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UL. WSCHODNIA
(Przed rokiem 1866 była to ulica Wschodowa. W latach pierwszej i drugiej okupacji niemieckiej
nosiła nazwę Ostenstrasse. Przez mieszkających przy tej ulicy Żydów z nieznanych dla mnie
powodów nazywana była też „ulicą kozią”)
Ulica ta biegnie z wschodu na zachód, równolegle do osi Pl. T. Kościuszki. Zaczyna się przy
zbiegu z ul. Polną, dalej przecina ul. B. Joselewicza, ul. Grunwaldzką i kończy bieg przy ul.
Krzyżowej.
W roku 1827 były przy ul. Wschodowej były cztery drewniane, parterowe, kryte gontem domy
mieszkalne, które należały do szynkarza Zusmana Gutmana, piekarza Jakuba Jakubowicza,
kramarza Wayberga i Joska Rozenbauma.
Na odcinku od ul. Polnej do ul. Handlowej ulica wschodnia była traktowana jako ulica tylna dla
Rynku św. Józefa a później dla Pl. T. Kościuszki (do północnej strony tej ulicy dochodziły place
przypisane do Pl. T. Kościuszki i prawie przez wszystkie mona było przejść do rynku).
Przy ul. Wschodniej w roku 1938 mieszkało 584 pełnoletnich mieszkańców, w tym 524
wyznania mojżeszowego.

Fragment planu Tomaszowa z 1920 r. według stanu z 1911 r. (kopia planu z 1911 r. geometry Januarego
Władysława Starzyńskiego) z zaznaczeniem numerów policyjnych posesji i zabudowy przy ul. Wschodniej.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Zbiór
kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/704.

Opis zabudowy posesji
1/3 (d. nr polic. 148, plac nr 134, d. nr hipot. 178) Parterowy budynek handlowy i
niezabudowany plac. Dawniej jednopiętrowy, narożny, murowany dom Mosze Kimelfelda z
1893 r. i od zachodu parterowy, drewniany dom przy ulicy należący do Szmula Bilbauma

Widok na parterowy pawilon handlowy
przy ul. Wschodniej 1. Obok
niezabudowany plac. Fot. z 2020 r.
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Obecnie na niewielkiej działce (118 m2) przy ul. Wschodniej 1, frontem do ulicy posadowiony
jest parterowy, murowany i otynkowany budynek handlowy wybudowany w latach 90. XX
wieku. Zajmuje on pod zabudowę jedynie 63 m2, od frontu ściana długa na 11 m, wysokość
4,5-5 m, dach płaski. Początkowo w budynku tym mieściła się sklep firmy cukierniczej M.
Mączyński. Obecnie punkt gastronomiczny „Hamsa Kebab”.
W roku 1830 nieruchomość przy obecnej ul. Wschodniej 1 była oznaczona nr polic. 148 i
pozostawała w posiadaniu sukiennika Augusta Kronitza, który do Tomaszowa przybył z
Zielonej Góry. Prawdopodobnie to on wybudował frontem do ulicy Wschodniej parterowy
dom drewniany z mieszkalnym poddaszem i dwuspadowym dachem kryty gontem. Był to
budynek stojący frontem do ulicy Wschodniej, pow. zabudowy 198 m 2, ściany z bali
oszalowane heblowanymi deskami i pomalowane, w osi środkowej sień komunikacyjna z
schodami na poddasze. Budynek wykorzystywany na warsztat tkacki i mieszkania. Na parterze
było sześć izb, a na poddaszu kolejne dwie. Nieco później, ale jeszcze w pierwszej połowie XIX
wieku w podwórku wzdłuż granicy działki od strony zachodniej wybudowano drewnianą,
parterową oficynę z jednospadowym dachem krytym gontami. Jak odnotowano w książce
mieszkańców stałych Tomaszowa za lata 1833-1840 mieszkańcami tego domu poza rodziną
właściciela byli: terminator sukiennik Karol Jener; wyrobnica Krystianna Prawitz (lub Krawitz);
wyrobnica Wilhelmina Schulc; czeladnik sukiennik Erdman Gihnler; czeladnik sukiennik Adolf
Kram1.
Na początku drugiej połowy XIX wieku jako właściciel domu przy ul. Wschodniej nr polic. 148
wykazywana jest rodzina Maslerów i Wszędobylskich. Wówczas w tym domu na parterze
mieszkał właściciel, handlarz Henoch Orbach i Nusen Rejngiwert. Na poddaszu rodzina Fajwela
Worlhmouzera a w facjatce Mordki Mendla Bukowieckiego2.
Pod koniec wieku XIX nieruchomość znalazła się w posiadaniu Mosze Kimelfelda, który około
roku 1893 w oparciu o projekt inż. architekta Antoniego Tarnawskiego wybudował
jednopiętrowy, murowany dom, który ścianą szczytową od strony zachodniej stykał się z
stojącym tam drewnianym budynkiem z lat 20. XIX wieku. Nowy dom o pow. zabudowy
niespełna 24 m2 i kubaturze 168 m3, murowany z cegły, otynkowany, dach kryty papą,
posadowiony na planie czworokąta usytuowano przy zbiegu ul. Wschodniej z ul. Polną.
Położony był w taki sposób, że jego wschodnia ściana biegła równolegle do osi tej ulicy. Fasada
od strony ul. Wschodniej trzyosiowa z wejściem w pierwszej osi do jednoizbowego lokalu
handlowego na parterze. W sieni wejście do piwnicy. Na piętrze dwuizbowe mieszkanie, do
którego wchodziło się klatką schodową od podwórza. Poddasze gospodarcze, dach
dwuspadowy kryty papą. Podwórze wspólne z sąsiednią nieruchomością przy ul. Wschodniej
nr 33.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i
nieruchomości z lat 1830-1833); tamże, sygn. 49/7/0/1.2/268 (Księga Ludności Stałej z lat 1834-1840).
2
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
3
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/3329
(Akta dotyczące budowy murowanego, piętrowego, pokrytego blachą domu mieszczącego na parterze sklep, a
na piętrze pomieszczenie mieszkalne na miejsce istniejącego parterowego, drewnianego, z jedną murowaną
ścianą, budynku pod numerem 148 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim w
guberni piotrkowskiej przez właściciela Moszka Kimelfelda); Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w
Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Opis Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa Maz. z 12 V
1938 r.,
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W latach 20. XX wieku jako właściciel nieruchomości przy ul. Wschodniej 1 (dwie izby)
wykazywany był Szmul Bilbaum 4 a nieco później Hersz Kimelfeld5. Natomiast jako właściciel
nieruchomości przy ul. Wschodniej 3 w której było 8 izb mieszkalnych i jeden sklep
wykazywany był Abram Żarnowski a później Izrael vel Ezryl Zylberberger 6. W roku 1938
nieruchomość przy ul. Wschodniej 1 była w posiadaniu sukcesorów Herszka Kimelfelda,
których reprezentował Majer Kimelfeld zam. przy ul. Prezydenta Wojciechowskiego (ul.
Warszawska) nr 17. Sąsiednia nieruchomość z drewnianym XIX-wiecznym domem
mieszkalnym w którym było 6 mieszkań dwuizbowych i dwa sklepy pozostawała w tym samym
czasie w posiadaniu sukcesorów Ezryla Zylberberga i Hersza Lejba Żarnowskiego, którymi byli
Ruchla Waksman i Abram Bajter vel Bajtel7.
Pod koniec lat 30. XX wieku w domu o nr 1 miał warsztat szewc Abram Ajzenszmidt. W domu
pod nr 3 była owocarnia prowadzona przez Fajgę Łaję Braum. Mieszkająca w tym domu Dwojra
Bajter i Abram Bajter zajmowali trzyizbowe mieszkanie i trudnili się handlem drobiem, Zelig
Zylberg prowadził skup skór surowych. Bajter i Zylberg zajmowali też stojąca w podwórzu
drewnianą szopę o konstrukcji ryglowej, która służyła im za magazyn skór i przechowalnię
drobiu. Mieszkali też w tym domu Frymeta Rozenblum, którA zajmowała dwuizbowe
mieszkanie i Ryfka Szpigielman w mieszkaniu dwuizbowym8. Od roku 1933 po przebudowie
części gospodarczego poddasza na mieszkanie zajęła je Sura Szpigielman.
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APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 r.).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
6
Tamże.
7
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa Maz. Wydz. Techn. dot. ul. Wschodniej nr 1/3
z 1938 r.
8
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali 1938-1939).
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Powyżej plan sytuacyjny, rzuty i przekrój projektowanego, narożnego budynku Mosze Kimelfelda przy ul.
Wschodniej nr polic. 148 wykonane przez inż. architekta A. Tarnowskiego w 1893 r. a stanowiące załącznik do
pozwolenia na budowę. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3329.
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ul. Wschodnia od nr 2 do nr 10 / Pl. T. Kościuszki 8 – 13. Dawna XIX-wieczna zabudowa tej
części ulicy nie istnieje.

Widok na fragment zabudowy północnej strony ul.
Wschodniej przy widziany od strony podwórka domu
przy ul. Jerozolimskiej 12. Fotografia z 2021 r.

Posesje po południowej stronie ulicy Wschodniej o numerach porządkowych od 2 do 10 były i
są nadal przypisane do Pl. T. Kościuszki. W latach międzywojennych nieruchomość przy ul.
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Wschodniej 2 należała do Berka Najdelwajsa zam. Pl. T. Kościuszki nr 8; nieruchomość przy ul.
Wschodniej 4 pozostawała w posiadaniu Nusyma Norymberskiego zam. Pl. T. Kościuszki nr 9;
nieruchomość przy ul. Wschodniej nr 6 należała do Racheli Henig i Abrama Birencwajga;
nieruchomość przy ul. Wschodniej nr 10 była własnością Idela Pakuły a nr 13 Chany i Rojzli
Steinowicz zam. Pl. T. Kościuszki nr 13.
Opis zabudowy i historia wymienionych nieruchomości zamieszczona w części opracowania
dotyczącej Pl. T. Kościuszki.
5/7. (d. ul. Wschodnia nr polic. 147, plac nr 135) Obecnie niezabudowany plac (nr 5) a obok
dwupiętrowy dom mieszkalny (nr 7).

Widok od strony ulicy na
kamienicę przy ul. Wschodniej
5/7. Dom po gruntownym
remoncie przeprowadzonym w
latach 2018-2019. Fotografia z
2020 r.

W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Wschodniej nr polic. 147 należała do
starozakonnej rodziny piekarzy Anastazji i Jakuba Lewkowiczów, którzy do Tomaszowa
przybyli z Niewiadowa 9. W tym miejscu posiadali dom drewniany, parterowy z dwuspadowym
dachem pod gontem. Posadowiony był frontem do ulicy. W podwórku drewniana oficyna, w
której Lewkowiczowie mieli piekarnię. Z księgi mieszkańców stałych Tomaszowa za latach
1833-1840 w domu o nr polic. 147 mieszkały rodziny krawca Kaufmana Lewkowicza (lub
Lewkiewicza), wyrobnika Joska Lewkowicza, krawca Mona Westmana, rabina Abrama
Jakubowicza, wyrobnika Hersza Lewkowicza, wyrobnika Ankiela Stawickiego i Joachima
Skomlickiego.
Pod koniec wieku XIX nieruchomością władali Berek Salem i Hersz Pantyl. Oni to około roku
1890 w miejsce drewnianego, parterowego domu wybudowali parterowy murowany dom z
bramą przejazdową umieszczoną w osi środkowej 10. Projekt architektoniczny opracował inż.
architekt Antoni Tarnowski. Był to budynek niepodpiwniczony, posadowiony na planie
prostokąta, ośmioosiowy, na poddaszu szczytowe mieszkania a od frontu jeden lokal
handlowy z wejściem od ulicy.
Niespełna sześć lat po wybudowaniu opisanego powyżej parterowego domu, właściciele
postanowili go rozbudować poprzez dobudowę z jednej strony piętra i mieszkalnego poddasza

9

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1715 (Akta budowy przez Berka Salema i Hersza Pantyla murowanego, parterowego,
krytego blachą domu mieszkalnego na miejscu istniejącego drewnianego na nieruchomości numer 147 przy ulicy
Wschodniej w mieście Tomaszowie).
10
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i piętrowej oficyny 11. Około roku 1897 projekt architektoniczny opracował inż. architekt
Wilhelm Sroka a w roku następnym budowę zakończono. Nowy dom posiadał pięcioosiową
fasadę z balkonem nad bramą przejazdową. Lico z boniowanym tynkiem, rozdzielone w
poziomie gzymsami, okna piętra w profilowanych obramieniach. W pasie poddasza w każdej
osi po dwa niewielkie okienka wentylacyjno-doświetlające. Dach dwuspadowy o niewielkiej
stromiźnie kryty papą.

Plan sytuacyjny oraz rysunek elewacji,
rzuty domu przy ul. Wschodniej nr polic.
147 zaprojektowanego przez inż.
architekta A. Tarnowskiego w 1890 r.
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1715.
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APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6349 (Akta dot. budowy murowanego, piętrowego, krytego papą domu, takiej samej
oficyny, takich samych drewutni, takich samych parterowych ustępów na nieruchomości Berka Salema i Hersza
Pantyla pod numerem 147 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
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Plan zabudowy działki i przekrój
budowanego w 1890 r. domu Hersza
Pantyla przy ul. Wschodniej 147. Literą
„a” oznaczono projektowany do
budowy dom mieszkalny z bramą
przejazdowa w osi środkowej. APŁ, RGP,
sygn. 39/1/0/4/1715.
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Rysunki inż. architekta Wilhelma Sroki z projektu opracowanego na zlecenie Hersza Pantyla i Berka Salema w
roku 1897 dotyczące projektu budowy jednopiętrowego domu przy ul. Wschodniej nr polic. 147 (obecnie ul.
Wschodnia nr 7). APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6349.

Plan sytuacyjny opracowany w 1897 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości przy ul. Wschodniej
nr 147 oraz rysunki projektu oficyny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6349.

W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Berka i Abrama Salem 12. Od roku
1938 w posiadaniu Estery Salem zam. w domu przy ul. Wschodniej nr 5. Poza domem
frontowym na placu stał wówczas jeszcze drewniany budynek mieszkalny o pow. zabudowy
12

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925).
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110 m2 oraz po prawej stronie parterowa oficyna o pow. zabudowy 48 m 2, a w podwórzu
stajnia. W opisanych budynkach było 5 mieszkań jednoizbowych i 4 mieszkania dwuizbowe.
Od 1928 r. dozorcą tej posesji była Katarzyna Nowak 13.
Obecnie pozostał jedynie czteroosiowy fragment XIX-wiecznej piętrowej kamienicy. Budynek
mieszkalny, wielorodzinny zajmuje pod zabudowę 195 m 2, ściana frontowa dł. 11 m, wysoka
10 m, do kalenicy 11 m. Gruntownie odnowiony, w dobrym stanie technicznym.
9 (dawniej nr polic. 146, plac nr 136, d. nr hipot. 449) Obecnie niezabudowany plac.
Przed rokiem 1830 nieruchomość przy ul. Wschodniej o nr polic. 146 była już zabudowana i w
całości należała do piekarza Jakuba Jakubowicza i Wałka Pakuły. W początkach lat 30. XIX
wieku plac nr 136 wraz z piętrowym drewnianym domem pozostawał w posiadaniu Jakuba
Wejnberga a w części należała do Wałka Pakuły trudniącego się wyrobem oleju 14.
W deklaracjach dochodu z domów i budowli za 1866 r. odnotowano, że nieruchomość przy ul.
Wschodniej nr 146 należał do Pejsecha Wejsbarta. Stał tam dom, w którym mieszkały rodziny
Dawida Skrobisza, Kopla Fligelmana, Berka Nachmanowicza, Majera Mordkowicza 15.
W roku 1896 prawo własności tej nieruchomości przeszło na Zelmana Płata 16. Około 1897 r.
Zelman Płat w oparciu o projekt inż. Wilhelma Sroki miał wybudować (w linii zabudowy ul.
Wschodniej) jednopiętrowy, murowany dom frontowy i piętrową oficynę mieszkalną oraz
budynek gospodarczy.17.

Rysunek fasady domu zaprojektowanego w 1896 r. przez inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Zelmana
Płata. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6212.

13

SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa Maz. z roku 1938, karta z opisem zabudowy
na dzień 11 maja 1938 r.
14
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
15
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
16
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/2381 (O przejściu praw władania czynszową nieruchomością nr 146 w mieście
Tomaszowie na Zelmana Plata)
17
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6212 (O budowie przez Zelmana Plata w mieście Tomaszowie przy ulicy Wschodniej
pod numerem 146 murowanego, piętrowego domu mieszkalnego, takiej samej oficyny i budynku
gospodarczego).
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Plan sytuacyjny z 1896 r. placu przy ul. Wschodniej nr polic. 146 oraz rysunki projektu oficyny wybudowanej w
1897 r przez Zelmana Płat. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6212.

W latach międzywojennych jako właściciela nieruchomości wskazuje się najpierw Berka
Salema a następnie (pod koniec l. 30. XX wieku) Berka, Icka, Pereca Salemów oraz Surę i Szlamę
małżonków Mordkowicz18. Mendel Band w tym miejscu miał piekarnię i prowadził sprzedaż
pieczywa. Dwupokojowe mieszkania zajmowały rodziny Mendla Turkowa, Borucha Frenkiela,
Lejba Izraela Salema 19.

Plan sytuacyjny z roku 1938 opracowany w
biurze budowlanym inż. Władysława Kahla (ul.
Spalska nr 51/55) przedstawiający zabudowę
nieruchomości przy ul. Wschodniej nr 9 oraz
rzut planowanej wówczas do przebudowy
oficyny. W głębi placu, stojący równolegle do
ulicy budynek oznaczony literą „b” to
jednopiętrowy dom mieszkalny, po lewej
stronie parterowy budynek mieszkalny „c” i
gospodarczy „a” planowany do przebudowy, po
prawej stronie oznaczone literą „d” drewniane
komórki. Zbiory SRP, Teczki Inspekcji
Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa
Maz. z 1938 r.

18

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
19
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.).
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Niestety nie udało się ustalić, kiedy dawny dom i budynki gospodarcze przy ul. Wschodniej 9
należące do rodziny Salemów został rozebrany. Prawdopodobnie było to na początku lat 90.
XX wieku.

Odręczny szkic sytuacyjny nieruchomości przy ul.
Wschodniej nr 9 z roku 1961. Wówczas wg oceny inż.
miasta budynek był w złym stanie technicznym
(zarysowania ścian nośnych) po źle przeprowadzonym
remoncie, podczas którego podkuwano ściany nośne, aby
założyć poziomą izolację. Zbiory SRP, teczka z opisem
nieruchomości.

11. (d. nr polic. 145?) Dwupiętrowa kamienica z 1882 r. Pereca Szternfelda w której były 32
izby mieszkalne

Współczesny widok na fasadę kamienicy przy ul. Wschodniej 11. Z prawej szczyt nad frontonem i balkon drugiego
piętra. W polu szczytu wpisano jako rok budowy „1888”. Fotografia z 2020 r.

Stojący przy ul. Wschodniej 11 dwupiętrowy, murowany budynek wielorodzinny posadowiony
jest na placu o pow. 1078 m2, zajmuje pod zabudowę 467 m2, ściana frontowa dł. 24 m, wys.
13 m (do kalenicy 16 m), dach dwuspadowy o nachyleniu połaci do 25 stopni, kryty papą.
W latach 20. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Pereca Szternfelda, który był też
właścicielem narożnego domu (nr polic. 137) przy zbiegu ul. Wschodniej i Handlowej. Później
w posiadaniu Berka Salema i jego sukcesorów, których reprezentowali Icek Salem i Mordka
13

Salem20. Poza budynkiem mieszkalnym na placu stała z lewej strony oficyna o charakterze
gospodarczym i podobna z prawej strony, w której była pralnia. W podwórku studnia wiercona
z ręczną pompą. Na początku lat 20. XX wieku w budynku głównym miał siedzibę miejscowy
oddział Syjonistycznej Partii Pracy „Hitachdut” 21 (później przeniesiony na ul. Tkacką 21).
Budynek frontowy, murowany z cegły, otynkowany, dwupiętrowy z poddaszem. Bryła domu
zwarta, posadowiony na planie prostokąta. Dach dwuspadowy o umiarkowanej stromiźnie,
kryty papą. Układ wewnętrzny dwutraktowy. Elewacja frontowa symetryczna,
dziewięcioosiowa z osią środkową w pozornym ryzalicie. Na osi wejście do przelotowej sieni
komunikacyjnej. Wysoki pas przyziemia otynkowany na gładko, lico elewacji parteru
boniowane. Nad parterem delikatny ciągniony gzyms przez całą długość elewacji a nad nim
pas z dekoracyjnymi płycinami. Na poziomie pierwszego piętra ciągniony gzyms podokienny a
nad otworami okiennymi zamkniętymi dekoracyjnymi obramieniami wydatne gzymsy
naczółkowe u dołu zakończone drobno ząbkowanym ornamentem. Nad naczółkami okiennymi
pojedyncze ozdobne płyciny w formie bączków. Pa drugiego piętra zdobiony podobnie.
Poddasze ujęte w dwa niewielkie ciągnione gzymsy, w osiach prostokątne, otwarte okienka
wentylacyjne. Całość wieńczy wydatny profilowany gzyms koronacyjny na którym oparta jest
rynna okapowa. W ryzalitowej osi środkowej, nad wejściem okno balkonowe i wspornikowe
balkony. Balustrady i wsporniki żelazne profilowane dekoracyjnie. Ryzalit zwieńczony
łukowym szczytem. W polu tympanonu data budowy „1882”. Okna drewniane, skrzynkowe,
sześciodzielne z dwoma skrzydłami otwieranymi w poziomie i górnym skrzydłem uchylnym
pionowo. Zewnętrzne drzwi do sieni dwuskrzydłowe z górnym doświetleniem. Po
wybudowaniu i do końca lat 30. XX wieku, szczyty budynku nie tynkowane. Obecnie elewacja
frontowa w pasie parteru i pierwszego piętra bez ozdób architektonicznych (usunięte podczas
remontu), otynkowana na gładko. Pomimo znacznego zniszczenia fragmenty dawnej dekoracji
frontowej można zobaczyć w pasie drugiego piętra i poddasza.
Przy ul. Wschodniej 11 miała adres Fabryka sukna A. Merin i K. Rozenwein w której
zatrudnionych było do 20 robotników 22. Rodzina Arona Merina zajmowała mieszkania nr 5 i 6.
Trzyizbowe mieszkania zajmowały rodziny Mordki Salema, Icka Salema, Michała
Rozensztraucha, Tauby i Bera Milsztajna (krawcy), Lajba Brauna, Moszka Zygera, Abrama
Rozentala23.
13. Narożny parterowy dom na skrzyżowaniu z ul. B. Joselewicza 3/5 (sklep wędliniarski z
wejściem w ściętym narożniku) Działka wg XIX-wiecznego planu pomiarowego o nr 139 i 148.
Opis tego miejsca w części opracowania dotyczącej ul. B. Joselewicza 3/5.
Przed 1939 r. narożny dom przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Handlową (późniejsza B.
Joselewicza) należał w części północnej (nr 3) do braci Kesler a w części południowej (nr 5) do
Abrama i Icka Szajewiczów. Po wojnie jako właściciela części nieruchomości przy ul. B.
Joselewicza 3 wskazywano Stanisława Brzeskiego (zam. przy ul. Ogrodowej 53) i Zarząd
Gospodarki Terenami Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

20

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-477 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
21
Na temat partii „Hitachdut” szerzej patrz: Hitachdut, Światowa Syjonistyczna Partia Pracy Zrzeszenie,
https://sztetl.org.pl/pl/slownik/hitachdut-swiatowa-syjonistyczna-partia-pracy-zrzeszenie [dostęp: 08.09.2022].
22
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1018 (Akta robót publicznych), k. 84.
23
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939).
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Obecnie pozostał jedynie niewielki fragment dawnej zabudowy w postaci parterowego,
narożnego, dwufrontowego budynku zajmującego pod zabudowę 134 m2, ściana frontowa od
strony ul. Wschodniej długa na 11 m, wys. 4,5 m (wysokość do kalenicy 6 m), dach
wielospadowy, spłaszczony o średnim nachyleniu połaci ok. 15 stopni.
Ul. Wschodnia nr 14 i 14 a [róg ul. Berka Joselewicza 2 (d. ul. Handlowa) i ul. Grunwaldzkiej 9
(d. ul. Kramarska), wg rejestru pomiarowego plac nr 155, d. nr polic. 115 i 137]
W pierwszej połowie wieku XIX plac po północnej stronie ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul.
Kramarską do ul. Handlowej oznaczony był w rejestrach pomiarowych numerem 155 i nr polic.
137. W latach 1830-1831 nieruchomość tam położona, na zadzie dzierżawy wieczystej
pozostawała w posiadaniu maklera Judki Denkiera vel Dankera, który do Tomaszowa przybył
z Kałuszyna24. W drugiej połowie XIX wieku dokonano podziału placu na dwie działki. Część
Wschodnia z murowanym, parterowym domem przy ul. Handlowej nr polic. 137 znalazła się
w posiadaniu rodziny Szmula Wrocławskiego. Po kilku latach w jej posiadanie weszli Peretz i
Dwojra małżonkowie Szternfeld. Wówczas zajmowali się handlem winem. Natomiast
zachodnia część placu na której frontem do ul. Kramarskiej stał drewniany dom oznaczona w
ówczesnym rejestrze pomiarowym miasta nr 155 a dom nr polic. 115. Prawdopodobnie wtedy
też stała się własnością rodziny Elbaumów.
Ul. Wschodnia nr 14/ ul. B. Joselewicza 2 - parterowy, XIX-wieczny, murowany z kamienia
wapiennego, parterowy dom z mieszkalnym poddaszem posadowiony na narożnej działce
przy skrzyżowaniu z ul. B. Joselewicza 2 (d. ul. Handlową nr polic. 137). W międzywojniu
należał do Pereca Szternfelda. Patrz opis domu przy ul. B. Joselewicza 2.
ul. Wschodnia nr 14a/ Grunwaldzka – plac przy północno-wschodnim rogu skrzyżowania od
roku 2011 zabudowany nowym, dwupiętrowym, narożnym budynkiem handlowo usługowym
firmy „Deko Smaku”. Projekt tego budynku opracowała pracownia firmy KUBI mgr inż.
architekta Krzysztofa Bąbola. W budynku mieści się w kompleks sklepów mięsnopiekarniczych i sale restauracyjne.
Dawniej w tym miejscu ścianą frontową do ulicy Kramarskiej a południowym szczytem przy ul.
Wschodniej stał drewniany, parterowy dom mieszkalny z mieszkalnym poddaszem i
dwuspadowym, naczółkowym dachem krytym gontami (w latach późniejszych pod papą). Na
początku XX wieku należał do Abrama Elbauma zam. Kramarska 11. Prawdopodobnie w latach
20. okresu międzywojennego nieruchomość nadal w posiadaniu rodziny Elbaumów 25 a
następnie Fajdy Szwarcman i Joska Zalebera26. Po wojnie w zasobach komunalnych.
Początkowo na placu po rozbiórce drewnianego XIX wiecznego domu postawiono kiosk
gastronomiczny a następnie w prowizorycznym baraku umiejscowiono skup surowców
wtórnych (makulatury i butelek). Więcej w opisie ul. Grunwaldzkiej.
Wschodnia 15. narożna działka przyporządkowana do ul. B. Joselewicza 4. (d. nr polic. 138, ul.
Handlowa 4, d. nr placu 138, d. nr hipot. 492) Nowy jednopiętrowy dom stojący frontem do
ul. Wschodniej (Super Foto).

24

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833);
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831).
25
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.).
26
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
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Widok od strony ul. Wschodniej na nowy
dom przy południowo zachodniej stronie
skrzyżowania ulicy Wschodniej z ul. Berka
Joselewicza. Fotografia z 2020 r.

Na początku lat 30. XIX wieku nieruchomość przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Handlową
oznaczona nr polic. 138 należała do Berka Sylbera i Abrama Steymana fabrykantów sukna,
którzy do Tomaszowa przesiedlił się z Ujazdu 27. W połowie XIX wieku stał na tym placu,
umiejscowiony frontem do ulicy Handlowej, parterowy dom z dwuspadowym dachem krytym
gontem i facjatką wychodząca na stronę wschodnią. Prawdopodobnie wzniesiony przed
rokiem 1830 z środków i na zlecenie Antoniego hr. Ostrowskiego lub przez B. Sylbera. Był to
dom bliźniaczo podobny do stojącego po drugiej stronie ul. Wschodniej domu Judki Denkera
(opis ul. B. Joselewicza 2). Budynek mieszkalno-fabryczny przetrwał do lat 30. XX wieku. W
latach 60. XIX wieku nieruchomość przeszła w posiadanie Michała Śpiewaka, fabrykanta sukna
i farbiarza28. Był to wówczas narożny budynek murowany z oficyną. Mieszkańcami byli:
handlarz Mordka Konigheit zajmujący z rodziną trzy izby; Hersz Leib Erlich mieszkający w
jednej izbie; szklarz Izaak Wajdler i szewc Nachman Nachmanowicz, którzy mieszkali na
piętrze. W oficynie mieszkania posiadali: Jakób Bronberg, Mordka Grinberg, Berek Frejlich,
Abram Bęglerowicz 29.
Na początku lat 80. XIX wieku nieruchomość na zasadach wieczysto-dzierżawnych znalazła się
w posiadaniu Gitli i Jankiela małżonków Gross, którzy w roku 1884 nabyli do niej prawa
własności30. Wówczas od strony ul. Handlowej stał jeszcze parterowy, drewniany dom kryty
gontem i od strony ul. Wschodniej drewniana parterowa oficyna. Około roku 1890 Jankiel
Gross wybudował murowaną, piętrową oficynę wzdłuż południowej granicy działki i
murowane parterowe budynki gospodarcze. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt
Antoni Tarnowski31.

27

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.2/370 (Akta tyczące
się dowodów osób mieszkających pod nr 138).
28
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.).
29
Tamże.
30
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/5200 (Akta z podaniem Jankiela i Gitli Gross o konsens na nieruchomości nr 138 w
mieście Tomaszowie).
31
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1515 (Projekt budowy murowanej, piętrowej oficyny i murowanych, parterowych
drewutni z ustępami, w miejscu istniejących, drewnianych, krytych gontem, na placu numer 138 przy ulicach
Wschodniej i Handlowej w mieście Tomaszowie powiatu brzezińskiego, przez właściciela Jankiela Grossa).
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Plan sytuacyjny z 1890 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości nr polic. 138 przy skrzyżowaniu ulicy
Wschodniej z ulicą Handlową, która wówczas należała do Jankiela Grossa. Literą „a” oznaczono jednopiętrowy
dom mieszkalny zaplanowany do wybudowania. Rosyjską literą „в” (jak polskie „b”) oznaczono parterowy
murowany z kamienia wapiennego dom stojący frontem do ul. Handlowej, natomiast rosyjską literą „г”
oznaczono parterową murowaną oficynę pod gontem (stającą wzdłuż ul. Wschodniej). Literami rosyjskimi „б” i
„e” oznaczono parterowe budynki gospodarcze. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1515.
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Rysunek z projektu wykonanego w
1890 r. przez inż. A. Tarnowskiego
przedstawiający widok fragmentu
fasady (szczytu) od strony ul.
Handlowej i rzuty kondygnacji
piętrowej oficyny Jankiela Grossa.
W domu tym były 2 mieszkania
dwuizbowe,
2
mieszkania
jednoizbowe i sklep. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/1515.

W latach 20. XX wieku nieruchomość w posiadaniu sukcesorów Jankiela Grossa i Sury Kalińskiej
a w części do Jakuba Watenberga i Chila Granka 32. Natomiast pod koniec lat 30. XX wieku jako
właściciele domu przy ul. Wschodniej nr 13 wskazywani byli: Jakub Watenberg i Alter
Zylberberg zam. przy ul. Piłsudskiego. Właścicielami domu stojącego od ul. Berka Joselewicza
byli Chil Granek i Jakub Epsztajn. Natomiast domu przy ul. Wschodniej oznaczonego wówczas
numerem 15 byli Jakub Szymbach, Szyja Rozenfeld, Hinda Bermańska 33. Mieszkały w tym
miejscu rodziny Jakuba Szymbacha, który trudnił się handlem skórami i dodatkami

32

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli z 1922 i 1925 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940); SRP, Teczka Inspekcji
Budowlanej Zarządu Miejskiego Tomaszowa Maz. z opisem dokonanym 12 V 1938 r.
33
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krawieckimi, Gedala Cyglera trudniącego się sprzedażą owoców na targu, krawca Joska
Figielskiego, Izraela Frenkiela, Jakuba Ulmana 34.
W latach 40. zabudowa nieomal całkowicie zniszczona. Po roku 1945 nieruchomość jako
niezabudowany plac w zasobach miasta (Zarząd Gospodarki Terenami Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej)35.
Pod koniec lat 90. XX wieku nowi właściciele przystąpili do budowy jednopiętrowego budynku
biurowo-usługowego. Zaprojektowany przez architekta Bohdana Przyjemskiego w stylu
nawiązującym do XIX-wiecznych małomiasteczkowych kamieniczek mieszczańskich. Budowę
zakończono w roku 2000, o czym informuje napis umieszczony nad głównym wejściem w
ryzalitowo wysuniętej środkowej osi elewacji frontowej na wysokości pierwszego piętra.
Róg ul. Wschodniej i Grunwaldzkiej. Narożny, jednopiętrowy dom przy skrzyżowaniu z ul.
Grunwaldzką. (d. nr polic. 114) Nieruchomość w opisie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej
11

Widok na narożny dom przy ul. Grunwaldzkiej
11 i południową stronę ul. Wschodniej.
Fotografia z 2021 r.

16/18. (d. nr polic. 106 i 107, place wg rejestru pomiarowego o nr 166 i 167, d. hipot. 367)
Dwie dwupiętrowe kamienice.

Współczesny widok na fasadę kamienic przy ul. Wschodniej 16/18. Obecnie w zarządzie TTBS.

34

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali 1938-1939).
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i
ich właścicieli).
35

19

Na początku lat 30. XIX wieku na placu o nr polic. 106 stały dwa parterowe, drewniane domy
kryte gontami, które należały do piekarzowej Hanny Feywlowej Abramowiczowej Rubin i
piekarza Ankiela Rubina, którzy do Tomaszowa przybyli z Siedlec 36. Od strony wschodniej
nieruchomość Rubinów sąsiadowała z narożnym, parterowym, drewnianym domem nr polic.
107 (róg ulic Wschodniej i Kramarskiej, obecnie niezabudowany plac), który wówczas należał
do kapelusznika i krawca Mayera Katz 37.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1898 r.
dotyczący nieruchomości o nr polic. 106
przy zbiegu ul. Wschodniej z ul.
Kramarską. Literami rosyjskimi „a, б, в”
oznaczono piętrowe, murowane budynki
mieszkalne Wolfa Auslendera, natomiast
literami rosyjskimi „г” i „з” budynki Beka
Bugajskiego.
APŁ,
RGP,
sygn.
39/1/0/4/7034.

Około roku 1888 na miejscu drewnianych domów przy ul. Wschodniej nr polic. 106 (obecnie
nr 16/18) wybudowana została piętrowa kamienica przez fabrykanta sukna Wolfa Auslendera.

36
37

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
Tamże.
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Projekt architektoniczny autorstwa inż. architekta Wilhelma Sroki. Pierwotnie był to budynek
jednopiętrowy38.

Rysunek fasady i przekrój sklepu jaki
zaprojektował inż. architekt W. Sroka na
zlecenie inwestora Berka Bugajskiego w
1898 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7034.

Około roku 1898 Berek Bugajski
na tym samym placu pomiędzy
swoim drewnianym, parterowym
domem stojącym frontem do ul.
Kramarskiej a kamienicą Wolfa
Auslendera
wybudował
parterowy
budynek
z
39
przeznaczeniem na sklep .

W latach międzywojennych Szmul Bugajski w tym domu prowadził handel wodą gazowaną z
własnej wytwórni40. Natomiast na placu o nr polic. 107 gdzie stał drewniany, parterowy dom
z 9 izbami rodziny Katz, Berek Jakubowicz około roku 1890 wybudował jednopiętrowy dom i
przylegającą do niego piętrową oficynę 41. W podwórku wybudowano studnię wierconą.

38

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/420 (Akta dot. dobudowy przez Wolfa Auslendera murowanego, piętrowego,
frontowego domu mieszkalnego pod numerem 106 przy Wschodniej ulicy w mieście Tomaszowie w powiecie
brzezińskim).
39
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7034 (Akta dotyczące zezwolenia na budowę przez Berka Bugajskiego murowanego,
parterowego, krytego papą sklepu pod numerem 106 w mieście Tomaszowie Projekt inż. W. Sroki).
40
Wytwórnia Wód Gazowanych Sz. Bugajskiego opisana w części dot. ul. Grunwaldzkiej.
41
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1302 (Akta dotyczące budowy przez Kopla Bera Jakubowicza murowanego,
piętrowego, krytego papą domu przy ulicy Kramarskiej z takąż oficyną i budynkiem gospodarczym krytym papą
na nieruchomości pod numerem 107 przy ulicach: Kramarskiej i Wschodniej w mieście Tomaszowie).
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Projekt z 1895 r. opracowany przez inż. architekta Wilhelma Srokę dotyczący dobudowy do istniejącej kamienicy
przy ul. Wschodniej nr polic. 106 dwupiętrowego budynku mieszkalnego oraz jednopiętrowych budynków
gospodarczych. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4495/1.

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Wschodniej 16/18 w posiadaniu Michała
Auslendera, następnie Józefa Wołeckiego zam. Al. Św. Antoniego 15 42. Po roku 1942 r.
nieruchomość należała do Elzy i Augusta Fryderyka Lessingów zam. przy ul. Wierzbowej 14. W
budynkach frontowych i oficynie było 27 izb mieszkalnych i jeden lokal handlowy należący do
Szmula Bugajskiego. W latach 30. XX wieku mieszkania w tym domu i oficynie wynajmowali:
krawiec Nyssen Mell, Majer Wajnrot (czteroizbowe), Izrael Mell, Jojne Bigelajzen vel
Bigielewicz, Szmul Cymbalista, Szymcha Frankfurt, Natan Herszkowicz, Jankiel Majer
Pomeranbaum, Jankiel Świerszcz43.
Po wojnie nieruchomość objęta zarządem MZBM jako mienie porzucone 44. W roku 1956
kamienice odremontowano z funduszy miejskich. Roboty prowadziło MPRB 45.
Obecnie dawny dom Auslenderów w zasobach komunalnych. Został gruntownie odnowiony i
pozostaje w zarządzie TTBS.

19-21. Park Stefanii i Juliana Tuwimów a dawniej place o nr 162, 163 i 164 zabudowane
jednopiętrowymi budynkami mieszkalnymi [nr polic. 116, Wschodnia 19 dom Ryfki i Jankiela
Rozental oraz Zelmana i Ruchli Złotnickich (8 izb mieszkalnych); nr polic. 117, Wschodnia 21

42

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali 1938-1939).
44
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz
nieruchomości opuszczonych i porzuconych z 1946 r.).
45
APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim, sygn.
49/213/0/2.9/1409 (Remonty kapitalne 1956-1961).
43
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dom Mosze Hersza Rozenberga i Icka Modrzewskiego (trzy mieszkania) oraz Manii i Lajzera
małżonków Kiper (8 izb) i Józefa Zygnera (2 izby)] 46

Plan sytuacyjny fragmentu ulicy Wschodniej około roku 1888 (od ulicy Handlowej do ulicy Krzyżowej) z
zaznaczeniem numerów policyjnych posesji. Posesje o nr polic. 115, 116, 117 i 118 to teren obecnego Parku im.
Stefanii i Juliana Tuwimów.

Poniżej opis nieistniejącej zabudowy północnej części Parku im. Stefanii i Juliana
Tuwimów przy ul. Wschodniej .
ul. Wschodnia 17. Dawna nieruchomość Boguchwała Pinkusa, d. nr polic. 115, nr placu 162.

46

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.);
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
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W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Wschodniej nr polic. 115 pozostawała w
posiadaniu Fajdy Szwarcman i Joska Zalebera a następnie Benedykta Buczyńskiego.
Ul. Wschodnia nr 19. Dawna nieruchomość Złotnickich o nr polic. 116, nr placu 163.
W pierwszej połowie wieku XIX nieruchomość pod nr polic. 116 była w posiadaniu Lewka
Sadowskiego, bednarza, który do Tomaszowa przybył z Radomska. Pod koniec wieku XIX jako
właściciel wykazywana była rodzina Złotnickich i Tuszyńskich.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1887 r. dotyczący nieruchomości przy ul. Wschodniej nr polic. 116 należącej
wówczas do Zelmana Złotnickiego i Szymona Tuszyńskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/700.

W roku 1888 Zelman Złotnicki i Szymon Tuszyński jako współwłaściciele nieruchomości przy
ul. Wschodniej nr polic. 116 na miejscu dawnego frontowego domu Hersza Sadowskiego przy
ulicy wybudowali jednopiętrowy dom z dachem krytym blachą i z jego prawej strony piętrową
oficyną47. Projekt architektoniczny autorstwa inż. Antoniego Tarnowskiego.

Rysunek elewacji oficyny i przekrój pionowy budynku frontowego wybudowanego około roku 1888 przez Z.
Złotnickiego i Sz. Tuszyńskiego przy ul. Wschodniej nr polic. 116.

47

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/700 (Projekt budowy przez Zelmana Złotnickiego i Szymona Tuszyńskiego
murowanego, piętrowego, krytego blachą, domu frontowego i takiejże oficyny oraz murowanego, krytego papą
budynku gospodarczego pod numerem 116 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie).
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W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Zelmana i Racheli Złotnickiej.
Mieszkał tu Manuel Rozenberg, który zajmował mieszkanie trzyizbowe i trudnił się handlem
węglem i wyrobami żelaznymi.
Ul. Wschodnia nr 21. Dawna nieruchomość Rozenbergów i Modrzewskich, nr polic. 117, plac
nr 164 wg XIX-wiecznego planu pomiarowego.
Na początku lat 30. XIX wieku nieruchomość należała do piekarza Dawida Modrzewskiego,
który przybył do Tomaszowa ze wsi Modrzewek k. Opoczna 48. Wybudował on w tym miejscu
parterowy drewniany dom mieszkalny kryty gontem i oficynę z przeznaczeniem na piekarnię.
Około roku 1888 sukcesorzy D. Modrzewskiego, którymi byli Moszek Hersz Rozenberg i Icek
Modrzewski na tym samym placu wybudowali piętrowy, murowany dom z oficyną 49. Rok
później na miejscu starej drewnianej oficyny wybudowali nową parterową i dobudowali piętro
na wybudowanej wcześniej parterowej oficynie. Projekty architektoniczne nowych budynków
opracował inż. architekt Antoni Tarnowski50.

Plan orientacyjny i sytuacyjny z roku 1888 dotyczący nieruchomości przy ul. Wschodniej 117. W lewym rogu planu
rzut parteru budowanej oficyny z przeznaczeniem na piekarnię. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/832.

W roku 1911 Sura i Jankiel Granat dobudowali na tym samym placu murowany, piętrowy
budynek gospodarczy 51. Projektantem tego budynku był inż. Karol Kleiber. Tak więc po tej
kolejnej rozbudowie, niewielki wewnętrzny dziedziniec był ze wszystkich stron otoczony
jednopiętrowymi budynkami.
48

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833).
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/459 (Projekt budowy przez Rozenberga i Modrzewskiego) murowanego, piętrowego,
krytego papą domu przy ulicy Kramarskiej z takąż oficyną i budynkiem gospodarczym krytym papą na
nieruchomości pod numerem 117 przy ulicach: Kramarskiej i Wschodniej w mieście Tomaszowie).
50
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/832 i 39/1/0/4/1039 (Akta dotyczące projektu inż. A. Tarnowskiego budowy przez
Moszka Hersza Rozenberga i Icka Modrzejewskiego [sic!] murowanej, parterowej oficyny krytej papą na miejsce
drewnianej krytej gontem pod numerem 117 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie oraz akta dotyczące
nadbudowie przez Moszka Rozenberga piętra na już wybudowanej, murowanej, parterowej oficynie pod
numerem 117 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie).
51
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15171 (Projekt inż. architekta K. Kleibera oraz pozwolenie na budowę przez Surę
Granat piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 117 przy ulicy Wschodniej w mieście Tomaszowie).
49
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1913 r. dotyczący nieruchomości przy ul. Wschodniej nr polic. 117 oraz projekt
budowy budynku gospodarczego przez Surę Granat. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15171.

ul. Wschodnia 23/ Krzyżowa 17. Dawna nieruchomość rodziny Landsbergów i Landau. Więcej
przy opisie zabudowy ul. Krzyżowej

20. (nr polic. 103) Dwupiętrowa kamieniczka z końca XIX wieku.
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Dwupiętrowa kamienica wybudowana około roku 1894 przez Dawida Offmana w oparciu o
projekt architektoniczny inż. Wilhelma Sroki 52. Po wybuowaniu w budynku było 15 izb i 1 sklep.
Na początku XX wieku należała do Chaima i Ajzyka Granata (piekarnia) a w latach 30 znalazła
się w posiadaniu Sury Hudesy Granat.
W latach 30. XX wieku miał w tym miejscu piekarnie i sklep z pieczywem Lajbuś Książkiewicz.
Trzyizbowe mieszkania zajmowały rodziny Moszka Żółtowskiego, Szejwy Muszkowicza i
Szmula Herszkowicza. Nacha Marjem Muszkowicz miała w tym domu sklep kolonialnospożywczy53.
Kamienica wymieniona jako zabytek w Spisie Zabytków Architektury i Budownictwa z
wydanym w roku 1987 przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 54. Dotychczas nie
została wpisana do rejestru zabytków woj. łódzkiego.
22. (nr polic. 102) Jednopiętrowa kamieniczka z lat 90. XIX wieku.

Dom wybudowany przez Karola Dawida Offmana w latach 1890 – 199155. W latach 20. XX
wieku w posiadaniu Lajzera Kipera, do którego należało 8 izb oraz Emmy i Józefa Szpajchlerów,
którzy posiadali 2 izby. Pod koniec lat 30. XX wieku w aktach podatkowych jako

52

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4166 (Projekt budowy przez Dawida Offmana murowanego, dwupiętrowego domu
czynszowego z budynkiem gospodarczym i ustępami pod numerem 103 przy ulicy Wschodniej w mieście
Tomaszowie w powiecie brzezińskim guberni piotrkowskiej).
53
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego z lat 1937-1939); tamże, sygn. 49/5/0//144 (Podatek od lokali 1938-1939).
54
Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, zeszyt nr 30, Województwo piotrkowskie, red. H. Krzyżanowska,
Warszawa 1987, s. 88.
55
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404 (Budowa przez Karola Dawida Offmana murowanego, dwupiętrowego domu,
dwóch murowanych jednopiętrowych oficyn, a także dwóch murowanych drewutni i ustępów na nieruchomości
numer 102 w mieście Tomaszowie).
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współwłaściciele wskazywani byli Adolf Spajchler, Mosze i Wolf Boguchwałowie, E. Lesing
(zam. w Warszawie ul. Hoża 18) i C. Lisoprawska56.

Plan sytuacyjny przedstawiający zabudowę
placu Dawida Ofmana w roku 1890. Rosyjską
literą „б” oznaczono budynek przy ul.
Wschodniej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404.

Rysunek fasady domu Dawida Offmana wg
projektu z 1890 r. inż. architekta Antoniego
Tarnowskiego.
APŁ,
RGP,
sygn.
39/1/0/4/1404/1.

56

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922-1925); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940).
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Kamieniczka wybudowana w latach 1890-1891 w oparciu o projekt architektoniczny inż.
architekta Antoniego Tarnowskiego57.
W latach 30. XX wieku mieli w tym domu mieszkania Icek i Betla Jungbach, Icek Glikson, Estera
Masler, Josek Frajdenrajch, Nuchem Kon i E. Jungbach, który trudnił się wyrobem galanterii
skórzanej. W wykazie podatników podatku mieszkaniowego wymienia się też Józefa Frydmana
i Lajzera Borensztaina58.
Kamienica wymieniona jako zabytek w Spisie Zabytków Architektury i Budownictwa z
wydanym w roku 1987 przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Nie została
jednak wpisana do rejestru zabytków woj. łódzkiego59.

24. (d. nr polic. 101) Dom parterowy. (obecnie narożna działka, wjazd od Krzyżowej 15,
dawniej niezabudowana południowa część działki wg rejestru pomiarowego nr 39, położonej
przy ul. Kaliskiej, Krzyżowej i Wschodniej o nr polic. 101)

W latach międzywojennych nieruchomość należała do Fiszela Szpira (lub Szpiro).
Prawdopodobnie to on pod koniec lat 30. XX wieku wybudował frontem do ulicy parterowy,
niepodpiwniczony, murowany, otynkowany dom mieszkalny. Posadowiony został na planie
leżącej litery „L”, dłuższym bokiem wzdłuż linii zabudowy ulicy. Od frontu pięcioosiowy,
trzyizbowy. W roku 1961 Stefania Mierzejewska, do której wówczas należała nieruchomość,
dokonała rozbudowy budynku. Dobudowano od strony północno zachodniej parterowy
fragment, w którym umieszczono wejście do budynku. Projektantem przebudowy i nadzór
inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował inż. Witold Rymaszewski 60. Wygląd elewacji
frontowej pozostał bez zmian.

57

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404 i APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1404/1 (Akta budowy i projekty murowanego,
dwupiętrowego domu przy ulicy Kaliskiej (a.), murowanego jednopiętrowego domu przy ulicy Wschodniej (w.),
murowanej, jednopiętrowej oficyny (b.) i dwóch murowanych drewutni z ustępami (g. g.) na pustym placu pod
numerem 102 w mieście Tomaszowie przez właściciela K. D Offmana).
58
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Wykaz kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od
lokali 1938-1939).
59
Zabytki Architektury i Budownictwa…, s. 88.
60
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej, pozwolenie na budowę z 13 VI 1961 r. nr AB II 4/H 13/24/1/61.
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Powyżej plan sytuacyjny z roku 1961 na
którym zaznaczono planowaną przez inż. W.
Rymaszewskiego zabudowę posesji przy ul.
Wschodniej 24. Obok rysunki przedstawiające
widok elewacji po przebudowie. Elewacja
frontowa pozostała bez zmian. Zbiory SRP,
Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu
Miejskiego Tomaszowa Maz.
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