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Ul. J. SŁOWACKIEGO  

(do 1949 r. ul. Wieczność, w latach okupacji niemieckiej nazwana Bielitzerstrasse) 

Ulica J. Słowackiego to dawna ul. Wieczność. W XIX wieku była to ulica zamykająca od południa 
najstarszą śródmiejską dzielnicę Tomaszowa. Biegnie z wschodu na zachód rozpoczynając się 
od zbiegu z ulicami Jerozolimską i Berka Joselewicza a kończy się na skrzyżowaniu z ul. 
Bezdomną (dawniej kończyła się przy obecnej ul. Legionów, dawnej ul. Farnej). Na swej drodze 
łączy się z ulicami: Berka Joselewicza; Grunwaldzką; Krzyżową; Lewą; Prawą; Legionów; 
Czarneckiego i Bezdomną. 

Do roku 1849 poza drewnianym kościołem katolickim i grzebalnym cmentarzem ulic nie była 
zabudowana. Po obu jej stronach znajdowały się działki rolno-ogrodnicze. W opisie placów i 
ulic z 1866 r. zaznaczono, że w tym czasie pozostaje bez bruku. W roku 1880 poza drewnianym 
kościołem pw. św. Wacława, dzwonnicą i domkiem organisty, stały przy niej trzy domy 
murowane i trzy domy drewniane. 

Pierwszy bruk położono dopiero po roku 1906 i to tylko na początkowym odcinku do ul. 
Krzyżowej. Dalsza część do skrzyżowania z ul. Farną zabrukowano w roku 19101. 

W roku 1938 przy tej ulicy mieszkało 958 dorosłych, stałych mieszkańców w tym 494 Żydów2. 

OPIS ZABUDOWY 

Nr 1 (d. nr polic. 130, d. nr działki 196, w międzywojniu nr 1/3) Dwupiętrowa, narożna 
kamienica. W ściętym narożniku wejście do sklepu spożywczego. Po prawej stronie podwórza 
piętrowa oficyna. 

 

Współczesny widok na fasadę domu przy ul. J. Słowackiego 1. Fotografia z 2020 r. 

                                                           
1 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/3/3564 
(Brukowanie ulicy Wieczność i innych w Tomaszowie). 
2 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/-/III-2582 (Statystyka 1938/1939, wykazy 
mieszkańców z podziałem na ludność żydowską i chrześcijańską). 
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W latach 30. i 40. XIX wieku plac przy zbiegu ówczesnej ul. Wieczność z ul. Jerozolimską 
oznaczony był w rejestrze pomiarowym miasta nr 196 i pozostawał niezabudowany. Dopiero 
w połowie lat 60. XIX wieku w miejscu tym wybudowano drewniany budynek mieszkalny, a w 
podwórku stodołę z oborą i dwuizbową parterową oficynę. Prawdopodobnie budynki 
wybudował Jakub Witter, który w roku 1866 jako właściciel nieruchomości pod nr polic. 130 
składa deklarację podatkową. W deklaracji tej wskazuje, że w domu wynajmuje na parterze 
jednoizbowe mieszkania dla czeladnika sukiennika Adolfa Sztajfera, takie samo dla drugiego 
czeladnika Edwarda Zimera i stolarza Andrzeja Fat. Na górze mieszkania wynajmowali: szewc 
Jan Fajter, wyrobnik Jan Biskup i wyrobnik Michał Herman. W oficynie miał mieszkanie 
Fryderyk Gross3. Jak wynika z planu zabudowy miasta z połowy lat 80. XIX wieku pod nr polic. 
130 stał nadal narożny budynek mieszkalny i niewielka oficyna przy zachodniej granicy tej 
działki. 

W latach 1910-1911 nowy właściciel nieruchomości, którym został Adolf Firych w oparciu o 
projekt inż. architekta Karola Kleibera w miejscu starego domu wybudował nowy, 
dwupiętrowy, murowany dom czynszowy z poddaszem4. Plan sytuacyjny z 1910 r. wskazuje, 
że na posiadłość Firychów stał jeszcze drugi jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny i 
parterowy budynek warsztatu. 

  

Plan sytuacyjny z roku 1909 przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. Wieczność nr polic. 130. Rosyjską  
literą „a” oznaczono projektowany do wybudowania narożny dom A. Firycha. Literą rosyjską „з” oznaczono 
istniejący jednopiętrowy budynek oficyny, literami „г” i „ж” oznaczono istniejące parterowe domy drewniane. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10420. 

                                                           
3 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
4 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10420 (Projekt budowy drewutni i nadbudowy drugiego piętra na ścianach 
murowanego jednopiętrowego domu, pod numerem 130 przy ulicy Wieczność przez Adolfa Firich w mieście 
Tomaszowie). 
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Kamienica wybudowana około roku 1911 na placu o pow. nieco ponad 2130 m². Jest to 
budynek murowany z cegły, otynkowany, dwupiętrowy z poddaszem. Bryła zwarta 
posadowiona na planie zbliżonym do prostokąta, długa na 23,5 m od strony ulicy. Północno-
wschodni narożnik ścięty z wejściem do lokalu handlowego. Dach dwuspadowy, spłaszczony, 
kryty papą, wysokość od poziomu „0” do kalenicy 14 m. Frontowa elewacja w układzie 
siedmioosiowym z wejściem do sieni komunikacyjnej w osi środkowej (obecnie wejście od 
strony ulicy zamurowane). Symetrię tej elewacji nieco zakłóca jednoosiowy ścięty narożnik, w 
którym na poziomie parteru umieszczono wejście do lokalu handlowego. Nad osią środkową 
szczyt, obecnie kształtem zbliżony do trójkąta (wcześniej był to trójkąt z nadbudowanym mini 
szczytem przykryty kolejnym, mniejszym trójkątnym szczytem). W środkowej części 
prostokątne okno doświetlające poddasze. Pierwotnie było to sporo mniejsze okienko 
sklepione półkoliście i przyozdobione po bokach ślepymi okienkami co razem tworzyło układ 
arkadowy. W układzie poziomym płaszczyzna fasady rozdzielona dwoma ciągnionymi przez 
cała długość ściany gzymsami między kondygnacyjnymi. Podrynnowy gzyms koronacyjny o 
grubym profilu z dolnym elementem ząbkowanym (obecnie tylko gładko profilowany). Pas 
tynku parteru boniowany a w pozostałej części gładki. Okna prostokątne w na piętrach w 
profilowanych obramieniach (obecnie jedynie okna w pasie drugiego piętra z ozdobnymi 
obramieniami). Nad oknami drugiego piętra ozdobne naczółki. W osi środkowej na wysokości 
tegoż piętra wspornikowy balkon z metalową, ozdobną balustradą (obecnie zniesiony). Taki 
sam balkon w ściętym narożniku na wysokości drugiego piętra. W pasie poddasza w każdej osi 
małe, prostokątne okienko doświetlające. Elewacja wschodnia czteroosiowa z płaszczyzną 
zdobiona podobnie jak fasada frontowa. Od podwórka, elewacja południowa otynkowana na 
gładko z dwoma gzymsami między kondygnacyjnymi. Układ wewnętrzny dwutraktowy. Na 
parterze wejście z klatki schodowej do trzech a na piętrach do czterech odrębnych mieszkań. 

Przy zachodniej granicy placu, frontem do ul. św. Jana Pawła II (dawna ul. Południowa) 
posadowiona jest jednopiętrowa, wielorodzinna, mieszkalna oficyna, wysoka na 9 m z 
wieloosiową ścianą frontową dł. 25,5 m. Nieco dalej parterowe budynki gospodarcze. Wjazd 
na teren posesji od strony ul. św. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

Rysunek z projektu sporządzonego w 1909 r. 
przez inż. architekta K. Kleibera 
przedstawiający frontową elewację domu 
przy ul. Wieczność nr polic. 130. Jak widać na 
rysunku pas parteru był boniowany. W osi 
środkowej na drugim piętrze istniał balkon i 
taki sam balkon na drugim piętrze w ściętym 
narożniku. Szczyt nad osią środkową miał 
nieco inny kształt jak obecnie. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/10420. 
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Rzuty poszczególnych kondygnacji i przekrój domu przy ul. Wieczność nr polic. 130 na planie załączonym do 
projektu budowy opracowanym przez inż. architekta Karola Kleibera w 1909 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10420. 

Nieruchomość w latach międzywojennych należała do Berty Firych vel Fuhring5. W budynku 
głównym i oficynie były 32 izby mieszkalne i jeden sklep. Był to sklep spożywczy ulokowany 
tak jak obecnie z wejściem w ściętym narożniku i należał do Szymona Ferbera. W latach 30. XX 
wieku w domu przy ul. Wieczność 1 mieszkały między innymi rodziny Moszka Korna, Berka 
Mazelsztajna, Szlamy Wajdlera, Mojżesza Mordkowicza, Menasze Serwatora, Abrama Febera, 
Józefa Pałuszyny, M. Chmyłkowskiej, Zachariasza Rozenbauma, Berka Fichriga, Pawła 
Jachnera, Henryka Durańskiego, Antoniego Kundy6.  

 Od roku 1945 nieruchomość jako mienie porzucone przejęta we władaniu Zarządu Miasta a 
zarządzana przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych7. Po wojnie sklep spożywczy z 
wejściem w ściętym narożniku otworzył Paweł Węgliński8. Obecnie nadal stanowi własność 
komunalną administrowaną przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W 
podwórku po stronie zachodniej jednopiętrowa oficyna. 

                                                           
5 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/-/102 (Podatek od nieruchomości za lata 1937-1938). 
6 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 
(Podatek od lokali z lat 1938-1939). 
7 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, Miejska 
Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej MRN i ZM), sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz 
nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.); APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim 
(dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
8 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego z 1947 r.). 
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Nr 2/ ul. B. Joselewicza nr 20 (d. nr polic. 142b, plac wg XIX wiecznego rejestru pomiarowego 
o nr 148,) Dwupiętrowa, narożna kamienica wybudowana przez Jankla Salamonowicza. 

 

 

Współczesny widok na elewacje frontowe narożnej kamienicy przy ul. J. Słowackiego 2. Fotografia z 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1887 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Handlowej – Wieczność – Kramarskiej 
należącego do L. Pakuły. Rosyjską literą „a” oznaczono drewniany, parterowy dom pod gontem; literą „б” 
drewnianą oficynę wzdłuż północnej granicy działki (pomiędzy ul. Handlową a ul. Kramarską); literą „в” 
parterowy, drewniany dom przy ul. Kramarskiej; literą „г” drewniany, parterowy dom od ul. Wieczność; literą „д” 
projektowaną jednopiętrową narożną kamienicę przy zbiegu ul. Handlowej i Wieczność.  
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Już przed 1882 r na tym placu, frontem do ul. Wieczność stał parterowy dom drewniany 
należący do rodziny Pakułów. Około roku 1897 Lejbuś Pakuła wybudował w miejscu dawnego 
drewnianego domu jednopiętrową kamienicę. Projektantem był inż. Antoni Tarnowski9.  

 

  

 

 

 

 

 

 Rysunki projektu z roku 1887 
wykonanego przez inż. architekta 
Antoniego Tarnowskiego dotyczący 
projektu budowy przez Lejba Pakułę 
piętrowego domu nr polic. 142 przy 
zbiegu ulicy Wieczność z ul. Handlową. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/251. 

 

Następny właściciel nieruchomości, którym został Jankiel Salamonowicz około roku 1911 
przebudował dom na dwupiętrową kamienicę czynszową. Projekt architektoniczny opracował 
inż. architekt Karol Kleiber10. Po wybudowaniu w domu tym było 29 izb mieszkalnych i dwa 
sklepy. Właśnie ten budynek przetrwał do współczesności. 

Powstał nowy budynek wymurowany z cegły i otynkowany, dwupiętrowy z poddaszem, 
częściowo podpiwniczony. Bryła zwarta posadowiona na planie zbliżonym do prostokąta ze 
ściętym południowo-wschodnim narożnikiem i dobudowana w północno-zachodnim 
narożniku dodatkowa klatka schodowa oparta na planie prostokąta. Elewacja dwufasadowa, 
wieloosiowa. Dach trzyspadowy o niewielkiej stromiźnie, kryty papą. Fasada od strony 
wschodniej pięcioosiowa rozdzielona od sześcioosiowej fasady południowej jednoosiowym 
ściętym narożnikiem. W skrajnych, narożne osie fasady ujęte obustronnie pilastrami, 
wyniesione ponad linię poddasza z bliźniaczymi szczytami, w których umieszczono 
prostokątne okna. Każdy z nich zwieńczony wyprofilowanym łukowo ozdobnym gzymsem. Być 
może rozwiązanie to miało upodobnić bryłę budynku do dawnej budowli obronnej. W 
pierwszej osi elewacji południowej (od strony ul. J. Słowackiego) prostokątna brama 
przejazdowa a w niej wejście do wewnętrznej klatki schodowej. W ściętym narożniku, na 
parterze wejście do lokalu handlowego i takie same wejście w osi środkowej elewacji 
wschodniej. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe prostokątne w profilowanych 
obramieniach. Okna w obramieniach przedłużonych w podokiennik. Płaszczyzny tynku fasad 
zdobione wgłębionymi motywami geometrycznymi. Obecnie wszystkie dawne zdobienia 

                                                           
9 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/251 (Akta dotyczące budowy przez Lejba Pakułę murowanego, piętrowego, 

narożnego, frontowego domu pod numerem 142 przy ulicy Wieczność w mieście Tomaszowie).  
10 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12250 (Budowa domu przez Jankiela Salamonowicza. murowanego, dwupiętrowego 
domu i piętrowych budynków gospodarczych pod numerem 142b przy ul. Wieczność w mieście Tomaszowie). 
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architektoniczne nie istnieją, zostały zlikwidowane podczas remontu w latach 60. XX wieku. 
Pozostał jedynie mono profilowany gzyms wieńczący. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan orientacyjny i 
sytuacyjny z roku 1911 
dotyczący nieruchomości 
przy ul. Wieczność 142b 
należącej wówczas do 
Jankiela Salomonowicza. 
APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12251. 

 

 

Rysunki elewacji domu jaki powstać miał po przebudowie kamieniczki L. Pakuły. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12251. 
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Rysunki fasady i rzuty z projektu inż. architekta Karola Kleibera wykonane w 1911 r. dotyczące projektowanej 
budowy kamienicy Jankiela Salomonowicza przy zbiegu ówczesnych ulic Wieczność z Handlową. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12250.  

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Wieczność 2 należała do Borucha vel Piotra 
Forenberga a następnie do Heny i Moszka Tuszyńskich oraz Pinkusa Boguchwała11. 
Mieszkańcami tego domu były rodziny Jakuba Ajzykowicza, Chila Joskowicza, Chany Drzazgi, 
Liby Kuczyńskiej, Moszka Himelfarba, Moszka Epsztaina, Chaskiela Jakubowicza12. 

Po roku 1945 jako właściciel nieruchomości wymieniany był Antoni Kłosiński13. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922 i 1925); APTM, 
US, sygn. 49/5/0/-/589. 
12 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 
(Podatek od lokali z lat 1938-1939). 
13 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/648 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z lat 1948-1950); APTM, UM, sygn. 49/321/0/-
/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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Nr 4 (d. zachodnia część d. placu o nr 148, d. nr polic. 142b) Ciąg parterowych budynków 
usługowo-handlowych i nowy jednopiętrowy budynek sklepu ze sprzętem medycznym.  

  

Współczesny widok na budynki przy ul. J. Słowackiego 4. Fotografia z 2020 r. 

Działka przy ul. J. Słowackiego nr 4 na planie zabudowy miasta z połowy lat 80. XIX wieku 
zaznaczona była jako plac nr 148. Wówczas był to teren od południa ograniczony ul. 
Wieczność, od wschodu ul. Handlową a od zachodu dochodził do ul. Kramarskiej. Dom jak i 
cała działka należały wówczas do Lejba Pakuły. W części od strony ul Wieczność stał wówczas 
drewniany, parterowy budynek oficyny pod gontem oznaczony nr polic. 142b a od strony ul. 
Kramarskiej niewielki drewniany, parterowy dom mieszkalny14. Prawdopodobnie taki stan 
trwał do roku 1911, kiedy plac został podzielony na dwie części. Wtedy jej wschodnia część 
przyporządkowana do ul. Handlowej stała się własnością Jankiela Salomonowicza, który 
przebudował dom L. Pakuły15. Część zachodnia od strony ul. Kramarskiej pozostała w 
posiadaniu sukcesorów L. Pakuły. Zdaje się to potwierdzać plan miasta sporządzony na 
podstawie pomiarów z 1913 r. jak i późniejszy plan z 1933 r. Na placu przy ul. Kramarskiej 27, 
który stanowił odrębną działkę, stał niewielki drewniany, parterowy budynek mieszkalny i 
podobny budynek gospodarczy w głębi podwórka. Od strony ul. Wieczność plac pozostawał 
niezabudowany, ogrodzony drewnianym płotem16. W latach 1922-1925 w spisie właścicieli 
nieruchomości wskazywano, że nieruchomość przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. J. Słowackiego 
należała do Estery Balbin17. W pewnym stopniu potwierdza to wniosek o wydanie dowodu 
osobistego złożony w 1937 r. przez Sarę Balbin, córkę Estery. Jednak nie jest to pewne, 
albowiem w wykazie nieruchomości położonych przy ul. Wieczność jako właścicielkę posesji 
pod nr 4 podawano Annę Milsztajn18. Prawdopodobnie w latach 20. i 30. XX wieku przy ul. 
Wieczność 4, tam, gdzie obecnie wybudowano jednopiętrowy budynek handlowy, stała XIX- 
wieczna drewniana oficyna, która wówczas należała do Anny Milsztajn. W aktach 
podatkowych za lata 1939-1940 jako właściciela wskazywano Moszka Milsztajna 

                                                           
14 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/251 (Projekt inż. A. Tarnowskiego dot. budowy domu pod nr 142 przez L. Pakułę). 
15 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12250 (Projekt budowy przez Jankiela Salamonowicza murowanego, 
dwupiętrowego domu i piętrowych budynków gospodarczych pod numerem 142b w mieście Tomaszowie). 
16 Na podstawie planu miasta z 1920 r. według pomiarów z 1912 r. oraz planu 1933 r. (tzw. fotoplan), kopia w 
posiadaniu autora. 
17 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); tamże sygn. 49/7/0/-/III-2151c, 
k. 6 (Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla Sury Balbin z 1937 r.). 
18 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1925 r.). 
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reprezentowanego przez pełnomocnika Jakóba Milsztajna zam. przy ul. Prezydenta I. 
Mościckiego 219. 

Po wojnie teren placu o pow. około 900 m², przy ul. Wieczność 4 był niezabudowany i 
pozostawał w zarządzie MZBM20. Obecnie przy ul. J. Słowackiego 4 znajduje się budynek 
handlowo-usługowy. Jest to budowla parterowa z płaskim dachem, wysoka na 4 m, 
posadowiona na planie wydłużonego prostokąta, frontową ścianą o dł. 27 m zwrócona do ulicy 
Słowackiego a szczytem do ul. Grunwaldzkiej. W roku 2020 pomiędzy tym budynkiem a ścianą 
szczytową kamienicy przy ul. Słowackiego nr 2 wybudowano jednopiętrowy dom 
przeznaczony na działalność handlową.  

 

Nr 3, 5 i 7 (w XIX wieku wg rejestru pomiarowego miasta place o nr 194 i 195) Współczesne 
mieszkalne domy jednorodzinne. 

  

 

 

 

Współczesna zabudowa południowej 
strony ulicy J. Słowackiego od nr 3 do 
7. Fotografia z 2020 r. 

 

W latach 20. XX wieku w linii zabudowy ulicy stały dwa murowane domy frontowe i trzy 
drewniane oficyny drewniany dom mieszkalny. Nie udało się ustalić, kiedy i przez kogo zostały 
wybudowane. Na planie miasta z połowy lat 80. XIX wieku na placach, które wg ówczesnego 
rejestru pomiarowego oznaczone były nr 194 i 195, uwidocznione są dwa murowane budynki 
posadowione przy ulicy Wieczność.  Na planach miasta z roku 1912 i 1933 poza wymienionymi 
domami na placu pod nr 3/5 zaznaczono jeszcze jeden murowany budynek posadowiony 
szczytem do ulicy i trzy poprzecznie stojące w podwórku drewniane oficyny. Na placu przy ul. 
Wieczność nr 7 uwidoczniono trzy murowane oficynę i budynki gospodarcze. Obecnie 
wszystkie te budynki nie istnieją. Niestety nie odnalazłem żadnych fotografii, które 
pozwoliłyby na dokładne opisanie jak wyglądała dawna zabudowa tego miejsca. 

Opierając się na lakonicznych zapisach z kilku rejestrów właścicieli nieruchomości 
sporządzanych w latach międzywojennych można stwierdzić, że plac przy ul. Wieczność nr 5 
(d. plac nr 195, który obejmował teren od ul. Wieczność do ul. Rolnej i Południowej) należała 
do Emanuela Szulca a później do Twoi vel Toni Jakubowicz i Szymona Rozenberga (zam. Pl. 
Narutowicza 5). Przy ulicy stał murowany dom i murowana oficyna. W podwórku znajdowały 
się trzy mieszkalne budynki drewniane i zabudowania gospodarcze. Łącznie we wszystkich 
tych budynkach było 60 izb mieszkalnych21. W latach 30. XX wieku w domu Twoi Jakubowicz 
przy ul. Wieczność 5 był sklep mięsny Majera Chila i sklep spożywczo-kolonialny Mariem 

                                                           
19 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
20 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
21 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.).  
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Epsztain22. W domu mieszkały rodziny Jajnego Skórnickiego, Luzera Goldmana, Towia 
Jakubowicza, Arona Berlinera, Boguchwałów i Fiszela, Linbelsztajnów23. 

 Na sąsiedniej posesji przy ul. Wieczność nr 7 (d. plac nr 194) stały w linii zabudowy ulicy dwa 
budynki. Jeden murowany, przylegający ścianą szczytową do domu Jakubowiczów a drugi 
parterowy, drewniany z mieszkalnym poddaszem, którego część należała do Berka 
Rozenberga. Za domem drewnianym, wzdłuż granicy działki stały dwie murowane oficyny. W 
latach 20. XX wieku nieruchomość stanowiła własność Chune Skórnickiego a następnie do 
Chany, Chune i Rywen Skórnickich. Między innymi mieszkał tam krawiec Lewek Grosman i 
rodzina Rachmila Zandberga. W obu budynkach było 31 izb mieszkalnych i jeden sklep. W 
budynkach pod nr 7 mieszkał Rachmil Zandberg, Icek Januszewicz, Abram Kimelfarb, Marin 
Wanecha, Chuna Skórnicka, Berek Rozenberg, Lejb Moszek Rozenberg, Piotr Kacprzyk i rodzina 
Frączkowskich24. Piotr Kacprzyk trudnił się handlem wodą sodowa na ulicach miasta25. 

Po roku 1945 nieruchomość przy ul. Wieczność 5 znalazła się w posiadaniu Tadeusza i Anieli 
Bieleckich zam. przy ul. Piłsudskiego. Wykazywano wówczas, że w budynkach było 20 izb 
mieszkalnych, jeden sklep i warsztat naprawy sprzętu przeciwpożarowego. Natomiast jako 
właścicieli nieruchomość pod nr 7, wykazywano Eugeniusza i Henrykę Kierebińskich26. 

 

Nr 6 (Grunwaldzka 32, róg ul. Grunwaldzkiej i Słowackiego, d. nr polic. 110a) Narożna, 
dwufasadowa, jednopiętrowa kamienica z 1889 r. 

   

Widok fasady narożnej kamienicy od strony ul. J. Słowackiego. Fot. z 2016 r. 

Kamienica wybudowana w latach 1889-1890 przez Dawida Rafała Ofmana i Dawida Bornsteina 
z przeznaczeniem na dom z salami fabrycznymi mieszczący ręczne warsztaty tkackie i 
mieszkania właścicieli27. Projektantem tego budynku był inż. architekt Antoni Tarnowski. 

                                                           
22 APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 
49/1/0/-/178 (Rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych z 1938 r.). 
23 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 
(Podatek od lokali). 
24 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 Podatek od nieruchomości za l. 1939-1940. 
25 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177 (Przemysł wolno-handlowy). 
26 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz posiadających nieruchomości); APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz 
nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
27 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/874 (Akta budowy przez Dawida Rafała Offmana i Dawida Bornsteina murowanego, 
piętrowego domu z salami fabrycznymi i murowanego, parterowego budynku pod numerem 110a na rogu ulic 
Wieczność i Kramarskiej w Tomaszowie).   
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W latach 20. XX wieku południowa część nieruchomość (od strony ul. Wieczność) pozostawała 
w posiadaniu Szymona Ferbera zam. przy ul. Wieczność 1 i Joska Cukiermana zam. przy ul. 
Krzyżowej 16. Wówczas w tej części budynku było 20 izb mieszkalnych28.  

Opis historii zabudowy tego miejsca w części dotyczącej ulicy Grunwaldzkiej 30 i 32. Poniżej 
rysunki z projektu inż. architekta A. Tarnowskiego. 

  

Rysunek południowej fasady domu pod nr polic. 110a przy zbiegu ul. Wieczność z ul. Kramarską na planie z 1889 
r. inż. architekta. Antoniego Tarnowskiego. Z prawej strony w ściętym narożniku wejście do lokalu handlowego, 
a nad nim balkon na wspornikach. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/876. 

 

Plan orientacyjny, sytuacyjny i rzuty opracowane w 1889 r. przez inż. architekta A. Tarnowskiego dotyczące 
budowy piętrowego domu z salami fabrycznymi oraz budynku gospodarczego przez Dawida Rafała Offmana i 
Dawida Bornsteina przy ulicy Wieczność i Kramarskiej nr 110a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/876. 

 

 

 

 

                                                           
28 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
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Nr 8/10/12 Dwupiętrowy narożny dom na zbiegu ul. Słowackiego z ul. Krzyżową  

 
Współczesny widok na zabudowę przy zbiegu ul. J. Słowackiego z ul. Krzyżową. Fotografia z 2020 r. 

Budynek wybudowany na początku XXI wieku w tradycyjnej technologii, murowany, 
trzypiętrowy, podpiwniczony budynek wielorodzinny (prawdopodobnie przez firmę M. 
Construction sp. z oo.). Dwie klatki schodowe z windami, w części podziemnej garaże z 
wjazdem od ul. J. Słowackiego, na parterze lokale usługowo-handlowe. W ściętym narożniku 
wejście do Apteki „Flora II”. 

 

Rysunek z rzutem jednej kondygnacji narożnego budynku przy zbiegu ul. J. Słowackiego z ul. Krzyżową. Kopia 
oferty handlowej dewelopera. 
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W połowie lat 80. XIX wieku nieruchomość ta była oznaczona numerem policyjnym 131, a plac 
w rejestrze pomiarowym nosił numer 173. Administracyjnie nieruchomość przypisana była do 
ul. Krzyżowej. Prawdopodobnie wcześniej niezabudowana29. Jako posesja zabudowana 
drewnianym domem mieszkalnym występuje dopiero na planie miasta z połowy lat 80. XIX 
wieku. Pojawia się również na fotografii z tego samego okresu. Na planie z 1912 r. oraz 
późniejszych zaznaczono, że poza domem mieszkalnym stojącym frontem do ul. Krzyżowej był 
jeszcze w podwórku drugi, wolnostojący drewniany dom. Na początku lat 20. XX wieku 
nieruchomość w posiadaniu Heleny Wadeckiej a później Ignacego i Stanisława Bednarskich30. 
Jak wynika z opisu posesji z roku 1938, ścianą frontową przy ulicy Krzyżowej stał parterowy, 
drewniany dom z mieszkalnym poddaszem i stromym dwuspadowym dachem. Dom zajmował 
pod zabudowę 160 m².  Po jego lewej stronie drewniana, poprzeczna, parterowa oficyna 
mieszkalna o pow. zabudowy 60 m² oraz budynek gospodarczy. Od strony ul. Wieczność teren 
posesji niezabudowany, ogrodzony drewnianym płotem. 

 

Nr 9/11 Od ulicy niezabudowany plac. W głębi podwórka parterowe zabudowania mieszkalne. 

  

Współczesny widok na zabudowę nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 9/11. Na pierwszym planie pusty plac, 
który wykorzystywany jest jako parking. Dawniej stał w tym miejscu parterowy dom drewniany zwrócony fasadą 
do ulicy i drugi murowany dom parterowy stojący szczytem do ulicy.   Fotografia z 2021 r. 

W latach 20. XX wieku na placu przy ul. Wieczność 9/11 stał od strony ulicy drewniany, 
parterowy dom mieszkalny. Po jego lewej stronie, szczytem do ulicy, umiejscowiona była 
murowana oficyna z dachem krytym blachą. Było w niej 12 izb mieszkalnych. W podwórzu po 
prawej stronie był jeszcze jeden drewniany budynek mieszkalny, naprzeciw niego od strony 
wschodniej murowana oficyna, a pomiędzy nimi wolnostojące drewniane komórki. Wówczas 
nieruchomość należał do Bernarda vel Berka Rozenberga (zam. przy ul. Kaliskiej 14)31. W opisie 
nieruchomości z 1938 r. wykazano, że oprócz Berka Rozenberga współwłaścicielami 
nieruchomości przy ul. Wieczność nr 9/11 byli też Ajzun Jolel, Józef Lis i Stanisław Sikora32.  

                                                           
29 Nieruchomość nie występuje w rejestrze właścicieli nieruchomości i kapitałów miejskich z 1830 r., jak również 
w deklaracjach dochodu z domów i budowli do 1866 r. (uwaga autora). 
30 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
31 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 r.). 
32 APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: 
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczki Inspekcji Budowlanej ZM dot. ul. Wieczność). Między innymi w 
domu tym mieszkała rodzina Frączkowskich: Marianna (ur. 1875 r); Maria (ur. 1884); Jadwiga (ur. 1902 r.); Antoni 
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W roku 1935 Józef Lis i Stanisław Sikora w głębi podwórza, kilka metrów za starą drewnianą 
oficyną wybudowali parterową oficynę mieszkalną i budynek gospodarczy33. Budynki te jako 
jedyne przetrwały do współczesności.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan sytuacyjny z 1935 r. dotyczący zabudowy 
posesji przy ul. Wieczność 9/11. Na czerwono 
i literą „A” zaznaczono planowany do 
wybudowania parterowy, murowany 
budynek mieszkalny a na żółto i literą „B” 
budynek gospodarczy Józefa Lisa i Stanisława 
Sikory. Budynki te przetrwały do 
współczesności. Zbiory APTM. 

 

Od roku 1933 na tej posesji Motel Pakuła uruchomił rzeźnię drobiu34. W roku 1938 na placu 
Rozenberga wybudowano nowy murowany budynek pralni. W tym też czasie porządkując 
zabudowę placu rozebrano kilka drewnianych komórek35.  

W roku 1940 w aktach podatkowych wykazano, że nieruchomość przy ul. Wieczność 9/11 
stanowi współwłasność J. Ajzena; Władysława Knapa; G. Przytyka; A. Pawełkiewicza; M. Fałka; 
H. Szypora; A. Dębca; M. Franasa36. Od roku 1945 nieruchomość jako mienie opuszczone 
przejęta we władanie przez Zarząd Miasta37. W latach późniejszych wykazywano, że w 

                                                           
(ur. 1908); Stanisław (ur. 1911); Waleria (ur. 1914 r); zob. np. APTM, AmT, sygn. 49/7/0/-/III-2151a, k. 49 (Podanie 
o dowód osobisty Walerii Anny Frączkowskiej z 1937 r.). 
33 Tamże, koperta z opisem nieruchomości przy ul. Wieczność 9/11. 
34 Tamże. 
35 Tamże, plan sytuacyjny z 1938 r. 
36 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
37 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.). 



17 
 

budynkach było 8 mieszkań, które należały do Stanisława Sikory, Mirosława Sikory, Olgi Senet, 
Walerii Świątek, Małgorzaty Franas38.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1938 r. 
przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy ul. 
Wieczność 9/11. Z lewej 
strony zabudowa posesji nr 7 
H. Z. Skórnickich. Drewniany, 
frontowy dom na posesji nr 
7/11 w połowie należał do 
Skórnickiego a w połowie do 
Rozenbergów. Obecnie 
pozostały budynki oznaczone 
na planie literą „c” i „d”. 
Budynki od strony ulicy 
zostały rozebrane. Zbiory 
APTM teczka posesji przy ul. 
Słowackiego 9/11 a aktach 
Inspekcji Budowlanej ZM 
Tomaszowa Maz. 

 

W latach 90. XX wieku drewniany dom i oficyna jakie stały przy ulicy zostały rozebrane. 
Pozostał niezabudowany teren, który jest obecnie wykorzystywany na parking samochodowy. 

                                                           
38 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 

sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971).  
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Nr 13/17 Kościół i zabudowania plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii 
Panny. Dawniej modrzewiowy kościół pw. św. Wacława, grzebalny cmentarz katolicki i dom 
organisty, oznaczone nr polic. 129 i 129b.  

   

Z lewej elewacja frontowa od strony ul. J. Słowackiego. Po prawo widok od strony ul. Rolnej. Fotografie autorstwa 
Z. Dziedzińskiego wykonane w 2012 r. 

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski został wybudowany w latach 1981-1987 
w oparciu o projekt inż. architekta Leopolda Witolda Taraszkiewicza, profesora Politechniki 
Gdańskiej39. 28 września 1982 r. miało miejsce poświęcenie dolnego kościoła przez biskupa 
Władysława Ziółka, a 15 maja 1983 r. nastąpiło poświęcenie górnego kościoła przez biskupa 
Józefa Rozwadowskiego. W tym samym roku (7 października) bp Józef Rozwadowski zatwier-
dził ustanowienie tytułu Kościoła i parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski40. 
 

Hrabia Antoni Ostrowski tworząc osadę Tomaszów przyrzekł społeczności katolickiej wybudo-
wanie dużego, murowanego kościoła wraz z plebanią i zabudowaniami gospodarczymi. Bu-
dowę rozpoczęto w sierpniu 1825 roku w zachodnim krańcu miasta na placu Goworek, przy 
skrzyżowaniu ówczesnej ul. Kościelnej zwanej też Farną i Kaliskiej41 (obecnie są to ulice Legio-
nów i Al. Marszałka J. Piłsudskiego). Jednak wybuch Powstania Listopadowego, działania wo-
jenne i konfiskata przez rząd carski majątku hrabiego przerwały budowę. Przez następnych 
kilkadziesiąt lat kościół św. Wacława przy ul. Wieczność był jedyną katolicką świątynią, a ota-
czający go cmentarz był jedynym katolickim cmentarzem grzebalnym w Tomaszowie42. 

                                                           
39 L. W. Taraszkiewicz (1925-2014), w przeważającej większości projektował obiekty użyteczności publicznej, 
głównie świątynie i związaną z nimi zabudowę. W dorobku twórczym znajduje się ponad 70 projektów, z których 
wiele zrealizowano. Do ważniejszych należą: kościoły w śródmieściu Gdyni (1959, z Janem Borowskim), Gdyni-
Grabówku (1960–1967), Gdańsku-Stogach (1968), Gdańsku-Przymorze (1971–1976), Elblągu (1974), Rumi 
(1979), Śmiłowicach (1980), Tomaszowie Mazowieckim (1981), Sobieszewie (1986, z synem Antonim), zespoły 
sakralne - Tczew-Suchostrzygi (1978, 1982–1998 z Andrzejem Rożeńskim) i w Aleksandrowie Kujawskim (1985). 
W latach 1971–1974 wchodził w skład Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. Od 1972 
roku członek kościelnych komisji związanych ze współczesną sztuką sakralną). Zob.np.: Taraszkiewicz Leopold, 
https://pg.edu.pl/uczelnia/ludzie-pg/zlota-ksiega/profesorowie-emeritus-honorowi-profesorowie-
emeritus/taraszkiewicz [dostęp: 10.10.2022]. 
40 Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Krótka historia, 
https://www.nmp.tm.pl/index.php/parafia-nmp/historia-kosciola [dostęp: 10.10.2022]. 
41 S. Grad, Parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie, Tomaszów Mazowiecki 1998, s. 7. 
42 Więcej na ten temat w numerze specjalnym „Biuletynu Informacyjnego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 
im. Antoniego hr. Ostrowskiego” 2020, nr 4. 

https://pg.edu.pl/uczelnia/ludzie-pg/zlota-ksiega/profesorowie-emeritus-honorowi-profesorowie-emeritus/taraszkiewicz
https://pg.edu.pl/uczelnia/ludzie-pg/zlota-ksiega/profesorowie-emeritus-honorowi-profesorowie-emeritus/taraszkiewicz
https://www.nmp.tm.pl/index.php/parafia-nmp/historia-kosciola
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W roku 1828 następuje zatwierdzenie utworzenia w Tomaszowie parafii św. Wacława, a na 
przyległym do kościoła terenie o powierzchni 1 morgi chełmińskiej, powstaje katolicki cmen-
tarz grzebalny43. Zanim do tego doszło to trzy lata wcześniej, 23 listopada 1825 roku arcybi-
skup warszawski Wojciech Leszczyc Skarszewski czyni zadość staraniom Antoniego hrabiego 
Ostrowskiego i zezwala na przeniesienie w ramach jego dóbr kościoła Świętego Wacława ze 
wsi Tobiasz k. Ujazdu do fabrycznej osady Tomaszów44. Kościół Świętego Wacława, króla i mę-
czennika zbudowany został we wsi Tobiasze (parafia Ujazd) z fundacji Franciszka i Ludwiki z 
Denhoffów małżonków Ledóchowskich w latach 1781-1877. 
W styczniu 1826 kościół zostaje rozebrany a następnie przewieziony i odbudowany w Toma-
szowie Mazowieckim. Posadowiono go na działce podarowanej parafii przez hrabiego Anto-
niego Ostrowskiego, dziedzica i lokatora. Działka zlokalizowana była pomiędzy ówczesnymi 
ulicami Wieczność i Żałobną45 (obecnie są to ulice Juliusza Słowackiego i Rolna). Poświęcenie 
kościoła na nowym miejscu nastąpiło 15 stycznia 1826 r. Dokonał tego ksiądz Szymon Ratyński, 
kanonik łęczycki, proboszcz i dziekan brzeziński. 
Opis kościoła św. Wacława, poczyniony 22 stycznia 1826 r. wskazuje, że posadowiono go na 
istniejącym już cmentarzu grzebalnym46. Zdaje się to potwierdzać „Opis stanu kościoła para-
fialnego Tomaszowskiego z roku 1832”47, który wskazuje się, że „Arcybiskup Warszawski Woj-
ciech Skarszewski 23 listopada 1825 r. decyzją nr 1221 pozwolił przenieść kościół z Tobiasz w 
miejsce do chowania ciał przeznaczone”.  
Jak wcześniej wskazałem, kościół zbudowany był z bali modrzewiowych zespolonych na tzw. 
„wieńcówkę”. Bryła budowli złożona z zespolonych ze sobą czterech części: niewielka kruchta 
z dwuskrzydłowymi drzwiami nad którymi było wysokie prostokątne okno; obszerna, wysoka 
nawa główna posadowiona na planie zbliżonym do kwadratu z czterema doświetlającymi ok-
nami (po dwa w przeciwległych ścianach zewnętrznych); prezbiterium, którego szerokość była 
o około 2 m węższa od prezbiterium, a od strony ołtarza miało półokrągłą ścianę tak, że w tej 
części  przypominała absydę; przybudowana zakrystia do wschodniej ściany prezbiterium. Tak 
więc wnętrze miało kruchtę, chór i pod chórze w nawie głównej, ołtarz główny i dwa ołtarze 
boczne. Nawa oddzielona od prezbiterium poprzeczną belką, Nad stromym dwuspadowym 
krytym gontami dachem sygnaturka o konstrukcji drewnianej, która u podstawy była kwadra-
towa a w szczycie przykryta okrągłym hełmem zwieńczonym iglicą z niewielkim krzyżykiem48. 
Duże zasługi w tworzeniu parafii i cmentarza grzebalnego miał jej pierwszy proboszcz ks. Woj-
ciech Klonowski, wielki patriota, orędownik sprawy powstania listopadowego, który po jego 

                                                           
43 Tamże (1 morga chełmińska to około 59 arów). 
44 Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi (dalej: AAŁ), Akta kościoła parafialnego w mieście Tomaszowie 1827-1900, 
sygn. 131, k. 1-3 zawierająca opis położenia i stan kościoła.  
45 APTM, Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/796 (Plan sytuacyjny gruntów terytorium Tomaszowa 
Mazowieckiego sporządzony przez mierniczego Grochmana w marcu 1830 r. Na planie miasta działka cmentarza 
oznaczona została nr 58). 
46 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/1/2332, mikrofilm 123453 (Akta szczegółowe tyczące się kościoła, cmentarza i 
probostwa w mieście Tomaszowie obw. rawskim. Opis stanu kościoła z 1826 r.), k. 160. 
47 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.5/708 (Akta tyczące się urządzeń względem Dozorów Kościelnych), k. 32-33 (Opis 
stanu kościoła parafialnego Tomaszowskiego, inwentarza  i funduszów tegoż kościoła należących dnia 16 sierpnia 
1832 r.). 
48 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (dalej: WUOZ), Karta zabytku dot. kościoła parafialnego św. 
Wacława nr rej. 439-I-23 z 1949 r. oraz nr rej. 340 z 1967 r. 
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klęsce musiał opuścić nasze miasto49.  Wypada też wymienić nie mniej zasłużonych by dla pa-
rafii katolickiej członków wybranego w roku 1827 dozoru kościelnego. Byli nimi Szymon Lisow-
ski, Maksymilian Karsch i Franciszek Krüger50. 
Kościół św. Wacława miał być kościołem parafialnym jedynie do czasu wybudowania murowa-
nego kościoła pod wezwaniem św. Antoniego, później miał pełnić rolę kaplicy cmentarnej. 
Cmentarz grzebalny zajmował powierzchnię jednej morgi chełmińskiej i już w roku 1827 „na-
około został obmurowany kamieniem wapiennym a od frontu piękną bramą i furtą ozdo-
biony”51. Antoni hr. Ostrowski jak i władze kościelne uważały wówczas, że teren o powierzchni 
jednej morgi chełmińskiej będzie wystarczający dla chowania ciał zmarłych tej niewielkiej 
osady52. Tak było przez kilkadziesiąt następnych lat. Zmarłych tomaszowskich katolików do 
roku 1874 grzebano wokół kościółka św. Wacława. Prawdopodobnie jeszcze przed 1830 r. od 
strony wschodniej przy ulicy wybudowano drewnianą dzwonnicę o konstrukcji ryglowej posa-
dowionej na planie sześciokąta i przykrytej drewnianą, krytą gontem kopułą53. Frontową 
ścianą przy ulicy od strony zachodniej wybudowany został murowany domek dla stróża ko-
ścielnego. Teren cmentarza przykościelnego był otoczony murem z kamienia wapiennego. Jak 
wynika ze spisów inwentarza kościoła parafii tomaszowskiej z roku 1832 i roku 1836 „cmentarz 
w koło ze wszystkich stron obmurowany płotem z łamanego kamienia wapiennego a z frontu 
bramą piękną i furtką ozdobiony. W końcu frontowym Cmentarza z przeciwnej strony Dzwon-
nicy przy murze stoi domek gustowny, kosztem JW. Dziedzica wystawiony dla stróża kościel-
nego i wygody księdza przeznaczony”54. Wspomniany domek gustowny wybudowany około 
1826 r. z funduszy Antoniego hr. Ostrowskiego, to parterowy, murowany budynek z dachem 
pod gontem, oznaczony od roku 1830 nr polic. 129b i od roku 1826 zasiedlony był przez orga-
nistę Fabiana Kluszczyńskiego z żoną Agatą, trzema córkami i trzema synami55. 
Przy ścianie drewnianego kościoła św. Wacława była przybudowana kostnica, o której wspo-
mina się w spisie inwentarza z roku 183656. Od ul. Wieczność na cmentarz i dalej do kościoła 
prowadziła kuta z żelaznych prętów brama o charakterystycznej dla tamtego okresu konstruk-
cji. Ogrodzenie i słupy bramy były wielokrotnie naprawiane i konserwowane. Tak było przy-
najmniej do roku 186857. Sytuacja uległa zmianie po zamknięciu cmentarza w roku 1874. Od 
tego czasu cmentarz i jego ogrodzenie popadały w ruinę. Stary murowany parkan został roze-

                                                           
49 Ks. Klonowski pozostawał proboszczem parafii św. Antoniego do roku 1832; APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.5/716 (Akta tyczące się opuszczenia parafii Tomaszów ks. Klonowskiego przez wyjazd za granicę). 
Biogram ks. W. Klonowskiego autorstwa J. Wojniłowicza zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 4, red. J. 
Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 2001, s. 20-22. 
50 Wymienieni byli członkami dozoru kościelnego do 1834 r.; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/1/2333, mikrofilm 123453. 
51 AAŁ, sygn. 131, k. 8 („Wizyta Dziekańska odbyta 11 marca 1827 r. podczas której sporządzono opis kościoła 
parafialnego w Tomaszowie tudzież inwentarza i funduszów tegoż kościoła”). Ten sam opis stanu kościoła 
znajduje się również w aktach tyczących kościoła, cmentarza i proboszcza w Tomaszowie; APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/1/2333, mikrofilm 123453, k. 207.  
52 Tamże. 
53 WUOZ), Karta zabytku dot. kościoła parafialnego św. Wacława nr rej. 439-I-23 z 1949 r. oraz 920 z 1967 r. 
54 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.5/708 (Akta tyczące się urządzeń względem Dozorów Kościelnych), k. 31-33 (Opis 
stanu kościoła parafialnego Tomaszowskiego, inwentarza i funduszy tegoż kościoła należących z dnia 16 sierpnia 
1832 r.). 
55 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/366 (Dowody mieszkających w domu o nr polic. 129b). 
56  AAŁ, sygn. 131, k. 8 (Spis inwentarza kościoła parafii tomaszowskiej i funduszy ekonomicznych probostwa). 
57 AAŁ, sygn. 131, pokwitowanie dla ks. Dąbrowskiego z 7 maja 1866 r. za naprawę bramy cmentarza na kwotę 2 
rubli i 18 kopiejek, rachunek za tynkowanie i naprawę muru cmentarza na kwotę 7 rubli i 30 kopiejek z 1867 r., 
pokwitowanie murarza Jakóba Moszczyńskiego z 25 lipca 1868 r. dla ks. Dąbrowskiego za „restaurację muru 
cmentarza grzebalnego’’ na kwotę 13 rubli i 25 kopiejek. 



21 
 

brany jeszcze przed końcem XIX wieku. W „Opisie inwentarza kościoła i benificjum parafii to-
maszowskiej” z roku 190058 wynika, że „cmentarz przy ul. Wieczność jest opuszczony i projek-
tuje się obsadzić jego teren drzewami owocowymi zgodnie z instrukcją o cmentarzach z 1846 
r.”.   
Kościółek częściowo odnowiony w 1894 r. W latach 1864-1960 był kościołem filialnym parafii 
Św. Antoniego. Zaznaczyć wypada, że od 1935 do 1939 r. pełnił funkcję kościoła garnizono-
wego. 
Nowy mur ceglany w miejsce zrujnowanego starego muru kamiennego, wybudowano dopiero 
w latach 30. XX wieku, kiedy to staraniem księdza prefekta Kazimierza Olszewskiego59 i przy 
udziale tomaszowskich harcerzy zebrano potrzebne fundusze na ogrodzenie niszczejącego 
cmentarza. Od strony wewnętrznej w otynkowany mur wstawiono kilka zachowanych płyt na-
grobnych. Wymieniono również bramę od strony ul. Wieczność60. 
Około roku 1956 staraniem ks. proboszcza K. Goszwy na cmentarzu przykościelnym od strony 
wschodniej wybudowano drewniany, parterowy budynek plebanii. 
W 1981 r. modrzewiowy kościół św. Wacława został rozebrany i na mocy decyzji abp. Włady-
sława Ziółka przeniesiony do wsi Twarda. W zmienionym stanie, ale przy zachowaniu dawnych 
wymiarów i przy identycznej konstrukcji dachu służy wiernym z miejscowości Tresta i Twarda 
w gminie wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. Nie przetrwała do współczesności drewniana 
dzwonnica oraz murowany budynek organisty (ul. J. Słowackiego 17). 
 

                                                           
58 AAŁ, sygn. 131, k. 142. 
59 Ks. Kazimierz Olszewski (ur. 21.05.1899 w Sosnowcu, święcenia kapłańskie w 1922 r.) znany był z aktywności 
społecznej. W Tomaszowie był m.in. kapelanem Seminarium Nauczycielskiego, komendantem Hufca Harcerzy, 
kustoszem Muzeum Regionalnego. Działał w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Później był m.in. prefektem 
Państwowego Gimnazjum żeńskiego humanistycznego im. Królowej Jadwigi i Prywatnej Szkoły Rzemiosł w 
Pabianicach (od 1930 r.) i administratorem parafii Wolbórz; D. Warzocha, Skarby tomaszowskich placówek: 
sztandar Seminarium Nauczycielskiego, https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/skarby-tomaszowskich-
placowek-sztandar-seminarium-nauczycielskiego/ [dostęp: 12.10.2022]; Spis duchowieństwa i parafij diecezji 
łódzkiej 1936, Łódź [1936], s. 45; Spis duchowieństwa i parafij diecezji łódzkiej 1948, Łódź [1948], s. 23. 
60 J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki -
1935, s. 48. 

https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/skarby-tomaszowskich-placowek-sztandar-seminarium-nauczycielskiego/
https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/skarby-tomaszowskich-placowek-sztandar-seminarium-nauczycielskiego/
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Fotografia z lat 60. XX wieku przedstawia widok kościoła św. Wacława od strony południowo-wschodniej. Zbiory 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego. 

   

Domek stróża przykościelnego i organisty, który wybudowano przed 1830 r. Rozebrany w trakcie budowy nowego 
kościoła. W latach 30. XX wieku Wieczność 17, zamieszkały przez Leonarda Foyel a następnie Alfons Kwapisza. 
Fot. T. Kawki z lat 60. XX wieku. 
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Drewniana dzwonnica z 1 połowy XIX wieku. Stała ona 
po wschodniej stronie cmentarza. Fot. T. Kawki z lat 60. 
XX wieku. 

      

Fotografie kościoła św. Wacława. Zbiory Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego. 
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Plan sytuacyjny z roku 1959 na którym zaznaczono usytuowanie zabudowy na placu przy ul. Słowackiego (d. ul. 
Wieczność). Na wprost ul. Krzyżowej brama wejściowa i budynek kościoła św. Wacława (b). Po jego lewej stronie 
przy murze od strony ulicy drewniana dzwonnica (c), w rogu przy ul. Słowackiego budynek organistówki (d) i 
budynek gospodarczy (e), po prawo w głębi placu budynek mieszkalny plebanii (a). APTM, SPBETM. 

  

Rysunek elewacji drewnianego budynku plebanii jaki wybudowano w 1959 r. Zbiory APTM. 
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Nr 14 (nr polic. 123, nr hipot. 343) Narożna działka przy zbiegu ul. Słowackiego z ul. Krzyżową.  

Od strony ul. Słowackiego niezabudowany plac. Od ul. Krzyżowej posesja nr 30. Przy ulicy 
jednopiętrowy dom, który w XIX wieku należał do Oskara Simona a następnie do Chany i Lejba 
Warzager oraz Chany i Abrama Talmanów. W l. 60. XIX wieku nieruchomość Augusta Ziebarta.  

Historia zabudowy tej nieruchomości opisana w części dotyczącej ul. Krzyżowej. 

  

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1930 r. dotyczący 
zabudowy placu przy ul. Krzyżowej nr 30. 
Literą A oznaczono jednopiętrowy dom 
mieszkalny, literami B i C murowane 
parterowe oficyny, literą D stary dom 
drewniany, literą E i F drewniane budynki 
gospodarcze. Archiwum Państwowe w 
Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), 
Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe 
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/1030. 

 

 

Nr 16/18 i nr 20 (d. nr polic. 123, w latach międzywojennych nr 20) Dwupiętrowa ceglana 
kamienica rodziny Dikkof vel Dykow (Dickhoff) z końca lat 30. XX wieku (nr 16/18) i narożny 
jednopiętrowy dom piekarza Wilhelma Mahzera (nr 20). 

 

 

 

Przy zbiegu ul. Słowackiego z ul. Zgorzelicką stoi 
narożna piętrowa kamienica wybudowana około 
roku 1910 przez Szczepana Dykkowa vel Dikkof. W 
latach międzywojennych należała do rodziny 
Wilhelma Mazera vel Mahsera. Fotografia z 2020 r. 

 

W XIX wieku był w tym miejscu niezabudowany plac oznaczony w rejestrze pomiarowym 
miasta nr 174. Od wschodu graniczył wówczas z nieruchomością fabrykanta Oskara Simona 
oznaczoną w rejestrze pomiarowym nr 175 i nr polic. 123 a od zachodu dochodził do ul. 
Zgorzelickiej. Obejmował ponad 1930 m² terenu obecnej nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 
nr 16/18 i narożnej nieruchomości o nr 20.  Na początku wieku XX nieruchomość znalazła się 
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w posiadaniu rodziny Dykow i w tym czasie stał tam drewniany, parterowy dom i drewniane 
budynki gospodarcze. 

 

   

 

Ul. J. Słowackiego 16/18 to 
dawna posesja Heleny i 
Fryderyka małżonków 
Dikkof. Znajduje się tu 
dwupiętrowa ceglana 
kamienica wybudowana 
pod koniec lat 30. XX wieku. 
Fotografia z 2020 r. 

 

 

 

   

 

 

 Pomiędzy narożną 
jednopiętrową kamienicą 
wybudowaną około roku 
1910 przez Szczepana 
Dykkofa a ceglanym, 
dwupiętrowym domem 
Fryderyka i Heleny 
Dikkofów wybudowanym 
pod koniec lat 30. XX wieku 
posadowiony jest 
jednopiętrowy dom z 1912 
r. również wybudowany 
przez Stefana Dikkofa. 

 

Narożny, jednopiętrowy dom przy ul. J. Słowackiego 20 został zaprojektowany przez inż. 
architekta Karola Kleibera na zlecenie Szczepana Dykkowa61. Budynek i cała nieruchomość 
jeszcze w trakcie budowy, która trwała w latach 1910-1911 (lub tuż po jej zakończeniu) stał się 
własnością rodziny Wilhelma Mahzera. Poza domem mieszkalnym wybudowano w tym czasie 
budynek gospodarczy. W roku 1911 Wilhelm Mahzer zakończył budowę parterowego 
budynku piekarni, którą dobudował do głównego budynku przy jego północno-wschodnim 
narożniku. Projekt budynku piekarni autorstwa inż. Karola Kleibera62.  

                                                           
61 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10412 (Akta dotyczące projektu budowy przez Szczepana Dykowa piętrowego 
domu i parterowej drewutni, a także pralni pod numerem 123 przy ulicy Wieczność w mieście Tomaszowie).  
62 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12241 (Budowa piekarni przez Wilhelma Mahzera w Tomaszowie). 



27 
 

 

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający planowane do wybudowania budynki na nieruchomości 
Szczepana Dykowa przy ul. Wieczność 123. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10412. 

 

Rysunki z projektu inż. architekta Karola Kleibera dotyczące budowy przez Szczepana Dykowa piętrowej 
kamienicy przy zbiegu ul. Wieczność z ul. Zgorzelicką. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10412.  
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Projekt budowy parterowej piekarni 
opracowany przez inż. architekta Karola 
Kleibera w 1911 r. na zlecenie Wilhelma 
Mahzera. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12241. 

 

 

Na sąsiedniej działce, wówczas zabudowanej drewnianym domem mieszkalnym, która 
należała do Stefana Dykkowa rozpoczęto budowę jednopiętrowego domu mieszkalnego. Jego 
projektantem był inż. architekt Karol Kleiber63. Budowę rozpoczęto w roku 1911 a zakończono 
w roku następnym o czym informuje napis jaki zachował się w szczycie nad frontonem tej 
kamienicy. 

  

Rysunki z 1911 r. projektu inż. architekta Karola Kleibera dotyczące budowy jednopiętrowego domu przy ul. 
Wieczność nr polic. 123 przez Stefana Dykowa. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12258. 

Około roku 1937 lub też w roku następnym małżonkowie Helena i Fryderyk Dykkoff zam. przy 
Pl. T. Kościuszki 22 rozpoczęli na placu przy ul. Wieczność 20 (obecnie ul. J. Słowackiego 16/18) 

                                                           
63 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12258 (Budowa domu przez Stefana Dykowa przy ul. Wieczność nr 123). 
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budowę dwupiętrowego, ceglanego, wielorodzinnego domu mieszkalnego. Pierwotnie 
projekt zakładał połączenie nowo budowanego domu poprzez nadbudowę drugiego piętra na 

istniejącym już od 1912 r. 
jednopiętrowym budynkiem 
Szczepana Dykofa. Projektantem i 
realizującym inwestycje był 
budowniczy Edmund Rembek z 
Piotrkowa Trybunalskiego (ojciec 
pisarza Stanisława Rembeka). 
Ostatecznie poprzestano na 
wybudowaniu dwupiętrowego, 
ceglanego budynku (o wymiarach 
18,8 m długości i 12,35 m 
szerokości). Aby powiększyć 
wewnętrzny dziedziniec rozebrano 
stary, XIX-wieczny, parterowy, 
drewniany dom jaki stał na środku 
podwórka. Poniżej rysunki z 
projektu zatwierdzonego w 1937 r.  

   

 

 

Plan sytuacyjny i orientacyjny z 1937 r. opracowany przez budowniczego Edmunda Rembeka dotyczący budowy 
dwupiętrowego domu przy ul. Wieczność nr 20 (obecnie ul. J. Słowackiego nr 16/18). APTM, SPBETM. 
 

 
 
Rysunek z projektu 
wykonanego w 1937 r. 
przez budowniczego 
Edmunda Rembeka 

przedstawiający 
projektowaną fasadę 
domu Heleny i 
Fryderyka Dikkof przy 
ul. Wieczność nr 20. 
APTM, SPBETM. 

 

W latach 30. XX 
wieku odnotowano, że w domu przy ul. Wieczność nr 20 miał trzypokojowe mieszkanie Michał 
Auslander, właściciel tkalni, która mieściła się przy tej samej ulicy pod nr 32, takie same 
mieszkanie zajmowała Justynina Górnicka, dwupokojowe mieszkanie miał Aron Opatowski64. 

                                                           
64 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.). 
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Prawdopodobnie z wymienionej rodziny Dykofów (Dieckhoff, Dykoff) pochodziła Leokadia 
Dykof-Nawrocka, która od 1938 r. jako żona pocztowca mieszkała w domu przy ul. Ratuszowej 
7/9 w Warszawie, znanym jako „dom pocztowców”65.  

Po 1945 r. nieruchomość o nr 16/18 jako mienie porzucone66 w zarządzie komunalnym MZBM 
natomiast narożny dom o nr 20 (Zgorzelicka 47) znalazł się w zarządzie MZBM oraz w 17/72 
jako współwłasność J. Szczepanika, M. Szydłowskiej i P. Tworskiej67.  Zamieszkałe w tym domu 
Janina Kurmanowa i Eugenia Gister prowadziły handel artykułami aptecznymi sprowadzanymi 
z Łodzi oraz aptekę przy ul. św. Antoniego 10. W drugiej połowie lat 40. XX w. w lokalu z 
wejściem w ściętym narożniku otworzył sklep spożywczy Józef Suskiewicz68. W latach 50. i 60. 
XX wieku był tu też gabinet stomatologiczny prowadzony przez Halinę Milecką. 

 

Nr 19/21 Blok mieszkalny TTBS oraz droga dojazdowa i parking 

 

 Widok od strony ulicy na szczyt bloku TTBS przy ul. J. Słowackiego 19/21. Fotografia z 2020 r. 

W latach międzywojennych nieruchomość pod nr 19 należała do Pawła Wilnera69.  Przy ulicy 
dom mieszkalny a w podwórku dwie oficyny z 16 izbami. W roku 1928 w odległości 6,8 m od 
domu frontowego, w głębi podwórza wybudował murowane drwalki o wym. 7,45 długości, 
3,20 m szerokości i 2,7 m. wysokości70. W działaniach wojennych 6 września 1939 r. na 
nieruchomość Pawła Wilnera spadły dwie bomby. Budynki zostały częściowo zniszczone71. W 
latach 30. XX wieku mieszkały w tym miejscu Oskar Steine, August Gran, Zofia Nyks, August 

                                                           
65 J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana – Ratuszowa 7/9. Poczta koło zoo, „Gazeta Wyborcza”, 20.08.2010, 
https://www.pressreader.com/ [dostęp: 13.10.2022]. Według cytowanego w artykule Ryszarda Nawrockiego 
(syna Leokadii) rodzina przybyła ze Śląska do Tomaszowa, a później do Warszawy. Ustalenie dokładniejszych 
powiązań rodzinnych wymaga jednak dalszych badań. 
66 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.). 
67 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971).  
68 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
69 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/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
70 Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Książka Nadzoru 
Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie, poz. 279 s. 7, zapis z 25 IX 1928 r. 
71 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/141l (Zniszczenia wojenne, ankieta nr 997 Edwarda Wilnera). 
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Para, który trudnił się handlem węglem. Żona właściciela, Józefa Wilner powadziła wówczas 
zakład czesania wełny72. 

Po roku 1945 jako właściciel występował Edward Wilner a w późniejszym czasie Wacław, 
Sławomir i Leszek Wilnerowie. Wanda Wilner w spółce z Stanisławem i Janem Nyks nadal 
prowadziła pralnię i gręplarnię wełny owczej73. W latach 50. XX wieku na bazie gręplarni 
Wilnerów utworzono spółdzielnię produkcyjną o nazwie „Ksawerowianka”74. 

Obecnie nieruchomość należy do parafii katolickiej NMP Królowej Polski, zabudowana ciągiem 
parterowych garaży a w głębi jednopiętrowy dom wikariuszy. 

Nr 21 i 23 (d. nr polic. 128) Murowany, parterowy dom w podwórzu  

W XIX wieku nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 21 i 23 stanowiły jedną całość, a plac 
według rejestru pomiarowego oznaczony był wówczas nr 193. Na planie miasta z połowy lat 
80. XIX wieku zaznaczono, że w linii zabudowy ul. Wieczność stał drewniany budynek. Z opisu 
zabudowy sporządzonej w 1887 r. wiemy, że przy ul. Wieczność nr polic. 128 stał frontem do 
ulicy drewniany, parterowy dom mieszkalny z mieszkaniami na poddaszu, którego dach kryty 
był gontami. Jako właściciel wykazywany był Marcin Plich. On to około roku 1887 w podwórku 
rozbudował budynki gospodarcze i dokonał rozbudowy istniejącej murowanej, parterowej 
oficyny mieszkalnej. Z tego też roku posiadamy plan orientacyjny i sytuacyjny sporządzony 
przez inż. architekta A. Tarnowskiego przedstawiający położenie i zabudowę tego miejsca75. 
Czy współcześnie istniejący dom to dawna oficyna, czy też jest to budynek wybudowany na 
fundamentach dawnej oficyny – trudno jednoznacznie stwierdzić. 

                                                           
72 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939  r.); APTM, US, sygn. 
49/5/0/-/145 (Podatek od lokali). 
73 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego z 1947 r.). 
74 Książka telefoniczna woj. łódzkiego z 1959 r., wykaz abonentów m. Tomaszowa Maz. 
75 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/187 (Akta dotyczące budowy przez Marcina Plicha murowanego, parterowego, 
nieogrzewanego budynku gospodarczego z ustępami i dobudówek z dwóch stron do istniejącej, murowanej, 
parterowej oficyny mieszkalnej oznaczonej na planie ogólnym literą g pod numerem 128 przy ulicy Wieczność w 
mieście Tomaszowie). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny sporządzony w 1887 r. przez inż. architekta Antoniego Tarnawskiego dotyczący 
rozbudowy oficyny i budowy budynków gospodarczych przez Marcina Plicha przy ul. Wieczność nr polic. 128. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/187/1. 
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Rysunki z planu inż. architekta A. Tarnowskiego dotyczące rozbudowy domu i budowy nowych budynków 
gospodarczych przy ul. Wieczność nr polic. 128 przez Marcina Plicha w 1887 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/187/1. 

W latach międzywojennych przy ul. Wieczność nr 21 przy ulicy stał drewniany, parterowy dom 
z mieszkalnym poddaszem, w którym było 14 izb mieszkalnych. Z pewnością był to dom, który 
w XIX wieku należał do Marcina Plicha. W podwórzu stały usytuowane poprzecznie murowane 
oficyny mieszkalne. Jako właściciel tej nieruchomości wskazywany był wówczas Paweł Petzol 
z Moszczenicy76. W budynkach gospodarczych mieścił się zakład masarski Mariana Jarosza77. 
Po wojnie nieruchomość w zarządzie komunalnym jako mienie porzucone78. Według rejestru 
właścicieli domów z lat 1948-1950 nieruchomość wykazywana w części jako należąca do 
Stanisława Chojnackiego, a w części do Zarządu Miasta Tomaszowa79. Nie udało się ustalić, 
kiedy drewniany, XIX-wieczny dom rodziny Plichów został rozebrany. 

W latach 20. przy ul. Wieczność nr 23 (w głębi podwórka) znajdował się czteroizbowy, 
parterowy dom Władysława Stępniewskiego80.  W połowie lat 30. XX wieku dom ten zajmowali 
w całości Balbina i Romuald Sosnowscy81. Po wojnie jako właściciel wskazywana była Janina 
Sosnowska, a następnie W. Musik82. 

                                                           
76 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/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
77 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.). 
78 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.). 
79 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
80 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości z roku 1922). 
81 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.); APTM, US, sygn. 
49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
82 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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Nr 22 i 24 (dawniej nr polic. 125a) Budynek apteki i przychodni lekarskiej. 

 

Na początku XX wieku na narożnej działce przy wylocie ul. Zgorzelickiej stał frontem do ul. 
Wieczność parterowy dom mieszkalny z dwuspadowym dachem. Posiadał na parterze sześć 
izb mieszkalnych i cztery mieszkania jednoizbowe na poddaszu. W głębi sąsiedniego placu (od 
strony zachodniej) parterowy, murowany budynek mieszkalny z roku 1910 wybudowany przez 
Antoniego Szefera83. Na początku lat 20. XX wieku należał do Ludwika Gnoińskiego z Piotrkowa 
i Nagrodzkiego a później też Antoniego Wieteski zm. Tekli 20. 

 

  

 

 

 

 

 

 Plan sytuacyjny z 1929 r. 
przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy ul. Wieczność nr 
22. Literą „a” oznaczono drewniany 
dom mieszkalny, literą „b” murowaną 
oficynę i literą „c” zakład masarski. 
Zbiory APTM, MRN i PMRN, sygn. 
49/213/0/2.10/1718. 

 

W roku 1929 przy ulicy, pomiędzy drewnianym domem a sąsiednią kamienicą, Henryk Krzysiak 
wybudował murowany, parterowy budynek (długi 6 m i szeroki 4 m.) a w podwórku budynek 
gospodarczy z przeznaczeniem na zakład masarski. Budowę prowadził majster murarski 

                                                           
83 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10514 (Projekt budowy przez Antoniego Szefera parterowego domu i drewutni 
pod numerem 125 przy ulicy Wieczność w mieście Tomaszowie). 
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Kazimierz Ostrowski, roboty zakończono w sierpniu 1929 r.84 Pod koniec lat 30. XX wieku 
masarnia znajdowała się w posiadaniu Edwarda Jarosa (lub Jarosza)85. 
 W latach 30. XX wieku jako właściciele nieruchomości przy ul. Wieczność 22 wykazywani są 
Anna i Józef Woiccy zam. w Białobrzegach pow. Opoczno, których pełnomocnikiem i 
administratorem był Leonard Puchalski86. Według ewidencji nowych domów z 1939 r. 
małżonkowie Woiccy posiadali oni w tym miejscu parterowy dom murowany i parterowy 
budynek gospodarczy. Prawdopodobnie chodzi tu o budynek masarni wybudowany przez 
poprzedniego właściciela Henryka Krzysiaka. Natomiast nieruchomość oznaczona nr 24 
należała do Józefa Wrończyńskiego87. 
Narożny dom przy ul. Wieczność 22 został zniszczony podczas działań wojennych we wrześniu 
1939 r. W wyniku pierwszego bombardowania miasta około godz. 6 rano 1 września 1939 r. 
pod gruzami śmierć ponieśli mieszkający w tym domu Leonard Pacholski, Józef Pacholski i 
Antoni Pacholski, a ranna została Zofia Pacholska88. 
Po wojnie jako współwłaściciele nieruchomości występują Anna Woicka, do której należało 
3/4 części i Jan Ślusarski, który był współwłaścicielem w ¼ części. 
Obecnie w tym miejscu znajduje się zespół parterowych budynków mieszczących przychodnię 
lekarską a po stronie zachodniej stoi nowy jednopiętrowy, murowany budynek apteki, który 
od strony ulicy posiada parking umieszczony w podcieniu.  

Poniżej projekt domu Antoniego Szefera przy ul. Wieczność 125 a wykonany przez inż. K. Kleibera w 1909 r. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/10386. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów z 1939 r., poz. 535). 
85 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.); APTM, US, sygn. 
49/5/0/-/145 (Podatek od lokali z lat 1938-1939). 
86 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
87 Tamże. 
88 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/141ź (Rejestr szkód wojennych, ankieta nr 2416 Zofii Pacholskiej). 
1 września 1939 r. około godziny 5.30 rano, mieszkańcy miasta zostali obudzeni potężnymi wybuchami bomb 
lotniczych zrzuconych na czynszowe domy ul. Krzyżowej, Wieczność i Zgorzeleckiej. 
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Nr 23 i 25 Parterowe domy w głębi placu. 

Na początku lat 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność nr 23 znajdowała się w 
posiadaniu Władysława Stępniewskiego a następnie Balbiny Sosnowskiej. Znajdował się tam 
parterowy, drewniany budynek mieszkalny z czterema izbami. Po wojnie w posiadaniu 
Weroniki Musik. Nieruchomość pod nr 25 z trzyizbowym domem mieszkalnym pozostawała w 
posiadaniu Georga Ludwiga89. Następnym właścicielem nieruchomości o nr 25 był Jan Drajling, 
który w roku 1929 w podwórzu wybudował pięcioizbowy, drewniany, parterowy budynek o 
wymiarach 17,5 na 7,3 m z przeznaczeniem na ochronkę90. Po 1945 r. nieruchomość nadal w 
posiadaniu Jana i Leona Drajlingów91.  

 

 

 

 

 

                                                           
89 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości z roku 1922). 
90 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów z 1939 r.); SRP, Książka Nadzoru Budowlanego nr 11 
Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie, poz. 353, s. 22 (zakończenie budowy 13 X 1932 r.). 
91 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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Nr 27 róg ul. Lewej. Jednopiętrowy, narożny, dwufasadowy dom rodziny Jaros. 

 

Widok na dom przy zbiegu ul. J. Słowackiego z ul. Lewą. Fotografia z 2020 r. 

Do roku 1938 plac o pow. 968 m2 przy zbiegu ul. Wieczność z ul. Lewą (po wschodniej stronie) 
pozostawał niezabudowany. Znajdował się w posiadaniu Mariana Jarosza i Stefana Rinkego 
zamieszkałych w Łodzi. W czerwcu 1939 r. wybudowano na tej działce drewnianą szopę, a 
następnie przystąpiono do budowy murowanego z cegły jednopiętrowego domu 
mieszkalnego. Dom budowany był w latach 1939-1941 przez majstra budowlanego F. 
Wagenknechta oraz majstra murarskiego Stanisława Musiała. Inwestorem był Marian Jarosz. 
Projekt techniczny opracowany przez technika budowlanego Romana Chmielewskiego. 
Budynek w stylu modernistycznym o pow. 314 m2, podpiwniczony, z poddaszem, posiadał 
dwie klatki schodowe, po pięć izb na każdej kondygnacji, w zaokrąglonym narożniku wejście 
do lokalu sklepowego, wejście do budynku od strony ul. Słowackiego (obecnie zamurowane). 
Elewacja od strony ul. Wieczność czteroosiowa, w trzeciej osi wejście i okno klatki schodowej. 
W osi narożnikowej ujętej w dwa pilastry wejście do lokalu handlowego, a na piętrze balkon 
na płycie żelbetowej z metalową balustradą. Od strony ul. Lewej elewacja czteroosiowa, 
gładko otynkowana. Dach spłaszczony, kryty papą. W tym samym czasie w podwórku 
wybudowano murowany, parterowy budynek gospodarczy92. 

 

                                                           
92 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczki Inspekcji Budowlanej dot. ul. J. Słowackiego). 
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Rysunek z projektu opracowanego w 1939 
r. przez techn. bud. Romana 
Chmielewskiego dotyczącego budowy 
domu przy ul. J. Słowackiego 27.  Widok na 
fasadę od strony ul. J. Słowackiego. APTM, 
MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rysunek z projektu opracowanego w 1939 
r. przez techn. bud. Romana 
Chmielewskiego dotyczącego budowy 
domu przy ul. J. Słowackiego 27.  Widok na 
fasadę od strony ul. Lewej i elewację 
budynku gospodarczego. APTM, MRN i 
PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718. 

 

  

 

 

 

 

Rysunek z projektu budowy domu przy ul. 
J. Słowackiego 27 przedstawiający rzut 
piwnic. Zaznaczono rozwiązanie 
konstrukcyjne dotyczące ułożenia belek 
stropowych, ścian nośnych, przewodów 
kominowych i wentylacyjnych oraz 
schodów prowadzących do piwnic.  APTM, 
MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718. 
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Po roku 1945 mieszkający w tym miejscu Józef Bednarski i Bronisława Jackowska prowadzili 
handel towarami łokciowymi (tkaninami) na targowiskach w Tomaszowie i sąsiednich 
miastach93. 

 

Nr 26 (d. nr polic. 125 a) Dwupiętrowa ceglana kamienica przy zbiegu z ul. Prawą 

  

Pierwotnie był to murowany jednopiętrowy dom z poddaszem wybudowany w 1911 r przez 
Chaima Zamulewicza (nr polic. 125a) Projekt architektoniczny opracował inż. Karol Kleiber94. 
W tym czasie od strony wschodniej stał już frontem do ulicy drewniany, parterowy dom z 
mieszkalnym poddaszem dom. Przy granicy działki od strony wschodniej, która sąsiadowała z 
nieruchomością Nagrodzkiego i Gnoińskiego, stały dwie parterowe, murowane oficyny. 
Wzdłuż północnej granicy działki, po sąsiedzku z posesją Zajnwela Chleba95 (ul. Prawa 2), 
posadowiono cztery przylegające do siebie komórki96. 

                                                           
93 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego z 1947 r.). 
94 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12441 (Projekt budowy murowanego, piętrowego domu, krytego papą, takiej samej, 
parterowej pralni i piętrowej drewutni, położonych na nieruchomości Chaima Zamulewicza, pod numerem 125 
przy ulicy Wieczność w mieście Tomaszowie).  
95 Zajnwel Chleb, syn Berka i Rajzli, ur. 2 maja 1876 r. w Chmielniku, zam. przy ul. Prawej 2, kupiec; APTM, AmTM, 
sygn. 49/7/0/-/III-1146, k. 421 (Wniosek Zajnwela Chleba o wydanie dowodu osobistego z 1929 r.). 
96 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/1015 (Akta nr 80 dotyczące pożyczki dla małżonków Zamulewicz z Tomaszowa). 
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Plan sytuacyjny z roku 1914 i 1911 przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. Wieczność nr polic. 125a, 
nr hipot. 306. Literą „a” oznaczono dwupiętrowy dom mieszkalny, „b” i „c” (na planie po lewej stronie rosyjskie 
„б” i „e”) murowane, parterowe oficyny, „e” (na planie po lewej stronie rosyjskie „г”) - dom drewniany z 
mieszkalnym poddaszem, „d, f, g, h” (na planie po lewej stronie rosyjskie „в”) - parterowe komórki, „i” - kloakę, 
„k” - studnię. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/1015; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12441/1.  

   

 

Rysunki z projektu inż. architekta K. Kleibera sporządzonego w 1911 r. a dotyczące jednopiętrowego domu przy 
ul. Wieczność nr polic. 125a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12441. 



41 
 

 

Współczesny widok na fasadę domu przy ul. J. Słowackiego nr 26. 

Przed rokiem 1914 w domu frontowym oprócz właściciela, który zajmował dwa pokoje z 
kuchnią, mieszkania wynajmowali: Jan Pieczyński (2 pokoje z kuchnią i lokal na sklep); Fiszel 
Melpsztajs; Icek Skrobisz; Marian Minczewski; Szmul Frandlich; Icek Szeps; Gitman Gawron; 
Mordka Rosenbaum; Izrael Szwerc; Berek Zamulewicz; Chaskal Zamulewicz. W murowanej, 
parterowej oficynie mieli mieszkania: Dawid Nysyn (oprócz mieszkania miał sklep); Wigdor 
Szajse; Srul Borowski. W drewnianym domu przy ulicy mieszkały rodziny: Szlamy Berka Junga; 
H. Klamkolsa; Arona Landsberga; Lewka Freudenreicha; na poddaszu były jednoizbowe 
mieszkania Fraima Gawrona; Chaima Chanowicza; Jankla Luftmana; Władysława Chudego97.  

W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność nr 26/28 nadal w posiadaniu Bajli i 
Chaima Zamulewiczów a następnie do Abrama Gielbarda i Gutgelda (zam. przy ul. św. 
Antoniego 20). W latach 30 wykazywano, że mieszkał w tym miejscu Lejbuś Wyszyński, który 
prowadził młyn. Trzypokojowe mieszkania posiadali Cyprian Melszpajs, Chaim Himelfarb, 
Stefan Kotas, Abram Steinman, Lajzer Prafin i właściciele, którymi byli Stefania i Ludwik 
Bykowscy98. 

Po wojnie w dokumentach Urzędu Skarbowego jako właściciel nieruchomości wykazywany 
jest Ludwik Bykowski a następnie Jerzy i Stefan Bykowscy99. Prawdopodobnie w latach 60. XX 
wieku dom przebudowany. Nadbudowano ściany poddasza, nad którym umieszczono nowy 
strop, zmieniono konstrukcje dachu, zamurowano bramę przelotową. W roku 1971 
wykazywano, że w budynku było 30 izb mieszkalnych. 

                                                           
97 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/1015 (Akta nr 80 dot. pożyczki dla Zamulewicza, deklaracja dochodów z 
nieruchomości). 
98 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali z lat 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od 
nieruchomości za lata 1939-1940). 
99 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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Mimo upływu ponad 110 lat od wybudowania elewacje budynku nie zostały otynkowane. 

Ul. Prawa 2 W latach 30. XX wieku był w tym miejscu Żydowski Dom Starców. 

Ul. Prawa 10 (d. ul. Wieczność, zaułek bez nazwy, d. nr polic. 125 c, nr hipot. 577) 
Jednopiętrowy dom mieszkalny. 

W roku 1914 nieruchomość należała do Rywki i Icka Rywena małżonków Pakuła. Wówczas na 
placu przy ul. Wieczność o nr polic. 125c, stał frontem do uliczki (jeszcze bez nazwy) 
jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny i drewniane komórki. Komisja z Piotrkowskiego 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego oszacowała wartość sprzedażną budynku wraz z 
komórkami na 2 267 rubli, a placu o pow. 767 m2 na 2 684 ruble100. W budynku na parterze 
były dwa pokoje i kuchnia zajmowane przez właścicieli i takie samo mieszkanie zajmowała 
rodzina Henocha Dłużnowskiego. Na piętrze mieszkali z rodzinami Lejzer Jakubowski, 
Stanisław Swarkowski, Jan Szulc i Karol Majer.  

W latach 20. XX wieku nieruchomość w posiadaniu rodziny Pakuła, Rubinów i Jana Michała 
Jankowskiego. 

Nr 29/31 (róg ul. Lewej) d. nr polic. 127 

Przed rokiem 1914 nieruchomość przy ul. Wieczność nr polic. 127 znajdowała się w posiadaniu 
Szapsy Fluma. Frontem do ul. Wieczność stał parterowy drewniany dom mieszkalny. Około 
roku 1913 Szapsa Flum wybudował według projektu inż. K. Kleibera parterowy dom 
murowany, który stanął frontem do ulicy bez nazwy a obecnej ulicy Lewej101. Nieruchomość 
pod nr 29 w latach międzywojennych jako niepodzielna współwłasność w posiadaniu Srula 
Mozera, Majera Bukowieckiego, Abrama Hochberga oraz Joska Szwarcmana i Joska 
Boguchwała.  Nieruchomość pod nr 31 należała do Berka vel Bernarda Rozenberga zam. ul. 
Kaliska 12. Był w tym domu zakład fryzjerski Joska Rymkiewicza. Obecnie drewniany dom nie 
istnieje. Część działki zajęta na chodnik i a od strony ul. Lewej w miejscu murowanego domu 
budynek sklepu spożywczego. 

Po wojnie nieruchomość nr 29 w zarządzie ZGT (Zarządu Gospodarki Terenami) natomiast 
sąsiedni niezabudowany plac przy ul. Słowackiego 31 (o pow. 967 m2 w posiadaniu Grzegorza 
i Apolonii Jaros zam. Zubrzyckiego 66 (dziś ul. Spalska) i Bożeny Michalak. 

                                                           
100 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/1014 (Akta nr 79 dotyczące pożyczki dla małżonków Pakuła z Tomaszowa). 
101 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15160 (Plan budowy 1912 r. domu Szapsy Fluma przy ul. Wieczność nr polic. 127).  
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1912 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości przy ul. Wieczność nr polic. 
127 należąca wówczas do Szapsy Flum. Literą „a” i kolorem czerwonym zaznaczono projektowany do 
wybudowania parterowy dom mieszkalny, rosyjską literą „б” budynek gospodarczy, rosyjską literą „в” narożny, 
drewniany dom mieszkalny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15160. 
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Nr 28/30 (d. nr polic. 125, w latach międzywojennych nieruchomości o nr porządkowym 
30/32/34/36 z dwoma budynkami fabrycznymi i budynkiem mieszkalnym należała do rodziny 
Auslanderów. Natomiast dom parterowy przy ul. Wieczność 28 do spółki „Sarmata” . 

   

 

 

 

 

 

Współczesny widok na 
elewacje frontowa domu przy 
ul. J. Słowackiego 28/30. 
Fotografia z 2020 r. 

 

W latach 20. XX wieku wskazywano, że nieruchomość przy ul. Wieczność 28 znajdowała się w 
posiadaniu Chai Szlamy natomiast nieruchomość o nr 30/36 należała do Towarzystwa 
Akcyjnego „Sarmata”102. W latach 30. XX wieku odnotowano, że w domu przy ul. Wieczność 
28/30 mieszkały rodziny Jana Repeły (m. 1), Franciszka Ignasiaka (m.), Wincentego Głowy (m. 

                                                           
102 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/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
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4), Bolesława Drozdowskiego (m. 5), Franciszka Majchszaka (lub Majchrzaka). Po wojnie 
nieruchomość wykazywana jako mienie opuszczone103 i w części mieszkalnej oddane we 
władanie Zarządowi Miasta (MZBM), a budynki pofabryczne i plac magazynowy (1673 m²) 
przekazane do użytkowania Spółdzielni WSS Społem104. Obecnie dom przy ul. Słowackiego 
28/30 w zasobach komunalnych administrowany przez TTBS, a dawny plac Towarzystwa 
„Sarmata” należy do Szkoły Podstawowej nr 14.  

 

Fragment planu miasta z 1933 r. dotyczący zabudowy w obrębie ulic: Zgorzelickiej - Wieczność - Legionów i przy 
ul. Prawej. W centralnym miejscu planu nieruchomość Spółki „Sarmata” przy ul. Wieczność nr 30 – 32 -34. 

 

Fabryka Teodora Oberlendara i Fabryka „Sarmata” 

W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność 32/34 pozostawała w posiadaniu 
Fabryki „SARMATA” S.C. użytkowana przez zakład Fabryki FERUREY - wyrób maszyn, narzędzi 
i zamków do karabinów francuskich z adresem przy ul. Zgorzelickiej 34 i Biurem Zarządu przy 

                                                           
103 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.).  
104 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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ul. Koszykowej 42 w Warszawie105. Od strony ul. Wieczność był to niezabudowany plac 
magazynowy. Główne budynki fabryczne znajdowały się od strony ul. Zgorzelickiej (nr 34 a 
wcześniej nr polic. 125b). Przed I wojną światową w latach 1911-1914 teren ten należał do 
Teodora Oberlendera, który w roku 1911 uruchomił przy ul. Zgorzelickiej mechaniczną 
tkalnię106. Na potrzeby tkalni wybudował on od podstaw cztery budynki fabryczne z głównym 
wejściem od strony ul. Zgorzelickiej (obecnie nr 34) i bocznym dojazdem od strony ul. Prawej. 
Projektantem tych budowli był inż. architekt Karol Kleiber107. Pod koniec lat 30. XX wieku w 
budynkach przy ul. Zgorzelickiej 34 ulokowała się Tomaszowska Fabryka Listew. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający 
zabudowę nieruchomości Teodora Oberlendera 
pomiędzy ul. Zgorzelicką a ul. Prawą. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/13363. 

 

                                                           
105 Założycielami fabryki byli August Stark i Oskar Kaiser. Początkowo były to dwa odrębne zakłady. Starszy, 

fabryka maszyn Oskara Kaisera mieściła się przy ul. św. Tekli 8, produkowała pompy parowe, elektryczne i 
maszyny dla apretur. Około roku 1921 zakłady A. Starka i O. Kaisera połączyły się tworząc spółkę cywilną 
„Sarmata”. Wówczas posiadała ona zakłady produkcyjne przy ul. Wesołej 9, ul. św. Tekli 8, ul. Zgorzelickiej 34 i 
ul. Wieczność 32/36. W latach 20. był to jeden z trzech większych zakładów o profilu mechaniczno-
metalurgicznym w Tomaszowie Mazowieckim. Fabryka produkowała brony, wialnie, młockarnie i sprzęt na 
zamówienie wojska. W szczytowym okresie rozwoju, znajdowało w niej zatrudnienie ponad 100 robotników. Przy 
ul. Zgorzelickiej śladem po tej fabryce są zabudowania, które po gruntownej modernizacji i remoncie mieszczą 
firmę „JuNa” PPHU Produkcja Urządzeń Elektronicznych.  
106 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/10553 (Akta dotyczące założenia tkalni mechanicznej przez T. Oberlendera w 
Tomaszowie). 
107 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11801, 39/1/0/4/12948 i 39/1/0/4/13363 (Projekty budowy murowanej, piętrowej, 
krytej papą tkalni, parterowego budynku mieszczącego silnik gazowy, piętrowej oficyny mieszkalnej i 
parterowych drewutni położonych na nieruchomości Teodora Oberlendera pod numerem 125 przy ulicy 
Zgorzelickiej w mieście Tomaszowie). 
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Rysunki przedstawiające rzuty 
części fabryki Teodora 
Oberlendera ulokowanej przy ul. 
Zgorzelickiej. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/11801. 

  

 

  

 

 

Rysunki z projektu opracowanego 
przez inż. architekta Karola Kleibera 
przedstawiające fasady budynków 
kompleksu fabryki Teodora 
Oberlendera. Obecnie przy ul. 
Zgorzelickiej 34 pozostały 
zabudowania, które po gruntownej 
modernizacji i remoncie mieszczą firmę 
„JuNa” PPHU Produkcja Urządzeń 
Elektronicznych.  APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/11801.  
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Rysunek z projektu opracowanego w 1911 r. przez inż. architekta Karola Kleibera przedstawia widok fasady 
widocznej od strony ul. Wieczność oraz przekrój głównego budynku fabrycznego tkalni Teodora Oberlendera. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12948. 

Warty uwagi jest też stojący szczytem do ul. Prawej parterowy budynek z dwuspadowym 
dachem o ceglanych ścianach i nośnej drewnianej konstrukcji ryglowej. W latach 
międzywojennych była to szopa wykorzystywana na magazyn Towarzystwa „Sarmata”. Jest to 
jedna z niewielu tego typu budowli jakie zachowały się w naszym mieście. Charakterystyczna 
budowa ścian zewnętrznych to tzw. „mur pruski”. 

 

Powyżej widok od strony południowej na ścianę dawnej szopy - magazynu Spółki „Sarmata”, która stoi pomiędzy 
posesjami nr 4 i 6 przy ul. Prawej. Drewniana konstrukcja ryglowo-ramowa (fachówka) wypełniona murem 
ceglanym.  Fotografia z 2021 r. 

Fabryka Michała Ausländera 

Na początku XX wieku i jeszcze w latach 30. za placem spółki „Sarmata” znajdowała się 
gruntowa droga-zaułek bez nazwy, który prowadził od ul. Wieczność w kierunku północnym. 
Stanowił drogę dojazdową do nieruchomości nr polic. 125g na której ulokowana była fabryka 
sukna Michała Ausländera. Uliczka kończyła się przy poprzecznej drodze (też bez nazwy) 
biegnącej od ul. Legionów w kierunku wschodnim, wzdłuż południowych granic posesji ul. 
Kaliskiej (między innymi fabryki sukna Teodora Fischera i Jerzego Hungiera przy ul. Kaliskiej 
27), a kończąca bieg przy ul. Zgorzelickiej. 

 W latach 1911-1912 Michał Ausländer na placu przy ul. Wieczność nr polic. 125g wybudował 
jednopiętrowy dom mieszkalny, piętrowy budynek przędzalni i tkalni, parterową stróżówkę i 



49 
 

drewniane szopy gospodarcze108. Projekt architektoniczny i nadzór nad realizacją inwestycji 
inż. architekt Karol Kleiber. Obecnie dawny budynek fabryczny zajmowany przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1911 r. dotyczący nieruchomości Michała 
Auslendera przy ul. Wieczność nr polic. 125 na którym 
wybudował piętrowy budynek tkalni i dom mieszkalny. 
Rosyjskimi literami „a”, „б” i „г” oznaczono budynki fabryczne 
a literą „в” (jak polska litera „b”) budynek mieszkalny. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/11976/1 i 39/1/0/4/12950.  

 

 

 

Rysunek z projektu opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera w 1911 r. dotyczące budowy piętrowego 
budynku tkalni przy ul. Wieczność 125g.  Wschodnia fasada fabryki. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11976/1. 

 

                                                           
108 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11976 i 39/1/0/4/11976/1 (Projekt budowy murowanego, piętrowego, krytego papą 
budynku fabrycznego mieszczącego krosna tkackie, takiej samej parterowej stróżówki i drewnianych, 
parterowych drewutni położonych na nieruchomości Michała Ausländera pod numerem 125 przy ulicy Wieczność 
w mieście Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/4/12950 i 39/1/0/4/12950/1 (Akta dotyczące budowy 
murowanego, jednopiętrowego, krytego papą budynku fabrycznego mieszczącego krosna tkackie, takiego 
samego parterowego budynku mieszczącego silniki i jednopiętrowego domu mieszkalnego położonych na 
nieruchomości Michała Ausländera pod numerem 125 przy ulicy Wieczność w mieście Tomaszowie). 
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Rysunek najstarszej (południowej) części fabryki zaprojektowanej i wybudowanej w 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12950. 

 

Rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji fabryki z zaznaczeniem rozmieszczenia maszyn produkcyjnych. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/12950. 
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Rysunki z projektu inż. architekta Karola Kleibera dotyczące budowy przy fabryce mieszkalnego domu. Fasada 
tego domu zwrócona była w kierunku ul. Wieczność. Na bazie tego budynku w latach 30. XX wieku utworzono 
prywatną Szkołę Powszechną Towarzystwa Szkół Żydowskich (ul. Wieczność 34/36) oraz Prywatne Żydowskie 
Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydowskich (wówczas ul. Wieczność 42). W latach 1941-1942 był 
tu szpital dla ludności getta. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12950.  

 

 

 

 

 

 

 

Widok na fragment wschodniej elewacji 
budynku ZSP nr 3, który wybudowano w 1911 r. 
z przeznaczeniem na tkalnie fabryki Michała 
Auslandera. Fotografia z 2018 r. 
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Nr 32/42 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 

 

Budowę Szkoły Podstawowej nr 14 rozpoczęto latem 1966 roku. Uroczyste otwarcie szkoły 
nastąpiło 25 września 1968 r. Wówczas to nowo wybudowaną placówkę otworzyły władze 
wojewódzkie oraz władze oświatowe, obecny był ówczesny minister oświaty i szkolnictwa 
wyższego prof. Henryk Jabłoński oraz ambasador ZSRR w Warszawie. Szkole nadano imię 
generała Karola Świerczewskiego. W pierwszym roku szkolnym uczęszczało na zajęcia 
536 uczniów. W wyniku reformy oświaty w 1999 r. szkoła została sześcioletnią szkołą 
podstawową. Od dnia pierwszego września 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 14 weszła w 
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W skład zespołu początkowo wchodzą dwa 
przedszkola – Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 11. Od 2017 roku w skład zespołu wchodzi 
tylko Przedszkole nr 2. Kolejna reforma w 2017 roku przywróciła 8-letnią szkołę podstawową. 
15 listopada 2018 r. placówce nadano imię Orła Białego109. 

W drugiej połowie lat 30. XX wieku na części placu zajmowanego obecnie przez SP nr 14 
znajdował się budynek Prywatnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa Szkół Żydowskich (ul. 
Wieczność 34/36) oraz Prywatne Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół 
Żydowskich (wówczas ul. Wieczność 42). Od roku 1936 miało ono prawa gimnazjum 
państwowego. Jego dyrektorem od 1937 r. był Iser Borenstein110. W latach okupacji 
niemieckiej od roku 1941, po utworzeniu getta dla ludności żydowskiej w budynkach szkolnych 
urządzono szpital. Po roku 1945 z zasobach komunalnych Zarządu Miejskiego Tomaszowa.  

Teren szkoły obejmuje też nieruchomości jakie w latach międzywojennych znajdowały się przy 
ul. Wieczność 38, 40 i 42/44. Plac i zabudowania przy ul. Wieczność nr 38 w latach 20. XX wieku 
należał do Samuela Derynga a od 1925 r. do Karola Gezeli. Pod koniec lat 30. Jako 
współwłaściciele tej nieruchomości wskazywani byli Andrzej Skwarczyński, Ita Papierska. 
Zabudowany dwuizbowym drewnianym domem i budynkami gospodarczymi. Przy ul. 
Wieczność nr 40 z czteroizbowym domem należała do Emilii i Pawła Jop (lub Job) i Berty i 
Karola Gertz. Sąsiednia nieruchomość o nr 42/44 pozostawała w posiadaniu Beresza (Berka) 
Goldberga i Rywena Frosza. W latach 30. mieszkał na tej nieruchomość Jakób Zyngier111. Po 

                                                           
109 Historia szkoły, https://sp14tomaszow.wikom.pl/strona/historia-szkoly [dostęp: 14.10.2022]; A. Wdowski, 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. otrzymała imię Orła Białego, 
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/szkola-podstawowa-nr-14-w-tomaszowie-maz-otrzymala-
imie/ar/c1-4883824 [dostęp: 14.10.2022]. 
110 J. Wojniłowicz Spis szkół i nauczycieli w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 1938/39, Tomaszów 
Mazowiecki 1998; Książka Telefoniczna woj. łódzkiego, spis abonentów za 1939 r. 
111 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/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 

https://sp14tomaszow.wikom.pl/strona/historia-szkoly
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/szkola-podstawowa-nr-14-w-tomaszowie-maz-otrzymala-imie/ar/c1-4883824
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/szkola-podstawowa-nr-14-w-tomaszowie-maz-otrzymala-imie/ar/c1-4883824
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wojnie wykazywano, że nieruchomość o nr 42/44 pozostaje w posiadaniu Ignacego 
Widerowskiego112. 

 

Nr 33 (d. nr polic. 69b) Dom jednopiętrowy w podwórku i parterowy budynek d. sklepu 
mięsnego rodziny Kraus. 

  

 

 

 

 

 

 Współczesny widok na budynki przy ul. J. 
Słowackiego nr 31. Fotografia 2020 r. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny i projekt budowy z 1929 r. 
parterowego budynku przeznaczonego na 
jatkę mięsną i ówczesną zabudowę 
nieruchomości Sury Pesy Kraus przy ul. 
Wieczność nr 33. Litera „a” zaznaczono dom 
mieszkalny, literą „b” mieszkalną oficynę, literą 
„G” planowaną do budowy jatkę. Zbiory APTM. 

 

                                                           
112 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
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Na początku lat 20. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Sury Pessy Kraus. Już wówczas w 
podwórzu stała poprzeczna oficyna mieszkalna. Był to budynek murowany z cegły, 
jednopiętrowy, dziewięcioizbowy z piwnicą. Zajmował pod zabudowę 136 m2. Dom ten 
przetrwał do współczesności i nadal jest użytkowany. Po prawej stronie oficyna parterowa, 
murowana o pow. 45 m2 z dwoma mieszkaniami jednoizbowymi. Z lewej strony drewniany 
budynek gospodarczy z warsztatem masarskim113. W roku 1929 S. P. Kraus wybudowała 
parterowy, jednoizbowy budynek jatki mięsnej o wymiarach 5,3 m na 3,8 m, wysoki na 2,6 m. 
W budynku tym do roku 1939 Moszek Kraus prowadził handel mięsem114. Pod koniec lat 20. 
jako właściciel wykazywany był Tymoteusz Malinowski. Po wojnie nieruchomość stanowiła 
współwłasność Jakuba Serdiukowa, rodziny Szymańskich i Kacprzaków115. 

  

Współczesny widok na szczytową ścianę budynku dawnej jatki mięsnej wybudowanej w 1929 r. przez Surę P. 
Kraus. Do roku 1939 Moszek Kraus prowadził w tym miejscu sklep mięsny. Fotografia z 2021 r. 

Nr 35 (d. nr polic. 128) Obecnie niezabudowany plac, dawniej parterowy dom drewniany z 
mieszkaniami na poddaszu. 

  

 

 

 

Widok od ulicy na fragment elewacji 
frontowej i wschodni szczyt 
drewnianego XIX-wiecznego domu 
przy ul. J. Słowackiego 35. Obecnie 
dom nie istnieje, rozebrany około 
2011 r. 

 

W międzywojniu parterowy drewniany dom z mieszkalnym poddaszem, należał do 
Klementyny Buczyńskiej, a następnie do Marii Baranowskiej i Maurycego Karcza (zam. w 

                                                           
113 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczka Inspekcji Budowlanej z opisem z 1938 r.). 
114 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów z 1939 r., poz. 538); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-
/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.). 
115 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
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Warszawie)116. W budynku było 13 izb mieszkalnych. Między innymi mieszkała tu rodzina 
Antoniny i Bolesława Zaremby, którzy przybyli w roku 1925 z Filadelfii. W latach 30. XX wieku 
nieruchomość w posiadaniu Marii Baranowskiej. Po wojnie nadal w posiadaniu Marii 
Baranowskiej oraz Jadwigi Kamińskiej. 

Dom rozebrano na początku XXI wieku. 

 

Nr 37/39 (d. nr polic. 126b?) Dawna kaflarnia Szokalskich a następnie siedziba zakładu 
ceramicznego i biur Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. 

 

W latach 1912/1913 Szepsa Flum wybudował w tym miejscu parterowy dom i budynki 
gospodarcze. Jeszcze w latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność 37/39 
pozostawała w posiadaniu Bolesława Szepsa, dyrektora spółki akcyjnej Starzyckiej Fabryki 
Dywanów M.B. Szeps117. 

Około roku 1929 nowymi właścicielami zostali Zofia i Jan Szokalscy. W czerwcu 1929 r. 
zakończyli budowę drewnianej szopy o wymiarach 18 na 11 m i wysokiej na 3,7 m oraz pieca 
z przeznaczeniem na wytwarzanie kafli piecowych. W roku 1931 rozpoczęto rozbudowę 
zakładu budując nowe pomieszczenia kaflarni118.  Opierając się na planie sytuacyjnym z 1931 
r. wiadomo, że na działce przy ul. Wieczność nr 37/39 o pow. 7 800 m2, należącej wówczas do 
Sokalskich stały oddalone o 25 m od ulicy dwa parterowe, murowane domy mieszkalne. Za 
tymi domami, 17 m dalej wybudowano nowy, murowany budynek produkcyjny i drewnianą 
wiatę na skład kafli. Za nimi po stronie wschodniej znajdowały się cztery doły do rozrabiania 
gliny, pośrodku placu składowisko surowej gliny. Po obu stronach nieruchomości Szokalskich 
znajdowały się niezabudowane place, z których jeden (Wieczność nr 35) należał do Marii 
Baranowskiej a drugi (Wieczność nr 41/43) należał do Hermana Zyberta.  

Do końca lat 30. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność 37/39 należała do Zofii i Jana 
Szokalskich, którzy prowadzili wyrób kafli piecowych119. Mieszkała też w tym miejscu Zofia 

                                                           
116 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 
(Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
117 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
118 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/236 (Budowa kaflarni J. Szokalskiego przy ul. Wieczność 37/41). 
119 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców i przedsiębiorców z 1938-1939 r.), poz. 475. 



56 
 

Skwarczyńska, która trudniła się handlem woda sodowa na ulicach miasta. Po wojnie, od 1945 
r. była tu Wytwórnia Kafli i Naczyń Glinianych Stanisława F. Włodarczyka120. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1931 r. przedstawiający położenie i zabudowę placu przy ul. Wieczność 37/39 należącego 

wówczas do Zofii i Jana małżonków Szokalskich. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/236.  

                                                           
120 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego z 1947 r.); tamże, sygn. 49/5/0/-
/646 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z lat 1948-1950). 
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Rysunek elewacji frontowej (północnej) budynku kaflarni Szokalskiego przy ul. Wieczność 37/49. Projekt z 1931 
r. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/236. 

 

 

W latach 50. XX wieku nieruchomość przeszła we władanie Spółdzielni Pracy Przemysłu 
Ludowego i Artystycznego. Od 1973 r. Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
„Twórczość Mazowiecka”. W dawnych pomieszczeniach po kaflarni Szokalskich produkowano 
użytkowe i dekoracyjne wyroby ceramiki artystycznej. Produkcji zaniechano dopiero pod 
koniec lat 80. XX wieku. Dalej w tym miejscu były biura i magazyny spółdzielni. W roku 1994 
obiekt przy ul. Słowackiego 37 został sprzedany Fundacji na Rzecz Rozwoju Rękodzieła 
Ludowego i Artystycznego Regionu Rawsko-Brzezińskiego. 
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Nr 43 i 45 Domy w podwórzu (Nr 43 Jednopiętrowy współczesny dom jednorodzinny, 45 
zmodernizowany drewniany dom z lat 20. XX wieku) 

 

W latach 20. XX wieku nieruchomość o nr 43/45 należała do Hermana Zylberta (Silberta) 
później do Józefa Przybyła. Wskazywano, że na tej działce znajdował się drewniany dom z 
mieszkalnym poddaszem, w którym było 10 izb mieszkalnych121. W latach 30. XX wieku 
mieszkał w tym miejscu Henryk Jankowski i Maria Przybyś, który byli wymieniani jako 
współwłaściciele122 

W latach 60 i 70. XX wieku posesja o nr 43 w posiadaniu Józefa i Wacława Kukiełczyńskich. 
Nieruchomość przy ul. J. Słowackiego nr 45 w posiadaniu Janiny i Józefa Bioch i Stanisława 
Fijałkowskiego123. 

Prawdopodobnie na początku XX wieku planowano budowę dwupiętrowego murowanego 
domu. Dom ten zaprojektowany został w roku 1910 przez inż. Karola Kleibera budowa miała 
zostać rozpoczęta około 1912 r. na placu przy ul. Wieczność pod nr 126 należącym do 
Fryderyka Kurca, który miał być jego inwestorem124. Prawdopodobnie budynek nie został 
wybudowany. 

                                                           
121 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości z roku 1922); APTM, US, sygn. 49/5/0/-
/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950) 
122 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali z lat 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od 
nieruchomości za lata 1939-1940). 
123 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
124 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13582 (Projekt budowy przez Fryderyka Kurca murowanego, dwupiętrowego domu 
i zabudowań gospodarczych pod numerem 126 przy ul. Wieczność w mieście Tomaszowie). 
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Rysunki z planu opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera w 1910 r. dotyczące budowy domu przez 
Fryderyka Kurca. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13582. 

 

Nr 44 (róg ul. Legionów i S. Czarneckiego) Niezabudowany plac 

W latach 20. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Abrama Melpsztajna a następnie Beresza 
Goldberga i Riwena Frosza.  



61 
 

Nr 46 (róg ul. S. Czarneckiego 12/14) Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 

  

Widok na południową elewację parterowego budynku Przedszkola nr 2 (od ul. J. Słowackiego).  Od lewej 
przybudówka w formie rotundy. Fot. z 2020 r. 

Do lat 50. XX wieku niezabudowany teren wykorzystywany rolniczo. Parterowy budynek 
przedszkola wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta na osi wschód-zachód. Od strony 
południowej parterowa przybudówka na planie koła (rotunda), którą połączono z budynkiem 
głównym. Nad częścią główną kopertowy dach czterospadowy kryty blachą. Nad rotundą dach 
spłaszczony. Elewacja otynkowana na gładko bez ozdób architektonicznych z wyjątkiem 
wydatnego gzymsu koronacyjnego ciągnionego na całym obwodzie budynku. Obecnie wejście 
główne od strony ul. Czarnieckiego z tym, że drugą bramę i furtę umieszczono również w 
ogrodzeniu od strony ul. J. Słowackiego. 

Mówiąc o budowie Przedszkola nr 2 przy zbiegu ul. J. Słowackiego z ul. Stefana Czarneckiego 
chciałbym skrótowo przedstawić, jak rozwijała się w naszym mieście instytucjonalna opieka 
nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  

Jeżeli przyjąć, że poprzednikami obecnych przedszkoli były powstające w XIX wieku ochronki 
to w Tomaszowie pierwszy ośrodek opiekuńczy dla osieroconych dzieci założony został około 
roku 1851 przez Marię i Jan Jakóba małżonków Benni125. Inne źródła wskazują, że ochronka 
dla sierot powstała w Tomaszowie około roku 1874126. W roku 1894 Powiatowa Rada Opieki 
Publicznej w Brzezinach przeznaczała rocznie na prowadzenie ochronki w Tomaszowie 1150 
rubli127. Należy zaznaczyć, że ochronki te prowadziły głównie opiekę nad dziećmi 
osieroconymi. Również tomaszowska ochronka utworzona w roku 1904 przez Katolickie 
Towarzystwo Dobroczynne i prowadzona przez siostry zakonne zgromadzenia sióstr 
Honoratek skupiała swą działalność na opiece nad sierotami128. Tak więc mam wątpliwości, 
czy te ochronki można faktycznie porównywać z przedszkolami. Prawdopodobnie dopiero 

                                                           
125 P.M. [L. May], Monografja gminy Ewangelicko-Augsburgskiej miasta Tomaszowa, [w:] Tomaszów Mazowiecki 
Bohaterowi Narodowemu, Tomaszów 1918, s. 34-38; K.T. Witczak, Benni Jan Jakub, [w:] Tomaszowski Słownik 
Biograficzny, z. 6, red. M. Hubka, K.T. Witczak, J. Wojniłowicz, A. Wróbel, Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 10-12.  
126 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1219 (Działalność ochronki, 1874). 
127 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3149 (Urządzenie ochronki w Tomaszowie, 1894). 
128 APTM, Katolickie Towarzystwo Dobroczynne w Tomaszowie, sygn. 49/64/0/-/7 (Spis dzieci w Ochronce 1910-
1913). 
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ochronkę założoną około roku 1901 przez tomaszowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim można 
by uznać za instytucję o cechach przedszkola129. Niektórzy historycy regionaliści piszą, że Maria 
i dr Jan Serafin małżonkowie Rode przyczynili się do założenia i wyposażenia z własnych 
środków trzech ochronek dla dzieci. Niestety brak jest w tym temacie bardziej szczegółowych 
danych130.  

W latach wielkiej wojny, podczas pierwszej okupacji niemieckiej Miejski Komitet Obywatelski 
i Rada Opiekuńcza utworzyły w Tomaszowie 6 ochronek przeznaczonych dla dzieci 
najuboższych rodzin131. Były on prowadzone od roku 1916 do połowy lat 20. XX wieku. 

W latach międzywojennych w mieście czynne były 3 przedszkola. Jedno to przekształcone z 
dawnej ochronki przedszkole Katolickiego Towarzystwa Dobroczynnego, drugie to działające 
od 1922 r. przedszkole zakładowe dla dzieci pracowników Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu, trzecie to przedszkole prywatne132. 

25 kwietnia 1945 r., niespełna trzy miesiące po wyzwoleniu Tomaszowa z okupacji niemieckiej, 
uruchomione zostało Przedszkole Publiczne przy ul. Szerokiej 23133. Do końca 1945 r. powstały 
kolejne 2 przedszkola przyzakładowe, jedno katolickie i 3 przedszkola prywatne. Do końca 
1948 r. w mieście funkcjonowało 7 przedszkoli przyzakładowych, jedno przedszkole miejskie, 
jedno katolickie (upaństwowione w 1950 r.) i jedno Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci134.  

Aby zapewnić kwalifikowane kadry dla potrzeb nowych przedszkoli uruchomiono w latach 
1950-1954 w naszym mieście Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli135. 

W roku 1970 w 13 przedszkolach było objętych opieką 1465 dzieci, osiem lat później już 2200. 
Obecnie na terenie miasta działa 11 przedszkoli samorządowych i tyle samo przedszkoli 
niepublicznych136.  

 

 

                                                           
129 Prowadzenie ochronki finansował Moritz Piesch. 
130 J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów 
Mazowiecki 1992, s. 146; R. Kotewicz, Rode Maria Eustachia, [w:] Tomaszowski Słownik Biograficzny, z. 2, red. J. 
Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1997, s. 19-20. 
131 J. Góral, R. Kotewicz, dz. cyt., s. 202. 
132 T. Bojanowski, Szkolnictwo i oświata, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, 
Warszawa-Łódź 1980, s. 539; M. Nartonowicz-Kot, Rola Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu w życiu 
społeczno-gospodarczym Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym, [w:] Historia Tomaszowskiej 
Fabryki Sztucznego Jedwabiu. W stulecie powstania. Materiały z sesji naukowej, Tomaszów Mazowiecki 2011, s. 
41. 
133 APTM, Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 49/127/0/-/220 (Afisz z 1945 r. informacja o zapisach do 
Przedszkola przy ul. Szerokiej 23). 
134 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/1/56 (Sprawozdania za lata 1945-1949 z działalności urzędów i instytucji); 
APŁ, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łodzi, sygn. 39/1063/0/8/1439 (Zarząd 
Okręgu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Sprawozdania z działalności Zarządu. Sprawozdania z działalności Szkół [i 
Przedszkoli] TPD, 1950-1953). 
135 APTM, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/620/0/-
/1 i 49/620/0/-/2. 
136 Wykaz placówek oświatowych, https://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wydzial-
edukacji/edukacja2/wykaz-placowek-oswiatowych [dostęp: 18.10.2022]. 

https://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wydzial-edukacji/edukacja2/wykaz-placowek-oswiatowych
https://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wydzial-edukacji/edukacja2/wykaz-placowek-oswiatowych
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Nr 47 i 47a Dwa współczesne domy jednorodzinne  

W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Wieczność nr 47 należała do Rajnholda Puscha i 
Gotfryda Garns a następnie do Stefana Łuczyńskiego (zam. ul. Karpaty), Rajncholda Puscha i 
Władysława Andryszczaka137. Pod koniec lat 30. W aktach podatkowych jako współwłaścicieli 
wskazuje się Stanisława Więcka, Stanisława Polaka i Władysława Andryszczaka138. 

W latach 30. XX wieku był to plac zabudowany parterowym domem z 5 izbami i drewnianą 
szopą o konstrukcji ryglowej z jednym pomieszczeniem o wymiarach 5 na 3 m. i wysokiej na 
2,7 m. Wybudowana około roku 1932 przez majstra ciesielskiego Jana Jasińskiego dla Gotfryda 
Garnsa139. 

Pod koniec lat 40. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Władysława Andrysiaka i Stanisława 
W. (w dokumentach nazwisko nieczytelne), a w latach 60. i 70. XX wieku w posiadaniu Józefa 
Szymańskiego i Krzysztofa Skonecznego140. 

Nr 49 /ul. Legionów nr 57 (d. nr polic. 126/ plac 187) Nowy narożny jednopiętrowy budynek 
handlowo-usługowy, w którym na części parteru mieści się apteka z wejściem w narożniku, a 
z drugiej strony sklep spożywczy.  Wybudowany w roku 2019 

   

 

 

Widok na narożny budynek 
handlowo-usługowy przy 
skrzyżowaniu ul. J. 
Słowackiego z ul. Legionów. 
Fotografia z 2021 r. 

 

Do roku 1898 znajdował się w tym miejscu niezabudowany plac miejski o numerze rejestru 
pomiarowego 187. Od roku 1882 dzierżawca tego placu, na którym wówczas znajdowały się 
budynki gospodarcze był Ludwik Herc. On to około roku 1896 nabył nieruchomość od miasta i 
wybudował parterowy dom mieszkalny. Projekt budynku opracował inż. Wilhelm Sroka141. 
Obecnie Ul. Legionów 57. 

W latach 20. XX wieku jako właściciel nieruchomości przy ul. Wieczność nr 49 wykazywany był 
Józef Suskiewicz a nieruchomości przy ul. Farnej 57 Wojciech Mokrogulski142. Na planie z 1933 
r. zaznaczono, że od strony ul. Farnej stał przy ulicy murowany dom. Od strony ul. Wieczność 
działka pozostawała nadal niezabudowana. 

                                                           
137 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/-/145 (Podatek od lokali z lat 1938-1939). 
138 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za lata 1939-1940). 
139 Książka Nadzoru Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starosta Brzezińskiego poz. 68/32 
140 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950); APTM, UM, 
sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli, 1971). 
141 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7681 (O budowie przez Ludwika Hertza w mieście Tomaszowie pod nr polic 
126/187 murowanego, parterowego domu mieszkalnego i drewnianych drewutni). 
142 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości z roku 1922). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1898 r. sporządzony przez inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Ludwika 
Herca, który na placu o nr polic. 126/187 zamierzał wybudować dom i budynki gospodarcze. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/7681. 

 

Plan przybudówki do istniejącego domu przy ul. Wieczność nr polic. 126/187 na projekcie opracowanym przez 
inż. architekta W. Srokę w 1898 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7681. 
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