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UL. GRUNWALDZKA (do 1949 r. ul. KRAMARSKA) 

Ulica biegnie na osi północ-południe zaczynając od ul. Tkackiej w kierunku ul. J. Słowackiego, 
a po drodze przecina Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dalej ul. Wschodnią, Piekarską.  

Na planie miasta z roku 1826 zaznaczona bez nazwy i bez zabudowy, ale już na planie z 1830 
r. oznaczona pod nazwą Kramarska z naniesioną w kilkunastu miejscach zabudową. W roku 
1827 przy tej ulicy były trzy drewniane domy, które należały do ślusarza Buczyńskiego, szklarza 
Marka Płata i piekarza Faywela. 

W 1922 r. zainstalowano 7 latarni. 

W roku 1938 mieszkało przy tej ulicy 595 dorosłych mieszkańców (uprawnionych do udziału, 
w głosowaniu) w tym było 510 starozakonnych i 85 chrześcijan. 

 

Widok perspektywy ul. Grunwaldzkiej od ul. Słowackiego. Fotografia z 2020 r. 

1. (Tkacka 21, d. nr polic. 67a, według XIX wiecznego rejestru pomiarowego północna część 
placu nr 9) Podwórko z budynkami mieszkalno-gospodarczymi przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej z 
ul. Tkacką.  W XIX wieku działka Pinkusiewicza a następnie Kupersztoka) 

 

Widok na budynki i wjazd na podwórko przy ul. Grunwaldzkiej 1. Fotografia z 2020 r. 
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Od strony ul. Tkackiej dwupiętrowy budynek mieszkalny wzniesiony na narożnej działce o 
pow. 1215 m2 pod koniec XIX wieku przez Abrama Kupersztoka. Później w podwórku 
dobudowano trzy oficyny (lewa jako budynek jednopiętrowy, mieszkalny o pow. zabudowy 
115 m, prawa parterowa, gospodarcza o pow. zabudowy 135 m² i poprzeczna, mieszkalna, 
jednopiętrowa o pow. zabudowy 70 m2). Na terenie posesji wiercona studnia. Wjazd na 
podwórko bramą od strony ul. Grunwaldzkiej. Dom frontowy zajmuje 378 m² pow. zabudowy 
i jest długi na 27 m. W budynku tym były cztery mieszkania jednoizbowe, dziewięć mieszkań 
dwuizbowych, sześć mieszkań trzyizbowych i dwa mieszkania czteroizbowe i na parterze jeden 
sklep. W latach 20. XX wieku jako właściciel wykazywany był Mordka Birencwajg1. W 30. XX 
wieku nieruchomość we władaniu Getli Kantorowicz zam. Al. 1-go Maja 1 w Łodzi.  
Administratorem była Mindla Majerowicz i Mordka Birencwajg2. 

Po wojnie własność komunalna administrowana przez MZBM3 a obecnie TTBS. 

  
Widok na podwórko i poprzeczną oficynę przy ul. Grunwaldzkiej 1. Fotografia z 2016 r. 

2/4 (d. plac nr rej. pomiarowego 212 i 213, przypisany do Pl. Narutowicza 1/2 [Pl. Słomiany 
Rynek zwany też „Świńskim Rynkiem”] nr 1) Parterowy dom. Obecnie sklepy. 

 
Współczesny widok na budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2/4. Fotografia z 2020 r. 

                                                             
1 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 
r.). 
2 APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: 
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.10/1717 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta z opisem posesji Tkacka 21). 
3 APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i 
ich właścicieli z 1971 r.). 
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W latach międzywojennych nieruchomości Karola Pohla i Hermana Pohla. Przy Pl. Narutowicza 
1 stał zwrócony frontową fasadą w kierunku północnym drewniano-murowany, parterowy 
dom z mieszkalnym poddaszem i naczółkowym dwuspadowym dachem. Natomiast frontem 
do ul. Kramarskiej stał murowany, parterowy budynek warsztatu ślusarsko-ryflarskiego Karola 
Pohla4. Z opisu stanu sanitarnego jako sporządzono w roku 1937 wynika, że frontowa elewacja 
budynku przy ul. Kramarskiej 2 była odrapana, śmietnik w podwórku nie pobielony, podwórko 
zaśmiecone5. 

Po wojnie do 1947 r. zakład ślusarski prowadził Mieczysław Snawadzki a następnie 
przedsiębiorstwo upaństwowiono6. Prawdopodobnie budynek wybudowany jeszcze przed 
rokiem 19127. W latach 60. i 70. XX wieku plac o pow. 2.142 m2, parterowy dom frontowy i 
budynki gospodarcze zajmowane przez MPGK na Miejski Zakład Pogrzebowy8. Obecnie w 
parterowym murowanym domu przy ul. Grunwaldzkiej znajdują się lokale handlowe, 
natomiast dom jaki stał frontem do Pl. Narutowicza nie istnieje. 

  

  

Widok na fragment ul. 
Grunwaldzkiej przy zbiegu z Pl. 
Narutowicza w targowy dzień 1964 
r. po lewo budynki dawnego 
warsztatu K. Pohla przy ul. 
Grunwaldzkiej 4 i jego dom 
mieszkalny z charakterystycznym 
naczółkowym dachem przy Pl. 
Narutowicza 1. Fotografia T. Kawki 
zamieszczona w „Kronice z 1966 r.”, 
znajdującej się w zbiorach Związku 
Kombatantów RP. 

 

                                                             
4 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, Urząd Skarbowy w 
Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.). 
5 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Teczka z opisem stanu sanitarnego za rok 1937). 
6 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Wykaz podatników podatku obrotowego za 1947 r.); Archiwum Państwowe w 
Łodzi (dalej: APŁ), Dyrekcja Przemysłu Miejscowego Województwa Łódzkiego w Łodzi, sygn. 39/1932/0/1/82 
(Akta zakładu ślusarskiego Karola Pohla w Tomaszowie przy ul. Kramarskiej 2); „Monitor Polski” 1949, nr A-87, 
poz. 1077, s. 3 (Załącznik do Orzeczenia nr 19 Ministra Przemysłu Lekkiego z 20 X 1949 r.). 
7 Budynek przy ul. Kramarskiej 2 zaznaczony na planie miasta z roku 1912 jak i na fotoplanie z 1933 r. 
8 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
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3/5 (Al. Marszałka Piłsudskiego 2 i 2a, d. nr polic. 69) Dwupiętrowa kamienica i oficyna. 
Dawniej nieruchomość Bernarda Warmbruma  

   

Po lewej widok od strony ul. Grunwaldzkiej na elewację narożnej kamienicy przy Al. Marszałka Piłsudskiego nr 
2/ Grunwaldzkiej 5. Z prawej widok na dziedziniec tej posesji. Fotografia z 2016 r. 

  

 

 

 

 

 

 Brama wjazdowa na 
podwórko i oficyna przy ul. 
Grunwaldzkiej 3/5. Fotografia 
z 2020 r.  

 

Okazała piętrowa kamienica z fasadą od strony Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i od ul. 
Grunwaldzkiej. Została wybudowana staraniem Wolfa i Berka Warmbrumów w latach 1898-
1899. W podwórku dwupiętrowa oficyna zwrócona fasadą w kierunku zachodnim. 

Nieruchomość w latach 30. XIX wieku należała do Józefa Pfeiffera, później do Ernesta i 
Edwarda braci Rolandów, użytkowana przez Bratigera, następnie do Abrahama Witkowskiego 
i Pauliny Warmbrum, Wolfa i Berka braci Warmbrum i w latach 30. XX wieku do Bernarda i 
Pauliny Warmbrumów.  

Po 1945 r. miał w tym domu gabinet lekarski dr Michał Biernacki i dr Bernard Sawicki. 

Więcej o tej nieruchomości przy opisie zabudowy Al. Marszałka Piłsudskiego. 
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Plan sytuacyjny z 1909 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości nr polic. 69 przy zbiegu ul. Kaliskiej 
z ul. Kramarską. Kamienica pozostawała wówczas w posiadaniu Abrama Witkowskiego. APTM, Hipoteka Powiatu 
Brzezińskiego, sygn. 49/247/0/1/29. 

6 (Al. Marszałka Piłsudskiego 4, nr polic. 70)  dawna nieruchomość Burginów) 

   

 

 

 

 

Widok od strony ul. 
Grunwaldzkiej na szczyt domu 
przy skrzyżowaniu ul. 
Grunwaldzkiej z Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Fotografia z 
2019 r. 
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Widok od strony wschodniej na 
zabudowania dawnej tkalni Szapsla 
Burgina wybudowane w 1932 r. na 
placu przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej z Al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Fotografia z 2020 r. 

 

 

Parterowy murowany dom z poddaszem stojący frontem do Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
został wybudowany przed 1826 r. Zasiedlony przed 1830 r. przez rodzinę kowala Glauzta 
(Glausta). Od roku 1830 jako właścicielka domu występuje Cecylia Glauztowa wdowa po 
kowalu9. W latach 40 i 60. XIX wieku kuźnię prowadził kowal Fryderyk Meinholtz10. W domu 
głównym był szynk prowadzony przez Mikołaja Fryfanowa i chyba najstarszy tomaszowski 
zakład zegarmistrzowski Gotliba Gummela11. 

W podwórzu od strony ul. Grunwaldzkiej parterowe oficyny pofabryczne wybudowane po 
roku 1880. Od roku 1862 do 1895 r. były tu warsztaty tkackie Edwarda Rolanda. W latach 1896-
1900 jako właściciel nieruchomości występuje August Britzman12. Następnie dom i 
zabudowania fabryki kupili bracia Szapsel i Eliasz Burginowie. W roku 1933 od strony 
ówczesnej ul. Kramarskiej dobudowali dwa piętrowe, murowane budynki z przeznaczeniem 
na magazyny i pomieszczenia produkcyjne fabryki wyrobów sukiennych z wełny 
czesankowej13. Fabryka upaństwowiona po 1948 r. a maszyny przejęte przez Mazowieckie 
Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia”14. 

                                                             
9 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.); 
tamże, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
10 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849), k. 73. 
11 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
12 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900). 
13 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1727 (Plany budowlane – plan szop Sz. Burgina z 10 VI 1933 r.); 
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 
49/1/0/-/190 i 49/1/0/-/191 (Projekt budynku fabrycznego i projekt dobudowy składu do budynku fabrycznego 
Sz. Burgina, położonego przy ul. Kramarskiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim). 
14 APŁ, Centralny Zarząd Przemysłu Wełnianego w Łodzi, sygn. 39/1017/0/-/80;  APTM, Mazowieckie Zakłady 
Przemysłu Wełnianego „Mazovia” w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/243/0/4/450 (Protokół zdawczo-
odbiorczy oraz materiały dotyczące upaństwowienia przedsiębiorstwa Sz. Burgina w Tomaszowie Maz.).  
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Plan sytuacyjny z 1932 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Szapsla Burgina przy ul. Kramarskiej. Z prawej 
strony przekrój budynku mechanicznej tkalni wybudowanej w latach 1932-1933. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-
/190. 

 

Rysunek z projektu budowy mechanicznej tkalni Sz. Burgina przedstawiający fasadę budynku fabryki widzianą od 
strony południowej. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/190. 

 Po 1945 r. jako właściciele nieruchomości występują Aniela i Kazimierz Para, którzy prowadzili 
w tym miejscu zakład dziewiarski. Po roku 1961 budynki zajęte przez Rejonową Spółdzielnię 
Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka”15.  

                                                             
15 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Teki inspekcji budowlanej. Ulice: Piłsudskiego, Polna); 
Archiwum Akt Nowych, Centralny Związek Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego CEPELIA w 
Warszawie, sygn. 2/1629/0/3.13/13/1115 - 2/1629/0/3.13/13/1120 (Bilanse roczne Spółdzielni w Tomaszowie 
Maz.) oraz kopie materiałów dot. Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość 
Mazowiecka” w posiadaniu autora. 
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Więcej o tej nieruchomości w opisie zabudowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

7b. (plac wg XIX-wiecznego rejestru pomiarowego miasta nr 44, nr polic. 13) Trzyfrontowa, 
dwupiętrowa kamienica z końca XIX wieku. Umiejscowiona przy zbiegu ulicy Grunwaldzkiej z 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nr 1/3) i Pl. T. Kościuszki (nr 14/15). W międzywojniu 
nieruchomość rodziny Oderfeldów. Wówczas od strony ul. Kramarskiej był sklep z galanterią 
prowadzony przez Szmula Mordkowicza. W skrzydle oznaczonym nr 7b z wejściem od strony 
ul. Kramarskiej mieszkały rodziny Moszka Helmana, Sury Berliner, Abrama Frenkiela, Efraima 
Lichtenberga, krawca Szlomy Rozenblata, W. Wajchselfisza, Z. Dwiermana. 

  

Widok na fasadę i zaokrąglony narożnik domu przy ul. Grunwaldzkiej 7. Fotografia z 2016 r. 

Nieruchomość została opisana w części opracowania dotyczącej Pl. Kościuszki (nr 14/15), ale 
pominąłem tam zabudowania gospodarcze. Dlatego też chciałbym dodatkowo zwrócić uwagę 
na jednopiętrowy budynek gospodarczy (komórki) stojący wzdłuż południowej granicy działki. 
Wybudowane około roku 1896 na zlecenie Józefa Eliasza Śpiewaka. 
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Rysunki z roku 1896 
dotyczące planu budowy 
piętrowych komórek w 
podwórku posesji nr 
polic. 12 J. E. Śpiewaka. 
APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/5710. 
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Widok od podwórka na fragment ośmioosiowej elewacji domu przy ul. Grunwaldzkiej 7. W osi pierwszej i piątej 
okna klatek schodowych z starymi, drewnianymi ościeżnicami i ramami okiennymi.  Fotografia z 2016 r. 

Przy ul. Kramarskiej 7 mieszkał m. innymi Icek Warsagier (Warzager), syn Jakuba, malarz, który 
był jednym z dekoratorów miejscowej synagogi. Mieszkania w kamienicy przy ul. Kramarskiej 
7 i 7b wynajmowali Lejb Fuks, Szlama Rozenblat, D. Wajchselfisz, Ruchla Borodziło, Moszek 
Helman, Sura Berliner, Abram Frenkiel, Szmul Mordkowicz16. 

9/11. Róg ul. Wschodniej (urzędowo nieruchomość przypisana do ul. Wschodniej nr 14), d. 
plac wg rejestru pomiarowego nr 155, dom o nr polic. 115.  

 

Współczesny widok na fasadę narożnego domu przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Wschodnią. W ściętym 
narożniku znajduje się główne wejście do dwupiętrowego budynku sklepu i restauracji „DEKO SMAKU”. 

Prawdopodobnie już na początku lat 30. XIX wieku tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
dwupiętrowy, narożny budynek firmy „Deko Smaku”, stał drewniany, parterowy, czteroizbowy 
dom z facjatką i dwoma mieszkaniami na poddaszu. Został on wybudowany przez ślusarza 

                                                             
16 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
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Benedykta Buczyńskiego, przybyłego do Tomaszowa z Końskich17. W roku 1849 nieruchomość 
znajdowała się w posiadaniu wdowy Marianny Buczyńskiej18. Z adnotacji urzędowej w aktach 
składki na narzędzia ogniowe z roku 1849 zapisano, że był to dom drewniany z facjatką, 
posiadał od frontu siedem okien, na dole 4 izby, dach kryty gontami a w podwórku drewniana 
stajnia19. W roku 1866 w posiadaniu Walentego Buczyńskiego z tym, że współwłaścicielem był 
szewc Mosze Szymbach. Poza wymienionymi współwłaścicielami w domu mieszkał Wolf 
Auslander a na poddaszu sukiennik U. Hajm20. Jak wcześniej zaznaczyłem, budynek był 
zwrócony frontową ścianą do ulicy Kramarskiej a południowym szczytem przylegał do trotuaru 
ul. Wschodniej. Posiadał mieszkalne poddasze z dwoma oknami w facjatce i w szczycie, dach 
dwuspadowy, naczółkowy kryty gontem a w późniejszym okresie papą. W głębi, przy 
północno-wschodnim narożniku podwórka parterowy budynek gospodarczy (stajnia i szopa). 
W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu Abrama Elbauma. Po wojnie w 
zarządzie miejskim (Zakład Gospodarki Terenami)21. Już w latach 50. XX wieku stał tam kiosk 
spożywczo-gastronomiczny prowadzony przez Annę Skwaczyńską. Później w latach 60. i 70. 
punkt skupu surowców wtórnych (butelek i makulatury). 

   

 

 

 

Obok na fotografii z lat 40. XX wieku budynek widoczny w 
lewym dolnym rogu to opisywany drewniany dom przy 
skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Wschodnią. Szczyt 
budynku przylegał do trotuaru ul. Wschodniej, natomiast 
ściana frontowa i wejście z sienią komunikacyjna od strony 
ul. Kramarskiej 9 (Grunwaldzkiej) Fotografia w zbiorach W. 
Strzeleckiego. 

Obecnie, nieomal w tym samym miejscu, gdzie stał wcześniej drewniany, XIX-wieczny dom z 
charakterystycznym naczółkowym dachem znajduje się nowy budynek handlowo-usługowy 
firmy „Deko Smaku”22. Ten nowy, dwupiętrowy budynek został zaprojektowany w roku 2010 
przez miejscową pracownię architektów KUBI mgr inż. Krzysztofa Bąbola. Budowę zakończono 
w roku 2011. Powstał dwupiętrowy, podpiwniczony, dwufrontowy gmach ze ściętym na 
poziomie parteru frontowym narożnikiem, a przeszklonym i wyoblonym na poziomie pięter. 
Całość budynku zajmuje firma „Deko Smaku” Cezarego Dębca. Na parterze zespół stoisk sklepu 
wędliniarsko-mięsnego, garmażeryjnego i piekarniczego. W piwnicy stołówka. Na piętrach sale 
restauracyjne i biura. 

 

                                                             
17 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833); 
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.); tamże, sygn. 
49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831). 
18 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.). 
19 Tamże. 
20 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
21 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz budynków mieszkalnych 1971-1975). 
22 Urzędowo nieruchomość przypisana do adresu przy ul. Wschodniej nr 14.  
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8 – 10 – 12 (Al. Marszałka J. Piłsudskiego 5, d. plac nr 43, Ul. Kaliska nr polic. 105) Dom 
jednopiętrowy. Dawniej nieruchomość Dawida Rozenberga. 

 

Widok od strony ulicy na elewację domu przy ul. Grunwaldzkiej 10. Fotografia z 2020 r. 

Około roku 1826 od strony ul. Kaliskiej nr polic. 105 wybudował dom Karol i Fryderyk Elwinger 
(Alwinger), kowal, przybyły do Tomaszowa z Zamościa. Był to dom o wymiarach 28 ma 18 łokci, 
murowany, parterowy pod gontem z czterema izbami na parterze i jednej w facjatce23. Od 
frontu miał 6 okien. Właścicielem domu do połowy XIX wieku pozostawał Karol Alwinger. 
Następnymi właścicielem był Edward Tylman a od połowy lat 80. XIX wieku Adam 
Ramatowski24. On to około roku 1887 od strony ul. Kramarskiej wybudował jednopiętowy 
budynek mieszkalny częściowo piętrowy, a częściowo parterowy a od strony południowej i 
zachodniej zabudowania gospodarcze i jednopiętrową oficynę25. Tak więc działka o nr polic. 
105 została zabudowana ze wszystkich stron, zarówno od strony ul. Kaliskiej jak i ul. 
Kramarskiej z jednym wjazdem na wewnętrzny dziedziniec przez bramę od ul. Kramarskiej. 
Dwa frontowe, murowane domy miały 23 izby mieszkalne i dwa sklepy.  

Na początku XX wieku właścicielem nieruchomości został Bolesław Goździk i rzeźnik Dawid 
Żółtowski26.  

Od roku 1942 nieruchomość w zarządzie niemieckim; w tym samym roku rozebrano część 
budynku od ul. Kramarskiej 10, w którym mieszkał Alter Zylberberg. Pozostał jednopiętrowy 
dom Dawida Rozenberga, który przetrwał do współczesności (nabudowany w 1927 r. o piętro 
nad parterowym XIX-wiecznym budynkiem)27.  

 

                                                             
23 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/117, k. 200 (Akta statystyki fabrycznej w mieście Tomaszowie). 
24 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za 1875 r.); tamże, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek 
podymny za lata 1896-1900). 
25 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/67 – budowa piętowego domu frontowego i nadbudowa piętra domu parterowego 
i oficyny przez A. Ramatowskiego pod nr 105 przy ul. Kaliskiej i Kramarskiej w m. Tomaszowie 
26 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości w roku 1925). 
27 APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 
49/1/0/-/224. 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1887 r. z zaznaczoną zabudową placu o nr polic. 105 przy zbiegu ul. Kramarskiej 
z ul. Kaliską. Kolorem czerwonym (rosyjska litera „г” i „д”) oznaczono projektowany do wybudowania dom 
posadowiony frontem do ul. Kramarskiej. Literami rosyjskimi „a”, „б” i „в” oznaczono istniejące w 1887 r. 
zabudowania przy ul. Kaliskiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/67. 

 

Rysunek przedstawiający projektowane budynki gospodarcze i jednopiętrową oficynę na placu przy ul. 
Kramarskiej 105. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/67. 
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Rysunek elewacji frontowej i rzuty parteru i piętra projektowanej kamienicy Adama Franciszka Ramatowskiego 
przy ul. Kramarskiej nr polic. 105. Budynek przetrwał do lat 40. XX wieku. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/67. 

Po 1945 r. nieruchomość stanowiła współwłasność po ¼ Piotra Wasilewskiego, Rozalii Goździk, 
Jana i Andrzeja Goździków oraz Skarbu Państwa28.  

Obecnie odnowiony jednopiętrowy dom przy ul. Grunwaldzkiej 10 w posiadaniu osób 
prywatnych. Od południa graniczy z niezabudowanym placem przy ul. Grunwaldzkiej 12, który 
jest wykorzystywany jako parking restauracji i sklepu Deko Smaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Teki inspekcji budowlanej. Ulice: Piłsudskiego, Polna). 
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11 (południowo-wschodni róg ul. Grunwaldzkiej i ul. Wschodniej) d. nr polic. 114, wg rejestru 
pomiarowego nr działki 156) Jednopiętrowy narożny dom mieszkalny z 1912 r.  

  

 

 

 

 

Widok na narożny dom przy 
skrzyżowaniu ul Grunwaldzkiej z ul. 
Wschodnią. Fotografia 2021 r. 

 

Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 114 należała do Mośka i 
Dawida Bermańskich, rzeźników, którzy przybyli do Tomaszowa z Opoczna29. Na placu 
dzierżawionym od Antoniego hr. Ostrowskiego wybudowali drewniany, parterowy dom kryty 
gontem, obórkę i szopę. Z zapisów urzędowych z połowy XIX wieku wynika, że na tym miejscu 
nadal stał trzyizbowy dom Bermańskich (jako właściciel występował Samuel Bermański) oraz 
drugi dwuizbowy dom pod gontem należący do Moszka Wejnratha (lub Wejnrotha)30. W roku 
1866 jako właściciele nieruchomości wymieniani są Juda Lejb Wejnroth i Mordka Wejnroth. 
W budynku poza wymienionymi mieszkał rzeźnik Fiszel Milsztajn i czapnik Hersz Wejnroth. W 
przybudówce mieszkała rodzina murarza Lajzera Brinholtza31. 

                                                             
29 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.) 
30 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.). 
31 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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Plan sytuacyjny z roku 1912 przedstawiający 
zabudowę nieruchomości nr polic. 114 należącej 
wówczas do Abrama Nisenbauma. Literą „a” i 
kolorem czerwonym zaznaczono narożną 
dobudówkę jaką wybudowano w 1912 r. według 
projektu inż. architekta Karola Kleibera. Rosyjskimi 
literami „б” i „в” zaznaczono jednopiętrowy dom i 
oficynę, które stały od strony ul. Wschodniej. Literą 
„г” oznaczono parterową oficynę stojącą przy ul. 
Kramarskiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14562. 

Narożny, jednopiętrowy, murowany dom jaki nadal stoi na tym placu, wybudowano około 
roku 1912.  Była to dobudówka do istniejącego już wówczas jednopiętrowego domu 
mieszkalnego i oficyny, jaki stał frontem do ul. Wschodniej.  Właścicielem nieruchomości i 
inwestorem był Abram Nisenbaum. Autorem projektu był inż. architekt Karol Kleiber32. 

Tak więc należy sądzić, że murowane budynki od strony ul. Wschodniej (obecnie nie istnieją) 
zostały wybudowane pod koniec wieku XIX lub na początku wieku XX. Niestety nie udało się 
ustalić dokładnej daty budowy, jak i nazwisk inwestora i projektanta. 

                                                             
32 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14562 (Projekt budowy przez Abrama Nisenbauma murowanego, jednopiętrowego 
domu pod numerem 114 w mieście Tomaszowie). 
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Rysunki elewacji i rzuty narożnego domu Abrama Nisenbauma przy skrzyżowaniu ul. Kramarskiej z ul. Wschodnią. 
Projekt autorstwa inż. architekta Karola Kleibera z 1912 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14562.  

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Kramarskiej 11 (plac o pow. ponad 763 m² 
i dom mieszkalny o pow. zabudowy 157 m²) pozostawała w posiadaniu Binema i Abrama 
Elbaumów33. Po 1945 r. wskazywano jako właścicieli E. Mazurka i J. Rydz oraz w części jako 
własność komunalną zarządzaną przez MZBM. Obecnie budynek wykorzystywany na 
działalność gastronomiczną. 

12. Michał Auslander (patrz opis posesji przy Al. Piłsudskiego 5) 

14. Skrzyżowanie ul. Wschodniej z ul. Grunwaldzką. Obecnie część niezabudowanego terenu 
przypisana do nieruchomości przy ul. Wschodniej nr 16/18. 

Nieistniejący XIX-wieczny, drewniany, parterowy dom Szmula Bugajskiego. Drewniany 
budynek z bali posadowiony na murowanej podmurówce, od zewnątrz oszalowany. Od frontu 
miał cztery okna, w osi środkowej wejście do sieni prowadzącej na podwórko. Z zapisów 
Inspekcji Sanitarnej dokonanych po lustracji posesji w roku 1937 wynika, że budynek był 
nieodnawiany, a tym samym sprawiał wrażenie zaniedbanego34. 
Sukcesorzy Sz. Bugajskiego, Hersz i Josek Bugajscy w latach międzywojennych prowadzili w 
tym budynku sklep i wytwórnię wód gazowanych pod nazwą „fabryka Chaleso”35. 

                                                             
33 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.). 
34 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta, teczka z 1937 r.). 
35 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.); 
tamże, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 
1938-1939); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/188 (Teczka dot. planów Fabryki Wód Gazowanych z 1930 r.). 



19 
 

  
Plan sytuacyjny z 1930 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Szmula Bugajskiego. Na żółto zaznaczono 
drewniany dom. jaki stał frontem do ul. Kramarskiej. W domu tym Sz. Bugajski miał wytwórnię wód gazowanych 
i sklep. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/188 (Załącznik do planu Fabryki Wód Gazowanych Hersza Szmula 
Bugajskiego). 

  
Rzut XIX-wiecznego, parterowego, drewnianego domu Hersza Sz. Bugajskiego przy ul. Kramarskiej 11 
przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń Fabryki Wód Gazowanych „Chaleso”. Od frontu, czyli od strony ul. 
Kramarskiej było wejście do sieni, z której wchodziło się do wytwórni i sklepu. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-
/188. 

 

Obecnie dawna nieruchomość Hersza i Szmula Bugajskich włączona do nieruchomości przy ul. 
Wschodniej 16/18. Od strony ul. Grunwaldzkiej brama wjazdowa na podwórko tej posesji, po 
prawo parterowe garaże. a po lewo w narożnej części ogród. 
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Ul. Grunwaldzka 13/15. Nowy dwupiętrowy budynek usługowo-handlowy (dawniej ul. 
Kramarska nr polic. 113, wg XIX-wiecznego rejestru pomiarowego miasta plac nr 157 położony 
przy północno-wschodniej części skrzyżowania d. ul. Kramarskiej z ul. Piekarską). 

 

Przed rokiem 1830 nieruchomość przy ul. Kramarskiej nr polic. 113 na zasadzie wieczysto- 
dzierżawnej znalazła się we władaniu stolarza, Antoniego Engela który przesiedlił się do 
Tomaszowa Mazowieckiego z Wrocławia. Rozpoczął on budowę parterowego domu z dachem 
pod gontem, który stanął frontem do ul. Kramarskiej, a szczytem do ul. Piekarskiej. W roku 
1833 budowa jeszcze nie została zakończona. Był to budynek drewniany, parterowy, 
dwuizbowy z czterema oknami od frontu36.  

W połowie XIX wieku nieruchomość pozostawała w posiadaniu Krystyna Engela37, ale już w 
1866 r. jako właściciel nieruchomości występuje Feliks Lange. Właściciel w deklaracji dochodu 
z domu podał, że drewniany dom jaki posiada przy ul. Kramarskiej nr 113 jest długi na 82 i 
szeroki na 50 łokci i składa się z czterech izb, z których dla własnych potrzeb zajmuje trzy, a 
jedną izbę wynajmuje dla Stanisława Ochockiego38. Tak więc należy sądzić, że to Feliks Lange 
wybudował murowany, parterowy dom z dwuspadowym dachem, posadowiony ścianą 
frontową w linii zabudowy ul. Kramarskiej. Położenie tego domu obrazuje plan zamieszczony 
poniżej. 

                                                             
36 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833); 
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.). 
37 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.).   
38 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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Plan sytuacyjny nieruchomości Abrama Goldberga 
położonej przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. 
Piekarską nr polic. 113 opracowany w roku 1890 
przez inż. architekta Antoniego Tarnawskiego. 
Literą „a” oznaczono parterowy murowany dom 
stojący frontem do ul. Piekarskiej. Rosyjską literą 
„б” zaznaczono stary, drewniany dom 
wybudowany przez Antoniego Engela, rosyjską 
literą „г” oznaczono projektowany narożny, 
jednopiętrowy budynek posadowiony frontem do 
ul. Piekarskiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1459. 

  

Prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku, nieruchomość o nr polic. 113 znalazła się w 
posiadaniu Abrama Goldberga. Z całą pewnością w roku 1889 należała już do Goldbergów. W 
roku 1890 obok stojącego w podwórku dwuizbowego drewnianego domu planował 
wybudowanie jednopiętrowego, murowanego domu mieszkalnego posadowionego frontem 
do ulicy Piekarskiej39. Projekt architektoniczny tego nowego budynku opracował inż. architekt 
Antoni Tarnawski. Prawdopodobnie A Goldberg zamiaru tego nie zrealizował, bowiem na 
planie zabudowy z roku 1911 zaznaczono, że w tym miejscu stał jedynie od strony ul. 
Kramarskiej budynek parterowy i dwa budynki drewniane usytułowane w głębi podwórka. 
Podobnie wyglądała zabudowa tej nieruchomości w latach międzywojennych (plan z roku 
1933)40. 

                                                             
39 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/ (Projekt budowy piętrowego domu na placu przy ul. Piekarskiej 113 przez Abrama 
Goldberga). 
40 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1546 (Plan sytuacyjny nieruchomości pod nr 113); APTM, Zbiór kartograficzny, 
sygn. 49/246/0/-/704 (Plan m. Tomaszowa z 1929 r. wg stanu z 1913 r.); Plan fotogramatyczny (fotoplan) 

Tomaszowa Mazowieckiego z 1933 r. (zbiory prywatne A. Kobalczyka). 
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Rysunek fasady oraz 
przekroje parteru i piętra 
domu Abrama 
Goldberga jaki zamierzał 
on wybudować przy 
skrzyżowaniu ul. 
Kramarskiej z ul. 
Piekarską. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/1459. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z roku 1911 przedstawiający zabudowę nieruchomości o nr polic. 113 przy zbiegu ul. Piekarskiej 
z ul. Kramarską. Na planie sytuacyjnym literą „a” oznaczono budowaną parterową, murowaną oficynę, polską 
literą „b” starą drewniana oficynę, natomiast rosyjską literą „б” parterowy dom przy ul. Kramarskiej. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/1546. 
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Około roku 1911, kiedy właścicielem placu został Jankiel Cymmerman (Zimmerman), 
wybudował on parterową, murowaną oficynę mieszkalną. Projektantem był inż. Karol 
Kleiber41.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt budowy oficyny na placu 
przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. 
Piekarską przez Jankiela 
Zimmermana w 1911 r. projekt 
opracował in. architekt Karol Kleiber. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12549. 

 

W latach 20. XX wieku nieruchomość należała do trzech współwłaścicieli: Milsztajna; Abrama 
Goldberga; Abe Cymmermana (Zimmermana). Pod koniec lat 30. XX wieku stan prawny uległ 
dalszej zmianie i nieruchomość była współwłasnością Machela Jakubowicza, Sury Goldsztein, 
Idy Łęczyckiej zamieszkałej w Częstochowie, Szymona i Dwoi Chojnackich, Iry Zilberberg, Fraia 
Erlicha, Nuty Cymmermana i Ruchli Cymmerman. Mieszkający w tym domu Lajb Cymmerman 
prowadził sprzedaż mięsa, Josef Milsztajn miał mydlarnie. Mieszkały w tym domu także 
rodziny Altera Walda, Ruchli Cymerman i Abrama Walda42. 

                                                             
41 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/14562. 
42 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.). 
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W roku 1938 odnotowano, że nieruchomość posiada powierzchnię 1100 m² i od frontu 
zabudowana była parterowym, murowanym, otynkowanym budynkiem mieszkalnym o pow. 
zabudowy 110 m² oraz poprzecznie usytuowaną parterową drewnianą oficyną mieszkalno-
gospodarczą o pow. zabudowy 56 m². W domu frontowym były trzy mieszkania dwuizbowe i 
jeden sklep. Natomiast w drewnianej oficynie cztery mieszkania dwuizbowe43. Po wojnie jako 
współwłaściciel tej nieruchomości wymieniany jest Stefan Łomiński oraz Antonina i Marian 
małżonkowie Bieńkowscy (w 11/18 całości). Z ustaleń Inspekcji Budowlanej poczynionych pod 
koniec lat 40. XX wieku wynika, że murowany budynek frontowy w wyniku działań wojennych 
miał uszkodzony narożnik, co uniemożliwiało dalsze jego użytkowanie. Remont dokonany z 
środków komunalnych kosztował ponad 269 tys. zł44. Kiedy dawne budynki rozebrano, nie 
zdołałem ustalić.  

Współcześnie przy ul. Grunwaldzkiej 13/15, na placu o pow. 1100 m², ścianą frontową dł. 30 
m równolegle do ulicy, posadowiony jest dwupiętrowy, wysoki na 12 m, dach wielospadowy, 
podpiwniczony, murowany i otynkowany budynek usługowo biurowy o pow. zabudowy ponad 
470 m². Prawdopodobnie wybudowany w latach 2010-2012 W piwnicy sklep instalacji 
sanitarnych F.U.H „Instalator” K. Pawlak, na parterze z wejściem od ul. Grunwaldzkiej 
przedszkole „Iskiereczki”, na piętrach z wejściem od ul. Piekarskiej mieszczą się gabinety 
terapeutyczne, usług kosmetycznych i biura usługowe. Wypada zauważyć, że w latach 2013 -
2018 miało w tym budynku siedzibę Przedszkole „Tomaszek” i Szkoła Podstawowa „Tomek” 
Wspólnoty Chrześcijańskiej „Tomy”. 

18, 20 i 22. Teren parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów - plenerowa siłownia i plac zabaw.  Park 
obejmuje nieruchomości, które były zabudowane do września roku 1939. Zburzone w wyniku 
bombardowania miasta przez lotnictwo niemieckie. 

 
 

 

 

 

 

 

Współczesny widok od strony ul. Grunwaldzkiej na Park Stefanii i Juliana Tuwimów. Fotografia z 2020 r. 

                                                             
43 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczki insp. budowlanej dot. ul. Kramarskiej – Grunwaldzkiej).  
44 Tamże. 
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Park przy ul. Grunwaldzkiej/Piekarskiej/Krzyżowej/Wschodniej na fot. wykonanej około 1973 r. APTM, Tygodnik 
Panorama Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/488/0/1.4.1. 

d. ul. Kramarska nr 18 (d. nr polic. 107 i 107b, plac nr 162); W latach 30. XIX wieku 
nieruchomość, na której znajdował się drewniany, parterowy dom z facjatką i dachem pod 
gontem należała do kapelusznika Majera Katza45. W roku 1849 odnotowano, że poza 
frontowym, pięcioizbowym domem stał drugi dwuizbowy dom z dachem pod gontem, który 
oznaczono jako nr polic. 107b46. W roku 1866 nieruchomość podzielona była na dwie części. 
Frontowy drewniany dom z facjatka należał wówczas do Majera Katz. Wynajmował w nim 
mieszkania dla belfra Jankiela Wakra, blacharza Izaaka Junga, belfra Szmula Gabriela i 
kapelusznika Lejba Jakubowicza. W facjatce miał mieszkanie wyrobnik Szyja Goldberg. W 
domku jaki był w podwórzu mieszkał murarz Icek Majer Markowicz, belfer Lejbuś Wattenberg 
i szklarz Hasel Mygał. Drugi murowany dom i stajnia pod numerem 107b należała w tym czasie 
do Jakuba Szmita i Mordki Katza47. 

Około roku 1897 Szulem Kac wybudował na tym placu od strony ul. Kramarskiej jednopiętrowy 
dom mieszkalny. Projektantem był inż. Wilhelm Sroka48.  

 

                                                             
45 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833). 
46 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.). 
47 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
48 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6472 (O budowie przez Szulema Kaca murowanego, piętrowego domu 
mieszkalnego i murowanego, parterowego budynku gospodarczego pod numerem 107 w Tomaszowie). 
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Projekt z 1897 r. opracowany przez inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Szulema Kaca dotyczący budowy 
jednopiętrowego domu mieszkalnego przy ul. Kramarskiej nr polic. 107. Jak widać na planie sytuacyjnym, od 
strony ul. Kramarskiej obok nowego piętrowego, murowanego domu stał jeszcze jednopiętrowy, drewniany dom 
mieszkalny. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6472.  

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Kramarskiej 18 pozostawała w posiadaniu 
Dawida Kaca. Mieszkała w tym domu rodzina krawców Zająców (Szaja; Estera; Masza; Jankiel 
Zającowie), Chana Jakubowicz i Michał Głogowski49. Była tu też piwiarnia prowadzona przez 
Rajzlę Kurc, która mieszkała przy ul. Bóżniczej 750. 

d. ul. Kramarska nr 20. W roku 1938 odnotowano, że nieruchomość przy ul. Kramarskiej 20 o 
pow. 225 m² znajdowała się w posiadaniu Sali Goldberg, a administrowana była przez Witę 
Bojmal zam. Kramarska 21.  Dom mieszkalny od frontu zajmował 100 m2 zabudowy, mieścił 
trzy mieszkania trzyizbowe i jedno dwuizbowe. W murowanej oficynie było jedno mieszkanie 
dwuizbowe51. We wrześniu 1939 r. w wyniku bombardowania miasta ten i sąsiednie domy 
zostały całkowicie zburzone. 

d. ul. Kramarska nr 22. (d. nr polic. 108, róg ul. Piekarskiej 14) d. dom Berka Blacharowicza a 
w XIX wieku nieruchomość Marka Płat. Opis przy ul. Piekarskiej 14.  

W latach 30. XIX wieku dom o nr polic. 108 leżący na placu (wg. rejestru pomiarowego) nr 161 
należał do szklarza Marka Płata, który przybył do Tomaszowa z Inowłodza52. Był to narożny, 
siedmioizbowy, parterowy, drewniany dom z facjatką i mieszkalnym poddaszem przy zbiegu 
ul. Piekarskiej i Kramarskiej53.  W roku 1849 odnotowano, że nieruchomość pozostawała w 
posiadaniu Gustawa Płata. Poza domem była tam też drewniana, parterowa oficyna54. 

                                                             
49 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
50 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń dla przedsiębiorstw handlowych). 
51 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczka Inspekcji Budowlanej dot. nieruchomości przy ul. 
Kramarskiej nr 20). 
52 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się kapitałów miejskich i nieruchomości z lat 1830-1833). 
53 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.). 
54 Tamże. 
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Około roku 1888 nieruchomość znalazła się w posiadaniu tkacza Berka Blacharowicza. Na 
miejscu drewnianego domu od strony ul. Piekarskiej wybudował on murowany, piętrowy dom 
mieszkalny55. W roku 1911 na tej samej działce wybudował drugi piętrowy budynek 
mieszkalny nad którym rok później nadbudował drugie piętro56.   

 

Rysunek fasady (od strony ul. Kramarskiej) jednopiętrowego domu Berka Blacharowicza przy ul. Kramarskiej nr 
polic. 108, obecnie południowo-wschodnia część parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów. W roku 1911-1912 nad 
tym domem nadbudowano drugie piętro. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/401.  

Z zapisów jakie zawiera Teczka Inspekcji Budowlanej wynika, że nieruchomość w 1938 r. 
znajdowała się w posiadaniu Chany i Chaima Szajewiczów oraz Szymona Potasz (zam. 
Piekarska 14) Pl. T. Kościuszki 25. W budynku frontowym znajdowały się dwa mieszkania 
dwuizbowe, dwa mieszkania trzyizbowe i po jednym mieszkaniu cztero- i pięcioizbowym oraz 
jeden lokal sklepowy. W jednopiętrowej oficynie były dwa mieszkania jednoizbowe i jedno 
dwuizbowe.  W roku 1930 dokonano gruntownego remontu oficyny. Wtedy też wybudowano 
balkon od strony ul. Kramarskiej57. Mieszkali w tym domu Chana Szajewicz, Etta Rozenblum, 
Wolf Pakuła, Icek Zajde, Beniamin Wajkselfisz, Aron Grynszpan, Estera Żółtowska58. Z opisu 
stanu sanitarnego w roku 1937 budynek posiadał odrapane ściany, brudną klatkę schodową, 
a ścieki odprowadzane były wprost na ulicę59. 

                                                             
55 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/401 (Akta budowy przez Berka Blacharowicza murowanego, piętrowego, frontowego 
domu mieszalnego i murowanego, piętrowego, nieogrzewanego, z ustępami budynku gospodarczego pod nr 108 
przy ulicy Kramarskiej w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim). 
56 AŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13103 i 39/1/0/4/15201 (Akta dotyczące prowadzonych budów przez Berka 
Blacharowicza przy ul. Piekarskiej w Tomaszowie). 
57 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczki inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości). 
58 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali z lat 1938-1939). 
59 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.). 



28 
 

  

 

 

 

 

 Ruiny domów w miejscu, gdzie 
obecnie jest Park im. Stefanii i Juliana 
Tuwimów. Fot. z 1939 r. Zbiory 
Wiesława Strzeleckiego. 

 

We wrześniu 1939 r. w wyniku bombardowania miasta przez samoloty niemieckie wszystkie 
zabudowania jakie były na placu przy ul. Kramarskiej 16/18, 20 i 22 uległy zniszczeniu60. 

17/19. (dawniej. nr polic. 112). Piętrowa kamienica stojąca frontem do ul. Piekarskiej a 
szczytem do ul. Grunwaldzkiej (Opis nieruchomości w części dotyczącej nieruchomości przy ul. 
Piekarskiej nr 11/13) 

 

Współczesny widok na kamieniczkę przy ul. 
Piekarskiej 11/13. Fotografia z 2019 r. 

 

Pod koniec lat 40. XIX wieku przy 
południowo-wschodnim rogu 
skrzyżowania ul. Kramarskiej z ul. 
Piekarską został wybudowany 
drewniany, czteroizbowy dom 
mieszkalny o nr polic. 112. Należał on 
do Mendla Birencwajga. Posadowiony 
był na planie prostokąta, dłuższym 

bokiem równolegle do linii zabudowy ul. Kramarskiej. W roku 1866 jako właściciel 
nieruchomości występował Josek Birencwejg. Poza właścicielem w domu tym mieszkał stolarz 
Karol Szmit, wyrobnik Dawid Libersztajn, tokarz Icek Drzymałkowski, wyrobnik Lajzer 
Lejsbaum61. 

Około roku 1890 nowym właścicielem działki został Mosze Mordkowicz. Na placu o nr polic. 
112 i nr działki 146 wyburzył stary drewniany dom i wybudował (frontem do Piekarskiej) 
jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny z mieszkalnym poddaszem, kryty blachą i taką też 
murowaną oficynę od strony wschodniej. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt 
Antoni Tarnowski62. 

                                                             
60 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2350 (Sprawy budowlane Zarządu Miejskiego z 1940 r., wykaz zniszczeń w 
działaniach wojennych 1939 r.), k. 352-355. 
61 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
62 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1328 (O budowie przez Mordkę Mordkowicza murowanego, piętrowego, krytego 
blachą domu (a), takiejże oficyny (b) i drewutni z ustępami na nieruchomości numer 112 przy ulicach: Piekarskiej 
i Kramarskiej w mieście Tomaszowie). 
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W latach międzywojennych jako właściciele wykazywani byli Pajsech i Mordka Wajsbard. 
którzy mieszkali przy Pl. Kościuszki 20. Wówczas wykazywano, że w domu przy ul. Piekarskiej 
11/13 znajdowało się 36 izb i jeden lokal handlowy63. 

Po wojnie, w latach 40. i 50. XX wieku nieruchomość w 1/3 w posiadaniu Zofii i Bronisława 
Czechowiczów, a w 2/3 Ewy i Władysława Woźniaków64. W drugiej połowie lat 40. XX wieku 
miał w tym miejscu pracownie szewską Władysław Woźniak65. 

21. (wg. rejestru pomiarowego miasta w XIX wieku plac o nr 149 i nr polic. 142, w latach 
międzywojennych ul. Kramarska nr 21 i nr 23) Dwa zespolone, jednopiętrowe domy 
mieszkalne stojące w linii zabudowy wschodniej strony ul. Grunwaldzkiej.   

 

Współczesny widok na fasadę dawnego domu Szlamy Kirszbauma przy ul. Grunwaldzkiej 21. Z prawej 
strony widoczne przypory, które dawniej stanowiły ściany drugiej części tego budynku. Fotografia z 
2020 r. 

Na planie miasta z połowy lat 80. XIX wieku plac o nr 149, podobnie jak cały odcinek 
wschodniej strony ul. Kramarskiej (od ul. Piekarskiej do ul. Wieczność) pozostawał 
niezabudowany. Budynki zaznaczone na planie z 1912 r., prawdopodobnie jako parterowe 
wybudowane na początku wieku XX. W roku 1913 Szlama Kirszbaum w oparciu o projekt inż. 
architekta Karola Kleibera nadbudował piętro66. 

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Kramarskiej 21 na której stał 
jednopiętrowy, murowany dom frontowy należał do krawca Izaaka vel Izraela Celtera (5 
mieszkań) i Szlamy Kirszenbauma (7 mieszkań)67. Wówczas w murowanym domu o nr 21 miały 
mieszkania rodziny Majcherka Tenenbauma, Moszka Wipnera, Arona Bojmela, Symchy 

                                                             
63 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 i 1925 r.); 
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/123 (Wykaz właścicieli z lat 1942/1943). 
64 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z lat 1948-1950). 
65 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
66 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15829 (Projekt nadbudowy przez Szlamę Kirszbauma piętra na murowanym, 
parterowym domu i budowy murowanego, piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 142 przy ulicy 
Kramarskiej w mieście Tomaszowie). 
67 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spisy właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
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Modrzewskiego, Joska Hersza Rozenberga, Izraela Celtera, Joska Gitlera, Moszka Hipszera, 
Jakuba Kirszbauma. Moszek Wipner miał w tym miejscu zakład stolarski68. 

W tym samym czasie nieruchomość przy ul. Kramarskiej nr 23 należała do Abrama Icka 
Kupersztocha. Stał w tym miejscu piętrowy dom mieszkalny z 25 izbami. W latach 20 w domu 
Abrama Kupersztocha mieściła się Żydowska Szkoła Żeńska. Obok, od strony południowej przy 
ul. Kramarskiej nr 25 stał drewniany, parterowy dom z mieszkalnym poddaszem należący do 
Eliasza Goldberga, Abe Rubina i Zingera. Po roku 1925 należał do Eliasza Goldberga, G. 
Michlewicza69. Goldberg i Michniewicz zajmowali 4 izby, natomiast Abe Rubin pozostawał w 
posiadaniu 9 izb mieszkalnych i 1 sklepu. W latach 30. W domu tym mieszkały rodziny Wigdora 
Szwarcmana, Sury Cymerman, W. J. Bromberga, Eliasza Goldberga70 oraz Cyrli Lipszyc, Rajzli 
Fajner, Icka Szmula Helemera, Nutena Kahana, Izraela Grynberga, Jakuba Kirszbauma, Zeliga 
Bermanskiego, Józefa Razickiego, Nuty Tyszgarten. W lokalu nr 15 była siedziba Związku 
Rezerwistów Polskich. W domu pod nr 25 mieszkania wynajmował Abram Icek Łęczycki, Efroim 
Milsztain, Noech Wiślicki71. 

 

Po 1945 r. wykazywano, że budynek przy ul. Grunwaldzkiej nr 21 (13 mieszkań) znajdował się 
w 1/12 we władaniu Jana Zająca i w 5/12 należały do Krystyny Rabin (lub Rubin)72. 

23/25. (d. zachodnia część nieruchomości o nr 149, nr polic. 142 a) Dwupiętrowy blok 
mieszkalny TTBS. 

 

Jak zaznaczyłem w opisie posesji nr 23, w latach międzywojennych nieruchomość przy ul. 
Kramarskiej nr 23 należała do Abrama Icka Kupersztocha. Stał w tym miejscu piętrowy dom 
mieszkalny. Po sąsiedzku, od strony południowej przy ul. Kramarskiej nr 25 stał drewniany, 
parterowy dom z mieszkalnym poddaszem należący do Eliasza Goldberga, Abe Rubina i 

                                                             
68 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali 
za lata 1938-1939). 
69 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
70 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.). 
71 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
72 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
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Zingera (od roku 1925 należał do Eliasza Goldberga i G. Michlewicza)73. Goldberg i Michniewicz 
zajmowali 4 izby natomiast Abe Rubin pozostawał w posiadaniu 9 izb mieszkalnych i 1 sklepu. 
W latach 30. w domu pod nr 25 mieszkania wynajmowali Abram Icek Łęczycki, Efroim 
Milsztain, Noech Wiślicki74. Stan sanitarny tej posesji nie odbiegał od innych na tej ulicy. W 
roku 1937 Inspekcja Sanitarna odnotowała, że zlewy wylewano na podwórze skąd ściekały na 
ulice, dół kloaczny przepełniony, odpady nieusuwane75. 

Obecnie na działce nr 12-149/1-2, o pow. 1973 m², w miejscu dawnych drewnianych 
budynków i części budynku murowanego, jaki stał w międzywojniu pod nr 23, posadowiony 
jest frontową ścianą dł. 34 m zwróconą do ulicy, wielorodzinny, wysoki na 11 m, blok 
mieszkalny wybudowany w połowie lat 70. XX wieku. Stanowi własność komunalną i 
mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej. Nieruchomość administrowana przez TTBS. 

24 i 24a. Narożny, jednopiętrowy dom mieszkalny. Podwórko z wjazdem od strony ul. 
Piekarskiej nr 13. Obecnie działka nr 12-92 (w XIX wieku nr placu 160 i nr polic. 109 z tym, że 
wówczas obejmował obszar obecnych nieruchomości nr 24, 24a, 26 i 28). 

 

W latach 30. XIX wieku na placu przy rogu ul. Kramarskiej i Piekarskiej, który według rejestru 
pomiarowego oznaczony był wówczas nr 160 stał drewniany dom, który frontem zwrócony 
był w stronę ul. Kramarskiej, a szczytem do ul. Piekarskiej. Zaznaczono go na planie miasta z 
połowy lat 80. XIX, natomiast na planie z 1913 r. nie występuje. Prawdopodobnie w latach 30. 
XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie znajduje się posesja oznaczona nr 26 stał drewniany, 
dwuizbowy dom mieszkalny z dachem krytym gontem i trzema oknami od strony ulicy. 
Wówczas należał do piekarzy Salomona i Cyrli Gliwickich, którzy do Tomaszowa przybyli z 
Bolesławca k. Wielunia76. W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel nieruchomości 
wymieniana jest Szajndla Gliwicka. Wówczas na placu znajdowały się dwa, drewniane, 
parterowe domy, z których jeden stał przy ulicy a drugi jako oficyna w głębi placu. W obu 
budynkach było 11 izb mieszkalnych. Poza właścicielką mieszkania zajmowali: Mosze 
Mordkowicz; Ryfka Wajsbaum; Dwojra Fuks. Na poddaszu mieszkał krawiec Majer Moszek 
Somer. W oficynie mieli mieszkania Dawid Skórka; Szlama Lajb Zimerman; Josek Lochowski i 
Zelik Piotrkowski77 

                                                             
73 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 i 1925 r.). 
74 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
75 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.). 
76 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.); 
tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.). 
77 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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Nie udało się ustalić, kiedy dom ten został rozebrany. 

W latach 20 i do połowy lat 30. XX wieku był to niezabudowany plac o pow. ponad 3500 m2, 
który okazjonalnie wykorzystywany na boisko sportowe przez Żydowski Klub Sportowy 
„Hakoach”.  Wówczas niezabudowana nieruchomość należała do Natana Gelbarda. 

Jednopiętrowy, ceglany dom ze ściętym północno-wschodnim narożnikiem. Wybudowany 
pod koniec lat 30. XX wieku. Należał do Woty Bojman, Katarzyny Bergholz i Izraela Rozenblata. 
Budynek posadowiono na placu o pow. 1166 m2, pod zabudowę zajmuje 33% placu, ściana 
frontowa dł. 24,5 m, wysokość elewacji 8,0-10,0 m, wysokość kalenicy 10 m. Ściany 
zewnętrzne z palonej, czerwonej cegły, nie tynkowane. Dach dwuspadowy kryty papą. Projekt 
budynku opracował inż. Stanisław Górniak. Budowę prowadzono w latach 1935-1937. Wtedy 
też w podwórku wybudowano budynek gospodarczy i studnię z ręczną pompą78.  

  

                                                             
78 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1721 (Projekt budowy domu Katarzyny Bergholz). 
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Rysunki przedstawiające plan sytuacyjny, widoki elewacji i rzutu domu przy ul. Kramarskiej 24 na projekcie 
wykonanym w roku 1935 przez inż. Stanisława Górniaka na zlecenie Katarzyny Bergholz. APTM, MRN i PMRN, 
sygn. 49/213/0/2.10/1721. 

 

Po wybudowaniu domu na rogu ul. Piekarskiej i Kramarskiej miały tam mieszkania rodziny 
Katarzyny Bergholz, Izraela Rozenblata, (trudnił się wyrobem sukna) i P. Benczkowskiego79.  

Po wojnie w latach 1945-1946 nieruchomość jako mienie opuszczone objęta zarządem 
komunalnym80 a w latach późniejszych w ½ współwłasność Skarbu Państwa i Katarzyny 
Bergholz81. W drugiej połowie lat 40. Mieszkał w tym domu Józef Rolga, który miał sklep z 
tekstyliami przy ul. Jerozolimskiej 6/882. Obecnie nieruchomość administrowana przez TTBS. 

 

 

 

 

                                                             
79 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz osób 
posiadających nieruchomości w latach 1938-1939). 
80 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.). 
81 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
82 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników za 1947 r.). 



34 
 

26 i 26A. (wg. XIX wiecznego rejestru pomiarowego południowa część placu o nr 160). 
Parterowe, jednorodzinne budynki mieszkalne. 

  

Plan orientacyjny, sytuacyjny i rysunki elewacji domu mieszkalnego przy ul. Kramarskiej 26 na projekcie z 1934 r. 
wykonanym na zlecenie inwestorów Rajzli i Arona Drzewieckich. APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1722. 

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Kramarskiej 26 pozostawała w posiadaniu 
Rajzli i Arona Drzewieckich. Rajzla Drzewiecka w 1934 r. w północno-wschodniej części działki 
o pow. 1191 m2, wybudowała parterowy, czteroizbowy budynek mieszkalny o pow. zabudowy 
123 m83. Ściana szczytowa szer. na 6,5 m, dwuosiowa, posadowiona w linii zabudowy 
zachodniej strony ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast ściana frontowa dł. na 10 m zwrócona w 
stronę południową. Budynek parterowy, murowany i otynkowany. Wysokość elewacji 4,5-6,0 
m, wysokość do kalenicy 7 m, dach kryty papą o nachyleniu połaci do 25 stopni.  

 W latach 30. Aron Drzewiecki prowadził w tym miejscu sprzedaż desek84.  

Po 1945 r. nieruchomość w posiadaniu Włodzimierza Sobkiewicza. Obecnie od strony 
południowej na posesji o nr 26A znajduje się budynek jednopiętrowy (piętro to mieszkalne 
poddasze). Jego trzyosiowa ściana frontowa szer. na 13,5 m, wysoka w zakresie 6,5-8,0 m 
również posadowiona w linii zabudowy ulicy. Budynek posiada dach dwuspadowy o wysokość 

                                                             
83 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1712 (Projekt i zezwolenia na budowę domu przy ul. Kramarskiej 
26). 
84 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników za 1947 r.). 



35 
 

do kalenicy 9 m i nachyleniu połaci 30 stopni. Na uwagę zasługuje stylistyka symetrycznego, 
trzyosiowego układu ściany frontowej. Środkowa oś ze ślepym oknem w pasie parteru, a w 
pasie poddasze oknem sklepionym półkoliście. Okna pierwszej i trzeciej osi ze stylizowaną 
neobarokowo ramą stolarki. Nad każdą z osi wyniesiony szczyt ponad gzyms koronacyjny. 
Środkowy szczyt o falistym zwieńczeniu nawiązuje do stylu późnego baroku a dwa pozostałe 
trójkątne, przykryte profilowanym gzymsem. Lico elewacji otynkowane na gładko bez 
szczególnych ozdób architektonicznych tworzy ciekawą kompozycję nawiązującą do XIX- 
wiecznej stylistyki małomiasteczkowych kamieniczek.   

27. (d. zachodnia część nieruchomości nr polic. 142) Plac przy zbiegu ul. J. Słowackiego z ulicą 
Grunwaldzką. Szczyt parterowych budynków handlowo usługowych posadowionych frontem 
do ul. J. Słowackiego 4. 

  

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1887 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości nr polic. 142 
należąca wówczas do Lejba Pakuły. Rosyjska literą „в” (jak polskie „b”) oznaczono drewniany, parterowy dom 
mieszkalny (oficynę) od strony ul. Kramarskiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/251. 

W latach międzywojennych nieruchomość przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. J. Słowackiego 
należał do Estery i Sury Balbin85. Wówczas przy ul. Kramarskiej 27 stał nadal XIX-wieczny, 
niewielki drewniany, parterowy budynek mieszkalny i podobny budynek gospodarczy w głębi 
podwórka. Prawdopodobnie budynki wybudowane przed 1887 r., ale dokładnie, kiedy i przez 
kogo zostały wybudowane nie zdołałem ustalić. W latach 30. XX wieku od strony ul. Wieczność 
plac niezabudowany, ogrodzony drewnianym płotem86. Po wojnie teren w zarządzie MZBM. 
Więcej w opisie zabudowy ul. J. Słowackiego. 

 

 

                                                             
85 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
86 Na podstawie planu miasta z 1933 r. (tzw. fotoplan), kopia w posiadaniu autora. 
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28. Nowy, jednopiętrowy, jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. zabudowy 246 m2 na 
placu o pow. 1527 m2. Dawniej nr polic. 109.  

 

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Kramarskiej nr 28 należała do Zofii i 
Franciszka małżonków Firych87. Franciszek Firych był znanym fryzjerem i miał zakład przy ul. 
św. Antoniego 14. Z zapisów Inspekcji Sanitarnej dokonanych w 1937 r. wynika, że zlewy 
wylewano do nieszczelnego śmietnika88. 

Po wojnie nieruchomość w posiadaniu sukcesorów dawnej właścicielki. W drugiej połowie lat 
40. miał w tym miejscu pracownię szewską Bolesław Sobkiewicz. W latach 90. XX wieku stary, 
drewniany dom uległ spaleniu. Nowy właściciel w głębi placu wybudował jednopiętrowy dom 
mieszkalny o pow. zabudowy 240 m2. Ściana frontowa dł. 16 m, wysoka na 4 do 6 m, wysokość 
do kalenicy 8,5 m. 

30/32. (d. nr polic. 110 i 110a nr placu 159, nr hipot. 163) Dawny budynek fabryczno-
mieszkalny Dawida Rafała Ofmana i Dawida Bornsteina. 

  

Widok na elewację północnej części domu przy ul. Grunwaldzkiej oznaczoną obecnie nr 28. Fotografia z 2020 r. 

                                                             
87 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.); 
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
88 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny miasta, zapisy z 1937 r.). 
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Widok na elewację części 
południowej domu oznaczoną 
obecnie nr 30. Fotografia z 2020 r. 

 

 

 

 

Najprawdopodobniej dopiero w połowie XIX wieku plac przy zbiegu ul. Kramarskiej z ul. 
Wieczność został zabudowany. Frantz Fierich (lub Firych) wybudował tu drewniany, 
parterowy, czteroizbowy dom z czterema oknami od ulicy89. Według urzędowych zapisów z 
roku 1866 nieruchomość o nr polic. 110 na której stał drewniany, parterowy dom mieszkalny 
z mieszkalnym poddaszem nadal należała do Frantza Fiericha. W domu tym poza właścicielem 
mieszkał wyrobnik Walenty Gołębiowski, Chaim Ejdelman i Hersz Zuzowski90. 
Do roku 1890 na nieruchomości nr polic. 110 (plac o nr 159) nadal stał drewniany, parterowy 
dom z 11 izbami mieszkalnymi. Należał do rodziny Firychów. Pod koniec lat 80. XIX wieku plac 
podzielono na dwie nieruchomości, z których ta położona bliżej ulicy Wieczność otrzymała nr 
polic. 110a. W latach 1889-1890 w tym miejscu wybudowano dwufrontowy, jednopiętrowy 
murowany dom, który przetrwał do współczesności. Został on wybudowany przez Dawida 
Rafała Ofmana i Dawida Bornsteina (syn Szlamy) z przeznaczeniem na dom mieszkalno-
fabryczny w którym miały się mieścić sale dla ręcznej tkalni i mieszkania dla właścicieli. 
Projektantem był inż. Antoni Tarnowski91.  
Jak zaznaczyłem wcześniej, był to budynek murowany z cegły, otynkowany, jednopiętrowy z 
poddaszem. Bryła budynku zwarta, choć obecnie może sprawiać wrażenie dwuczłonowej. 
Posadowiony na planie zbliżonym do litery „L” z ściętym południowo-wschodnim narożnikiem. 
Dach dwuspadowy kryty papą. Elewacja symetryczna, wieloosiowa. Od strony południowej 
ośmioosiowa, w ściętym narożniku jednoosiowa a od strony wschodniej siedemnastoosiowa 
(po rozdzieleniu według obecnie obowiązującej numeracji, nr 28 posiada fasadę 
dziewięcioosiową z sienią w osi środkowej, natomiast nr 30 ma elewację wschodnią 
sześcioosiową z sienią w trzeciej osi). Okna prostokątne, pierwotnie w pasie piętra ujęte 
profilowanymi obramieniami. Obecnie jedynie niewielkie gzymsy naczółkowe. W pasie 
parteru z wydatnymi parapetami. W układzie poziomym elewacja rozdzielona podwójnym 
gzymsem nad parterem. Dawniej w ściętym narożniku uwypuklonym niewielkim ryzalitem 
znajdowało się wejście do lokalu handlowego, obecnie zamurowane. Nad nim balkon 
wspornikowy. Tą część elewacji wieńczy ozdobny, szczyt złożony z trzech płyt z których 
środkowa w kształcie prostokąta zdobiona w płytkiej niszy trema czteroramiennymi 
gwiazdami. Na zwieńczeniu elewacji profilowany gzyms koronacyjny, od dołu arkadowy. 

                                                             
89 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Wykaz ognisk, akta tyczące się składki na narzędzia ogniowe z 1849 r.). 
90 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
91 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/874 (Akta dotyczące 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); tamże, sygn. 39/1/0/4/874/1 (Projekt budowy murowanego, piętrowego 
domu z salami fabrycznymi dla ręcznych warsztatów sukienniczych i murowanego, krytego blachą budynku 
gospodarczego z ustępami, na pustym placu pod numerem 110, na rogu ulic Wieczność i Kramarskiej w mieście 
Tomaszowie guberni piotrkowskiej, przez właściciela D. Offmana). 
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Powyżej rysunki z planu sporządzonego w roku 1889 przez inż. architekta A. Tarnowskiego przedstawiające 
fasadę budynku przy ul. Kramarskiej 110a, plan sytuacyjny, przekroje i rzuty. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/874. 



39 
 

Około roku 1903 Dawid Bornstein na swojej części placu do domu frontowego nr polic. 110a 
dobudował piętrową oficynę. Projektantem był inż. Karol Kleiber (część domu od strony 
północnej, obecnie Grunwaldzka nr 28)92. Oficyna to budynek murowany z cegły, otynkowany, 
jednopiętrowy z poddaszem i w 1/3 z piwnicą, dach kryty pomalowaną blachą żelazną. W 
układzie wewnętrznym jednotraktowy i jednoklatkowy. Elewacja frontowa siedmioosiowa. 
Stropy na belkach drewnianych, dach jednospadowy kryty papą. W podwórku wybudowano 
też nową cembrowaną studnię z żelazną pompą. W roku 1905 do D. Bornsteina należała 
północna część domu frontowego, w której na parterze mieściła się sala fabryczna i 7 pokoi, a 
na piętrze cztery pokoje i kuchnia. Wartość domu i oficyny oszacowano na 10 053 rubli (razem 
z placem wyceniono na 13 tys. rubli)93.  

 

Fragment planu z 1903 r. opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera dotyczący budowy oficyny przy ul. 
Kramarskiej 110a przez Dawida Bornsteina. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9979. 

Na początku XX wieku, prawdopodobnie około roku 1906 część należąca do D. Bornsteina 
(pow. działki 832 m2) przeszła we władanie Józefa vel Izaaka Schepsa, który również był 
fabrykantem sukna. W dawnych pomieszczeniach fabrycznych miał ręczną tkalnię wełny. 
Produkował sukno różnych gatunków. Zatrudniał do 30 robotników. W latach 
międzywojennych nieruchomość pod nr 30 należała do Mosze i Ignacego Szepsów. W budynku 
frontowym i oficynie było 17 izb mieszkalnych. W domu głównym były trzy mieszkania 
dwuizbowe, jedno mieszkanie trzyizbowe, dwa mieszkania czteroizbowe i jedno mieszkanie 
pięcioizbowe. Według opisu Inspekcji Budowlanej z 1938 r. dom mieszkalny przy ul. 
Kramarskiej nr 30 pozostawał w posiadaniu Ryfki Szeps, a oficyna pofabryczna należała do 
Ignacego Szepsa, który w 1937 r. uruchomił w niej ręczna tkalnię. Wówczas w domu tym 

                                                             
92 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9979 (Plan budowy przez D. Bornsteina murowanej, jednopiętrowej oficyny na placu 
przy ul. Kramarskiej nr 110a). 
93 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe 
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/962 (Akta nr 5 dotyczące pożyczki nr 229, deklaracje właściciela 
nieruchomości). 
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mieszkały rodziny Ignacego Szepsa, Ryfki Szeps, Fiszela Wortmana, Henocha Rapaporta, 
Bajrucha Breslera i Mojżesza Goldberga94.  

We wrześniu 1939 r. budynek mieszkalny uszkodzony w wyniku bombardowania, 
zabezpieczony prowizorycznie a wyremontowany dopiero w 1947 r. ze środków 
komunalnych95. Po wojnie w latach 1945-1946 nieruchomości przy ul. Kramarskiej 30 (po 
rodzinie Szepsów) i Kramarskiej 32 (po rodzinie Steinowicz-Chęcińskich) zaliczono do 
opuszczonych i objęto zarządem komunalnym96. W latach późniejszych w posiadaniu Piotra 
Grabowskiego, Stanisława Pawlika, Józefa Stolara97.  

Część domu i oficyna od strony południowej o nr 32 (ul. Wieczność 6) znalazła się w posiadaniu 
Chai i Szymona Febera oraz Joska Cukiermana98. Do końca lat 20. XX wieku wynajmowali oni 
dawne pomieszczenia pofabryczne dla Żydowskiej Szkoły Żeńskiej. W latach 30 miały w tej 
kamienicy mieszkania rodziny Lai Krymałowskiej, Chai Feber, Dawida Mottenberga, Szlamy 
Chila Czosnowskiego, Beli Plamki, Joska Jurkiewicza, Chai Gitli Ferber, Szyi Nusena 
Birencwajga, Motla Januszewskiego99. Pod koniec lat 30. XX wieku jako właściciele 
nieruchomości wykazywani byli Sz. Sztajnberg, Sz. Feber i J. Chęciński. W roku 1937 
nieodnawiany budynek posiadał odrapane ściany, zanieczyszczone ustępy, a dół kloaczny 
umiejscowiony 6 m od studni100. 

Po wojnie ½ nieruchomości w posiadaniu miasta i administrowana przez MZBM, a druga część 
po ½ udziału w posiadaniu M. Szymańskiego i J. Goździka. Pewną ciekawostką może być 
informacja, że w drugiej połowie lat 40. XX wieku mieszkający w tym miejscu Ignacy Misiak 
trudnił się dorożkarstwem i posiadał w podwórku wozownie i stajnię, w której trzymał 
konia101.  

                                                             
94 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922 i 1925); tamże, 
sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-
1939). 
95 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1708 (Teczki Inspekcji Budowlanej ZM). 
96 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.). 
97 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
98 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z lat 1922 i 1925). 
99 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2283 (Spis kupców z 1938 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali 
za lata 1938-1939). 
100 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2178 (Stan sanitarny, teczka z 1937 r.). 
101 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Wykaz podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
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Widok na ul. Grunwaldzką od strony ul. Słowackiego. Fotografia z 2020 r. 
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