XIX wieku jako właściciel nieruchomości występuje Jakób Landau. Jak wynika
z akt sprawy sądowej dot. zabójstwa rodziny Landau w roku 1883 dom przy ulicy był w części
murowany a w części drewniany 79. Poza mieszkaniami dla rodziny Jakowa Landau i warsztatu
tkackiego były w tym domu kwatery dla oficerów rosyjskich. W 1896 r. Juliusz Wajnberg i
Anastazy Baumgart wybudowali jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny z takimi samymi
dwiema oficynami80. W roku 1906 jako właściciele występują Helena i Mordka Wajnbergowie.
Wówczas na placu przy ul. Pilicznej nr polic. 68 frontem przy ulicy stał jednopiętrowy,
podpiwniczony, murowany, ozdobnie otynkowany, kryty ocynkowaną blachą dom mieszkalny,
którego wartość szacowano na 20 780 rubli. Ponadto w podwórku stały murowane oficyny
bez piwnic i drewniany spichlerz o konstrukcji z bali. Jeszcze dalej w głębi podwórka stał
dwupiętrowy ceglany, nietynkowany budynek fabryczny, którego wartość oszacowano
wówczas na 13 918 rubli. W domu przy ulicy mieścił się kantor bankowy, który zajmował 5
pokoi. Było tam też 7-pokojowe mieszkanie rodziny Samuela Pechnika, 5-pokojowe
mieszkanie doktora Kona i takie samo 5-pokojowe mieszkanie Wajnbergów81. Był tam też
sklep z artykułami oświetleniowymi Kantorowicza. Od roku 1914 po śmierci Mordki
Wajnberga jako właścicielka występuje Jena Helena Wejnberg.
78

A. Woskowski, Walka i martyrologia tomaszowskiego harcerstwa w latach 1939-1945, Tomaszów Mazowiecki
2001, s. 51; D. Warzocha, Tomaszowianki w Ravensbrück (w 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego
obozu
koncentracyjnego
dla
kobiet),
https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/tomaszowianki-w-ravensbruck-w-76-rocznice-wyzwolenianiemieckiego-nazistowskiego-obozu-koncentracyjnego-dla-kobiet [dostęp: 06.05.2022]. W zbiorach Muzeum w
Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego znajduje się wiele pamiątek Janiny i Ireny Krygier.
79
APŁ Sąd Okręgowy Piotrkowski, sygn. 39/48/0/-/6977 (Akta sprawy sądowej o zabójstwo J. Landau i jego
rodziny. W roku 1883 w swoim mieszkaniu przy ul. Pilicznej nr polic. 68 został zamordowany Jakow Landau, jego
żona Małka, córka Natasza i kuzyn Josek).
80
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5656 (O dobudowie przez Juliusza Weinberga w Tomaszowie numer 68b
murowanego, jednopiętrowego domu mieszkalnego z takimi samymi dwoma oficynami).
81
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/967 (Akta pożyczki nr 327).
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Rysunki (plan sytuacyjny i rysunek fasady) inż. architekta W. Sroki z 1896 r. dotyczące planu budowy domu
Juliusza Wejnberga przy ul. Pilicznej nr polic. 68. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5656.
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Od roku 1933 nieruchomość znalazła się w posiadaniu Karola i Eugenii Baumgart, którzy
zarządzali nieruchomością za pośrednictwem pełnomocnika, którym był Hugo Matys82.
Na szczególną uwagę zasługuje fasada frontowej kamienicy o bogatych zdobieniach
architektonicznych. Elewacja frontowa 12-osiowa z łukowo sklepioną bramą przejazdową w
szóstej osi. Wjazd na poziomie przyziemia, zabezpieczają stożkowe odboje częściowo
zatopione w murze. Oś dwunasta wyraźnie wyodrębniona dwoma pilastrami. Lico parteru
zdobione głębokim boniowaniem i oddzielone od pietra gzymsem ciągnącym się przez całą
długość ściany. Prostokątne otwory okien piętra w obramieniach pozornych kolumienek
podtrzymujących gzymsy nadokienne. W osi środkowej, nad bramą wysunięty wspornikowy
balkon z ażurową balustradą. Pas poddasza z prostokątnymi okienkami zamkniętymi w
profilowanych obramieniach, a pomiędzy nimi stylizowane ornamentowanie. Elewację
wieńczy wydatny gzyms pod rynnowy z delikatnym ząbkowaniem. Zdobienia uwydatnione
kolorystycznie. Od strony podwórka zarówno budynek główny jak i dwie jednopiętrowe
oficyny otynkowane na gładko, bez stylowych ozdób architektonicznych.

Rysunek inż. W. Sroki dot. projektu planu budowy domu J. Wejnberga z 1896 r. przedstawiający widok elewacji
oficyny i przekrój budynku frontowego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5656.

W latach 1915-1918 budynek ten (jak i sąsiedni przy Mościckiego 14) był zajęty przez
niemieckie władze okupacyjne na koszary. W 1918 r. zajmowała go 2. kompania Rybnickiego
Batalionu Piechoty Landszturmu dowodzona przez por. Keisera. Po rozbrojeniu Niemców od
12 listopada 1918 r. w budynku kwaterował ochotniczy pododdział P.O.W. później
podporządkowany 28. pp83.
W jednym z mieszkań tego domu wychował się Ludwik Maurycy Landau (1902-1944) autor
„Kroniki lat wojny i okupacji” oraz raportów o sytuacji w okupowanym kraju dla Rządu RP w
Londynie84. W latach międzywojennych mieszkał tu i miał gabinet lekarski dr Paweł Kon vel
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Tamże.
W. Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939, Łódź 2019, s. 30-31.
84
Biogram L.M. Landaua (1902-1944) autorstwa M. Witka zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 1, red. R.
Kotewicz, J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1994, s. 16-18. Maurycy Landau był wnukiem zamordowanego
w 1883 r. Jakóba Landau, właściciela tej nieruchomości.
83

32

Kohn85. W podwórku zakład meblarski prowadził Anzelm Gelbard 86. Czesława i Jan
Kacperczykowie prowadzili w tym miejscu restaurację pod firmą „Tivoli” 87.
W latach 1939-1945 budynek ponownie zajęty przez niemieckich okupantów na potrzeby
komendantury niemieckiej żandarmerii i kasyna. Mieściła się tam między innymi
żandarmeryjna stołówka i kuchnia (w lokalu po przedwojennej restauracji „Tivoli”), a w starym
fabrycznym budynku na podwórko posesji, odebranym Samuelowi Pechnikowi, który
prowadził w nim fabrykę włókienniczą, znajdował się areszt, w którym przetrzymywano osoby
złapane w łapankach organizowanych z pomocą tomaszowskich folksdojczów przed
wysłaniem ich do obozów. Areszt istniał do momentu, gdy w pofabrycznym budynku
zorganizowano w 1941 roku warsztaty, przymusowo zatrudniające tomaszowskich Żydów,
pracujących na potrzeby armii niemieckiej i niemieckiej społeczności Tomaszowa oraz
folksdojczów.
W latach powojennych, aż do roku 1956 frontowa kamienica była siedzibą Komisariatu Milicji
Obywatelskiej, a następnie Komendy Miejskiej MO. Później siedziba miejscowego oddziału Ligi
Przyjaciół Żołnierza i Ligi Obrony Kraju. Stefania Szalewicz w roku 1946 na miejscu stołówki i
kuchni dla niemieckich żandarmów, uruchomiła bar. W latach 50. XX wieku Jan i Czesława
Kacperkiewiczowie, którzy przed wojną w tym miejscu mieli lokal gastronomiczny „Tivoli”,
ponownie go otworzyli jako restaurację „Viktoria” 88. W roku 1957 z środków miasta dokonano
kapitalnego remontu dachu i elewacji89. Obecnie budynek odnowiony i pozostaje w zasobach
komunalnych administrowany przez TTBS.

Widok od podwórka na budynki posesji przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12. Wjazd do bramy domu przy
ul. Mościckiego 12 zabezpieczają częściowo zatopione w murze żelazne, stożkowate odboje z kulistym
wierzchołkiem. Na tej ulicy tylko w tym domu zachowały się takiego typu zabezpieczenia. Fotografia z kwietnia
2019 r.
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Biogram P. Kona zob.: K.T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki
2010, s. 137-138.
86
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938).
87
APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/27/0/-/5996 (Sprawa C.39/41 dot. Jana i Czesławy
Kacperkiewicz); APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/4/313 (Karty rzemieślnicze 1946-1948, koncesje na wyszynk
alkoholu).
88
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz kupców); Książki telefoniczne woj. łódzkiego na rok 1959 i 1963/1964
wyd. „Poczta Polska Telegraf i Telefon”.
89
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1409 (Remonty kapitalne, zlecenie 94/57).
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Budynek fabryki Samuela Pechnika

Widok na fragment dawnej fabryki
Samuela Pechnika widziany od strony ul. T.
Kawki. Fot. wykonana na wiosnę 2016 r.
przez Z. Dziedzińskiego.

W głębi podwórka dawnego placu Juliusza i Maksa Wajnbergów, przy południowej granicy
placu (przy ul. T. Kawki, dawna działka 68d) znajduje się dwupiętrowy ceglany budynek
fabryczny, wybudowany w 1902 r. z środków Mordki vel Maksa Wajnberga w oparciu o projekt
inż. architekta Karola Kleibera 90. Była w nim tkalnia wełny czesankowej Samuela Pechnika. Do
czasu zabudowania działki nr 65 (dziś budynek Domu Towarowego „Tomasz”), prowadziła do
fabryki uliczka bez oficjalnej nazwy, nazywana umownie ul. Tylną. Było też drugie wejście przez
bramę domu przy ul. Pilicznej 12. Maszyny tkackie były początkowo napędzane silnikiem
parowym o mocy 45 KM, a po modernizacji w latach międzywojennych napędzane silnikami
elektrycznymi. W 1903 w fabryce zatrudnionych było od 60 do 80 robotników. W latach 1904
– 1910 zatrudnienie nieznacznie przekroczyło 100 osób 91 a obroty roczne sięgały 200 tys. rubli.
W roku 1905 w fabryce pracowało 82 robotników 92. W latach 1904-1906, wśród robotników
tego zakładu działała jedna z większych w mieście, bo licząca 21 członków, organizacja PPS 93.
W latach I wojny światowej fabryka była nieczynna. Po roku 1922 została uruchomiona, ale z
zatrudnieniem, które nie przekraczało 50 robotników.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9139 (Budowa fabryki przez M. Wejnberga przy ul. Pilicznej w Tomaszowie).
APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1851, mikrofilm L-3055 (Sprawozdania roczne za lata 1898-1910).
92
Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, tabela 1 (wklejka po s. 198).
93
L. Mroczka, Powstanie i rozwój ruchu robotniczego, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta…, s. 200 (przypis
34).
91
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Plan sytuacyjny zabudowy nieruchomości braci Wejnberg przy ul. Pilicznej nr polic. 63b. W głębi działki budynek
fabryczny wybudowany w 1902 r. w oparciu o projekt inż. architekta K. Kleibera. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9139.

Rysunek z projektu inż. K. Kleibera wykonany w 1902 r. przedstawia fasadę budynku fabrycznego Maksa
Wejnberga. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9139.

Na początku okupacji hitlerowskiej w halach fabrycznych urządzono areszt policyjny dla
potrzeb organizowanych w mieście „łapanek”. Później, pod koniec 1941 roku fabrykę zajęto
na warsztaty zatrudniające Żydów z tomaszowskiego getta. Był tam warsztat szewski, stolarski
i krawiecki. Wszystkie pracowały na potrzeby niemieckich żołnierzy, żandarmów,
gestapowców i oficerów stacjonujących w Tomaszowie i na potrzeby tomaszowskich
folksdojczów. Usługi były bezpłatne. Z pracy w warsztatach mogli tez korzystać Polacy, ale ci
musieli za usługi płacić, a pieniądze wędrowały do niemieckich kieszeni. Żydzi pracowali
używając maszyn, przyrządów i narzędzi, które zostały im zabrane przez Niemców z ich
35

własnych, przedwojennych warsztatów. W okresie powojennym budynek wykorzystywany na
warsztat elektryczny Szkoły Zawodowej, a następnie na warsztaty szkolne ZSZ nr 1. Obecnie w
zasobach komunalnych, niewykorzystany, opuszczony niszczeje. We wcześniejszych planach
rewitalizacyjnych miasta przeznaczony na nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Nr 13 - Domek Łaznowskich (nr hip. 67)

Rysunek frontowej elewacji domu Dawida Łaznowskiego z charakterystycznym zwieńczeniem w formie łukowej
attyki. Projekt z 1927 r. Obok plan z lat 60.XIX wieku obrazujący położenie działki i domu Hersza Łaznowskiego
Zbiory APTM.

Pierwszym właścicielem nieruchomości był Hersz Łaznowski, a później Dawid Łaznowski.
Wypada zaznaczyć, że w połowie XIX wieku do Hersza Łaznowskiego należała działka i dom nr
polic. 470, przylegający od wschodu do placu pocztowego. Opis domu z roku 1866 wskazuje,
że był to dom z muru pruskiego, parterowy z facjatką. Mieszkania wynajmował górnikowi
Janowi Jaworskiemu, wyrobnikowi Janowi Smolarskiemu i pocztylionowi Wiktorowi
Złotkowiczowi94. Pod koniec XIX wieku dom rozebrano, a działkę podzielono na trzy części.
Część zachodnią kupił Anastazy Bando, część środkowa pozostała przy Dawidzie Łaznowskim
a część wschodnia znalazła się w posiadaniu Szmula Trzmiela.
Od 1932 r. nieruchomość w drodze sukcesji przypadła Chai i Joskowi Łaznowskim. Jak
zaznaczyłem, początkowo była to działka o pow. ponad 2400 m 2. Po kolejnym podziale
powstały z niej dwie działki, pierwsza od zachodu o pow. 1600 m2, a druga o pow. 800 m2. Na
pierwszej znajdował się niewielki drewniany budynek, a w nim sklep Dawida Łaznowskiego.
Murowany dom parterowy składający się z dwóch izb wybudował on dopiero w 1927 r. 95
Natomiast pod koniec lat 30. XX wieku dobudowano od ulicy jeszcze jedno pomieszczenie z
przeznaczeniem na sklep96. W mieszkaniach Ruchla Drzazga i Chana Kaufman świadczyły usługi
krawieckie97. Po 1941 r. nieruchomość w niemieckim zarządzie przymusowym G. A. Seliga. Po
wojnie jako właściciel nieruchomości występuje Edmund Zieja 98.
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APTM, AmTM, sygn. sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Zestawienie z 1939 r., nowe domy, poz. 238 - opis domu D. Łaznowskiego).
96
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1711 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii Czerwonej).
97
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Wykaz właścicieli sklepów i zakładów usługowych 1938-1939).
98
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja
nieruchomości, 1971-1975 - ul. Armii Czerwonej).
95
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Nr 15 – Nowy dom z 2003 r.

Fasada dwupiętrowego domu przy ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego 15. Fotografia ze stycznia 2019
r.

Nieruchomość (plac o pow. 800 m2) w latach międzywojennych należała do Arona
Michlewicza, Chai Łaznowskiej zamieszkałej przy Mościckiego 20 99, oraz Beniamina Zylberga
mieszkającego przy ul. św. Antoniego 8. Posesja była zabudowana parterowymi budynkami
gospodarczymi, w których była wytwórnia papy Michlewicza i Zylberga 100 oraz niewielka
fabryczka wytwarzająca wody gazowane i rozlewnia octu Hersza Bugajskiego zamieszkałego
przy ulicy Kramarskiej 14. Przy samej ulicy niewielki parterowy budynek Michała
Rozencwajga101 ze sklepem, w którym handlowano owocami i rybami. Jak wykazuje zapis
Inspekcji Sanitarnej z 1937 r. posesje o nr 15 i 17 były bardzo zaniedbane. Śmieci gromadzono
w końcu podwórza, w wytwórni papy teren był zabrudzony smołą, brakowało studni z wodą
nadająca się do picia, ustępy były brudne i przepełnione 102.
Po wojnie do listopada 1947 r. w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego jako
nieruchomość opuszczona. Następnie na skutek przyznania prawa własności, przekazana Zysli
Michlewicz103. W latach 60. XX wieku właścicielem była Irena Michlewska, która od ulicy
wybudowała parterowy dom jednorodzinny. Po zmianie właściciela, około 2003 r. w miejscu
dawnego parterowego domu wybudowano dwupiętrowy, murowany i otynkowany budynek
mieszkalno-usługowy. Od strony ulicy trzyosiowa elewacja z jednoosiowym pozornym
ryzalitem zwieńczona trójkątnym szczytem. Na poziomie pierwszego piętra w środkowej osi
przeszklony wykusz. W budynku szwalnia i salon sukien ślubnych.

99

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 i 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 i 1925 r.).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133 (Budownictwo 1918 r. - pozwolenie na budowę i plan sytuacyjny drewnianej
szopy i pomieszczeń fabrycznych dla Beniamina Zylberga zam. ul. św. Antoniego 8).
101
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców za 1939 r.).
102
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2179 (Stan sanitarny posesji z 1937 r.).
103
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).
100
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Nr 14/18 (d. nr działki 471) Budynek poczty a dawniej filia rosyjskiego Banku Państwa

Widok na ścianę frontową
budynku tomaszowskiego
urzędu Poczty Polskiej.
Fotografia z jesieni 2018 r.

Karta pocztowa z początku
XX wieku przedstawiająca
widok
na
elewację
budynku
rosyjskiego
Banku
Państwa
przy
ówczesnej ul. Pilicznej 14
(obecny budynek Poczty).
Zbiory J. Rybaka.

Pierwotnie dwukondygnacyjny murowany budynek posadowiony na działce nr 471/92 o pow.
4 300 m2. Został wybudowany w latach 1884-1885 z przeznaczeniem na miejscowy oddział
rosyjskiego Banku Państwa i Banku Handlowego104. Od 1929 r. jest siedzibą miejscowego
oddziału Poczty Polskiej. Po wybudowaniu w 1885 r. był to dom jednopiętrowy, murowany, z
wysokim poddaszem, dwuspadowym dachem krytym papą. Wejście miał od strony
wschodniego szczytu. W podwórku piętrowa oficyna. Posiadał 12 dużych pomieszczeń i
dodatkowo 7 izb w oficynie. Posadowiony na rzucie prostokąta, bryła zwarta. Budynek
jednopiętrowy z nadbudowanym poddaszem i spłaszczonym dachem. Układ symetryczny,
fasada jedenastoosiowa z pozornym ryzalitem pośrodku ściany wzdłużnej. W tej też osi
wejście główne. Lico fasady gładko otynkowane i pomalowane. Zachowana część pierwotnych
ozdób architektonicznych. Nad pierwszym piętrem wydatny gzyms ciągniony z delikatnym
ząbkowaniem na długości całej elewacji. Przed dobudową poddasza pełnił rolę wieńczącego
gzymsu pod rynnowego. Otwory okienne piętra w profilowanych obramieniach z gzymsem
nadokiennym. Ściana frontowa głównego budynku długości 82 m. Od początku obiekt
wyposażony w studnię z pompą motorową i kanalizację. Od strony wschodniej stylowa brama
i ogrodzenie, które wybudowano w 1938 r. W podwórzu, tuż przed wybuchem wojny 1914 r.

104

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/2168 (Prośba o zgodę na przejęcie placu pod budowę tomaszowskiego
oddziału Banku Państwa).
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wybudowano garaże105. W latach 90. XX wieku przebudowano poddasze i spłaszczono dach
zmieniając dotychczasowy porządek architektoniczny elewacji frontowej. Na ścianie fasady
przy wejściu głównym tablica upamiętniająca rozbrojenie niemieckiego garnizonu 12 listopada
1918 r. W roku 1979 w głębi podwórka wybudowano 76-metrową wieżę retransmisyjnej stacji
przekaźnikowej TV.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1913
r.
przedstawiający
zabudowę
nieruchomości przy ul. Pilicznej nr
polic. 471. Rosyjską literą „б”
oznaczono budynek banku (obecnie
poczty), rosyjską literą „в” parterowa
oficynę, rosyjskimi literami „a-г”
garaż i budynki gospodarcze. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/16707.

Zanim jednak w tym miejscu powstał opisany powyżej budynek, na dzierżawionej od miasta
działce o nr 471 stały dwa drewniane domy wybudowane w latach 30. XIX wieku przez Adolfa
Lidke. W roku 1866 właściciel mieszkał w domu od ulicy i zajmował na parterze dwie izby z
alkową. Obok wynajmował mieszkanie dla rodziny Krzysztof Gize, wyrobnik. Drugi drewniany
dom w podwórku zasiedlony był przez rodzinę Andrzeja Mazurka, Jana Gąsiorowskiego i
Szczepana Przepiórka 106. Na początku lat 80. XIX wieku część nieruchomości stała się
własnością miasta, które po wyburzeniu drewnianych zabudowań przeznaczyło ją na budowę
siedziby oddziału rosyjskiego Banku Państwa. Jako właściciel części nieruchomość występuje
też Gitla Mendelsburg. Od stycznia 1915 r. budynek zajęty przez niemieckie władze
okupacyjne na potrzeby wojska. Podobnie jak sąsiedni dom (nr 12) mieścił koszary, w których
w roku 1918 stacjonowała niemiecka kompania 19. batalionu Landszturmu z Rybnika. Po jej
rozbrojeniu przez P.O.W. Od 12 listopada 1918 r. ulokował się tu pierwszy tomaszowski
pododdział Wojska Polskiego, który jako 3. kompania strzelecka I batalionu podporządkowany
został dowództwu 28. pp w Łodzi 107. Po opuszczeniu budynków przez wojsko, ulokował się tu
105

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16707 (Projekt budowy przez tomaszowski Oddział Banku Państwa murowanego,
parterowego garażu pod numerem 471).
106
APTM, AmTM, sygn. sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
107
W. Jarno, Zarys wojskowych dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk
Humanistycznych” 2015, nr 2, s. 148-151, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/18074 [dostęp:
05.05.2022].

39

Bank Handlowy, który był właścicielem nieruchomości. W 1929 r. budynek stał się siedzibą
Obwodowego Urzędu Pocztowego, a jego właścicielem zostało Ministerstwo Poczt i
Telegrafów108. Na pierwszym piętrze urządzono dużą salę operacyjną. Jest tu nadal siedziba
oddziału Poczty Polskiej.
Poczta, a właściwie stacja pocztowa zwana poczthalterią, pojawiła się w Tomaszowie już w
roku 1824. W tym to roku „hrabia Antoni Ostrowski dla wygody miejscowej ludności przeniósł
pocztę z Lubochni do Tomaszowa. Uruchomiono ekstrapoczty, omnibusy i dyliżanse, które
kursowały między Piotrkowem a Rawą, Rokicinami, Brzezinami i Opocznem”109. Ta pierwsza
stacja pocztowa ulokowana została w zabudowaniach folwarku przy pałacu. Tam też w
trzyizbowym lokum były jej biura, a obok wozownia i stajnie na 12 koni. W latach 1825-1826
pełniącym obowiązki ekspedytora stacji pocztowej był Konstanty Dzieżgowski. Przysięgę
urzędniczą złożył dopiero w 1827 i od tego momentu posiadał stanowisko ekspedytora poczt
w Tomaszowie Mazowieckim 110, natomiast aplikantem, a później pisarzem był Józef Szlifierski,
przyszły burmistrz Tomaszowa. Drogą dojazdową do stacji pocztowej była wschodnia część
obecnej ul. P.O.W., wówczas nazywana drogą pocztową, a od połowy XIX wieku ul. Pocztową.
Do poczty należało jeszcze 12 mórg gruntu. Najprawdopodobniej w roku 1850 stary budynek
uległ zniszczeniu w pożarze. W roku następnym, kosztem 1393 rubli wyasygnowanych ze
środków rządowych, Ludwik Wodzyński wybudował nową, murowaną stację pocztową.
Zlokalizowana była przy ówczesnej ul. Pocztowej na nieruchomości nr 471a i nr policyjnym
310. Kierownikiem, a raczej expedytorem tomaszowskiej poczty był w owym czasie Wincenty
Grudziński111. W roku 1890 przeprowadzono remont budynku pocztowego112. Od 1892 r.
ulokowano tam dodatkowo oddział banku państwowego.
W listopadzie 1918 r. po rozbrojeniu Niemców rozpoczyna się organizowanie polskich
urzędów i instytucji. Pozostali w Tomaszowie pracownicy byłego rosyjskiego urzędu pocztowo
-telegraficznego przystąpili do uruchomienia urzędu polskiej poczty. Na czele miejscowego
urzędu stanął Stefan Kowalski. Poczta ulokowała się 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. rubli. Niewielki budynek nie był w stanie pomieścić nowych
działów i z tego względu zamierzano dokonać jego rozbudowy lub tez budowy nowego113.
Ostatecznie jednak dokonano zakupu opuszczonego przez wojsko i Bank Handlowy budynku
przy ul. Prezydenta Mościckiego 14/18. W październiku 1929 r. aktem kupna zawartym przed
rejentem Karolem Lechowiczem została nabyta przez państwowe przedsiębiorstwo P.P.T.T.
posesja od byłego Banku Handlowego za cenę 180.000 zł. W dniu 1 stycznia 1930 r.
przeniesiony został urząd ze starej posesji przy ul. POW 17/19 do nowo nabytego gmachu przy
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APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645-646 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1939-1940 i 1948-1950); APTM, MRN i
PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (Materiały Inspekcji Budowlanej, opisy nieruchomości ul.
Mościckiego).
109
J.P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki
1935, s. 9.
110
T. Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim (1815-1871), Warszawa 2005.
111
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). Wincenty Grudziński ur. 1811, zm. VIII 1858 w Tomaszowie
Mazowieckim, religii rzymskokatolickiej, pochodzenie szlacheckie. W 1839 r. żonaty, dzieci: Wanda i Jan
Kazimierz. Służbę pocztową rozpoczął jako aplikant ekspedytor w Kłodawie (1829-1830). Awansował później na
pisarza (1830-1851), skąd przeniesiony został do Warszawy na posadę pisarza Urzędu Nadwornego (1832-1837).
Mianowany 11 X 1837 ekspedytorem w Kłodawie (1837-1851). Potem ekspedytor w Gończycach (1851-1852), w
Mszczonowie (1853) i Tomaszowie Mazowieckim (1854–1858).
112
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1313 (Remont urzędu pocztowo-telegraficznego w Tomaszowie).
113
Nowy gmach poczty w Tomaszowie, „Echo Mazowieckie” 1927, nr 28, s. 2.
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ul. Mościckiego 14/18114. Wówczas Naczelnikiem tomaszowskiej poczty był Edward Ciećwierz.
Należy zaznaczyć, że do tomaszowskiego „Urzędu Polskiej Poczty Telegraf Telefon” należała
leżąca po drugiej stronie ulicy działka z ogrodem owocowym o pow. 1871 m2 oraz 11 ha ziemi
ornej i łąk nad Wolbórką115. W roku 1943 niemieckie władze okupacyjne dokonały
przeniesienia w hipotece własności posesji na rzecz „Deutsche Post Osten”116. Po roku 1945
nieruchomość powróciła we władanie Poczty Polskiej.
Nr 19 – (d. nr polic. 470 i 470a) Kamienica Trzmielów
.

Widok na frontową elewację
domu przy Mościckiego 19. Fot.
z jesieni 2018 r.

Dom mieszkalny, dwupiętrowy, murowany wybudowany około roku 1896 na placu, który
wówczas od zachodu graniczył z placem pocztowym a od wschodu z placem strzelnicy. Działka
według rejestru pomiarowego oznaczona nr 93 i porządkowym numerem policyjnym 470.
Inwestorem budowy domu był Mosze Trzmiel. Zaprojektowany został przez inż. architekta
Wilhelma Srokę117. Nieruchomość do roku 1941 pozostawała we władaniu Mosze Joska i Łai
małżonków Szmil vel Trzmiel118. Zanim wybudowano ten dom, od połowy XIX wieku na placu
rodziny Szmilów vel Trzmielów stały dwa parterowe domy. Większy, 12 izbowy ze ścianami
zewnętrznymi z muru pruskiego stał frontem do ulicy a mniejszy, drewniany, dwuizbowy w
głębi podwórka. (więcej przy pisie domu pod nr 11)

114

J. Rybak, Historia poczty w Tomaszowie Mazowieckim, Studium Filatelistyki Polskiego Związku Filatelistów,
Ciechocinek 2007.
115
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1235, k. 230 (Plany budowlane i zezwolenia na zawarcie aktów notarialnych).
116
Niemiecka Poczta Wschód – obsługująca ruch pocztowy w Generalnym Gubernatorstwie.
117
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5846 (Akta dotyczące budowy domu przy ul. Pilicznej nr polic 470 przez M. Trzmiela).
118
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
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Rysunki projektowanej elewacji frontowej, przekrój i rzuty z roku 1896 wykonane przez inż. architekta W. Srokę
i załączone do projektu budowy domu Moszka Trzmiela. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5846.

Jak wynika z opisu sporządzonego w roku 1906 przez komisję Piotrkowskiego Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego, kamienica przy ul. Pilicznej nr polic. 470a, to budynek jednopiętrowy
murowany z cegły, z mieszkalnym poddaszem, które można uznać ze drugie piętro. Dach
dwuspadowy kryty papą. Jego wartość wyceniono na 5 616 rubli. Fasada czteroosiowa,
otynkowana, w pasie parteru tynk głęboko boniowany. Na piętrze w osi czwartej wysunięty
wspornikowy balkon z metalową balustradą. Było w nim 12 mieszkań z 19 izbami i jeden sklep
prowadzony przez właściciela domu. Przed wielką wojną wynajmowali w tym domu
mieszkania Franciszek Dębicki, Hersz Drzazga, Josek Pinkowski, Ludwika Bilecka, Marianna
Baranowska, Szmul Sawicki i Telerman 119.
Przez okres międzywojenny kamienica należała do rodziny Szmilów vel Trzmielów. Na
początku lat 40. Jako właściciel wykazywany był Ludwik Wiktorowicz. Podobnie jak i sąsiednie
posesje ta również nie posiadała wody zdatnej do picia, a ścieki odprowadzano kanałem w
stronę Browaru Knothego i dalej bez oczyszczenia spływały do ogrodu Ostrowskich 120. W
latach międzywojennych mieszkający w tym domu Andrzej Schab miał owocarnię 121.

119

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/964 (Akta pożyczki nr 280).
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2179 (Stan sanitarny posesji z 1937 r.).
121
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
120

42

Plany sytuacyjne z roku 1896 i z 1906 r. przedstawiające zabudowę posesji M. J. Szmila vel Trzmiela. Na planie z
roku 1896 są jeszcze dwa parterowe, drewniane domy pod gontami, które w roku 1906 już zostały rozebrane.

Od 1945 do 1947 r. nieruchomość w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego. W
listopadzie 1947 r. na skutek przyznania prawa własności przekazana w użytkowanie
Stanisławowi Ostrowskiemu, Ludwikowi Wiktorowiczowi i Józefowi Wiączkowi 122. Obecnie
trudno ustalić, kiedy podczas kolejnego remontu domu zmieniono geometrię dachu. Obecnie
budynek nadal zamieszkały, stanowi własność prywatną. Na parterze zakład fryzjerski.

122

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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Nr 20 (d. nr polic. 471, plac nr 205, księga wieczysta nr 247) Dwupiętrowa czynszowa
kamienica Wągrowskich.

Współczesny widok elewacji frontowej kamienicy przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 20, dawniej
należącej do Władysława i Heleny małżonków Wągrowskich. Fotografia z marca 2019 r.

Pierwszy dom na tej działce wybudował w roku 1887 Ferdynand Krendl. Był to murowany,
jednopiętrowy budynek frontowy połączony z oficyną. W tym samym czasie w podwórku
wybudował on szopę i drugi drewniany dom z mieszkalnym poddaszem, który był budynkiem
parterowym z bali o konstrukcji zrębowej, posadowiony na murowanych fundamentach. Był
też trzeci, mniejszy, mieszkalny dom parterowy, częściowo murowany, a częściowo
drewniany. Szopa drewniana, parterowa, konstrukcji ryglowej, obita deskami, dach
dwuspadowy kryty papą123.

123

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/138 (O budowie przez Ferdynanda Krendela murowanego, piętrowego, frontowego
domu mieszkalnego, takiejże oficyny pod numerem 471b w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim).
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Powyżej plan sytuacyjny zabudowy działki, rysunek fasady frontowego domu F. Krendla oraz projekt domu
drewnianego z projektu opracowanego przez in. architekta Antoniego Tarnowskiego w 1887 r. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/138.

W roku 1912, drugi właściciel nieruchomości, Władysław Wągrowski nadbudował nad
kamienicą i oficyną drugie piętro124. Wówczas w kamienicy i oficynach powstały 32 mieszkania
o 72 izbach mieszkalnych, warsztat i trzy sklepy125.

124

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13456 (Projekt Władysława Wągrowskiego na nadbudowę domu i oficyny pod nr
471).
125
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1018 (Teczka pożyczki udzielonej w 1919 r. dla H. Wągrowskiej).
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Rysunek z 1911 r. inż. architekta K. Kleibera przedstawiający projekt elewacji załączony do planu dobudowy
drugiego piętra. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13456.

Rysunek przedstawiający elewację oficyny, rzuty i przekrój pionowy domu przy ul. Pilicznej 471b. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13456.

Dom frontowy przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 20 to dwupiętrowa czynszowa
kamienica z wysokim poddaszem. Ściany murowane z cegły i częściowo z kamienia.
Wybudowana na planie litery L, bryła zwarta, dach dwuspadowy spłaszczony. Elewacja
frontowa 10-osiowa z pozornym ryzalitem w osiach flankowych, który zwieńczy prostokątny
szczyt, lico ściany gładko otynkowane bez zachowanych stylowych ozdób architektonicznych.
W piątej osi płasko sklepiona brama przejazdowa. Na poziomie pierwszego piętra w osi
czwartej i szóstej balkony z metalowymi balustradami. Taki same balkony na drugim piętrze z
tym, że w osi drugiej i dziewiątej. Okna prostokątne, obramowania bez ozdób. Na poddaszu w
każdej osi okienko doświetlająco-wentylacyjne.
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Nieruchomość w latach międzywojennych nadal należała do Heleny Wągrowskiej 126. Stanisław
Wągrowski prowadził przedsiębiorstwo handlu drewnem opałowym i budowlanym. Pod
koniec lat 30. XX wieku przedsiębiorstwo handlu drewnem przejęli Szyja Głowiński i Wolf
Birencwajg. W tym samym czasie w kamienicy były biura geodezyjne inż. Jerzego
Grochulskiego i inż. Walentego Daniłowskiego, znanych i cenionych miejscowych mierniczych.
Były tu zakłady krawieckie Marii Chmielewskiej 127 i Jana Gwizdonia128. Jadwiga Dylewska
prowadziła sklep spożywczy, a Walentyna Wajner prowadziła gabinet kosmetyczny 129. Lokal
nr 16 wynajmował inż. Adolf Henryk Rozenfarb-Różycki (1883-1942), nauczyciel matematyki i
fizyki w miejscowych gimnazjach, redaktor „Kuriera Tomaszowskiego”, współpracujący
również z tygodnikiem „Echo Mazowieckie”130. W budynku miał siedzibę Klub Urzędniczy i
kooperatywa „Zgoda”. Po 1945 r. mieszkał w tym domu i prowadził praktykę lekarską felczer
Teodor Droszczyński, a biuro geodezyjne nadal prowadził mierniczy Walenty Daniłowicz. W
drugiej połowie lat 40. XX wieku Stefania Szalewicz prowadziła w tym budynku bar 131. Przez
pewien czas w tym domu mieszkał Antoni Rybak, nauczyciel i wiceprezydent Tomaszowa.
Obecnie budynek od ulicy w dobrym stanie technicznym, nadal zamieszkały. Oficyny
mieszkalne, które były w podwórku i inne drewniane zabudowania gospodarcze, zostały
rozebrane.

Nr 22/24 (d. ul. Piliczna nr polic. 470, działka nr 206) Budynek I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Dąbrowskiego

-

Budynek
dawnego
prywatnego
Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców przy
ul. Prezydenta I. Mościckiego 22/24.
Karta pocztowa z początku XX wieku ze
zbiorów G. Węglarskiego.

Budynek w stylu nawiązującym do XIX-wiecznej architektury fabryczno-koszarowej,
wybudowany na rzucie prostokąta. Stanowi zwartą trójkondygnacyjną bryłę ze spłaszczonym
dwuspadowym dachem krytym papą. Elewacja północna, która jest jednocześnie elewacją
frontową, dziewięcioosiowa, trzykondygnacyjna, wyłożona gładzoną cegłą ceramiczną. Trzy
126

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925 r.); APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1711 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii Czerwonej).
127
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
128
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938); APTM, AmTM, gr III, sygn.
2283 (Spis kupców za 1939 r.).
129
APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych za 1934
r.).
130
Biogram A.H. Rozenfarba-Różyckiego zob.: K.T. Witczak, dz. cyt., s. 196-197.
131
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
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środkowe osie tworzą nieznacznie wysunięty ryzalit zwieńczony schodkowym przyczółkiem.
Na polu frontowym schodkowej attyki wypisano rok zakończenia budowy. Okna ściany
frontowej zwieńczone łukowo, a w środkowych osiach ryzalitu na drugim piętrze sklepione
półkoliście. Główne drzwi wejściowe w osi środkowej, obramowane wysuniętym i łukowo
zwieńczonym portykiem. Od południa, współcześnie wybudowane budynki sali gimnastycznej
i stołówki, które są zespolone parterowym łącznikiem z bryłą starego budynku szkoły. Dalej od
południa boiska szkolne. Obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków UOZ w Łodzi
pod nr A/77 z 19 maja 2009 r.

Rysunek z roku 1902 przedstawiający projekt fasady budynku firmy H. Landsberga przy ul. Pilicznej nr 470a/206,
w którym po wybudowaniu ulokowano szkołę. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8982.
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Plan sytuacyjny z 1902 r.
przedstawiający zabudowę działki
przy ul. Pilicznej nr polic. 470a. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/8982.

Gmach wybudowany w latach 1902-1903 na działce nr 470a/206 przez fabrykę sukna i kortu
Hila Landsberga. Oficjalnie we wniosku o pozwolenie na budowę wskazano, że jest
przeznaczony na dom handlowy 132. Niewątpliwie był to wybieg w celu obejścia przepisów i
wybudowanie obiektu z przeznaczeniem na szkołę, zanim zdołano uzyskać rządową zgodę na
jej uruchomienie. Zamysł otwarcia w mieście szkoły handlowej wypłynął przy okazji
poświęcenia w roku 1901 cerkwi i pobytu w Tomaszowie cara Mikołaja II. Wtedy to zawiązał
się komitet budowy w składzie: dr Jan Rode, mec. Jan Morsztynkiewicz, Aleksander Landsberg,
Feliks Landsberg, Jakub Halpern, Oskar Fürstenwald, Maurycy Piesch i Maurycy Halpern 133.
Właściciele największych tomaszowskich fabryk Feliks Landsberg i Jakub Halpern, zobowiązali
się dostarczyć środki na budowę gmachu i jego wyposażenie. Kosztem kilkudziesięciu tysięcy
rubli został wzniesiony budynek i we wrześniu roku 1903 Szkoła Handlowa podjęła
działalność134. Pierwszym Prezesem Rady Opiekuńczej szkoły był dr Jan Rode. Do roku 1905
była to szkoła męska z językiem wykładowym rosyjskim. Od 1912 r. utworzono klasy żeńskie.
W latach wielkiej wojny, zajęta do października 1915 r. przez wojska niemieckie na
przyfrontowy lazaret 135. Od 1917 r. w budynku umiejscowiono ośmioklasowe Gimnazjum
Filologiczne, które od 1922 r. nosiło nazwę Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia
Kupców. Jeszcze przed rokiem 1914 od strony południowej, w głębi placu wybudowano
drewniany, parterowy budynek na salę gimnastyczną. W 1933 r. od strony wschodniej do

132

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8982 (Budowa domu handlowego przy ul. Pilicznej pod nr 470a/206 przez H.
Landsberga w 1902 r.).
133
Tomaszów Bohaterowi Narodowemu, [red. S. Narewski, J. Trzepałko], Tomaszów 1918, s. 45-46.
134
R. Kotewicz, 80 lat I liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 1, s. 99-100.
135

Więcej o historii szkoły i jej absolwentach pisze Tadeusz Kawka; zob.: T. Kawka, I Liceum Ogólnokształcące im.
Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki 1977; T. Kawka, Zarys historii I
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1903-1980, Tomaszów
Mazowiecki 1980; T. Kawka, Sport szkolny I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1950-1987, Tomaszów Mazowiecki 1988; T. Kawka (red.), I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (1903-1993), Tomaszów Mazowiecki 1993; T. Kawka, Leksykon
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1903-1998. Sławni absolwenci, nauczyciele i rodzice uczniów szkoły, Tomaszów Mazowiecki 1998; T. Kawka, Szkoła, która przeszła do
historii. Encyklopedyczny słownik znanych absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim 1901-2001, Tomaszów Mazowiecki 2001.
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budynku głównego dobudowano (z cegły o nieco innym odcieniu) parterową przybudówkę i
zainstalowano urządzenia lokalnego wodociągu wraz z instalacją kanalizacyjną.
W latach 1939-1945 budynek szkoły zajęty przez niemieckie władze okupacyjne. Początkowo
na potrzeby wojska, a następnie na niemiecką średnią szkołę ogólnokształcącą. Pod koniec
wojny budynek był częściowo zniszczony w wyniku pożaru. W 1947 r. odbudowano dach i
drugie piętro136. Od 1948 roku był siedzibą I Państwowego Gimnazjum i Liceum, a od 1950 r. I
Liceum Ogólnokształcącego.
W związku z tym, że szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, na początku lat pięćdziesiątych
staraniem Zygmunta Wojewódzkiego, przeniesiono z ogrodu Zakładowego Domu Kultury
„Chemik” drewniany, parterowy budynek, który posadowiono w południowo zachodniej
części placu. Następnie dobudowano do niego niewielki, parterowy budynek szatni i całość
obiektu zaadaptowano na potrzeby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego 137. Przetrwał
on do połowy lat 70. XX wieku. Dopiero w latach 1976/1977 wybudowano nową halę sportową
i plenerowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki138. W roku 1985 powstał piętrowy budynek
socjalny i łącznik pomiędzy głównym budynkiem szkoły, a halą sportową. W roku 2011 r. w
miejscu dawnych asfaltowych boisk wybudowano boiska wielofunkcyjne 139.
Przed budynkiem szkoły głaz z tablicą upamiętniającą nauczycieli i absolwentów tej szkoły
poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 oraz tablica upamiętniająca poległych w
walkach o niepodległość Polski latach 1914-1920140.

136

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1711, koperta nr 22/24 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii
Czerwonej).
137
T. Kawka, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów
Mazowiecki 1977, s. 55.
138
Wg T. Kawki uroczyste otwarcie hali sportowej miało miejsce 17 września 1977 r.
139
Okno na świat. Wczoraj i dziś I Liceum, opr. E. Męcina i in., Tomaszów Mazowiecki 2013, s. 83.
140
Pierwotna tablica upamiętniająca poległych uczniów Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia Kupców w
Tomaszowie Mazowieckim (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego) odsłonięta została
23 września 1934 r. i zniszczona przez Niemców 17 września 1939 r. Nową tablicę odsłonięto 11 listopada 1993
r. (tej samej treści, różni się od przedwojennej krojem liter); T. Kawka, Szkoła, która przeszła do historii.
Encyklopedyczny słownik znanych absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1901-2001, Tomaszów Mazowiecki 2001.
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Widok na południową elewację budynku I LO. (dawne prywatne Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców). Fot.
wykonana w połowie lat 60. XX wieku przez T. Kawkę.

Widok na frontową (północną) elewację budynku Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców. U dołu fragment słupów
ogrodzenia. Fotografia wykonana prawdopodobnie w połowie pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Zbiory
prywatne.

Nr 26 i 28 (d. nr polic. 108 i 108a, działka nr 112 i 112a) Obecnie północna część ul. 14-tej
Brygady. Dawniej domy Rozencwejgów i Kierstów.
W XIX wieku posesje nr 26 i 28 stanowiły jedną całość jako plac o pow. ponad 10 tys. m² o nr
112. Należał on wówczas do Racheli i Sapio małżonków Rozencwejgów, a następnie Moszka i
Chany małżonków Majerowiczów. Po podziale w latach 80. XIX wieku plac od strony
wschodniej o pow. 5 tys. m² stał się własnością rodziny Rambus, natomiast plac o nr polic.
108a leżący od strony zachodniej, nadal pozostał w posiadaniu Rozencwejgów.
W roku 1897 r. właściciel działki Szmul Rozencwejg wybudował parterowy drewniany
spichlerz141. Z planu załączonego do pozwolenia na budowę spichlerza wynika, że przy ulicy
stał już drewniany, parterowy dom. W latach późniejszych jego sukcesorzy Rachela
Rozencwajg oraz Mosze Majerowicz wybudowali szczytem do ulicy drugi dom z 13 izbami
mieszkalnymi. Z opisu jaki sporządzono w 1906 r. wynika, że przy ulicy nadal stał dom
parterowy, drewniany na podmurówce z cegieł, ściany z bali drewnianych 3-calowych, krokwie
dachowe - 6/3 cale. Już wówczas oceniano, że jego stan techniczny jest zły. Wyceniono jego
wartość jedynie na 249 rubli. Ponadto na tym samym placu stał też murowany z cegły,
otynkowany, bez piwnic dom o szacunkowej wartości 1617 rubli. W głębi podwórka stała
poprzecznie murowana z cegły i otynkowana, parterowa oficyna bez piwnic, której wartość
szacowano na 680 rubli142.

141

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/104 (O budowie przez Szepsa Rozencwejga parterowego, drewnianego na
murowanych fundamentach, spichlerza na nieruchomości pod numerem 108a w mieście Tomaszowie w przy
drodze wiodącej do wsi Bocian).
142
APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2031 (Akta nr 19 dotyczące pożyczki nr 473 dla Sz. R. Rozencwejgów).
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Plany sytuacyjne z 1886 i 1908 r. przedstawiający położenie i zabudowę placu przy ul. Pilicznej 26 należącej
wówczas do Szapiego i Racheli małżonków Rozencwajg. Działka. ciągnęła się aż do placu kościelnego przy ul.
Niecałej. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/2031.

Przed rokiem 1914 w opisanych powyżej domach małżonków Rozencwejgów przy ul. Pilicznej
nr polic. 108a było 14 mieszkań, w których mieszkali Josef Ber Szeps, Józef Wilczyński, Wiktor
Adamski, Jan Mudera, Aleksander Filipski, Rafał Piotrowski, Jan Różycki, Jan Szymański, Anton
Pawłow, Jakub Eidelman, Brychn Zylberberg, Gersz Rozenblum 143.
W roku 1926 nieruchomość została wystawiona na licytację, która odbyła się 8 listopada.
Posiadłość nabyli po połowie Chana i Moszek małżonkowie Majerowicz oraz Icek Rozencwejg,
którzy do roku 1940 prowadzili w tym miejscu sklep spożywczy z bezpośrednim wejściem od
ulicy. W głębi podwórka mieszkały rodziny Gradów i Wronów.
Po 1945 r. nieruchomość jako opuszczona w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego,
administrowana przez MZBM. W roku 1947 wyłączona spod zarządu OUL na skutek przyznania
przez Sąd Grodzki prawa własności Racheli i Sali Majerowicz 144. Następnie jako właściciel
nieruchomości wykazywany był Kazimierz Wrona. Już w 1945 r. na tej posesji Tadeusz
Milczarek uruchomił Zakład Ślusarski, który po kilku latach przekształcił się w Zakład Ślusarski
Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego145. Na parterze domu prowadził
warsztat szewski Czesław Kaczuba. Obok był sklep z warzywami i owocami prowadzony przez
Wiesława Kaczubę146. Obecnie dom nie istnieje, pod koniec lat 60. budując bloki osiedla
Zapiecek utworzono tu nową ulicę (zachodnia część ul. Bohaterów 14 Brygady).
143

Tamże, spis dochodu z mieszkań.
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).
145
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1711, koperta 28 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii
Czerwonej).
146
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
144
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Po wschodniej stronie ulicy Bohaterów
14-tej Brygady tam, gdzie obecnie stoją
niewielkie,
parterowe
pawilony
handlowe oraz przejście przez teren
zieleni, stał wcześniej przy ulicy
murowany i otynkowany, parterowy dom
mieszkalny z użytkowym poddaszem o
pow. zabudowy 143 m2. Wybudowany
został około 1890 r. przez Wilhelma i
Jadwigę Kierst zamieszkałych przy ul. św.
Antoniego 1/3. W tym samym czasie w
podwórku wybudowano dwa drewniane,
parterowe domy mieszkalne i budynek
gospodarczy147. Mieściła się w tym
budynku
Tomaszowska
Fabryka
Wyrobów Metalowych i Maszyn
Elektrycznych. Od strony wschodniej była
sala gimnastyczna Maksa Rambusa, a
później wytwórnia listew i ram do
obrazów Jana Lewandowskiego i sklep
spożywczy Moszka Majerowicza148.

147

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1690 („O budowie przez Wilhelma Kiersta murowanego, parterowego domu
mieszkalnego, takiejże drewutni z ustępem, dwóch drewnianych, parterowych domów mieszkalnych i takiegoż
gospodarczego” oraz „Projekt budowy przez Wilhelma Kiersta [mylnie wpisano nazwisko Kirch] murowanego,
piętrowego domu mieszkalnego i parterowej oficyny w mieście Tomaszowie”).
148
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców 1939).
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Rysunek elewacji i przekroje domu Jadwigi i Wilhelma Kierstów. Plan z 1890 r. w zbiorach APŁ.

Rysunek elewacji wschodniej budynku zakładu ślusarskiego Tadeusza Milczarka przy ówczesnej ul. Armii
Czerwonej 28. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego.

Początkowo po wojnie dom frontowy i działka jako nieruchomość opuszczona w dyspozycji
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W roku 1947 zwrócona właścicielom Racheli i
Sali Majerowicz 149. Od 1946 r. w podwórku mieścił się tam zakład ślusarski i kuźnia Tadeusza
Milczarka, który w roku 1950 przeprowadził remont i dostosował budynki do potrzeb swojej
firmy. W latach 80. XX wieku dom i pozostałe zabudowania rozebrano.

Plan sytuacyjny zakładu Tadeusza Milczarka.
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu
Miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego.

Nr 30 - Drewniany dom rodziny Kurowskich i Umińskich (w XIX wieku ogród przy drodze do
wsi Bocian o nr 27b, plac nr 209)

149

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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Widok na fragment drewnianego domu wybudowanego około roku 1889 przez Hieronima Romatowskiego przy
ówczesnej drodze do wsi Bocian (obecnie ul. Prezydenta Mościckiego 30), który później należał do rodziny
Umińskich. Jest to jeden z dwóch drewnianych, XIX-wiecznych domów jakie zachowały się przy tej ulicy.
Fotografia ze stycznia 2019 r.

Plan budowy domu Hieronima Romatowskiego. Projekt opracowany przez inż. A. Tarnowskiego w 1889 r. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/1539.
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Dom wzniesiony około roku 1889 lub nieco wcześniej na działce stanowiącej ogród o nr 27b
przez Hieronima Romatowskiego z przeznaczeniem na mieszkanie i stolarnię 150. Wybudowany
został bez pozwolenia i z tego tytułu prowadzone było postepowanie karno-administracyjne.
Właściciel został przymuszony do opracowania projektu i wniesienia stosownych opłat.
Projekt opracował inż. Antoni Tarnowski. Powstał drewniany, parterowy budynek z gankiem i
dwuspadowym, stromym dachem krytym papą. Został usytuowany ścianą wschodnią w
granicy działki zwrócony szczytem do ulicy. Po wybudowaniu mieściło się w nim dwuizbowe
mieszkanie i jednoizbowy warsztat stolarski. W późniejszym czasie wybudowano odrębny
budynek stolarni, szopy i wozowni.
Nieruchomość w latach międzywojennych w posiadaniu Józefa Umińskiego, Michała
Kurowskiego oraz rodziny Ramotowskich 151. Dom przetrwał do współczesności jako jedyny
drewniany dom na tej ulicy. Działka o pow. 2750 m 2, budynki gospodarcze o pow. zabudowy
98 m2. Już przed pierwszą wojną światową był tam zakład stolarski wyrobu trumien Michała
Kurowskiego. Między innymi wykonał on ławki do kościoła św. Antoniego, schody i boazerię
w budynkach Magistratu152.
Po 1945 r. zakład stolarski prowadził Mieczysław Puchalski w spółce z panią Umińską 153. Poza
stolarnią mieścił się w tym miejscu zakład pogrzebowy, wyrób trumien i garaże karawanów 154.
Firma pogrzebowa funkcjonowała do połowy lat 70. Nieruchomość nadal w posiadaniu
sukcesorów Józefa Umińskiego.

BROWAR PAROWY i FABRYKA WÓD GAZOWANYCH OSKARA KNOTHE
Do końca XIX wieku ul. Piliczna, a po 1915 r. ul. Browarna 9/13, nr hipoteki 65, d. nr polic
465, plac nr 95.

Z lewej strony fragment zabudowy browaru z 27-metrowym kominem, który rozebrano w 1947 r. Po prawo
żwirownia i stawy browaru. Fotografia wykonana prawdopodobnie z budynku Banku przy ul. Mościckiego w
połowie lat 20. XX wieku. Zbiory Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

150

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1539 (Akta z 1890 r. wraz z planem wybudowanych przez Hieronima
Romatowskiego, bez pozwolenia władz, budynków w ogrodzie nr 27b, za granicą miasta Tomaszowa przy drodze
drugiej klasy prowadzącej do wsi Bocian).
151
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.); APTM, MRN i PMRN, sygn.
49/213/0/2.10/1711 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. ul. Armii Czerwonej).
152
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1235 (Plany budowlane i zezwolenia, teczka 66/1929 T. I).
153
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
154
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1936-1938); tamże, sygn. 49/5/0/-/544
(Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
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Fragment zabudowań dawnego
browaru i wytwórni wód gazowanych
O. Knothego. Widok od strony ul.
Browarnej. Fotografia z lat 60. XX wieku
autorstwa T. Kawki.

Budynki dawnego browaru, w którym
mieściła się Spółdzielnia Inwalidów
„Praca”. Widok od strony Skweru
Powstańców. Fotografia z lat 70. XX
wieku, zbiory prywatne.

Browar założony około roku 1890 przez braci Oskara155 i Aleksandra Knothe156. Wybudowany
od podstaw na działce nr 465 przy ówczesnej ul. Pilicznej (dopiero kilkanaście lat później
dojazdowa droga bez nazwy stała się ul. Browarną) W Księdze adresowej przemysłu
fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906 pod numerem 2290 podano informację, że
browar Oskara Knothe został założony w 1852 r. Nie znajduje to potwierdzenia w innych
materiałach źródłowych157. Być może Knothe, podając informacje do książki adresowej, miał
na uwadze stary browar przy pałacu Ostrowskich lub też zupełnie inny zakład.
Browar Knothego nie był pierwszym tomaszowskim browarem. Najstarszy tomaszowski
browar powstał przed rokiem 1831 i mieścił się obok zabudowań folwarcznych przy pałacu
155

Oskar Knothe, ur. 4 XII 1874 r. w Kraszkowicach, syn Hermana Fryderyka i Klary Fürstenwald;
http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.297814 [dostęp: 18.05.2022].
156
Aleksander Knothe, ur. 27 XII 1866 r. w Kraszkowicach (chrzest w Wieluniu), syn Hermana i Marii Steinhagen,
zm. 17 II 1942 r. w mieście Lipa na Filipinach; https://www.geni.com/people/AleksanderKnothe/6000000042049390503 [dostęp: 18.05.2022].
157
Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 2290.
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Ostrowskich. Oznaczony wtedy numerem polic. 465 z dopiskiem, że mieści się poza miastem.
Ten najstarszy browar wraz z gorzelnią i austerią przy Rynku (dziś Plac T. Kościuszki), był do lat
70. XIX wieku we władaniu dzierżawców dochodów propinacji miejskiej (płacili podatek
„garncowy”). Najpierw dzierżawcami tymi byli: Lewek Sylber, Zysman Goldman i Icek
Steinman158. Pozniej, od roku 1847 w tym samym browarze piwo wytwarzane było przez
Karola Stegenwalda159. W roku 1856 tomaszowskim piwowarem, dzierżawcą browaru był
Karol Geisler, który produkował piwo zwyczajne zwane „szlacheckim”160. Od roku 1860
dzierżawcą browaru i producentem miejscowego piwa był Andrzej Spahn (Span), a po nim
Franciszek Ksawery Spahn (Span) 161. Stary browar mieścił się w parterowym murowanym
budynku, w którym trzy izby i kuchnia zajmowana była na mieszkanie, a pozostałe izby na
produkcję piwa bawarskiego. Poza tym stała tam słodownia, stajnia i szopa 162.

Z akt Wydziału Budowlanego Rządu
Gubernialnego
Piotrkowskiego
wynika, że plan budowy nowego
parowego browaru i kotłowni z

158

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/76 (Akta tyczące się propinacji miejskiej).
APTM, Urząd Skarbowy miasta Tomaszowa, sygn. 49/198/0/-/229 (Kontrola podatków konsumpcyjnych od
wódki, miodu i piwa…). Pod poz. 14 zestawienia podatników wymienia się, że Karol Stegenwald w październiku
1847 r. wytworzył 430 garnców słodu.
160
Tamże, sygn. 49/198/0/-/42 (Prośba Karola Geislera do władz skarbowych oraz lustracji browaru piwowara
Karola Geislera).
161
Tamże (Zestawienie podatkowe za rok 1860). Andrzej Span, ur. 1819 w Autenried (dziś część miasta
Ichenhausen) w Bawarii, zm. 27 IV 1882 w Piotrkowie. Franciszek Ksawery Span, ur. 6 V 1821 w Autenried, zm.
28 IX 1899 w Piotrkowie. Bracia Spanowie byli jednocześnie właścicielami browaru w Piotrkowie (daty życia na
podstawie nagrobka na starym cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim).
162
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866).
159
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kominem datowany jest na rok 1893163, a jako inwestor występuje Aleksander Knothe.
Obok projekt budowy komina i maszynowni autorstwa inż. architekta Fryderyka Tschoepe. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/3213)

Rysunek z 1893 r. sporządzony przez inż. architekta Fryderyka Tschoepe dot. instalacji maszyny parowej w
browarze A. Knothego przy ul. Pilicznej nr polic. 465/7. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3213.

W roku 1895 przystąpiono do budowy chłodni i magazynów w piwnicach browaru 164. Nie
można jednak wykluczyć, że pierwsze budynki browaru powstały kilka lat wcześniej, około
roku 1890. Zakład w latach późniejszych był rozbudowywany. W roku 1911 w oparciu o projekt
inż. architekta Karola Kleibera wybudowano trzypiętrową suszarnię słodu 165.

163

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3213 (Plan budowy browaru i kotłowni z kominem na działce o nr 12 w Tomaszowie).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4432.
165
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11812 (Nadbudowa murów suszarni słodu na działce nr polic. 465 przy ul. Pilicznej
w Tomaszowie).
164
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Projekt z 1911 r. inż. architekta K.
Kleibera dotyczący budowy
suszarni słodu w browarze O.
Knothego. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/11812.

Rysunek z projektu
nadbudowy strychu
mieszczącego skład
słodu w browarze przy
ulicy Pilicznej nr polic.
465 w Tomaszowie.
APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13538.
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Plan sytuacyjny z 1912
r. przedstawiający
zabudowę terenu
browaru O. Knothego
przy ul. Pilicznej 465.
APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13538.

Browar Knothego
przed I wojną światową zatrudniał do 25 robotników 166, a wartość rocznej produkcji wynosiła
60 500 rubli. Na tej samej posesji, na której mieścił się browar, w budynku administracyjnomieszkalnym, zamieszkał Oskar Knothe z żoną Anną, a następnie jego syn Ryszard Knothe (ur.
2 lipca 1905 r.) i córka Zofia Knothe (ur.22.07.1907 r.) W latach I wojny światowej browar
Knothego był jednym z niewielu tomaszowskich przedsiębiorstw, które nie zaprzestały
produkcji. Miesięcznie w roku 1918 zużywano ponad 160 pudów słodu produkując 2485
wiader piwa. W roku 1919 produkcja i sprzedaż nieco spadła, bo miesięcznie sprzedawano
około 73 hektolitrów 167 (około 600 wiader).
Po roku 1918 browar był nadal spółką rodzinną kierowaną przez Ryszarda Knothe. Należał do
największych przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego w powiecie brzezińskim.
Zakład wyrabiał piwo jasne i ciemne, lemoniady i oranżady168. Zatrudniał od 23 do 30
robotników 169, w tym 5 kobiet. Produkował rocznie około 3.120 hektolitrów piwa 170.

166

APŁ, SIFGP, sygn. 39/19/0/-/1894 (Akta sprawozdań rocznych Browaru Parowego O. Knothego); Księga
adresowa przemysłu…, poz. 2290.
167
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/124 (Akta tyczące podatku od piwa - Browar O. Knothe i wspólnicy).
168
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1315 (Teczka przemysłu z 1930 r.); tamże, sygn. 1186 (Dane statystyczne z 1929
r.).
169
Tamże.
170
J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów
Mazowiecki 1992, s. 235.
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W Przewodniku po mieście i okolicy wydanym w roku 1935 znalazł się anons o następującej
treści „Browar Parowy – Fabryka Wód gazowanych O. Knothe, Tomaszów-Maz. ul. Browarna
9-13, tel.100 – rok założenia 1890 wyrabia i poleca smakoszom: Piwa: jasne-ciemne.
Lemoniady: malinową, cytrynową, pomarańczową, rum mrożony, kalwilę. Oranżady naturalne
– kwasy owocowe, najprzedniejszej jakości o wyśmienitym smaku”171.
W latach 20. XX wieku w budynkach browaru mieściła się również Fabryka Cukrów i
Przetworów Owocowych „Kometa”. Była to spółka braci Knothe i Runkiewicza 172. W latach
1940-1945 browar prowadził produkcję w ograniczonym zakresie. Firma posiadała rachunek
bankowy w Banku Emisyjnym173. Z akt Ubezpieczalni Społecznej wynika, że łącznie z
właścicielem pracowało w browarze dziewięciu pracowników 174. (pracownikami byli:
kierownik Antoni Woliński, majster Władysław Piotrowski, robotnicy: Stanisław Ruszkiewicz
Zygmunt Malej, Bronisław Pasik, Jadwiga Hilke, Jan Rostowski i Halina Jurgielewicz).
Opis nieruchomości z 1938 r. wykazuje, że w tym czasie teren browaru zajmował 29860 m 2, w
tym pod budynkami 12984 m2, a 5600 m2 stanowił staw i inne tereny zalane wodą 175. Na
podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej po przejęciu browaru na rzecz Skarbu Państwa po
1945 r. wynika, że w skład zabudowań browaru wchodził dwupiętrowy murowany budynek
browaru, w którym znajdowały się hale o pow. 4 311 m2, budynek fabryki wód gazowanych o
pow.730 m2, dwupiętrowy budynek chłodni, suszarni i butelkowni, składy piwniczne o pow.
11 390 m2, kotłownia z kominem wysokim na 30 m., słodownia, budynki murowane parterowe
o pow. 345 m2, warsztat, garaż, stajnia, obora i szopa o łącznej pow. 3.835 m2 176. Do browaru
należał również staw o pow. 360 m2, studnia o głębokości 80 m i studnia do wody brudnej. W
chwili przejęcia firmy pod zarząd państwowy wyposażenie było nieomal kompletne. W jego
skład wchodził m. innymi młyn do gniecenia słodu, maszyna parowa o sile 18 H.P. wraz z
kotłem parowym Bohman 6 atm., kadź filtracyjna 90 hl, kadzie fermentacyjne 7 szt., kocioł
warzelniczy 130 hl, pompy do piwa, aparatura do mycia butelek, 16 motorów elektrycznych,
aparat do wyrobu lemoniady, platforma transportowa, sanie transportowe, sanie osobowe,
bryczka, waga wozowa do 5 t oraz sprzęt do uprawy roli 177. W roku 1945 warzelnia browaru
uległa spaleniu, ale już w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu została odbudowana przez
Przedsiębiorstwo „Wisła” z Łodzi. W roku 1948 rozebrano 27-metrowy, ceglany komin, który
od kilkunastu lat był nieużywany. W tym samym czasie rozebrano parterowy, czteroizbowy
dom mieszkalny178.
W okresie międzywojennym w budynku administracyjnym miał swą siedzibę miejscowy
oddział stowarzyszenia Związek Podoficerów Rezerwy WP. W maju 1939 w podziemiach
Browaru Knothego powstał miejski schron przeciwlotniczy przeznaczony dla władz miasta 179.
W głównym budynku administracyjno-mieszkalnym były również mieszkania właścicieli.
Mieszkał tam Oskar Knothe (junior) i Ryszard Knothe s. Oskara (ur. 2 VII 1905 r.)
171

J.P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt.
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1801, k. 70 (Świadectwo przemysłowe fabryki „Kometa”).
173
Spis Rachunków Żyrantów wg stanu na 28 lutego 1941 r. – informator opublikowany nakładem Banku
Emisyjnego w Polsce (działającego pod okupacją niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie).
174
APTM, Ubezpieczalnia Społeczna w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/63/0/-/173 (Teczka 29. Wykaz
zatrudnionych w browarze O. Knothe rok 1942).
175
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1704 (Inspekcja budowlana, koperta dot. nieruchomości przy ul.
Browarnej nr 9/13).
176
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/501 (Browar Państwowy, ul. Browarna 9/13).
177
Tamże, szczegółowy spis inwentarza z 31 XII 1947 r.
178
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1704 (Teczka inspekcji budowlanej, koperta z opisem
nieruchomości przy ul. Browarnej 9/13).
179
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2359 i 2343.
172
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W okresie powojennym browar przejęto na rzecz Skarbu Państwa 180. Początkowo
funkcjonował jako Browar Państwowy i Państwowa Hurtownia Piwa, następnie
przekształcono go w Spółdzielnię Inwalidów „Praca”. Spółdzielnia kontynuowała produkcję
wód gazowanych, prowadziła rozlewnię piwa, octu i oleju. Głównie znana była z produkcji
taniego wina owocowego. Obecnie budynki browaru nie istnieją, a na jego terenie w latach
2012-2015 powstało osiedle mieszkaniowe „Browarna”. Deweloperem tej nieruchomości i
jednocześnie generalnym wykonawcą było miejscowe przedsiębiorstwo EZBUD. Osiedle było
budowane etapami. Jako pierwszy w 2013 r. oddano do użytku budynek B1 a w dalszej
kolejności B2 i B3. Inwestycja zakończona w 2015 r. Budynki wielorodzinne,
pięciokondygnacyjne z podziemnymi garażami. Mieszkania i apartamenty od 43 do 102 m,
przy blokach miejsca postojowe, plac zabaw, ciągi komunikacyjne. W budynkach B2 i B3 na
parterze lokale użytkowe z wejściem od ul. Browarnej181.
Za budynkami osiedla „Browarna”, tuż za zakolem ul. Browarnej przy zejściu do stadionu KS
„Lechia” znajduje się memoriał upamiętniający egzekucje, jakie miały tu miejsce w latach okupacji niemieckiej. Na obelisk składa się murowana i obłożona granitowymi płytami pionowa
ściana o zróżnicowanej wysokości. Skrajne boki są nieco niższe od centralnej części pomnika
(3,5 m wysokości i 1 m szerokości). Z tyłu obelisku znajduje się otynkowany mur oddzielający
pomnik od terenu osiedla mieszkaniowego. Wzdłuż obelisku rozciąga się płaska wybetonowana półka, z której dwustronnie zbiegają schody do podnóża skarpy, gdzie w trawiasty grunt
wkopano granitowe słupki symbolizując miejsca stawiania rozstrzeliwanych. Do ściany obelisku przymocowano odlaną z brązu tablicę, na której znajduje się napis „1939 – 1945 Miejsce
to, jako jedno z tysięcy miejsc hitlerowskich mordów, poświęcamy ku pamięci pokoleń, tym
bohaterskim żołnierzom podziemia, którzy ofiarnie walcząc o wolność Ojczyzny zostali rozstrzelani / 22 nazwiska / jak również wielu, wielu innym członkom organizacji podziemnej z
miasta i okolic bestialsko pomordowanym. W głębokim hołdzie towarzysze walki i społeczeństwo Tomaszowa Maz. Cześć ich pamięci! ZBOWiD Tomaszów Maz. 1968” Nad tablicą znajduje
się odlew awersu odznaczenia „Krzyża Partyzanckiego”. Trawiasta skarpa odgrodzona jest niskim otynkowanym murkiem oporowym od niewielkiego placyku wyłożonego kostką brukową. Na tym placyku w latach 70 i 80. XX wieku w rocznicę wybuchu II wojny światowej odbywały się capstrzyki i apele poległych182.

180

„Łódzki Dziennik Wojewódzki dla obszaru województwa łódzkiego”, nr 8, 15 IV 1949 r. poz. 75 (Ogłoszenie
Centralnego Zarządu Przemysłu Fermentacyjnego Oddz. Wschodni w Łodzi z 6 IV 1949 r. Ldz. 3/HOgl./24-49
o sporządzeniu protokółów zdawczo-odbiorczych, przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa).
181
https://www.urbanity.pl/lodzkie/tomaszowski2/tomaszow-mazowiecki/osiedle-browarna,b7233 [dostęp:
11.05.2022].
182

W. Rudź, Polityka eksterminacyjna okupanta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta…, s. 437. Pierwsza
egzekucja przy Starym Browarze miała miejsce 25 XI 1943 r. Wówczas rozstrzelano 10 zakładników. Zwłoki pochowano na cmentarzu żydowskim. Kolejna miała miejsce 18 XII 1943 r., w której zastrzelono 6 mężczyzn za
opieszałość w realizacji tzw. kontyngentu żywnościowego. Kolejne egzekucje przeprowadzono 12 I 1944 r. rozstrzeliwując 5 zakładników, 18 I 1944 r. rozstrzelano 20 więźniów a 24 III 1944 r. rozstrzelano kolejnych 10. Na
tablicy przy pomniku wypisano tylko nazwiska ofiar zidentyfikowanych po ekshumacji na wiosnę 1945 r. Wśród
pomordowanych znajdowali się żołnierze Kedywu AK, działacze PPS i harcerstwa jak również Polacy niezwiązani
z ruchem oporu a podejrzewani o taki związek przez władze niemieckie.

63

Widok na pomnik przy osiedlu „Browarna”. Fotografia wykonana w
2012 r. przez Zygmunta Dziedzińskiego.

Upamiętnienia miejsca straceń dokonano już na wiosnę
1945 r. Początkowo był to
drewniany krzyż z blaszaną tabliczką informującą o rozstrzelanych zakładnikach. W roku 1958
z inicjatywy miejscowego koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację zebrano niezbędne fundusze i dokładnie w miejscu straceń wybudowano pomnik w formie pionowej płyty
obeliskowej. W 1960 r. zawieszono na niej tablicę inskrypcyjną z ustalonymi nazwiskami pomordowanych. U podnóża skarpy wkopano 10 betonowych słupków mających symbolizować
drewniane słupy, do których podczas egzekucji przywiązywano rozstrzeliwanych 183. Kolejna
modernizacja pomnika miała miejsce w pierwszych latach 80. XX wieku. Wtedy pomnik uzyskał
obecny wygląd. Stało się to z inicjatywy kierownictwa ZWCh „Wistom”. Wykonanie projektu
pomnika nazwanego „memoriałem dla uczczenia nieżyjących bohaterów tomaszowskiego
podziemia” powierzono architektowi Wojciechowi Zabłockiemu 184. Wtedy to zastąpiono betonowe słupki granitowymi, dobudowano i otynkowano mur od strony browaru, zbudowano
schodki i zagospodarowano teren wokół pomnika.

Miejsce Pamięci Narodowej w formie memoriału przy ul. Browarnej upamiętniający miejsce egzekucji z okresu II
wojny światowej. Fotografia z lat 60. XX wieku autorstwa T. Kawki.
183

A. Kobalczyk, Pod tomaszowskim browarem, „Głos Robotniczy”, nr 275, 19.11.1971 – wycinek w zbiorach
MTM, Dział historyczno-numizmatyczny (ewidencja dodatkowa), sygn. MT/ED/H/97.
184
W tym czasie architekt prof. W. M. Zabłocki projektował dla ZWCh „Wistom” obiekty sportowe przy ul.
Strzeleckiej a dla miasta nieckę pływalni w Szkole Podstawowej Nr 12.
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Nr 21/29 – Skwer Powstańców a w głębi bloki osiedla Browarna.

Widok z ulicy Prezydenta Ignacego
Mościckiego na ul. Browarną i osiedle
mieszkaniowe „Browarna”.

Najprawdopodobniej skwer
utworzony po 1926 r. z inicjatywy dr. Stanisława Narewskiego i miejscowego koła Związku Ludowo-Narodowego i oddziału Związku Obrony Kresów Zachodnich. Z jego też inicjatywy posadowiono głaz mający upamiętnić żołnierzy ochotników poległych w wojnie z bolszewikami w
1920 r., ale też żołnierzy-tomaszowian poległych w latach 1918-1921. Można przypuszczać, że
St. Narewski nosił się z zamysłem, aby w przyszłości na tym miejscu wybudować pomnik „Poległym Tomaszowianom w latach 1914-1920”185. Wśród poległych w tej wojnie znajdował się
jego syn st. ułan Jerzy Narewski z 7 pułku ułanów, który poległ 5 marca 1919 r. pod Sawiczami186.
Znacznie później, bo w maju 1937 r. z inicjatywy miejscowego oddziału Stowarzyszenia
Związku Powstańców Śląskich (ZPS) i weteranów Legionu Śląskiego (tzw. Cieszyńskiego)
zbudowano drewnianą makietę przyszłego pomnika, który miał upamiętnić powrót Śląska do
Polski i powstańców walczących w latach 1919-1921187. Wtedy też oficjalnie skwer otrzymał
nazwę „Skwer Powstańców”188, a na narożniku ogrodzenia banku zawieszono wykonaną z
szydłowieckiego piaskowca tablicę z napisem „SKWER POWSTAŃCÓW”. Warto wspomnieć, że
sformowany w naszym mieście na przełomie grudnia i stycznia 1919 r. oddział żołnierzy
ochotników (jako III batalion 28. Pułku Strzelców Kaniowskich) brał udział w walkach o Śląsk
Cieszyński. Również w szeregach Powstańców Śląskich walczyły osoby wywodzące się z
Tomaszowa m. innymi Julian Salomon, Jakub Spała, H. Frankiewicz i kilku innych. Sprawa ta
wymaga dalszych badań. Pomnik Powstańców Śląskich podobnie jak cztery inne pomniki
został zburzony pod koniec października 1939 r przez niemieckich okupantów 189.

185

Z Komitetu Budowy Pomnika Poległym Tomaszowianom, „Republika”, 19 IV 1930[?] r., s. 6. W roku 1930 powołano Komitet Budowy Pomnika „Poległym Tomaszowianom w latach 1914-1920” na którego czele stanął dr
Stanisław Narewski. W zarządzie budowy pomnika znaleźli się: dyrektor TFSJ Michał Hertz i mecenas Grygosiński.
Sprawami technicznymi miał się zajmować inż. Feliks Kwaśniewski, a finansami dyrektor Henryk Landsberg, prof.
Nowierski i Naczelnik Poczty Ciećwierz. Koszt budowy szacowano na 15 tys. zł. St. Narewski w latach 1917-1918
r był przewodniczącym komitetu budowy. pomnika Tadeusza Kościuszki.
186
A. Woskowski, Harcerstwo w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1911-1918, Tomaszów Mazowiecki 1987, s.
140-141, aneks nr 3. W wojnie tej polegli też inni żołnierze ochotnicy z Tomaszowa: por Teodor Frycholc z 3. pp.
leg. w bitwie pod Polską Górką; ppor. Lucjan Gurdziel z 26. pp. w m. Zwiahel; kapral Teodor Mączka z 1. pp. leg.;
strzelec Klemens Hirsz z 201. pp. w bitwie pod Warszawą; Henryk Krongold w bitwie pod Warszawą; strzelec
Leonard Mączka; strzelec Zelman Plat; strzelec Konrad Różycki w walkach pod Chorzelami; Stefan Szymczak z
201. pp. pod Michałowicami i kilku innych mieszkańców naszego miasta, których nazwisk nie udało się ustalić.
187
W oparciu o ustalenia regionalistów J. Wojniłowicza oraz T. Zarębskiego. Pomnik ten opisuje też J. Pampuch
w „Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym”, nr 48, 27 XI 2020 r., s. 11, który wskazuje, że przypominał on
„ul”.
188
Na planie miasta tzw. fotoplanie” z 1933 r. jak i planie załączonym do przewodnika po mieście z 1935 r. teren
skweru pisano jako „Park”.
189
W. Rudź, Ruch oporu, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta…, s. 459.
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Dawna tablica wykonana z
piaskowca szydłowieckiego z
nazwą
skweru
była
umieszczona na zachodniej
stronie ogrodzenia oficyny
banku. Zdemontowana w
latach
80.
z
powodu
uszkodzenia, obecnie znajduje
się w tomaszowskim Muzeum.

Po roku 1945 r. odbudowa Pomnika Powstańców Śląskich jak i upamiętnienie uczestników
wojny 1920 r. nie miało szans na realizację. Ówczesne władze z powodów politycznych starały
się zatrzeć pamięć o uczestnictwie mieszkańców naszego miasta w wydarzeniach roku 1920.
Może właśnie z tego powodu, a może też z braku znajomości historii tego miejsca w roku 1987
radni Miejskiej Rady Narodowej, na kamieniu jaki miał upamiętnić tomaszowian poległych w
wojnie bolszewickiej, postanowili umieścić tablicę pamiątkową z inskrypcją „Pamięci uczestnikom powstań narodowych 1830 i 1863”. Do realizacji tego pomysłu wykorzystano głaz jaki
latach 20. XX wieku tam położono. Umieszczono go na surowym betonowym cokole wyniesionym na około 30 cm ponad grunt a na południowej stronie eratyku umocowano odlaną z metalu tablicę epitafijną z dwoma stylizowanymi orłami z czasu Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego.
Obok opisanego pomnika znajduje się wbity w ziemię brzozowy krzyż z tabliczką, na której
umieszczono napis „Poległym w walce ochotnikom Tomaszowa. Obrońcom Ojczyzny przed
agresją bolszewicką lat 1919 – 1920 składamy dowody hołdu tutaj obok dawnego miejsca pamięci”. Krzyż i tabliczka umieszczone przez Światowy Związek Żołnierzy AK (koło Tomaszów
Mazowiecki) i Związek Byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (koło Tomaszów
Mazowiecki) około roku 1990. Głównym inicjatorem upamiętnienia tomaszowskich żołnierzy
ochotników wojny 1919-1920 r. był Zygmunt Augustyniak.

Po lewo kamień z tablicą upamiętniającą uczestników Powstań Narodowych. Obok drewniany, brzozowy krzyż
z tabliczką mająca upamiętnić poległych w wojnie 1920 r. Fotografia z 2018 r.
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Plan Skwery Powstańców z roku 1961. Na planie zaznaczono alejki, zadrzewienie, usytuowanie pamiątkowego
głazu, trafostacji i rodzaju nawierzchni jezdni. Wówczas prostokątny teren w centralnej części skweru oddzielony
od reszty żywopłotem (z krzewów bzu) przeznaczony był na plac zabaw (pierwszy w mieście z zjeżdżalnią, karuzelą, huśtawkami i piaskownicą). Zbiory APTM.

Nr 31/33 – Bank z oficynami

Karta pocztowa z lat 30.
przedstawia widok na budynek
Banku Polskiego przy ul. Prezydenta I.
Mościckiego 31/33

Pod koniec lat 20. XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie znajdują się budynki banku powstała
strzelnica należąca do pierwszego i najstarszego tomaszowskiego stowarzyszenia, którym było
67

Bractwo Kurkowe. Później, aż do początku lat 20. XX wieku, miejsce to pozostawało
niezabudowane i wydobywano tam piasek na potrzeby inwestycji miejskich. Po roku 1921 w
ramach robót publicznych przystąpiono do niwelacji terenu, zasypywania wykopów i
likwidowania dawnej strzelnicy. W roku 1923 rozpoczęto budowę Banku Polskiego.
Jednopiętrowy budynek Banku Polskiego z dwiema jednopiętrowymi oficynami wybudowany
w latach 1923–1924190 na działce o pow. 5114 m² (pow. zabudowy 3054 m2). W budynku
głównym przeznaczonym na biura banku było 61 pomieszczeń, natomiast w każdej z
piętrowych oficyn przeznaczonych na mieszkania było po 27 izb. Budowla nosi cechy
akademickiego klasycyzmu z polskimi formami architektury pałacowej. Lico fasady z
boniowanym tynkiem, nad oknami ozdobne gzymsy, kopuła dachu kryta blachą, a dachy oficyn
przykryte ceramiczną dachówką. Wnętrze bogato ozdobione sztukaterią. W roku 1928
wybudowano w podwórzu budynek gospodarczy z dwoma pomieszczeniami składowymi, a w
roku 1936 cały obiekt skanalizowano i doprowadzono wodę z lokalnej studni wierconej.
Zaznaczyć jednak wypada, że ścieki odprowadzano kanałem bezpośrednio do rzeki
Wolbórki191. Od ulicy ozdobne metalowe ogrodzenie umieszczone na wysokiej, murowanej i
otynkowanej podmurówce. Nad bramą ozdobne metalowe zwieńczenie z stylizowanymi
literami BP.
Do września 1939 budynek główny i oficyny były wykorzystywane przez Oddział Banku
Polskiego, którego dyrektorem był Karol Chowaniec. Od połowy września 1939 r. do jesieni
1941 r. obiekt zajęty przez lokalne dowództwo wojsk niemieckich. Później siedziba oddziału
Baku Emisyjnego w Polsce. W kwietniu 1945 r. w budynku rozpoczęła działalność placówka
Narodowego Banku Polskiego, podlegająca oddziałowi w Piotrkowie Trybunalskim. Tak było
do stycznia 1989 r. kiedy to miejscowy oddział NBP przekształcił się w Powszechny Bank
Gospodarczy. Od października 1991 r. obiekt został przejęty przez łódzki oddział PBG S.A.,
który w 1998 r. przekształcił się PBG S.A. Grupa Pekao S.A. i miejscowy oddział tego banku
nosił nazwę Pekao S.A. w Warszawie Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Przez pewien czas
zachodnia oficyna wynajmowana była dla miejscowego oddziału ZUS. Natomiast
pomieszczenia wschodniej oficyny wynajmuje m. innymi Kancelaria Prawna LEXUS, Gminny
Zakład Komunalny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

190

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1714 (Inspekcja Budowlana – zaświadczenie wydane przez
prezydenta Wacława Smulskiego potwierdza, że budowę banku rozpoczęto w lipcu 1923 r., a zakończono w
listopadzie 1924 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Zestawienie z 1939 r., nowe domy, poz. 315).
191
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2179, k. 3 (Stan sanitarny ul. Mościckiego z 1937 r.).
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Widok na budynki banku przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 31/33. Fotografia z drugiej połowy lat 20. XX wieku.
Zbiory NAC.

Współczesny widok na fasadę dawnego Banku Polskiego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33.
Fotografia z wiosny 2013 r. autorstwa Zygmunta Dziedzińskiego.

Nr 32 – sklep spożywczy (działka o nr 142b)
Obecnie na tej działce od strony północnej posadowiony jest bezstylowy parterowy,
murowany budynek sklepu spożywczego. Południowa część dawnego ogrodu tej posesji
została zajęta pod budowę ulicy Armii Krajowej i bloków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przodownik”. Na tej samej działce od strony ul. Armii Krajowej nr 5, niewielki parterowy
budynek trafostacji i budynek biura podatkowego „Debet”.

Jedna ze stron planu budowy domu
Konstancji Bieleckiej przy ówczesnej ul.
Pilicznej. Zbiory APŁ.

W 1890 r. na tej działce Konstancja Bielecka wybudowała murowany parterowy dom
mieszkalny z 11 izbami i mieszkalnym poddaszem192. Wybudowany na planie prostokąta. Dach
stromy, dwuspadowy kryty papą. Układ symetryczny, dwutraktowy, w osi środkowej sień
przejściowa. Od frontu siedmioosiowy. Okna prostokątne z profilowanych obramieniach.
Ściana gładko otynkowana, wzbogacona poziomym gzymsem wzdłuż całej elewacji, a w
narożnikach i po obu stronie drzwi sieni łańcuchowym boniowaniem. Na parterze dwa
trzyizbowe mieszkania, natomiast w szczytach na poddaszu dwa mieszkania jednoizbowe.
192

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1512 (O budowie przez Konstancje Bielecką murowanego, parterowego domu
mieszkalnego z poddaszem i drewnianego parterowego budynku gospodarczego z ustępami).
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Jeszcze przed rokiem 1914 w tym budynku miało siedzibę II Towarzystwo PożyczkowoOszczędnościowe193. W międzywojniu dom należał do Juliana Rudke194. Poza właścicielem
mieszkała tu Sara Rozencwajgowa, która prowadziła handel towarami na targowiskach 195. Po
roku 1945 jako nieruchomość opuszczona w zarządzie MZBM 196. Dom nie przetrwał do
współczesności.

Nr 34/36 - Dom rodziny Krejckantów (dawny numer działki 114a/471a)
.

Współczesny widok na dawny dom
Krejckantów

Piętrowy, podpiwniczony, murowany dom z cegły wybudowany w roku 1897 przez Aleksandra
Czesława Kozikowskiego na niezabudowanym placu o nr 114a/4719 (dawny ogród o nr 210),
który posiadał na zasadach wieczysto-dzierżawnych197. Projekt architektoniczny opracował
inż. architekt Wilhelm Sroka. W tym samym czasie w podwórku wybudowano wozownię,
193

Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916], s. 257.
194
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Spis właścicieli nieruchomości, 1925); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Spis
właścicieli nieruchomości, 1938).
195
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców, 1939).
196
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości).
197
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6479 (O budowie przez Aleksandra Kozikowskiego murowanego, piętrowego domu
i takiego samego budynku gospodarczego pod numerem 114 w mieście Tomaszowie).
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oborę i stodołę. W roku 1905 Aleksander i Alodia (I voto Michałowska) małżonkowie
Kozikowscy przekształcili prawo wieczysto-dzierżawne do tej nieruchomości na własność198.
W roku 1920 nieruchomość nadal w posiadaniu małżonków Kozikowskich. Całość posesji
ogrodzona drewnianym płotem 199. Aleksander Kozikowski był Prezesem Komisji Likwidacyjnej
II Towarzystwa Pożyczkowo Oszczędnościowego w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast jego
żona miejską akuszerką. W roku 1927 po śmierci A. Kozikowskiego i jego żony nieruchomość
przy ul. Pilicznej 34 stała się współwłasność jego sukcesorów: Aleksandra Kozikowskiego
juniora, Czesława Krejckanta i Aleksandra Piwowarskiego200.
W latach międzywojennych mieszkał w tym domu Jan Sałaciński, właściciel przedsiębiorstwa
budowlanego, które między innymi budowało szkołę w Starzycach. Warto zauważyć, że od
1910 do 1919 r. przy ul. Pilicznej 34 Anna Knothe prowadziła dla dzieci przedszkolnych ogród
i zakład freblowski201. Przez pewien czas przed pierwszą wojną światową miało tu siedzibę
Towarzystwo Muzyczne „Hazomir” 202.
Fasada pięcioosiowa, w narożnikach pilastry z boniowanym tynkiem, gzymsy
międzykondygnacyjne ciągnione przez całą długość ściany wzdłużnej. W czwartej osi drzwi do
lokalu handlowo-gastronomicznego, na pierwszym piętrze w tej samej osi wspornikowy
balkon z ozdobną metalową balustradą. Wejście na klatkę schodową we wschodnim szczycie.
W latach międzywojennych w tym domu Szmul Goldberg miał warsztat szewski. Do roku 1936
z wejściem od ulicy był sklep z pieczywem Oskara Karola Klauzego, który sprzedawał wyroby z
piekarni Teodora Oberlandera mieszczącej się przy ul. Legionów 45203. Po roku 1936 lokal po
piekarni zajęty na sklep Lewandowskiego z artykułami elektrycznymi. Po wojnie
nieruchomością zarządzała Wanda Mazurkiewicz. W 1946 r. Jan Kamiński w spółce z
Bogusławem Lewandowskim na parterze otworzył sklep z materiałami piśmiennymi. Poza
sprzedażą świadczyli też usługi w zakresie oprawy obrazów 204.
W pierwszych latach XXI wieku budynek jak i jego otoczenie zrewitalizowano. W miejscu
dawnego sklepu kawiarnia Sploty. Jest to pracownia spotkań artystycznych rezydująca w
dawnych przestrzeniach kawiarni Euforia Cafe.

198

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3499 (Akta dotyczące przejścia na małżonków Kozikowskich czynszowej
nieruchomości nr 471a w mieście Tomaszowie).
199
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 133, k. 132 (Budownictwo 1918, wniosek A. Kozikowskiego o odszkodowanie za
zniszczenia wojenne).
200
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
201
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 131 (Szkolnictwo).
202
Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 256
203
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn.
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.).
204
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
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Nr 35/39 sklep i parking sklepu LIDL, wcześniej do 2006 r. baza PPKS

Widok na sklep Lidla,
który znajduje się w
miejscu dawnej bazy
transportowej
PKS.
Fotografia z 2018 r.

Do roku 1939 był to niezabudowany i nieogrodzony plac po dawnej strzelnicy i wyrobisku kopalni piasku. Działka ta zajmowała ponad 1,7 ha i należała do miasta. Na wiosnę roku 1922
ówczesny miejscowy Dozór Szkolny przy akceptacji Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w
Brzezinach przygotował projekt wybudowania w tym miejscu gmachu szkolnego dla dwóch 7klasowych szkół powszechnych i dwóch budynków mieszkalnych dla kierowników tychże szkół.
Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 1 stycznia 1923 r. Wstępny kosztorys wskazywał na potrzebę pozyskania ponad 165 mln mkp. Niestety miasto nie posiadało i nie zdołało pozyskać
odpowiednich środków (wskutek hiperinflacji wartość marki polskiej szybko spadała), a tym
samym budowy nie rozpoczęto205.

Plan sytuacyjny projektowanej szkoły powszechnej przy
zbiegu ul. Pilicznej i Nowowiejskiej. Poniżej rysunki elewacji projektowanej szkoły.
APTM, AmTM, gr. III, sygn.

205

APTM, AmTM, gr. III, sygn.465 (Akta magistratu N-86/1922), k. 6 i n. (Budowa szkoły powszechnej przy ul.
Pilicznej i Nowowiejskiej w Tomaszowie); tamże, sygn. 499 (Projekt budowlany szkoły przy ul. Pilicznej i
Nowowiejskiej).
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499.
Widok na elewację od strony północnej (od strony podwórka).

Widok na elewację od strony ulicy Pilicznej.

Około połowy roku 1940 niemieckie władze okupacyjne przekazały ten teren dla zakładów naprawczych taboru samochodowego należących do Gerharda Denkhausa. Wtedy też wybudowano od strony ulicy parterowy budynek warsztatów i kantor biura. Przedsiębiorstwo to
współpracowało z wojskiem niemieckim i dokonywało napraw samochodów. Działało w Tomaszowie do końca 1944 r. W styczniu 1945 roku, zaraz po wyzwoleniu, byli pracownicy niemieckiej firmy G. Denkhausa zaczęli samorzutnie organizować transport samochodowy, pozyskując odnalezione, porzucone przez Niemców samochody. Pod koniec marca 1945 r. na bazie
tej firmy powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Transportowe. Jednym z inicjatorów założenia przedsiębiorstwa był Jan Bartolewski. Było on też jednym z pierwszych kierowców i jednocześnie pracownikiem stacji obsługi. Na cele bazy transportowej zajęte zostały obiekty przy
skrzyżowaniu ówczesnej ul. Armii Czerwonej i Nowowiejskiej. Prawnie dawne przedsiębiorstwo Gerharda Denkhausa jako mienie poniemieckie, zostało przejęte przez Skarb Państwa 30
kwietnia 1946 r.206 Przedsiębiorstwo w początkowym okresie zajmowało się jedynie transportem surowców dla miejscowego przemysłu i artykułów żywnościowych z magazynów powiatu
rawskiego, brzezińskiego i Łodzi207.
Od 1 września 1945 r. PPT zmieniło nazwę na Państwowe Przedsiębiorstwo TransportowoEkspedycyjne Przemysłu i pod tą nazwą funkcjonowało do 31 grudnia 1947 r. 208
206

„Monitor Polski”, nr 44, 30 IV 1948 r., poz. 223, s. 31-36 (Orzeczenie nr 23 Ministra Przemysłu i Handlu z 13
lutego o przejęciu przedsiębiorstw na własność państwa); APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/385 (Mienie
poniemieckie, pismo z 11 XI 1946 r.).
207
O firmie, http://www.pkstomaszowmaz.pl/firma.php [dostęp: 11.05.2022].
208
APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/468 (Sprawy budowlane, teczka ZM T-V108-152/1945). W Tomaszowie
utworzono Oddział Państwowego Przedsiębiorstwa Transportu Ekspedycji Przemysłowej, którego centrala miała
siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 21.
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1 stycznia 1948 r. nastąpiła fuzja PPTEP z firmą G. Hartwig Spółka Akcyjna. Od lipca 1948 r.
zaczął napływać nowy tabor, m. in. cztero- i siedmiotonowe fiaty z przyczepami. Również w
tym okresie tworzył się zaczątek stacji obsługi pojazdów jako własne zaplecze techniczne. Od
stycznia 1950 r., na skutek uchwały rządu o połączeniu przedsiębiorstw, powstała Państwowa
Komunikacja Samochodowa w Tomaszowie Mazowieckim.
W 1952 roku przeprowadzony został kapitalny remont w czterech pomieszczeniach biurowych
od strony ul. Armii Czerwonej (dziś Mościckiego), wybudowano myjnię, pogłębiono studnię i
założono oświetlenie terenu przedsiębiorstwa. Wjazd na teren bazy transportowej był od
strony ul. Nowowiejskiej, natomiast wejście do biur dyrekcji od strony ówczesnej ul. Armii
Czerwonej. Przy ulicy po sąsiedzku z terenem Narodowego Banku Polskiego posadowiono
drewniany kiosk spożywczy umożliwiając dokonywanie zakupów przez pracowników PKS od
strony zakładu. Drugi kiosk, z papierosami i gazetami, który od 1946 r. prowadził Marian Winiarski znajdował się na rogu ul. Nowowiejskiej 209. Później stał tam kiosk „Ruchu”.

Samochody PKS na placu od strony Banku Wnętrze warsztatu naprawczego PKS

Park samochodowy PKS.
Fot. autorstwa T. Kawki wykonana w 1966 r.

W 1975 roku rozpoczęła się budowa nowej zajezdni dla samochodów ciężarowych przy ulicy
Nadrzecznej. Powstała tam poczekalnia dla kierowców, pomieszczenie dla dyspozytorów, a w
1978 roku stołówka z bufetem. Tam też w 1978 r. przeniesiono z ul. Nowowiejskiej bazę samochodów ciężarowych.

209

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947).
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20 sierpnia 2004 roku w wyniku prywatyzacji na bazie PPKS utworzono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Pod koniec 2006 roku teren wraz z budynkami przy ul. Nowowiejska – Mościckiego sprzedano, a przedsiębiorstwo transportowe przeniesiono na ulicę
Dworcową 6.
W roku 2007 na działce po PKS wybudowano wielkopowierzchniowy sklep Lidla i utworzono
parking.

Po prawo widok na budynek warsztatu i dalej biur bazy PKS przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 35/39.
Fotografia z 2004 r. zbiory Stefana Marcinkowskiego.

Nr 38 - Kamienica Leona Wajsa a później braci Dymant z Brzezin (działka nr 65a)

Dawny dom Leona Wajsa przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 38. (d. ul. Piliczna 38). Fotografia z jesieni 2018 r.
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Rysunek z projektu inż. architekta
K. Kleibera przedstawiający
elewację kamienicy L. Wajsa przy
ul. Pilicznej nr polic. 65a. APŁ,
RGP, sygn. 39/1/0/4/13203/1.

Trzykondygnacyjny, murowany, podpiwniczony wielorodzinny dom mieszkalny z dwiema
oficynami wybudowany w roku 1911 przez Leona Wajsa210. Nie jest wykluczone, że Leon Wajs
był jedynie pełnomocnikiem inwestorów 211 jakimi byli bracia Dymant, właściciele
przedsiębiorstwa handlu ubraniami z Brzezin. Projektantem budynku był architekt Karol
Kleiber. Po wybudowaniu w domu tym było 41 izb mieszkalnych. Fasada kamienicy
wieloosiowa, asymetryczna. Od zachodu ściany wzdłużnej niewielki trzyosiowy ryzalit.
Pozostała część fasady rozdzielona pilastrami z bramą przejazdową w części środkowej. Na
piętrach po dwa balkony wspornikowe wysunięte przed lico fasady. Tynk parteru boniowany.
Całość w stylu nawiązującym do secesji. Od podwórza w obu flankach oficyny zespolone z bryłą
budynku głównego posiadające odrębne klatki schodowe.

210

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13203 (Projekt budowy przez Leona Wajsa murowanego, dwupiętrowego domu i
dwóch oficyn pod numerem 65a przy ulicy Pilickiej w mieście Tomaszowie).
211
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1925 r.). W wykazie zaznaczono, że zarządcą
jest Leon Wajs z Łodzi.
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Rysunki z planu opracowanego przez inż. architekta K. Kleibera w 1911 r. dotyczące rzutów poszczególnych
kondygnacji kamienicy L. Wajsa. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13203.

Rysunek fasady oficyny domu L. Wajsa. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13203.

W spisie nieruchomości z 1922 r. jako właściciele nieruchomości wskazani są: Fiszel, Aron i
Zelig bracia Dymant z Brzezin212. Bracia Dymant trudnili się hurtową sprzedażą gotowych
ubrań. Posiadali skład przy ul. Mickiewicza 12 w Brzezinach i hurtownię gotowych ubrań w
Łodzi przy ul. Południowej 11213.
W latach międzywojennych w lewej oficynie tej kamienicy mieszkała rodzina kapitana WP
Hipolita Burcharda (zastępca dowódcy II dyonu 4 PAC) 214 i siostry Pola i Władzia Polakówny,
na parterze po prawo mieszkania zajmowała rodzina Józefa i Natana Głowińskiego, właścicieli
tartaku „Karolinów” ze Starzyc, a po lewo było mieszkanie Omelanowicza, organisty z parafii
św. Antoniego, na pierwszym piętrze mieszkały trzy siostry Kolersztajn z matką, a obok rodzina
Ufnowskich, na drugim piętrze Jakub Szeps i małżonkowie Szczęśliwi, współwłaściciele
Starzyckiej Fabryki Dywanów, oraz Samuel Wajs, pośrednik w handlu towarami
manufakturowymi,
Po wojnie dom jako opuszczony został objęty zarządem Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego
w dyspozycji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W kamienicy miał warsztat
krawiecki Jan Rzęczykowski, mieszkał tam tez dr. filozofii Jerzy Masłowski. Było tu też biuro
Zespołu Usług Projektowych i siedziba zarządu Klubu Sportowego „Start”.215.

212

APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 39/221/0/4.19/135516 (Hurtowa sprzedaż gotowych ubrań braci Dymant przy
ul. Południowej 11).
214
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1940); wspomnienia R. Bonieckiej w zbiorach
autora.
215
Książka telefoniczna, spis telefonów woj. piotrkowskiego 1979/1980 (Zbiory biblioteki APTM, sygn. 1227, nr
inw. 1467).
213
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Na początku XXI wieku frontową część domu wydzielono z całości i nabyła ją firma JOKA. Nowi
właściciele przeprowadzili gruntowny remont. Obecnie są tam biura kancelarii notarialnej,
zakład fryzjerski i gabinet lekarski.

Fasada kamienicy przy ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego 38 przed
remontem. Fotografia wykonana w
1990 r. w zbiorach archiwum oddziału
ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

40/42 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (d. ul. Piliczna 40 i 42, działka nr 137/212)
Trzypiętrowy gmach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Siedziba Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42.
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Do końca lat 80. XIX wieku działka o nr 137a/212 była niezabudowanym ogrodem należący do
Nuchima Wrocławskiego, który w 1887 r. zamierzał wybudować w tym miejscu parterowy
dom mieszkalny w stylu dworkowym i domek dla stróża 216. Projekt mimo opracowania planu
i uzyskania zezwolenia nie został zrealizowany. Nieco późnej wybudowany został inny
parterowy budynek mieszkalny. Był to dom z ośmioma izbami mieszkalnymi, z tego jedna na
poddaszu. Częściowo drewniany, a częściowo murowany o bryle złożonej z trzech segmentów.
W środku był parterowy, drewniany budynek z wejściem w osi poprzedzony podcieniem
arkadowym. Do niego z obu stron przylegały parterowe, drewniane, nieco wyższe, dwuosiowe
segmenty z dwuspadowymi dachami, zwrócone szczytem do ulicy. W zachodnim budynku
flankowym na poddaszu mieszkanie. Ściany oszalowane heblowanymi deskami, nad oknami
ozdobne drewniane naczółki. W elewacji południowej wyjście na stronę ogrodu. Od strony
wschodniej przybudowana w późniejszym czasie murowana, parterowa wozownia 217.
Na początku lat 20. XX wieku właścicielami domu na posesji nr 40 byli Maria i Konrad
małżonkowie Kurman218. W drugiej połowie lat 30. XX wieku nieruchomość należała do
Michała Wajskopfa. Od 1927 r. posesja zajmowana była przez rodzinę sędziego Antoniego
Miernika219. Po 1945 r. nieruchomość jako opuszczona objęta w zarząd przez Okręgową
Komisję Likwidacyjną, a następnie przekazana do zasobów komunalnych. W domu tym w
dwóch izbach mieszkał Józef Mirowski. Był tam też niewielki sklep spożywczy Ksawerego
Łyzakiewicza. W podwórzu stała wozownia, w której Leon Koprowski miał warsztat ślusarskomechaniczny. Mieszkający w tym domu Franciszek Pągowski miał gręplarnię220. Pod koniec lat
80. XX wieku budynek rozebrano, a plac przeznaczono pod budowę gmachu ZUS.

216

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1227 (Projekt planowanej przez Nuchima Wrocławskiego budowy murowanej,
krytej blachą oficyny mieszkalnej i takich samych drewutni z ustępami i drewnianej, krytej papą stróżówki na
nieruchomości pod numerem 137a/212a przy drodze na Bocian w mieście Tomaszowie).
217
Opis na podstawie zachowanych fotografii i ogólnych planów zabudowy tej ulicy, kopie w zbiorach autora.
218
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości, 1925). Konrad Kurman był prezesem
Tomaszowskiego Towarzystwa Pożyczkowo Oszczędnościowego.
219
Antoni Miernik, prawnik, sędzia miejscowego Sądu Pokoju, od 1927 r. kierownik Sądu Grodzkiego w
Tomaszowie. W 1927 r. mianowany Przewodniczącym Głównej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miasta
Tomaszowa. Współzałożyciel i członek kierownictwa Komitetu Obywatelskiej Pomocy Społecznej założonego pod
koniec sierpnia 1939 r.
220
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1947-1948).
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Rysunek fasady projektowanego domu, który miał zostać wybudowany przez N. Wrocławskiego w jego ogrodzie
przy ówczesnej ul. Pilicznej (drodze prowadzącej na Bocian). APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1227.

Nieistniejący dom zbudowany przez Michała Wajskopfa w którym zamieszkiwała rodzina sędziego Antoniego
Miernika. Obecnie na tym miejscu stoją budynki miejscowego oddziału ZUS. Fotografia wykonana przed
rozbiórką tego domu około 1990 r. i udostępniona przez archiwum miejscowego oddziału ZUS.

Budynek Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim został
wybudowany w latach 1991-1992 w oparciu o projekt architektów: Zygmunta Hofmana,
Augusta Teschicha i Witolda Thumenasa, natomiast architektem sprawdzającym był Wiesław
Wieczorkiewicz.

Po lewo pusty plac przeznaczony pod budowę siedziby ZUS (po wyburzeniu drewnianego domu w 1990 r.).
Z prawej strony rozpoczęcie budowy pierwszego piętra budynku oddziału ZUS przy ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego 40/42 w Tomaszowie Mazowieckim. Fotografie ze zbiorów archiwum ZUS Tomaszów Mazowiecki.

Historia siedzib Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym mieście sięga początku lat 60. XX
wieku. Pierwsze tomaszowskie biuro ZUS ulokowano na piętrze dawnej kamienicy Szepsa przy
ul. Mościckiego 4221.

221

Książka telefoniczna miasta Łodzi i województwa łódzkiego 1963/1964 (Tomaszów Mazowiecki - instytucje i
zakłady pracy).
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Zachodnia oficyna banku przy ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego 29. Tu właśnie w 1976 r.
ulokowano tomaszowski oddział ZUS. Fotografia
z marca 2019 r.

Widok na zachodnią elewację
budynku ZUS, który wybudowano
w 1983 r. (zespolony z zachodnią
oficyną banku). Fotografia z
listopada 2018 r.

Od 1 stycznia 1976 r. po utworzono Oddział ZUS z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 222, a
jego biura ulokowano w oficynie Narodowego Banku Polskiego przy ówczesnej ul. Armii
Czerwonej 29/33. Dopiero w 1983 r. na wschodnim skraju Skweru Powstańców za zachodnią
oficyną NBP wybudowano jednopiętrowy, podpiwniczony budynek biurowy o powierzchni
użytkowej 872,5 m2, który połączono parterowym łącznikiem z dotychczasowym biurem. (obecnie
budynek „C”). W nowym budynku powstało 28 pomieszczeń, z czego 18 to pokoje biurowe.
Działalność Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim jako samodzielnego zakładu
budżetowego rozpoczyna się od 1 października 1977 r. 223 Pierwszym Dyrektorem Oddziału (w
latach 1977-1987) był Leonard Sierkowski224. Od początku 1999 r. decyzją Prezesa ZUS
powiększył się zasięg działania tomaszowskiego Oddziału o obszar obsługiwany dotąd przez
dwie placówki byłego Oddziału ZUS w Żyrardowie tj. o inspektorat w Skierniewicach i biuro
terenowe w Rawie Mazowieckiej.
W latach 2001-2002 do gmachu stojącego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
dobudowano od strony południowej dwa skrzydła (budynek „A” i „B” z wjazdem od ul. Armii
Krajowej). Oba te budynki posiadają powierzchnię użytkową 6638,47 m2, powierzchnię
biurową 4 493,44 m2 z 204 pomieszczeniami, w tym 140 pokoi biurowych. W latach 2005-2016

222

Zarządzenie nr 46 Prezesa ZUS z 9 grudnia 1975 r. Oddział obejmował zasięgiem ówczesne województwo
piotrkowskie.
223
Zarządzenie Nr 18 Prezesa ZUS z 27 sierpnia 1977 r. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał status
samodzielnej jednostki budżetowej. Posiadał inspektoraty w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku oraz punkty
informacyjne w Opocznie, Bełchatowie i Zelowie.
224
Informacja rzecznika prasowego Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.
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dyrektorem Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim był Krzysztof Smejda, a od 2016 r. do
chwili obecnej stanowisko to piastuje Jolanta Malińska225.

Kompleks budynków
Oddziału ZUS w
Tomaszowie
Mazowieckim
widziany od strony ul.
Armii Krajowej.
Fotografia z stycznia
2019 r.

Nr 44 (d. nr polic. działki 142b, nr księgi wieczystej 271) Dom rodziny Osińskich

Widok na elewację frontową dawnego
domu rodziny Osińskich przy ul.
Prezydenta Ignacego Mościckiego 44.
Fotografia z lutego 2019 r.

225

Tamże.
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Obecnie od strony ulicy dwupiętrowy dom mieszkalny, a w podwórku piętrowa oficyna. Po
wybudowaniu był to dom murowany z cegły, częściowo podpiwniczony, otynkowany,
jednopiętrowy z poddaszem i oficyną. Wybudowany w latach 1898-1899226 według projektu
architekta Wilhelma Sroki przez Feliksa i Tadeusza Osińskich. Do budynku głównego była
przybudowana murowana, parterowa, podpiwniczona oficyna, a w podwórku stała
poprzecznie wolno stojąca, drewniana oficyna. Ponadto w podwórku studnia cembrowana z
żelazna pompą.

Rysunek fasady domu F. Osińskiego na projekcie wykonanym przez inż. architekta W. Srokę w 1898 r. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/7286/1.

226

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7286 (O budowie przez Feliksa Osińskiego w Tomaszowie murowanego
dwukondygnacyjnego domu i służbówki, a także dobudowy dwukondygnacyjnej oficyny); APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/3/2648 (Przejęcie nieruchomości przez F. Osińskiego).
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Rysunki z planu opracowanego przez inż. architekta W. Srokę w 1898 r. przedstawiające przekrój i rzuty domu F.
Osińskiego przy ul. Pilicznej 142b. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7286/1.

Budynek frontowy o zwartej bryle, posadowiony na planie zbliżonym do wydłużonego rombu,
dach dwuspadowy kryty papą. Układ symetryczny, wewnątrz dwutraktowy, elewacja
frontowa wieloosiowa rozczłonkowana głęboko boniowanymi pilastrami i takimi też narożami.
Pośrodku elewacji dwuskrzydłowe drzwi sieni komunikacyjnej. Okna prostokątne, w pasie
piętra w ozdobnych obramieniach. Kondygnacje rozdzielone kordonowymi profilowanymi
gzymsami, ciągnionymi przez całą długość elewacji. W osiach pasa poddasza okienka, a nad
nimi gzyms koronacyjny. Po wybudowaniu w budynku były 22 izby mieszkalne i jeden sklep.
W roku 1905 wartość domu oszacowano na 10417 rubli, a całej nieruchomości na 14 927
rubli227. Przed rokiem 1914 mieszkali w tym domu Wasilij Archipow zajmując 4 pokoje z
kuchnią, ks. Walenty Brauliński w 3 pokojach z kuchnią, rodzina Mazarskich zajmująca 5 pokoi
i kuchnię. W oficynie mieszkała rodzina Teodora, Tadeusza i Feliksa Osińskich. Ponadto
mieściła się tu pierwsza w mieście prywatna centrala sieci telefonicznej założona przez Feliksa
Osińskiego. W budynkach gospodarczych warsztaty Zarządu Tomaszowskiego Telegrafu.
Warto zaznaczyć, że od roku 1909 sieć telefoniczna poza kilkudziesięcioma numerami
miejskimi, obejmowała również połączenia międzymiastowe z Piotrkowem, Łodzią,
Pabianicami i Zgierzem 228.
Po likwidacji centrali telefonicznej i dokonanej w latach 20. XX wieku przebudowie domu
powstało kolejnych 6 izb mieszkalnych. W latach międzywojennych Tadeusz Osiński użyczał
nieodpłatnie lokal dla Stowarzyszenia Nauczycieli Chrześcijan na którego czele stał ks. Jan
Trzepałko. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzili Kazimierz Sadłowski, Eugeniusz
Berezowski, Jan Piotrowski, Stefania Hirszówna229. Był też w tym domu gabinet lekarski dr.
Tadeusza Osińskiego, który po wyborach „kurialnych” w 1917 r. pełnił funkcje burmistrza
227

APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/960 (Akta pożyczki dla T. Osińskiego).
APŁ, RGP, sygn.39/1/0/3/10169 (Założenie sieci telefonicznej przez Feliksa Osińskiego).
229
Monografja Stowarzyszenia Nauczycieli Chrześcijan, [w:] Tomaszów Bohaterowi Narodowemu…, s. 48-49.
228
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Tomaszowa, a od roku 1932 był dyrektorem miejscowego oddziału Ubezpieczalni Społecznej.
W latach międzywojennych i przez kilka lat powojennych mieszkała i miała tu swój gabinet
okulistka dr Zofia Osińska230. W latach 90. XX wieku dobudowano do frontowego budynku
drugie piętro. Na piętrach osiach 4 i 8 utworzono balkony. Po stronie wschodniej dostawiono
parterowy budynek z lokalami handlowymi. W podwórku, powstała dwupiętrowa oficyna ze
ścianą frontową skierowaną na wschód.

Rysunek nieistniejącej oficyny w której były mieszkania F. Osińskiego i pierwsza w Tomaszowie centrala
telefoniczna. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7286/1.

Dom Osińskich na fotografii wykonanej
około 1990 r. Zbiory T. Kawki.

230

S. Konopka (opr.), Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1936 rok, Warszawa 1936, kol. 1119.
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46 Dom rodziny Pruskich, dawna drukarnia i sklep papierniczy.

Po prawo rysunek elewacji projektowanego domu Feliksa Pruskiego. Z lewej strony rysunek elewacji jednego z
budynków zakładu poligraficznego, który stał przy chodniku ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Feliks Pruski w latach 1928-1930 na działce o pow. 5500 m2 przy ul. Prezydenta Mościckiego
46 wybudował nowy dom mieszkalny z 8 izbami i bezpośrednio przy ulicy dwie oficyny z
przeznaczeniem na sklep i drukarnię. Zezwolenie na budowę z 4 IX 1928 r., odbiór budynków
24 XI 1930 r. Jak stwierdziła komisja dokonująca odbioru budynków, zostały one wzniesione
niezgodnie z projektem231. Frontowy, parterowy dom z mieszkalnym poddaszem o wymiarach
w obrysie 13,56 na 10,11 m, wysokość kondygnacji 3,30 posadowiono został w głębi działki.
Dwuspadowy dach pokryto dachówką. Budynki zakładu i sklepu z artykułami piśmienniczymi
mieściły się w dwóch murowanych, parterowych budynkach wzniesionych na planie
prostokątów o wymiarach w obrysie 10 na 6,72 m i wysokości kondygnacji 2,7 m (pow.
zabudowy ponad 120 m²) umiejscowionych szczytową elewacją przy chodniku 232.
W czasie drugiej wojny światowej dom mieszkalny zajęty na mieszkania dla niemieckich
policjantów. Około roku 1942 wyłożyli oni dziedziniec płytami nagrobnymi z cmentarza
żydowskiego233. Po wojnie nieruchomość w posiadaniu Kazimiery, Janusza, Mariana Pruskich
i Anny Ułamowicz Nierzałkowskiej. Zarządzał nią w imieniu współwłaścicieli Julian Magiera.
Rodzina Pruskich w latach powojennych uruchomiła na krótko zakład poligraficzny, który
funkcjonował do końca lat 40. XX wieku 234.
W roku 1952 budynki zlikwidowanej drukarni poddano modernizacji i urządzono w nich
dwuoddziałowe Państwowe Przedszkole nr 4. Obecnie w miejscu dawnych budynków
drukarni, a później przedszkola, znajduje się architektonicznie podobny budynek, ale
wybudowany w latach 90. W głębi podwórka, na zachodniej stronie działki powstał nowy,
jednopiętrowy budynek, w którym mieści się restauracja. W głębi podwórza dawny dom
mieszkalny Feliksa Pruskiego w nieomal niezmienionym stanie przetrwał do współczesności.

231

SRP, Książka kontroli budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Powiatowego Brzezińskiego w Tomaszowie
Mazowieckim za lata 1928-1933, poz. 250, s. 3.
232
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Zestawienie z 1939 r., nowe domy, poz. 161 - opis domu F. Pruskiego).
233
Właściciele nieruchomości na swój koszt przewieźli nagrobki na cmentarz żydowski.
234
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, 1946-1947).
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Widok na budynki posesji
przy ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego 46. Fotografia z
marca 2019 r.

Nr 48 – Dom rodziny Kucharskich

Widok na północną elewację domu
wybudowanego
przez
Kazimierza
Kucharskiego. Fotografia z lutego 2019 r.

W latach 1935-1937 na działce o pow. 5500 m2, małżonkowie Kazimierz i Janina Kucharscy
wybudowali murowany dom mieszkalny, jednopiętrowy z poddaszem i podpiwniczeniem o
pow. zabudowy 120 m2. Elewacja frontowa symetryczna, pięcioosiowa z wejściem i oknem
doświetlającym klatką schodową w osi środkowej. Obiekt jak na owe czasy nowoczesny,
posiadał lokalną studnię z pompą motorową i instalacją kanalizacyjną z gnojownikiem
(szambem). Projektantem był inż. architekt Feliks Ustaszewski z Piotrkowa. W założeniach
projektowych elewacje miały być z gładzonej ceramicznej cegły i nietynkowane. Kazimierz
Kucharski był inżynierem i pracował w TFSJ, a jego żona Janina była nauczycielką w Szkole
Powszechnej nr 10. Dom zasiedlony w 1937 r. przez rodzinę właścicieli (wcześniej mieszkali w
domku zakładowym Kolonii Urzędniczej TFSJ „Michałówek” przy ul. Zacisze 21, obecnie ul.
Nadrzeczna) oraz rodzinę doktora Mariana Gajewskiego, wiceprezydenta miasta.
W latach 70. XX wieku było w tym domu Biuro Planowania Przestrzennego i Biuro Geodezji i
Kartografii235. Na początku lat 90. redakcja „Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego”
(TiT).

235

Książka telefoniczna, spis telefonów woj. piotrkowskiego 1979/1980.

87

Na wschodniej części działki, obecnie oznaczonej numerem 48a stoi współczesny,
jednopiętrowy, murowany, otynkowany budynek oraz ciąg parterowych budynków
handlowo-usługowych. Budynek główny zaprojektowany przez Annę Gałecką i Jolantę
Wojtkiewicz, a wybudowany w 1996 r. 236 Elewacja od strony ulicy (od północy) w układzie
symetrycznym, trójosiowa, stylowo nawiązująca do dawnej zabudowy tej ulicy. Na parterze w
osi środkowej wejście do sklepu z odzieżą. Od strony wschodniej w ciągu parterowych
budynków mieszczą się klepy z alkoholami, instrumentami muzycznymi i cukiernia. Przez
kilkanaście lat była tam też apteka.

Nr 50 – Dom Handlowy „Rondo” i pomnik Romana Dmowskiego

Widok na Dom Handlowy „RONDO”. Fotografia z 2018 r.

Zanim w tym miejscu wybudowano dom handlowy, przez nieomal 90 lat stały tam drewniane
budynki powstałe pod koniec lat 80. XIX wieku. Około roku 1888 tu, gdzie obecnie
posadowiony jest pawilon handlowy „Rondo”, czyli na placu o nr 146a/217 został
wybudowany drewniany parterowy dom z mieszkalnym poddaszem. W głębi placu Zygmunt

236

Informacja od właścicielki posesji.
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Sobociński wybudował nieco mniejszy, parterowy, drewniany budynek oficyny 237. W tym
samym czasie wybudowano też chlewnię i stodołę. Projekt techniczny budynków opracował
inż. Antoni Tarnowski. Na tym samym placu 10 lat później w 1898 r. Marcin Bauer w oparciu
o projekt inż. architekta W. Sroki wybudował drugi drewniany dom 238.

Rysunki z projektu inż. A.
Tarnowskiego
obrazujące
wygląd
domu
frontowego
wybudowanego w roku 1888
przez Zygmunta Sobocińskiego
przy ówczesnej drodze do wsi
Bocian na działce o nr 146a/217.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/713.

Dom
frontowy
wybudowany w 1888 r. był typowym drewnianym budynkiem czynszowym jakie zaczęły
powstawać wówczas na przedmieściach Tomaszowa. Posadowiony na planie prostokąta ze
ścianami z bali drewnianych oszalowanych od zewnątrz heblowanymi deskami a od wewnątrz
otynkowany. Ściany oparte na ceglanym fundamencie wyniesionym około 40 cm ponad
poziom gruntu. W osi przelotowa sień komunikacyjna z jednobiegowymi, drewnianymi
schodami prowadzącymi na poddasze. Układ wewnętrzny dwutraktowy. Na parterze cztery
odrębne mieszkania składające się z kuchni i pokoju. Każde mieszkanie doświetlone trzema
oknami. Podłogi z desek na drewnianych legarach opartych na słupkach ceglanych.
Ogrzewanie piecowe, piece i kuchnie ceglane. Strop na parterem na belkach drewnianych
ocieplony gliną zmieszaną z trocinami lub sieczką. Na poddaszu cztery mieszkania z tym, że
jednoizbowe z oknami w ścianie szczytowej. Łącznie dwanaście izb w ośmiu mieszkaniach.
237

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/713 (Projekt budowy przez Zygmunta Sobocińskiego: a. drewnianego parterowego
domu, b. drewnianej, parterowej oficyny, w. drewnianych drewutni na pustym placu numer 146a/217 na
użytkach rolnych za granicą miasta Tomaszowa przy drodze do wsi Bocian).
238
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7240 (Akta dotyczące budowy domu przez Marcina Bauera przy ul. Pilicznej nr 146a
w mieście Tomaszowie).
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Podobny układ konstrukcyjny w oficynie, która jednak posiadała na parterze cztery mieszkania
jednoizbowe a poddasze wykorzystywane na suszarnię i skład podręczny.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z roku 1898
przedstawiający zabudowę placu przy ul.
Pilicznej nr polic. 146a. Rosyjską literą „a”
oznaczono drewniany dom wybudowany około
roku 1888 przez Zygmunta Sobocińskiego,
natomiast rosyjską literą „г” oznaczono dom
wybudowany w 1898 r. przez Marcina Bauera.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7240.
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Rysunki przedstawiające projekt domu Marcina Brauera wybudowany około roku 1898 w oparciu o projekt inż.
architekta W. Sroki przy ul. Pilicznej nr polic.146a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7240.

W okresie międzywojennym właścicielem działki i domu była Leokadia i Ildefons Wiśniewscy.
Stanisław Wiśniewski w tym domu od lat 30 do 60. XX wieku miał zakład krawiecki. Sąsiednia,
narożna, niezabudowana działka o nr 146/217 stanowiła własność Heleny i Stefana Dykoffów
mieszkających przy Pl. Kościuszki 22. Nieruchomości umiejscowione były na południowo
wschodnim końcu ulicy Prez. I. Mościckiego. W połowie lat 60. drewniane XIX-wieczne domy
Sobocińskiego i Bauera zostały rozebrane. Działka została przyłączona do terenu zajętego pod
budowę osiedla mieszkaniowego „Zapiecek” przez SM „Przodownik”.
Obecnie w południowej części tej posesji znajduje się jednopiętrowy, murowany budynek
handlowo-usługowy „Dom Handlowy Rondo”. Budynek powstał na początku lat 70. XX wieku.
Poza sklepami na parterze umiejscowiono w nim kawiarnię „Regionalna”. Był to wówczas
popularny lokal, który cieszy się szczególnym uznaniem wśród dorastającej młodzieży z uwagi
na wystrój wnętrza i zainstalowaną pierwszą w mieście „grającą szafę”.

Widok na budynek Domu Handlowego „Rondo” na karcie pocztowej z lat 80. XX wieku. Od strony wschodniej
wejście do kawiarni „Regionalna”. Zbiory prywatne.
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Od północy niewielki skwerek, na którym w roku 1999 umiejscowiono polny głaz z tablicą
upamiętniającą Romana Dmowskiego. Na granitowej tablicy inskrypcyjnej cytat z pism
Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem – więc obowiązki mam polskie, są one tym większe i
tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”239 poniżej „Roman
Dmowski (1864 – 1939) w 60. rocznicę śmierci współtwórcy II Rzeczypospolitej Społeczeństwo
Miasta z inicjatywy Stronnictwa Narodowego w Tomaszowie Maz.” Obok znajduje się Rondo
im. Romana Dmowskiego.
Tablica pamiątkowa
poświęcona Romanowi
Dmowskiemu
usytuowana na skwerku
przed Domem
Handlowym „RONDO”.

© Marian Fronczkowski
© Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
2022
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R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, s. 17; https://cbmn.pl/roman-dmowski/mysli-nowoczesnegopolaka [dostęp: 20.05.2022].
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