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Ul. H. KOŁŁĄTAJA  

 

(dawniej ul. Św. Władysława, ulica była też nazywana Władysławską) 

Ulica Księdza Hugona Kołłątaja rozpoczyna się przy ul. Warszawskiej i biegnie w kierunku 
wschodnim do ul. Konstytucji 3 Maja, stanowi więc łącznik pomiędzy ul. Warszawską a ul. 
Konstytucji 3 Maja. W środkowym biegu łączy się z początkiem ul. Długiej. 

Ul. Św. Władysława została wytyczona i prawdopodobnie nazwana w 1826 r. Co prawda na 
planie miasta z 1826 r. nie ma jeszcze nazwy, ale na planie z 1831 r. i urzędowych dokumentach 
sprzed 1830 r. nazwa jej nazwa jest już uwidoczniona. Tak więc należy do najstarszych ulic 
miasta. Być może, nieprzypadkowo Antoni hr. Ostrowski na patrona tej ulicy wybrał Św. 
Władysława w celu nawiązania do patrona swojego brata Władysława Tomasza hr. 
Ostrowskiego (1790–1869). Taka nazwa ulicy Św. Władysława obowiązywała (z wyjątkiem lat 
okupacji niemieckiej 1915-1918 i 1940-19451) do końca lat 40. XX wieku, kiedy to Miejska Rada 
Narodowa zmieniła jej nazwę na Karola Marksa (w 1949 r.), a zapewne niedługo później na ks. 
Hugona Kołłątaja. 

Około roku 1830 r. stało przy tej ulicy kilkanaście drewnianych domów mieszkalnych i podobna 
ilość budynków gospodarczych (nie licząc tych przy zbiegu z ul. Warszawską było ich 14). Do 
pierwszych mieszkańców, którzy zamieszkali przy ul. Św. Władysława w latach 1826-1831 i 
posiadali własne domy należą: Marcin Kleszczyński (dom parterowy z facjatką o nr polic. 385); 
Samuel Preys (dom parterowy z facjatką o nr polic. 386); Józef Domaradzki (dom parterowy 
jednoizbowy pod gontem nr polic. 387); Ernest Roland (nr polic. 388); Tomasz Matuszczak 
(dom parterowy, czteroizbowy nr polic. 389); Szymon Lisowski (lub Lizerski) (dom parterowy, 
4-izbowy z facjatką o nr polic. 390); Walenty Furgalski (dom drewniany z jedną izbą o nr polic. 
391); Jan Tomaszewski (dom czteroizbowy o nr 392); Józef Świtałkowski (dom jednoizbowy nr 
polic. 393); Andrzej Zakrzewski (dom drewniany pod gontem o nr polic. 394); Dawid Westman 
(dom dwuizbowy nr polic. 395); Antoni Lachocki (lub Lachowski) (dom dwuizbowy o nr polic. 
396); Fryderyk Wendland (dom nr polic. 398). 

Taki stan zabudowy przetrwał do lat 80. XIX wieku. Dopiero wtedy rozpoczęto budowę kilku 
murowanych domów piętrowych. Niestety do współczesności z budynków XIX-wiecznych 
przetrwała do współczesności jedynie jednopiętrowa kamieniczka pod nr 12, dom pod nr 24 i 
30 oraz piętrowe oficyny pod nr 16 i 30. Do dziś stoją i są nadal zamieszkałe wybudowane na 
początku XX wieku narożne, dwufrontowe murowane domy pod nr 19 (ul. Warszawska 24) i 
nr 2/4 (ul. Warszawska 16/18) jak również budynki na posesjach oznaczonych numerami 14, 
19, 20 i 22.  

Nieomal przez cały XIX wiek była to ulica nieposiadająca utwardzonej nawierzchni i nocnego 
oświetlenia. Pierwszy bruk położono dopiero około roku 18982. Pierwsze uliczne lampy 
oświetlenia elektrycznego pojawiły się po 1923 r. 

                                                           
1 W latach 1915-1918 była to Władislausstraße (Władysławska) a w latach 1940-1945 Höllenstraße (Piekielna). 
2 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/2.10/3563 (Brukowanie ul. Św. Władysława i 
części ul. Gustownej). 
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Na koniec lat 30. XX wieku przy tej ulicy mieszkało 740 osób, a w tej liczbie 363 chrześcijan i 
377 Żydów3. 

 

Zabudowa ul. Św. Władysława na fragmencie planu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 1831 r. Wówczas place 
(nr polic. od 387 do 398, nr rej. pomiarowego od 380 do 390) położone po północnej stronie tej ulicy rozciągały 
się do skraju lasku osady Lipianki. Obecnie jest to ul. Krucza. Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór 
kartograficzny, sygn. 1/402/0/-/349-2. 

  

Fragment planu miasta Tomaszowa z 1886 r. z numeracją działek według rejestru pomiarowego i ówczesną 
zabudową. Zbiory Jerzego Pawlika, kopia w zbiorach autora.  

                                                           
3 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2582 (Statystyka za lata 1938-1939). 
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Zabudowa zachodniego fragmentu ul. Św. Władysława na planie (?) z 1910 r. Zbiory Archiwum Państwowego  
w Łodzi. 

 

Ul. Św. Władysława na fragmencie planu miasta z roku 1920. Zbiory APTM. 
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Ul. Św. Władysława na fragmencie planu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 1936 r. (tzw. Fotoplan) 

Nr 1/3. (ul. Warszawska 24, d. nr polic. 385 i 385a) Jednopiętrowy, dwufasadowy, narożny 
dom przy zbiegu z ul. Warszawską i parterowa przybudówka od strony ul. Kołłątaja.  

  

Widok na budynki posesji przy ul. Kołłątaja 3. Na pierwszym planie parterowa przybudówka w której mieścił się 
sklep z artykułami metalowymi zwany „żelaznym”. Fotografia z 2022 r. 

Opis historii i rodzaju zabudowy nieruchomości 1/3 przy zbiegu ul. Św. Władysława z ul. 
Warszawską zawarłem w charakterystyce ul. Warszawskiej. Poniżej ograniczam się do 
ogólnego opisu tego miejsca. 

Pierwszym właścicielem tej nieruchomości był Marcin Kleszczyński, który przybył do 
Tomaszowa Mazowieckiego z Warszawy. On też wybudował na placu, który w rejestrze 
pomiarowym miasta oznaczony był numerem 268, parterowy, drewniany dom mieszkalny o 
nr polic. 385. Był to budynek stojący frontem do ulicy Warszawskiej, czteroizbowy z lokalem 
na sklep i jednoizbowym mieszkaniem w facjatce. Od frontu posiadał 4 okna, dach 
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dwuspadowy kryty gontem4. Poza właścicielem, pierwszymi mieszkańcami tego domu były 
rodziny szewca Piotra Gwiaździńskiego i czeladnika sukiennego Jana Lawera. 

Murowany, jednopiętrowy dom, który stoi obecnie przy zbiegu ul. Kołłątaja z ul. Warszawską, 
został wybudowany około roku 1896 przez Andrzeja Gąsiorowskiego. Projekt architektoniczny 
autorstwa inż. architekta Wilhelma Sroki5. Południowa ściana tego domu pozostaje w linii 
zabudowy ul. Kołłątaja i łączy się z parterową przybudówką.  

Pod koniec XIX wieku nieruchomość o nr polic. 385 znalazła się w posiadaniu Karola Augusta 
Wolermana6. Prawdopodobnie po roku 1923 dom stał się własnością Konstantego Kaweckiego 
a później Antoniego Sochy7. W latach międzywojennych w domu tym od strony ul. św. 
Władysława mieścił się Dom Rolniczo-Handlowy z narzędziami, nawozami sztucznymi, 
nasionami, wapnem, smołą, olejami i smarami. Był tu też zakład fryzjerski Adolfa Ryferta i 
Kernchena. Mieszkały w tym domu rodziny Koplewiczów, Rozenblumów, Kufartów, piekarza 
Piotra Kopańskiego i Sochów. Po wojnie dom nadal w posiadaniu Agnieszki i Antoniego Sochy 
oraz Józefa Stańczyka. Przez pewien czas była w tym miejscu sklep-piekarnia nr 3 PSS „Społem” 
oraz w opisanej poniżej przybudówce od strony ul. Kołłątaja, sklep zwany „żelaznym”, który 
kontynuował tradycje Domu Rolniczo-Handlowego. W podwórku w lewej oficynie była pralnia 
i stajnia, a w prawej piekarnia8. W latach 90. XX wieku w miejscu sklepu z artykułami 
metalowymi umiejscowił się sklep z sprzętem elektronicznym i gospodarstwa domowego 
BartPol. 

Od strony ul. Kołłątaja, frontem do tej ulicy posadowiony jest parterowy budynek wzniesiony 
w latach powojennych, w którym przez wiele lat mieścił się wskazany wcześniej sklep zwany 
„żelaznym”. Sklep specjalizował się w handlu budowlanymi artykułami metalowymi, drobnym 
sprzętem dla rolników i gospodarstwa domowego. Budynek posadowiony w linii zabudowy ul. 
Kołłątaja, na planie prostokąta, elewacja frontowa pięcioosiowa, symetryczna, otynkowana na 
gładko zwrócona ku południowi. Dach jednospadowy opadający w kierunku północnym. W 
osiach skrajnych wysuniętych ryzalitem do przodu, umiejscowiono duże okna wystawowe. W 
trzech osiach środkowych były dwa okna i drzwi wejściowe do sklepu. Elewację na wysokości 
stropu parteru przecina gzyms ciągnący się na całej długości budynku. Ponad nim gładka ściana 
zwieńczona niewielkim gzymsem koronacyjnym. Otwory okienne w obramowaniu 
podkreślonym kolorystycznie. 

Obecnie narożny, jednopiętrowy dom jak i parterowa przybudówka od strony ul. Kołłątaja 
stanowi własność i siedzibę oddziału banku Pekao.  

                                                           
4 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z 1849 r.); tamże, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się 
nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
5 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/5720 
(Budowa domu przez Andrzeja Gąsiorowskiego w Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/3/2422 (Nabycie praw 
własności przez Andrzeja i Antoninę Gąsiorowskich do posesji 385 i 385a w Tomaszowie). 
6 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
7 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.); tamże, sygn. 49/7/0/-/III-1260 
(Spis właścicieli nieruchomości z roku 1929); APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.10/1703 (Budowa drogi 
państwowej nr 14). 
8 Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Teczka Inspekcji 
Budowlanej Wydziału Technicznego ZM, opis z roku 1938. 
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Budynki wpisane do Gminnej Ewidencji zabytków pod poz. 163. Elewacja frontowa jak i cały 
budynek gruntownie odnowiony. Fasada zachowała dawne ozdoby architektoniczne. 

 

Powyżej plan sytuacyjny, a obok rysunek południowej fasady narożnego domu Gąsiorowskiego przy zbiegu ul. 
Św. Władysława z ul. Warszawską nr polic. 385a z projektu inż. Architekta Wilhelma Sroki wykonany w 1896 r. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5720. 

 

Nr 2/4. Warszawska 16/18 (d. nr polic. 454, 455a/hipot.448) dwupiętrowa czynszowa 
kamienica Kolersztajnów wybudowana około 1910 r.  

  

 

 

 

 

Dwupiętrowa, narożna kamienica przy zbiegu 
ul. Kołłątaja z ul. Warszawską. Od strony ul. 
Kołłątaja brama wjazdowa na teren 
podwórka. Fotografia wykonana po remoncie 
elewacji w 2022 r. 

 

Dwupiętrowa, narożna, dwufasadowa kamienica ze ściętym przy ul. Kołłątaja 2 (d. ul. św. 
Władysława nr polic 455) została wybudowana około roku 1910 przez Chaima Hersza 
Kolersztajna. W Archiwum Państwowym w Łodzi zachowały się dokumenty dotyczące budowy 
na placu nr polic. 455 przy ul. Św. Władysława dwupiętrowego domu, oficyny i budynków 
gospodarczych których projektantem był inż. architekt Karol Kleiber9. W tym czasie na tej 
posesji wzdłuż ul. Warszawskiej stał już jednopiętrowy, murowany budynek mieszkalno-
handlowy.  

                                                           
9 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11629 (Akta dotyczące projektu i budowy przez Chaima Kolersteina murowanego, 
dwupiętrowego domu, oficyny i drewutni pod numerem 455 w mieście Tomaszowie). 
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Wejście do domów i wjazd na dziedziniec tej posesji prowadził przez bramę przejazdową od 
strony ul. Kołłątaja. Poniżej przedstawiam rysunki z projektu budowy tego domu.  

 

 

Plan orientacyjny i sytuacyjny nieruchomości przy ul. Św. Władysława nr polic.455 jaki załączono do projektu 
budowy nowego dwupiętrowego murowanego domu i oficyny przez Chaima Kolersztajna. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/11629. 

 

Rysunek fasady północnej kamienicy przy ul. Św. Władysława 2 stanowiący załącznik do projektu budowy 
nowego domu i oficyny przez Chaima Kolersztajna. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11629. 
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Rysunek zachodniej fasady kamienicy przy ul. Św. Władysława 2 (widok od strony ul. Warszawskiej) oraz rzuty 
poszczególnych kondygnacji na projekcie z 1910 r. autorstwa inż. architekta Karola Kleibera. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/11629. 

W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu braci Chaima, Moszka i Abrama 
Kolersztajnów i Chila Terzlera10.  

Do roku 1937 na drugim piętrze budynku przy ul. św. Władysława 2/4 mieściła się Ekspozytura 
Wojewódzkiego Funduszu Pracy. Od roku 1938 w pomieszczeniach po biurach Ekspozytury 
Funduszu Pracy umiejscowiono Miejski Komitet Pomocy Zimowej a po 15 grudnia 1939 r. 
zmagazynowano tam książki z Biblioteki Miejskiej11. 

Po wojnie jako właściciele nieruchomości przy ul. Kołłątaja 2 wykazywani byli Helena i Jan 
Brzozowscy oraz Antonina Kaczyńska12. 

Historia zabudowy tego miejsca została szerzej przedstawiona w opisie zabudowy ul. 
Warszawskiej. 

 

                                                           
10 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.); 
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940).  
11 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczki Inspekcji Budowlanej dot. posesji przy ul. św. 
Władysława 2). 
12 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
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Rzut parteru domu przy ul. św. Władysława nr 2 z zaznaczeniem lokali sklepów według planu z 1950 r. Zbiory 

APTM. 

  

Widok na frontową i szczytową ścianę domu przy ul. Kołłątaja 2/4. Wcześniej do tej szczytowej ściany przylegała 
tylna ściana XIX-wiecznego budynku fabrycznego w którym przed 1990 r. mieściło się Tomaszowskie 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Filcowych Przemysłu Terenowego „Skogar”. 
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Nr 7, 9. (d. nr polic. 386 i 387). Współczesne budynki jednorodzinne. W XIX wieku 
nieruchomość Samuela Preisa a później Antoniego Kota i Józefa Homy.  

 

Widok na współczesną zabudowę przy ul. Kołłątaja nr 3 i 5. Fotografia z 2022 r. 

  

Widok na fragment domu przy ul. Kołłątaja 7. 
Fotografia z 2022 r. 

Nieruchomość przy ul. Kołłątaja nr 7 
przed 1915 r. oznaczona była numerem 
policyjnym 386, a plac w rejestrze 
gruntów nosił nr 379. Zachowane 
dokumenty archiwalne wskazują, że jej 
pierwszym właścicielem był Samuel Prejs 
(Prajs)13. W roku 1831 plac był 
zabudowany i stał na nim parterowy, 
drewniany dom mieszkalny. Posiadał on 
dwie izby mieszkalne na parterze i jedną 
izbę w facjatce na poddaszu. Dach 
dwuspadowy pod gontem. W ścianie 
frontowej miał dwa okna. W głębi placu 

stał drugi drewniany dom mieszkalny pod gontem, a z prawej strony w granicy działki 
drewniana szopa14. W latach 30 i 40. XIX wieku poza właścicielem mieszkał w nim piekarz 
Moszek Salomonowicz oraz wyrobnicy Fryderyk Klump i Dorota Jakiel. 

W roku 1866 jako właściciel domu występuje Rozalia Prajs. Ze złożonej przez nią wówczas 
deklaracji podatkowej o stanie dochodów z domu wynika, że budynek główny posiadał 
wymiary 46 na 46 łokci. Na parterze mieszkała właścicielka oraz rodziny wyrobników Krystiana 
Henicha i Stefana Szwartza. Na poddaszu miał mieszkanie Heydrich Wandrym15.  

W latach 80. XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Antoniego Kota. Około roku 
1887 zlecił on inż. architektowi Antoniemu Tarnawskiemu wykonanie projektu na budowę 

                                                           
13 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
14 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 
1830-1831). 
15 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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jednopiętrowego murowanego domu frontowego w miejscu starego domu drewnianego i 
jednopiętrowej oficyny w miejscu drewnianych budynków gospodarczych stojących wzdłuż 
południowo-wschodniej granicy16. Nie jest pewne czy zamiar ten w całości zrealizowano, 
albowiem na planie miasta z 1912 r. budynek jednopiętrowej kamienicy nie występuje, a 
jedynie oficyna (z 1889 r.) stojąca szczytem do ulicy Św. Władysława.  

 

Rysunki elewacji i rzuty z projektu budowy jednopiętrowego domu mieszkalnego i piętrowej oficyny przy ul. św. 
Władysława nr polic. 386 przez A. Kota. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/741. 

  

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1887 r. nieruchomości przy ul. 
Św. Władysława nr polic. 386. Rosyjskimi literami 
„a” i „б” oznaczono projektowany jednopiętrowy 
dom i oficynę, natomiast rosyjską literą „в” (jak 
polskie „b”) stary drewniany, parterowy budynek 
w podwórku. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/741. 

 

                                                           
16 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/741 (Plan budowy jednopiętrowego domu mieszkalnego i piętrowej oficyny przy ul. 
św. Władysława nr polic. 386 przez A. Kota). 
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Projekt oficyny z budynkiem gospodarczym na nieruchomości przy ul. św. Władysława nr polic. 386 opracowany 
w 1887 r. przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego na zlecenie Antoniego Kota. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/741. 

W połowie lat 90. XIX wieku jako właściciel domu pod nr 386a wymieniany jest Marcin 
Hildebrod (obecnie parking i garaże przy ul. Kołłątaja 7a) natomiast właścicielem domu pod nr 
386 jest Józef Homa17. W roku 1898 Józef Homa wybudował w podwórku parterową, 
murowana oficynę. Projektantem tego budynku był inż. K. Kleiber18. 

  

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. św. Władysława 
nr polic. 386 opracowany przez inż. architekta K. 
Kleibera w 1912 r. na zlecenie Józefa Homy w związku z 
planowaną budową parterowej oficyny w głębi 
podwórka. Szczytem do ulicy stał jednopiętrowy dom, 
po środku podwórka drewniany, parterowy dom, wzdłuż 
zachodniej granicy parterowy budynek oficyny, a w głębi 
podwórka parterowa oficyna oraz planowana budowla. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15152. 

                                                           
17 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896-1898 r.). 
18 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/15152 (Projekt budowy parterowej oficyny przez Józefa Homę przy ul. św. 
Władysława pod nr polic. 386). 
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Rysunek fasady, rzut i przekrój oficyny jaką 
wybudowano w głębi podwórka przy ul. św. 
Władysława nr polic. 386. Projekt opracowany przez 
inż. architekta K. Kleibera w 1912 r. na zlecenie Józefa 
Homy w związku z planowaną budową parterowej 
oficyny w głębi podwórka. Obecnie posesja nr 7a 
zabudowana w tym miejscu garażami. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/15152. 

 

W roku 1922 według wykazu właścicieli domów posesja przy ul. Św. Władysława nr 7 (d. nr 
polic. 386) należała do Icka Szwarcmana. W latach późniejszych drewniany, parterowy dom 
stojący w podwórku przy ul. Św. Władysława 7 należał do Icka Boguchwała19. Poza rodziną 
właściciela w domu, który zajmował dwie izby, drugie dwuizbowe mieszkanie wynajmował 
Josek Szwarcman20. Łącznie w domach Szwarcmana i Boguchwała (Św. Władysława nr 7) było 
19 izb mieszkalnych. W latach powojennych jako władająca tą nieruchomością była 
wykazywana Helena Janiecka21. 

Opisana powyżej nieruchomość przy ul. Kołłątaja nr 7 graniczyła od strony wschodniej z 
placem oznaczonym w rejestrze pomiarowym gruntów nr 380 i nr polic. 387. Od roku 1915 
posesja ta została oznaczona numerem porządkowym 9. W latach międzywojennych należał 
do Borucha Gryncholca i Rozentala. Obecnie od strony ul. Kołłątaja jest to niezabudowany plac 
a na jego północnej części stoi wielorodzinny, czteropiętrowy blok mieszkalny 
przyporządkowany do ul. Długiej nr 1/2. 

Na początku lat 30. XIX wieku plac ten na zasadzie wieczysto-dzierżawnej należała do Morica 
Szperlinga. W spisie ognisk za 1831 r. wykazano, że stał tam parterowy, jednoizbowy 
drewniany dom oznaczony nr polic. 387 z dachem pod gontem. W dachu był jeden komin, a w 
ścianie frontowej jedno okno22. W latach 40. XIX wieku jako właściciel nieruchomości 
wykazywany był stolarz Józef Domaradzki, który do Tomaszowa przybył z Ujazdu. Następnie w 
latach 60. XIX wieku nowy właściciel, kowal Lajzer Steinberg, deklarował w zeznaniu 
                                                           
19 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
20 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
21 APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i 
ich właścicieli z 1971 r.), k. 305-310.  
22 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
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podatkowym, że dom pod nr 387 posiada wymiary 38 na 60 łokci, jest w nim jedno mieszkanie 
a w dobudowanej do niego przybudówce mieści się kuźnia. Dom i kuźnia zajmowana jest 
wyłącznie przez właściciela23. 

Pod koniec XIX wieku jako właściciele nieruchomości wykazywana była rodzina Haskiela 
Steinberga24. Natomiast w roku 1922 jako właściciele wykazywani są Grynholc i Rozenblum, a 
pod koniec lat 30. XX wieku ich sukcesorzy Boruch Gryncholc, Hersz Edelman i Ruchla Balbin25. 

 

Nr 6/8/10 Teren niezabudowany z parkingiem sklepu Kaufland.  

 

 

 

 

 

 

Widok od strony ulicy na częściowo 
ogrodzony parking sklepu sieci „Kaufland” 
przy ul. Kołłątaja 4-10. Fotografia z 2022 r. 

 

W XIX wieku nieruchomości o nr polic. 454 i 455 zajmowane były najpierw przez przędzalnię 
„Stara Filatura”, później zabudowania przemysłowe kupca Ferdynanda Wohla, a następnie 
budynki fabryki sukna Dawida Bornsztajna. W latach 1940-1945 podczas okupacji niemieckiej 
w posiadaniu Alfreda Kiersta. Po wojnie przejęte przez Skarb Państwa a w 1950 r. przekazane 
w użytkowanie Mazowieckim Zakładom Przemysłu Wełnianego. W styczniu 1957 r. 
wydzielono część działki fabrycznej o pow. 7 730 m2, która od północy przylegała do ul. 
Kołłątaja. Teren ten został objęty w posiadanie przez nowo utworzone Tomaszowskie 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Filcowych Przemysłu Terenowego. Następcą tego zakładu 
zlokalizowanym w tym samym miejscu przy ul. Kołłątaja 4-10 był Zakład „SKOGAR” Łódzkich 
Zakładów Przemysłu Skórzanego, który w późniejszym czasie przekształcono w Zakłady 
Przemysłu Skórzanego „Nako”26. 

Szczegółowy opis historii tego miejsca w wieku XIX i na początku wieku XX, przedstawiłem w 
części opracowania dot. zabudowy ul. Warszawskiej (nieruchomość nr 8/14) i ul. Konstytucji 3 
Maja (nieruchomość nr 1/3).  

                                                           
23 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
24 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
25 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 i 1929 r.); 
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1703 (Budowa drogi państwowej nr 14); SRP, Teczka Inspekcji 
Budowlanej Wydziału Technicznego ZM, opis z roku 1938. 
26 APTM, Zakłady Przemysłu Skórzanego „Nako” w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: ZPSN), sygn. 49/346/0/-/70 
(Dokumenty przejęcia zakładów: Zakład kuśniersko-krawiecki, Zakład konfekcji, Zakład Wyrobów Filcowych, 
1962-1964). 
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Plan sytuacyjny z 1894 r. przedstawiający położenie i zabudowę fabryki Ferdynanda Wohla. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/…. 

  

Rysunki budynku tkalni po dobudowie piętra nad budynkiem magazynowym z 1894 r. dokonanym przez Dawida 
Bornsteina w 1910 r. W latach 1953-1993 w tym budynku mieściły się hale produkcyjne Zakładów Przemysłu 
Skórzanego „SKOGAR” - Zakład Wyrobów Filcowych Przemysłu Terenowego w Tomaszowie Mazowieckim. Po 
prawo fasada boczna widziana od strony ul. Św. Władysława. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/…  

W tej części chciałbym przedstawić uzupełnienie w zakresie dotyczącym utworzonego w roku 
1957 przedsiębiorstwa produkcji obuwia tekstylnego pod nazwą Tomaszowskie 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Filcowych Przemysłu Terenowego, jako że zajmowało teren 
przylegający do ul. Kołłątaja. Poniżej przedstawiam plan sytuacyjny z 1956 r. obrazujący 
położenie i zabudowę tworzonego w tym czasie przedsiębiorstwa pod nazwą Tomaszowskie 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Filcowych Przemysłu Terenowego przy ul. Kołłątaja 2/10. 
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Plan sytuacyjny według stanu z 1956 r. przedstawia położenie i zabudowę terenu wyłączonego z MZPW a 
objętego w posiadanie przez TPWF. APTM, ZPSN, sygn. 49/346/0/-/2 (Plany sytuacyjne).  

Teren Zakładu Produkcji Obuwia Filcowego to ponad 5 700 m2 na którym stał jednopiętrowy, 
ceglany budynek fabryczny z 1896 r. z piętrem nadbudowanym w 1910 r. (o wymiarach 
zewnętrznych: dł. 60 m, szer. 8,5 m i wys. 11 m, 606 m2 pow. użytkowej), wolnostojący, 
parterowy budynek murowanych ustępów, drewniany budynek szopy magazynowej, bunkier 
wykorzystywany na magazyn paliw, murowany śmietnik i kilka mniej znaczących drewnianych 
szop. Całość ogrodzona betonowym płotem. Jedyna brama wjazdowa od strony ul. Kołłątaja. 
W głównym budynku na parterze znajdowała się portiernia z wejściem od strony ulicy, 
magazyn przygotowawczy, taśma produkcyjna nr 1 i stolarnia. Na piętrze były biura z 
gabinetem dyrektora i kasa, taśma produkcyjna nr 2 i ślusarnia. Okna tego budynku i wejście 
na klatkę schodową prowadziło od podwórza (od strony południowo-wschodniej). 

W 1967 r. oprócz Zakładu Produkcji Obuwia Filcowego Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Terenowego przy ul. Kołłątaja w skład przedsiębiorstwa wchodził również Zakład 
Produkcji Konfekcji Lekkiej przy ul. Farbiarskiej 8/10 oraz Zakład Usług Krawiecko-Kuśnierskich 
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przy ul Jałowcowej 28. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była produkcja obuwia 
filcowego, szycie konfekcji lekkiej i świadczenie usług krawiecko-kuśnierskich. 

 

Plan sytuacyjny z 1962 r. przedstawia położenie i zabudowę terenu przy ul. Kołłątaja 4-10 zajmowanego wówczas 
przez Zakład Produkcji Obuwia Filcowego Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Wyrobów Filcowych. APTM, ZPSN, 
sygn. 49/346/0/-/2 (Plany sytuacyjne).  

Na początku lat 90. XX wieku, w budynku od strony ulicy po Zakładzie Przemysłu Skórzanego 
„Nako” (wcześniejszy „Skogar”) miała siedzibę firma „Tomtronic” i Spółka „JPM” świadcząca 
usługi w zakresie obrotu meblami, artykułami spożywczymi i transportu. 

Nr 12. (d. nr polic. 410, plac 378, nr hipot. 624) Jednopiętrowy, murowany dom mieszkalny i 
oficyny z 1898 r. wybudowane przez Konstantego Czerwińskiego  

 

Współczesny wygląd fasady 
domu przy ul. Kołłątaja 12. 
Budynek wybudowany 
około roku 1898 przez 
Hipolita Kuczyńskiego. 
Fotografia autora 
wykonana w 2021 r.  
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W latach 30. XIX wieku stał w tym miejscu drewniany, parterowy dom o nr polic. 410, który 
był zamieszkały przez rodziny wyrobników Gottlieba Steinke i Jana Reinera (lub Rienera). 
Rodziny te przybyły do Tomaszowa z okolic Kalisza. Dom w połowie lat 80. XIX wieku nadal 
istniał, jako że jest zaznaczony na planie miasta z 1886 r. W tym czasie na sąsiadującym od 
strony zachodniej placu fabryki Wohla (nr rejestru pomiarowego 265) stał drewniany budynek 
oddalony kilkanaście metrów od linii zabudowy ulicy, natomiast plac od strony wschodniej o 
nr rej. pomiarowego 377 pozostawał niezabudowany. 

Około roku 1889 jako właściciel nieruchomości przy ówczesnej ul. Św. Władysława nr polic. 
410 (plac nr rej. pomiarowego 378) występuje Hipolit Kuciński. W tym też roku zlecił on inż. 
architektowi Antoniemu Tarnowskiemu opracowanie projektu budowy jednopiętrowej 
kamienicy i parterowej oficyny. Jednocześnie wystąpił do Wydziału Budowlanego Rządu 
Gubernialnego Piotrkowskiego o wyrażenie zgody na budowę27. Wydaje się, że inwestycja ta 
nie została zrealizowana, albowiem kilka lat później na tej samej działce budowę domu i 
budynków gospodarczych rozpoczyna nowy właściciel tej nieruchomości, którym zostaje 
Konstanty Czerwiński. 

Tak więc jednopiętrowy murowany dom, który obecnie znajduje się przy ul. Kołłątaja 12 
wybudowany został około roku 1896 przez Konstantego Czerwińskiego. Projekt 
architektoniczny opracował inż. architekt Wilhelm Sroka28. Nowy dom stanął na miejscu 
dawnego domu drewnianego. Został posadowiony na planie wydłużonego prostokąta z sienią 
komunikacyjną w osi środkowej. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z płasko sklepioną 
bramą wjazdową w ryzalitowo wysuniętej piątej osi. Lico pasa parteru boniowanie rustykalnie, 
rozdzielone od pasa piętra ciągnionym gzymsem, pierwotnie od dołu ząbkowanym. W osiach 
skrajnych otwory drzwiowe prowadzące do lokali sklepowych (obecnie przebudowane). Lico 
ściany piętra gładko otynkowana z boniowanymi narożnikami w skrajnych osiach. Zwieńczenie 
stanowi podwójny gzyms koronacyjny obejmujący otwory okienek poddasza. Okna 
prostokątne ujęte w ozdobnych obramieniach z dzielonym gzymsem nadokiennym i 
podokiennikami. Dach dwuspadowy o niewielkim spadzie, kryty papą. 

Na początku lat 20. XX w. jako właściciel domu wykazywany był Konstanty Czerwiński, 
następnie Robert Józef Czerwiński, a w latach 30. XX wieku w aktach podatkowych jako 
właściciel nieruchomości przy ul. Św. Władysława 12 wskazywana jest Ruchla Boguchwał29. W 
tym czasie w domu mieszkały rodziny Nusena Dawida Redlicha (trudnił się wyrobem sukna, 
roczne obroty w 1938 r. oszacowano na 87911 zł), Szejwacha Berkowicza, Gerszona 
Pietrakowskiego, Izaaka Edelmana, Huldy Gryszpana, Moszka Cynamona, Fajwel Brejmana, 
Ryfki Łai Bilander30.  

                                                           
27 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1087 (Akta dotyczące budowy przez Hipolita Kuczyńskiego murowanego, 
jednopiętrowego domu (a) murowanej, parterowej przybudówki mieszczącej kuchnię (b) murowanego, 
parterowego warsztatu (w) i drewutni z ustępami pod numerem 410/378 przy ulicy św. Władysława w mieście 
Tomaszowie). 
28 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5498 (Akta dotyczące zatwierdzenia projektu budowy przez Konstantego 
Czerwińskiego murowanego, piętrowego domu mieszkalnego, parterowej oficyny i obory pod numerem 410/378 
w Tomaszowie). 
29 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
30 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
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W pierwszych latach powojennych jako właściciele nieruchomości wskazywani byli Genowefa 
i Antoni małżonkowie Socha oraz Józefa i Jan małżonkowie Dziubek31. 

 

  

Projekt fasady domu przy ul. Św. Władysława nr polic. 410 (Kołłątaja 12) jaki opracował inż. architekt Wilhelm 
Sroka w 1896 r. na zlecenie Konstantego Czerwińskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5498. 

 

  

Rysunek fasady i plan sytuacyjny z roku 1889 dot. domu i oficyny na placu przy ul. św. Władysława nr polic. 410/ 
nr rej. pom. 378. Projekt opracowany przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego na zlecenie Hipolita 
Kucińskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1089. 

                                                           
31 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950).  
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Plan sytuacyjny z roku 1896 dotyczący zabudowy placu przy ul. św. Władysława nr polic. 410 opracowany przez 
inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Konstantego Czerwińskiego w związku z planowaną budowa domu i 
budynków gospodarczych. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5498. 

 

11. (d. nr polic. 388, w XIX wieku plac 381 wg. rejestru pomiarowego) Obecnie początek ul. 
Długiej.  

W latach międzywojennych i wcześniej nieruchomość o nr polic. 388 (po roku 1915 ul. Św. 
Władysława nr 11) pozostawała niezabudowana. Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku 
należała do Ernesta Rolanda (lub Rohlanda). W latach 60. XIX wieku nadal nie była 
zabudowana i tak pozostawało w latach 20. XX wieku, kiedy należała do Grynholca i 
Rozenbluma32. Faktycznie była użytkowana rolniczo przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości 
o nr polic. 389 (obecnie nr 13). Po wojnie w zarządzie miejskim, a w latach 70. XX wieku zajęta 
pod budowę poszerzonego odcinka jezdni i chodnika ul. Długiej. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922). 
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13. (d. nr polic. 389) Narożna działka z parterowym, murowanym domem mieszkalnym z roku 
1950. 

  

 

Rysunek elewacji narożnego domu 
przy zbiegu ul. Kołłątaja z ul. Długą 
jako załącznik do projektu budowy 
opracowanego w 1950 r. przez inż. 
architekta Stanisława Górniaka. Na 
rysunku elewacji widocznej od 
strony ul. Św. Władysława 
widoczny fragment dawnego 
parterowego domu Oswalda Ryfta. 
APTM, MRN i PMRN, sygn. 
49/213/0/2.10/1718. 

 

Zanim w tym miejscu w roku 1950 Wawrzyniec Śmiechowski wybudował parterowy dom 
mieszkalny, już na początku lat 30. XIX wieku miejsce to było zasiedlone. Stał tam dom 
mieszkalny, prawdopodobnie wybudowany kilka lat wcześniej przez Tomasza Matuszczaka. 
Był to budynek drewniany, parterowy, czteroizbowy o wymiarach zewnętrznych 40 na 60 łokci 
z dwuspadowym dachem krytym gontem. Od strony ulicy posiadał 4 okna. Oznaczony był nr 
policyjnym 389. Na tym samym placu, który w rejestrze pomiarowym oznaczony był nr 382 
stała jeszcze stodoła i drwalka33.  

W roku 1866 jako właściciel tej nieruchomości występuje Aleksander Batorski. W deklaracji 
podatkowej oświadcza, że zajmuje w domu jedną izbę, drwalkę i stodołę. Po jednej izbie 
wynajmuje wyrobnikom: Michałowi Balt, Dorocie Ferster i praczce Lenie Lewaczewskiej34. 
Wydaje się jednak, że rodzina Matuszczaków nadal była współwłaścicielami nieruchomości, 
albowiem z akt Magistratu miasta Tomaszowa w roku 1896 jako właściciel domu wymieniany 
jest zarówno Batorski i Matuszczak35. 

W roku 1922 nieruchomość przy ul. Św. Władysława 13 (plac o pow. 1650 m2) należała do 
Oswalda Ryft (Rif)36. Frontem do ulicy stał pięcioizbowy, parterowy, murowany i otynkowany 
dom mieszkalny. Był to budynek o pow. zabudowy 84 m2 (długi na 12 i szeroki na 7 m) z 
dwuspadowym dachem krytym papą, od frontu cztery okna parteru, nad którymi były po dwa 
okienka poddasza. W zachodnim szczycie okno mieszkania poddasza. Były w nim dwa 
mieszkania na parterze i jedno mieszkanie na poddaszu. W podwórku mieszkalna oficyna o 
pow. zabudowy 36 m2, w której mieszkał Oskar Biehl. Pod koniec lat 30. XX wieku 
nieruchomość miał przejąć Miller Edward zam. przy ul. Krzyżowej 437. 

                                                           
33 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 
1830-1831). 
34 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
35 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
36 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis 
właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
37 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczka Inspekcji Budowlanej z 1938 r. dot. nieruchomości 
przy ul. Św. Władysława nr 13). 
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Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Św. Władysława 13 stanowiący załącznik do projektu z 1950 r. dotyczący 
budowy domu mieszkalnego i budynków gospodarczych. APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718. 

 Po wojnie nieruchomość początkowo w posiadaniu Wolarda Herszkowicza38 a następnie 
Wawrzyńca Śmiechowskiego, który w tym czasie mieszkał przy ul. Spalskiej 62. On to w roku 
1950 wybudował nowy, parterowy, narożny, murowany dom, którego projektantem był inż. 
architekt Stanisław Górniak. Roboty murarskie wykonywał Bolesław Pietruszczak. Po 
wybudowaniu i połączeniu z częścią dawnego domu Ryfta, było w nim 9 izb mieszkalnych i 
jeden lokal użytkowy39. Budynek w nieomal niezmienionym stanie przetrwał do 
współczesności. Kilkanaście lat później dawny budynek Ryfta został wyburzony. 

 

 

 

 

 

Dom przy ul. Kołłątaja 13 (fot. 
Google Maps, 2013). 

 

 

 

                                                           
38 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
39 Tamże; APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544, poz. 857 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
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14. (d. nr. polic. 408) Oficyny w podwórku. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Oficyna przy ul. Kołłątaja 14. 
Fotografia z 2020 r. 

 

W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. św. Władysława nr 408 należała do bednarza 
Jana Danielewicza (lub Danielowicza), który wcześniej mieszkał w Białobrzegach. Mieszkała 
tam też rodzina Ludwika Zaremby40. Na początku drugiej połowy XIX wieku jako właściciel tej 
nieruchomości występuje Josek Goldub. Składając zeznanie dla potrzeb podatku od domów i 
budowli za 1866 r. wykazał on, że przy ulicy stał dom mieszkalny i drugi w podwórzu, który 
zajmował jego syn Nuta Goldub41. 

Prawdopodobnie pod koniec XIX wieku nieruchomość przy ul. św. Władysława o nr polic. 408 
znalazła się w posiadaniu Otto Widermana i do piekarza Pawła Kreha42. Wówczas przy ulicy 
nadal stał drewniany, parterowy dom z mieszkaniami na parterze i poddaszu i w głębi 
podwórza drugi nieco mniejszy, drewniany, parterowy dom z dwuspadowym dachem. 

W roku 1914 P. Kreh rozpoczął budowę piekarni. Z planu sytuacyjnego załączonego do planu 
budowy wynika, że na placu znajdowały się dwa domy mieszkalne – jeden przy ulicy, a w głębi 
placu drugi (parterowy). Potwierdza to wcześniejsze deklaracje właścicieli i opisy dla potrzeb 
podatkowych. Ponadto plac zabudowany był oficynami gospodarczymi, które posadowione 
były wzdłuż granicy działki (po obu stronach)43. 

                                                           
40 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
41 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
42 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
43 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16898 (Plan budowy piekarni przy ul. św. Władysława nr polic. 408 przez P. Kreha).  
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Plan sytuacyjny z zabudową nieruchomości przy ul. Św. Władysława 14 z 1914 r.(wówczas nr polic.408). Plan 
stanowi załącznik do projektu budowy piekarni w opracowaniu inż. architekta Bronisława Nielibowicza. Literą 
„A” oznaczono, parterowy dom mieszkalny stojący w linii zabudowy ul. św. Władysława, literą „C” projektowane 
budynki piekarni, literą „Y” parterowy drewniany dom mieszkalny, literami „B” i „D” budynki gospodarcze. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/16898. 

Na początku lat 20. XX wieku jako właściciel nieruchomości wykazywany był Mojżesz Josek 
Salomonowicz, natomiast w latach 30. Ryfka Salomonowicz i Ruchla Gross44. Należy sądzić, że 
od roku 1914 do roku 1930 zabudowa tej nieruchomości nie uległa zmianie. Przemawia za tym 
plan orientacyjny i sytuacyjny jaki opracowany został w roku 1929 na potrzeby zakładu 
wytwarzającego wody gazowane, albowiem przy wschodniej granicy działki, Abram Rozental 
wybudował w 1929 r. murowany budynek z przeznaczeniem na wytwórnię wód gazowanych45.  

                                                           
44 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
45 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Ewidencja nowych domów z 1939 r.), poz. 95. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1929 r. przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy ul. św. Władysława 14. APTM, 
Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w 
Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 
49/1/0/-/225. 

 

Jak wcześniej wskazałem, pod koniec lat 30. XX wieku nieruchomość znajdowała się w 
posiadaniu sukcesorów Moszka Salomonowicza, którymi były Rywka i Łaja Salomonowicz oraz 
Ruchla Gross z Salomonowiczów. Zarządcą nieruchomości wyznaczonym przez Sąd Grodzki był 
Mojżesz Pakin46. Wówczas w budynkach mieszkalnych było 37 izb mieszkalnych i dwa lokale 
handlowe. W parterowym, murowanym domu przy ulicy były na parterze cztery mieszkania 
dwuizbowe, jeden sklep i cztery mieszkania jednoizbowe na poddaszu. W oficynie lewej było 
7 mieszkań jednoizbowych, jedno dwuizbowe. W oficynie prawej cztery mieszkania 
jednoizbowe. Jak wspomniałem wcześniej, w roku 1930 doszły jeszcze budynki wytwórni wód 
gazowanych Abrama Rozentala. Mieszkająca w tym miejscu Ewadia Salomonowicz prowadziła 
przy ul. Św. Antoniego 6 sklep z pieczywem47. 

Parterowy, drewniany dom mieszkalny o pow. zabudowy 231 m2, który stał od strony ulicy 
został rozebrany około roku 1950 z powodu fatalnego stanu technicznego grożącego 
zawaleniem. Tuż przed rozbiórką był on zamieszkały przez rodziny Wacława Gliszczyńskiego, 
Jana Kubackiego, Stefana Łysakowskiego, Jana Izdebskiego, Stanisława Stańczyka, Szarlotę 
Nyczke. Nieco dłużej przetrwał drugi, mniejszy drewniany dom jaki stał w podwórku, ale on 
też w latach 70. został rozebrany. Do współczesności przetrwała jedynie piętrowa i parterowa 

                                                           
46 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
47 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/177 
(Przemysł wolno-handlowy). 
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oficyna mieszkalna o pow. zabudowy 115 m2, która nadal stoi wzdłuż zachodniej granicy 
działki.  

Po wojnie, do lat 50. XX wieku jako właściciel nieruchomości wykazywana była rodzina 
Salomonowicz i Gross48, a później Stanisława Brzeska, a w części MZBM49. 

Nr 15. (d. nr polic. 390) Parterowy, murowany dom mieszkalny z 1932 r. Stanisława Borsa.  

  

 

 

 

 

 

Widok na elewację frontową i boczną parterowego 
domu przy ul. Kołłątaja 15, który został wybudowany 
w 1932 r. przez Anielę i Stanisława Borsów. 
Fotografia z 2022 r. 

 

Prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku nieruchomość pod nr polic. 390 należała do szynkarza 
Szymona Lisowskiego, który do Tomaszowa przybył z Warszawy. Przy ulicy stał dom parterowy 
z dwoma facjatkami w szczytach a w podwórku, ścianą szczytowa przy zachodniej granicy, 
drugi drewniany dom 37 na 60 łokci50. Wówczas zamieszkiwali tam Szymon Lisowski z rodziną, 
szpiner51 Szymon Cukrzyński, czeladnicy sukiennicy Daniel Werygt i Jan Kostelecki.  

Z deklaracji podatkowej złożonej w 1866 r. przez Sz. Lisowskiego wynika, że w domu 
frontowym poza właścicielem mieszkały rodziny Abrama Zadrożnego, Karola Szilera, szewca 
Jana Frandzelskiego, Józefa Osucha i ekonoma Stanisława Paluszewskiego (lub 
Paliszewskiego). W mniejszym dom jaki stał w podwórku mieszkała rodzina gisera Ferdynanda 
Swobody52. 

Pod koniec wieku XIX jako właściciel tej nieruchomości wymieniany jest Teodor Lisowski, ale 
też Karol August Woler jako właściciel nieruchomości nr polic. 390a. Na początku lat 20. XX 
wieku wskazuje się, że właścicielem jest Marcin Welke zam. przy ul. Zgorzelickiej 3853. 

Po 1930 r. nieruchomość w posiadaniu Anieli i Stanisława Borsów54, którzy w latach 30. 
mieszkali w tym miejscu i prowadzili sklep spożywczy. Oni to około roku 1932 wybudowali 4- 
izbowy dom (3 izby mieszkalne i jeden lokal sklepowy), posadowiony w linii zabudowy 

                                                           
48 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
49 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
50 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z 1849 r.); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-
1831). 
51 Szpiner (szpindler, nawijacz) – pracownik przędzalni, obsługujący samoprząśnicę służącą do przędzenia 
cienkiej przędzy z tzw. niedoprzędu; zob. 
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=385027 [dostęp: 15.11.2022]. 
52 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
53 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
54 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 

https://genealodzy.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=385027
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sąsiedniego domu Fiszgertera (Fyszgartera). Projekt i nadzór nad realizacja budowy sprawował 
inż. Kahl55. 

Po 1945 r. jako właściciele występują Stanisław Bors i Józefa Łuczak. 

W 1900 r. drugi z współwłaścicieli Abram Kleinberg wybudował w podwórku drewniany dom 
parterowy z murowaną ściana posadowioną przy wschodniej granicy działki56. 

Około roku 1902 Dawid Goldstein, który był właścicielem zachodniej części placu zlecił 
opracowanie projektu budowy frontowego, jednopiętrowego, murowanego domu, którego 
budowę miał ukończyć w 1903 r.57 

 

Rysunki z projektu inż. W. Sroki dotyczące budowy domu 392 przez Abrama Bogusławskiego w 1899 r. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/7580. 

 

                                                           
55 SRP, Książka kontroli budowlanej Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego nr 11 za lata 1928-1933. 
56 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8324 (Akta dotyczące budowy drewnianej, krytej papą oficyny na nieruchomości 
Abrama Icka Kleinberga położonej przy ulicy Władysława pod numerem 392 w mieście Tomaszowie, 1900 r.). 
57 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9449 i 39/1/0/4/18206. 
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Plan sytuacyjny z 1900 r. 
opracowany w związku z budową 
drewnianego domu przez Icka 
Abrama Kleinberga na placu przy 
ul. św. Władysława nr polic. 392. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8324. 

 

 

 

 

W latach 20. XX wieku jako właściciel nieruchomości występuje Marcin Welke natomiast pod 
koniec lat 30. XX wieku jako właściciele nieruchomości przy ul. Św. Władysława 15 wskazywani 
są Aniela i Stanisław małżonkowie Bors58. 

                                                           
58 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
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16. (d. nr polic. 408 ) Dwupiętrowa oficyna Fryderyka Wilhelma Starka. 

 

Współczesny widok na plac i zabudowania przy ul. Kołłątaja 16. Fotografia z 2020 r. 

W latach 30. XIX wieku nieruchomość była w posiadaniu murarza Franciszka Zatorskiego, który 
do Tomaszowa przybył z Ujazdu. 

W roku 1887 Wacław Zienkiewicz w oparciu o projekt inż. architekta Antoniego Tarnowskiego 
wybudował w tym miejscu piętrową oficynę i warsztat ślusarski59. W późniejszych latach jako 
właściciel nieruchomości nr polic. 407 wykazywany jest Emil Geyer (Gayer), a nieruchomości 
nr polic. 406 Fryderyk Wilhelm Stark. W latach 20. Wykazywano, że w budynkach mieszkalnych 
znajduje się 17 izb mieszkalnych. 

Pod koniec lat 30. XX wieku w oficynie mieszkania wynajmowali: Bazyli Trus, Aleksander 
Sagebaum, Józef Miazek i Edward Zabawski60. 

 

 

 

                                                           
59 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/77 i 39/1/0/4/77/1 (Akta i plany budowy murowanej, pokrytej papą, piętrowej 
oficyny, mieszczącej na parterze ślusarnię a na piętrze pomieszczenia mieszkalne oraz plan budowy ustępów i 
murowanego, pokrytego papą budynku gospodarczego przy ulicy św. Władysława numer 407 w mieście 
Tomaszowie w powiecie brzezińskim, guberni piotrkowskiej będących własnością Wacława Zienkiewicza). 
60 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939). 
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Rysunki planu orientacyjnego, 
sytuacyjnego opracowane w 
1887 r. przez inż. A. 
Tarnowskiego dotyczące 
zabudowy placu przy ul. św. 
Władysława nr polic. 407. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/77/1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt piętrowej oficyny przy ul. św. Władysława nr 
polic. 407 przeznaczonej na warsztat ślusarski i 
mieszkania Wacława Zienkiewicza. Autorem projektu był 
inż. architekt Antoni Tarnowski. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/77/1. 
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Po wojnie nieruchomość uznana za porzuconą i przejęta we władanie przez miasto i 
przekazana w administrowanie MZBM. 

17. (d. nr polic. 391, nr hipot. 152) Obecnie niezabudowany plac. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Widok na niezabudowany plac przy ul. 
Kołłątaja 17. Fotografia z 2022 r. 

 

Na początku lat 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. Św. Władysława nr polic. 391 należała do 
Walentego Furgalskiego. W roku 1831 na tej działce stał już drewniany, parterowy dom pod 
gontem w którym było jedno okno od ulicy i jedna izba mieszkalna61. W roku 1866 jako 
właściciel wykazywany jest Franciszek Furgalski syn Walentego. Z jego deklaracji złożonej na 
potrzeby wymiaru podatku od dochodów z domu, wynika, że drewniany, parterowy dom jest 
„w tył wsunięty i posiada wymiary 38 na 60 łokci”. W budynku znajdowała się jedna izba 
mieszkalna i stajnia. Wówczas mieszkanie i stajnię wynajmował furman Icek Rinaldo62. Pod 
koniec wieku XIX nieruchomość znalazła się w posiadaniu Joska Tenenbauma. W wykazie 
podatników podatku podymnego z 1896 r. odnotowano, że stoi tam murowany dom 
frontowy63. 

Na planie miasta z 1912 r. uwidoczniono, że przy ul. Św. Władysława nr polic 391 znajduje się 
od strony ulicy murowany dom mieszkalny zajmujący nieomal całą szerokość placu. 
Prawdopodobnie jest to ten sam dom, który pod koniec XIX wieku wybudował Josek 
Tenenbaum. Na planie z 1933 r. dom przy ulicy nadal istnieje. Dodatkowo w podwórku po 
prawej stronie działki jest zaznaczona drewniana oficyna i niewielki murowany budynek. Z 
lewej strony drewniany budynek, którego rozmiar sugeruje, że jest przeznaczony do celów 
gospodarczych. 

W latach 20. XX wieku jako właściciele nieruchomości przy ul. św. Władysława nr 17 
wskazywani byli Dawid Knobel, Fajwel Fiszgarten (lub Fyszngarten) i Dawid Garfinkiel64. 
Natomiast pod koniec lat 30. Cerka i Fajwel Fyszgarten, Dawid Wajsbrot i Brandla Weber. 
Mieszkał tam też Izaak Braun65. Plac rozciągał się od ul. Św. Władysława do ul. Kruczej i miał 

                                                           
61 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk za lata 1831-1849). 
62 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
63 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
64 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
65 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
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ponad 1850 m². W roku 1938 w karcie zabudowy nieruchomości odnotowano, że w linii 
zabudowy ulicy Św. Władysława stał duży, murowany i otynkowany dom o pow. zabudowy 
240 m² oznaczony nr 17. Było w nim 8 mieszkań dwuizbowych, jeden sklep i 5 mieszkań na 
poddaszu. W podwórzu po prawej stronie drewniana, parterowa oficyna mieszkalna z 4 
jednoizbowymi mieszkaniami (nr 17a), która zajmowała pod zabudowę 51 m². Przy niej 
przybudowane komórki. Po lewej stronie niewielki drewniany budynek gospodarczy z 
komórkami dla lokatorów domu frontowego66. Drewniana oficyna w podwórzu, w której była 
jedna izba mieszkalna i dwie komórki, z uwagi na zagrożenie zawaleniem została rozebrana w 
1942 r.67 

W latach międzywojennych mieszkańcami tej posesji byli m. innymi: Abram Pleht, Józef 
Cymbalist, Izaak Braud, Ł. Kenigsztajn, Fajwel Fyszgarten.  

Od 1946 r. nieruchomość przy ul. Św. Władysława 17 i 17a pozostawała we władaniu Zarządu 
Gospodarki Terenami oraz w części należała do Stanisława Sobczaka i Stanisława Majdy. W 
roku 1950 na placu Majdy i Sobczaka nadal jeszcze stał przy ulicy jednopiętrowy murowany 
budynek mieszkalny z tym, że był zniszczony i niezamieszkały (zachowały się tylko mury). 
Został całkowicie rozebrany na początku lat 60. XX wieku. Natomiast od strony ul. Kruczej (ul. 
Krucza nr 10) stał parterowy dom z cegły. Również od strony ul. Kruczej nr 8 stał w stanie 
surowym parterowy budynek z cegły i pustaków wybudowany w 1949 r. Na tym samym placu 
od strony ul. Kruczej stały jeszcze drewniane komórki a w trakcie budowy pozostawał budynek 
gospodarczy z pustaków68. 

Obecnie plac przy ul. Kołłątaja 17 pozostaje niezabudowany i jest wykorzystywany jako teren 
magazynowy. 

                                                           
66 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczka Inspekcji Budowlanej z 1938 r. dot. nieruchomości 
przy ul. Św. Władysława 17). 
67 Tamże. 
68 Tamże. 
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Plan sytuacyjny z 1936 r. 
przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy ul. Św. 
Władysława 17. Nr 1 
oznaczono piętrowy, 
murowany dom 
mieszkalny jaki stał w linii 
zabudowy ulicy. Nr 2 to 
parterowa oficyna 
mieszkalna a pozostałe 
budynki mają 
przeznaczenie 
gospodarcze. APTM, MRN 
i PMRN, sygn. 
49/213/0/2.10/1718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. (nr polic. 405, plac wg. rejestru pomiarowego 375) Obecnie piętrowy dom jednorodzinny.  

 

  

 

 

 

 

 Widok na frontową elewację piętrowego domu 
jednorodzinnego przy ul. Kołłątaja 18.  

Fotografia z 2022 r. 
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Prawdopodobnie pierwszym posiadaczem nieruchomości przy ul. Św. Władysława pod nr 405 
był Walenty Nickowski69. W latach 60. XIX wieku nie występuje jako nieruchomość 
zabudowana. 

Pod koniec XIX wieku w wykazie płacących podatek podymny za rok 1896 jako właściciel 
wykazywany jest Raszbum (lub Razbaum). Już wówczas przy ulicy stał drewniany, parterowy 
dom z mieszkalnym poddaszem a przy zachodniej granicy placu parterowa murowana 
oficyna.70 Potwierdzeniem tego jest plan miasta z 1912 r. na którym zaznaczono, że przy ulicy 
stoi drewniany dom z murowana przybudówką od strony wschodniej a w podwórku po jego 
obu stronach znajdują się niewielkie budynki, prawdopodobnie gospodarcze. Kto i kiedy 
dokładnie wybudował te budynki, nie udało się ustalić. 

Po wielkiej wojnie w roku 1922 nieruchomość przy ul. Św. Władysława 18 znajdowała się w 
posiadaniu Michała Marcińczaka i Mieczysława Kurkiewicza71. Natomiast w roku 1925 jako jej 
właściciela wskazywano Ignacego Zalewskiego72. Pod koniec lat 30. jako właściciel występuje 
Mordka Natan Tenenbaum, który w tym miejscu prowadził sklep spożywczy. Wówczas w linii 
zabudowy ulicy stał parterowy, drewniany dom mieszkalny z murowaną przybudówką 
mieszczącą piekarnie i sklep (przybudowana od strony wschodniej). W domu frontowym było 
8 mieszkań z 14 izbami mieszkalnymi. W latach 30. XX wieku na tej posesji Josek Abramowicz 
miał piekarnię a właściciel nieruchomości Mordka Tenenbaum sklep spożywczy.73 
Dwupokojowe mieszkania wynajmowali Szmul Szampaner i Josek Frankfurt. 

Po wojnie nieruchomość we władaniu Zygmunta i Juli Marczyków74. Obecnie dawny, XIX-
wieczny drewniany, wielorodzinny dom mieszkalny i przylegająca do niego przybudówka nie 
istnieją. Na ich miejscu stoi dom jednorodzinny z lat 70. XX wieku. 

19. (d.nr polic. 392/ hipot.617, nr placu wg. rejestru pomiarowego 385) Jednopiętrowy, 
murowany dom mieszkalny w głębi podwórza.  

  

Współczesny widok na budynek stojący w głębi placu przy ul. Kołłątaja 19. Fotografia z 2022 r. 

W roku 1830 jako właściciel domu pod nr 392 wskazywany jest Jan Tomaszewski75. Był to 
parterowy dom drewniany z czterema izbami, posiadał cztery okna od ulicy, dwa kominy, dach 
dwuspadowy kryty gontem. Jego mieszkańcami w latach 30. XIX wieku były rodziny 

                                                           
69 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
70 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
71 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
72 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z 1925 r.). 
73 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
74 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
75 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
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postrzygaczy Jana i Michała Tomaszewskich, sukiennika Jan Czertuszyńskiego, sukiennika 
Beniamin Borna, sukiennika Jana Gintera oraz wyrobnik Jan Wójcicki. 

W roku 1866 w deklaracjach dotyczących dochodów z domów i budowli jako właściciel 
nieruchomości pod nr polic. 392 występuje furman Grajner Lajzerowicz. Na placu stał wówczas 
drewniany, parterowy dom, wozownia i obora. W podwórzu drugi dom, który wcześniej 
należał do Ignacego Węglarskiego. Poza właścicielem mieszkańcami tej posesji byli też krawiec 
Dawid Walto i wyrobnik Karol Szpech76. 

Plan sytuacyjny z 1889 r. oraz akta dotyczące budowy domu przy ul. św. Władysława nr polic. 
392 wskazują, że wówczas zachodnia część tej nieruchomości należała do Abrama 
Bogusławskiego. Potwierdzeniem tego jest wykaz podatników podatku podymnego z lat 90. 
XIX wieku w którym jako właściciel wskazywany jest Szlama Bogusławski77. Część wschodnia 
znajdowała się w posiadaniu Abrama Kleinberga i Dawida Goldsteina. Natomiast przy ulicy stał 
nadal stary drewniany dom78. 

Około roku 1899 Abram Bogusławski miał przystąpić do przebudowy starego domu stojącego 
przy ulicy. Stosowny projekt opracował inż. architekt Wilhelm Sroka79. Czy tak się stało nie ma 
potwierdzenia. Natomiast pewnym jest, że w roku następnym drugi z współwłaścicieli, którym 
był Abram Icek Kleinberg wybudował w podwórku drewniany dom parterowy z murowaną 
ściana posadowioną przy wschodniej granicy działki80. Około roku 1902 Dawid Goldstein 
przystąpił do budowy frontowego, jednopiętrowego, murowanego domu, którego budowę 
miał ukończyć w 1903 r.81 Również w tym przypadku brak potwierdzenia, że dom został 
wybudowany. 

                                                           
76 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
77 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
78 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7580 (Akta i plany z 1889 r. dotyczące budowy na nieruchomości przy ul. św. 
Władysława 392 należącej do Abrama Bogusławskiego). 
79 Tamże. 
80 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8324 (Akta dotyczące budowy drewnianej, krytej papą oficyny na nieruchomości 
Abrama Icka Kleinberga położonej przy ulicy Władysława pod numerem 392 w mieście Tomaszowie, 1900 r.). 
81 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18206 Projekt budowy przez Dawida Goldsteina budynków mieszkalnych i 

gospodarczych na nieruchomości pod numerem 392 w Tomaszowie); tamże, sygn. 39/1/0/4/9449 (Akta budowy 
przez Dawida Goldsteina w mieście Tomaszowie przy ulicy św. Władysława pod numerem 392 murowanego, 
piętrowego domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych). 
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Plan sytuacyjny z 1889 r. 
przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy ul. św. 
Władysława 392, która 
wówczas należała do 
Abrama Bogusławskiego. 
Linią przerywaną 
oznaczono granicę podziału 
działki na część zachodnią 
Goldsteina i wschodnią 
Bogusławskiego i 
Kleinberga. Literą „a” 
oznaczono murowany, 
parterowy dom mieszkalny 
zaplanowany do 
przebudowy, rosyjską literą 
„г” oznaczono stary 
drewniany dom Jana 

Tomaszewskiego 
wybudowany pod koniec 
lat 20. XIX wieku. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/7580. 
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Projekt z 1900 r. dotyczący budowy drewnianej, krytej papą oficyny na nieruchomości Abrama Icka Kleinberga 
położonej przy ulicy Władysława pod numerem 392 w mieście Tomaszowie. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/8324. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan sytuacyjny z roku 1903 dotyczący nieruchomości 
Dawida Goldsteina w Tomaszowie przy ulicy św. 
Władysława nr polic. 392 stanowiący załącznik do planu 
budowy murowanego, piętrowego domu mieszkalnego i 
zabudowań gospodarczych. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/9449. 

 



39 
 

 

Elewacja frontowa i elewacja oficyny oraz rzuty i przekroje z projektu wykonanego w roku 1903 dotyczącego 
budowy przez Dawida Goldsteina w Tomaszowie przy ulicy Św. Władysława nr polic. 392 murowanego, 
piętrowego domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9449. 

 

Akta, jakie zachowały się w Archiwum Państwowym w Łodzi wskazują, że murowane budynki 
jakie nadal stoją w podwórku przy ul. Kołłątaja 19 miały zostać wybudowane przez Gustawa 
Szulca w latach 1912-1913 w oparciu o projekt inż. architekta Karola Kleibera. On też miał 
nadzorować prowadzone roboty budowlane. Wówczas oprócz budynku mieszkalnego i 
przylegającej posadowionej z prawej strony działki po jej przeciwnej stronie miała powstać 
parterowa murowana pralnia i drewutnia82. Prawdopodobnie jednak tak się nie stało bowiem 
w roku 1928 inż. architekt K. Kleiber sporządził nowy, podobny do poprzedniego projekt 
budowy. Ponadto Gustaw Schultz w tymże 1928 r. wystąpił i otrzymał kredyt w wysokości 5 
tys. zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego poręczony przez Komitet Rozbudowy Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego. Dodatkowym potwierdzeniem może by zaświadczenie z 10 
września 1932 r. wskazujące, że budowę murowanego, piętrowego domu w głębi placu 
zakończono w 1928 r.83 

Z karty nadzoru budynków sporządzonej w 1938 r. przez pracowników Inspekcji Budowlanej, 
na posesji G. Schultza przy ul. Św. Władysława nr 19 znajdowały się dwie oficyny z których 
prawa to jednopiętowy, murowany dom mieszkalny o pow. zabudowy 280 m² w którym było 
jedno mieszkanie 5-izbowe, dwa mieszkania 2-izbowe i mieszkanie na poddaszu. Druga oficyna 
stojąca po lewej stronie to parterowe, murowane budynki gospodarcze o pow. zabudowy 28 

                                                           
82 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13708 (Projekt budowy przez Gustawa Szulca murowanego, jednopiętrowego domu 
i oficyny, parterowej pralni i drewutni na placu nr 127 w mieście Tomaszowie). 
83 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczka Inspekcji Budowlanej z 1938 r. dot. ul. Św. Władysława 
nr 19). 
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m2 wykorzystywane przez Schultza na zakład produkujący płochy84 i inne elementy dla 
warsztatów tkackich. Ponadto na placu znajdowała się studnia wiercona85. 

  

Rysunki z projektu opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera w 1928 r. na zlecenie Gustawa Schultza. 
Jak widać z naniesień na planie sytuacyjnym nie występuje żadna zabudowa od strony ulicy. APTM, MRN i PMRN, 
Teczki Inspekcji Budowlanej. 

Gustaw i Emanuel Szulc jako właściciel nieruchomości wykazywany był w aktach podatkowych 
do 1940 r.86 Po 1945 r. jako mienie porzucone plac o pow. 1850 m2 wraz z budynkami przejęto 
w zarząd komunalny i oddano pod administrację MZBM. Obecnie nieruchomość 
administrowana przez TTBS. 

20. (d. nr polic. 405) Jednopiętrowy dom w podwórzu. Dawniej nieruchomość Oswalda i Berty 
Szerch. 

                                                           
84 Płocha – element krosna tkackiego służący do „przybijania” każdej przerzuconej nitki wątku do utkanego już 
płótna; zob. https://sjp.pwn.pl/slowniki/p%C5%82ocha.html [dostęp: 15.11.2022]. 
85 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1718 (Teczka Inspekcji Budowlanej z 1938 r. dot. ul. Św. Władysława 
nr 19). 
86 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/płocha.html
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Na początku XX wieku nieruchomość o nr polic. 405 należała do Oswalda i Berty Scherch. Oni 
to około roku 1912, przy wschodniej granicy działki wbudowali niewielki, parterowy, 
murowany budynek gospodarczy87. Wówczas przy ulicy stał już parterowy drewniany dom 
mieszkalny. Natomiast w podwórku, stała jednopiętrowa, mieszkalna, murowana oficyna z 
poddaszem88. Jej siedmioosiowa elewacja frontowa była zwrócona w stronę ulicy. 

W latach międzywojennych nieruchomość w posiadaniu stolarzy Oskara i Pawła Scherch. W 
budynkach znajdowało się 21 izb mieszkalnych i 7 izb zajmowanych na zakład stolarski89. 

Po 1945 r. Nieruchomość jako porzucona przez właściciel Bertę Scherch przejęta we władanie 
przez Zarząd Miasta90. 

  

Projekt budowy z 1912 r. dotyczący parterowego domu na placu przy ul. św. Władysława nr 405 przez Oswalda 
Szercha. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13551. 

 

 

 

                                                           
87 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13551 (Projekt budowy przez Oswalda Szercha murowanych, parterowych 
zabudowań gospodarczych pod numerem 405 w mieście Tomaszowie).  
88 Tamże (plan sytuacyjny). 
89 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 i przedsiębiorców z 1938 r.). 
90 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.). 
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21. ( d. nr polic. 393?) Obecnie jednopiętrowy dom jednorodzinny. 

  

 

 

 

 

 

Współczesny widok na fasadę domu przy ul. H. 
Kołłątaja 21. Fotografia z 2022 r. 

 

W 1830 r. właścicielami posesji byli: Józef Świtałkowski, stolarz Dominik Zakrzewski, 
zegarmistrz Józef Matras, ok. 1841 krawiec Jan Jagielski. W 1866 r. Wilhelm Bensch posiadał 
tu dom frontowy drewniany o 1 izbie i oborę o wymiarach 39 na 51 łokci. W 1896 r. Józef 
Goździk posiadał parterowy dom drewniany i drewnianą oficynę. 

W latach 20. XX wieku jako właściciel nieruchomości wskazywany jest Konstanty Kawecki, a 
następnie Maria i Wojciech Wasiakowie. Wówczas na tej działce stał dom z 21 izbami 
mieszkalnymi i dwoma sklepami91. Między innymi mieszkańcami tego domu były rodziny 
Antoniego Czapigi, Brunona Rosentretera, Marii Marciniak. Bruno Rosentreter prowadził 
warsztat bednarski. 

Przed rokiem 1940 jako właściciel występowała Olga Müller. Po wojnie nieruchomość we 
władaniu sukcesorów Stefana Pacałowskiego: Władysława Czapigi, który prowadził handel 
wędlinami, Anny Dolot oraz Adama i Zbigniewa Kosińskich. Prawdopodobnie w tym czasie już 
nie było dawnego domu, jako że w dokumentach wskazywano, że jest tam jedynie budynek z 
3 izbami mieszkalnymi zajmowany przez rodzinę Kosińskich i dwa lokale gospodarczo-
handlowe. 

22. (d. nr polic. 404) Jednopiętrowa oficyna Alberta i Justyny Rozentreter. 

  

Widok na prawą stronę podwórka przy ul. Kołłątaja 22. Komórki i piętrowa oficyn wybudowana około roku 1911 
r. przez Alberta Rozentretera. Fotografia z 2020 r. 

                                                           
91 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
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Nieruchomość zasiedlona przed 1830 r. przez rodzinę Piotra Kamińskiego, który do 
Tomaszowa przybył z Łęczycy i przy ulicy Św. Władysława wybudował drewniany, parterowy 
dom o nr polic. 404. Na początku lat 30. XIX wieku mieszkały tam również rodzina wyrobnika 
Antoniego Gajewskiego i muzykant Leon Chwalewski. 

Jak wynika z deklaracji podatkowe z 1866 r. przy ul. Św. Władysława pod numerem polic. 404 
stał parterowy, drewniany dom frontowy o wymiarach 39 x 51 łokci, którego właścicielami byli 
sukcesorzy Piotra Kamińskiego. W domu tym jedną izbę i drwalkę zajmował Robert Donnier92. 

Pod koniec XIX wieku nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Karola Rozentretera93. 

Dom jaki nadal stoi przy ul. Kołłątaja 22 został wybudowany około roku 1911 przez Alberta 
Rozentretera. Jego projektantem był inż. architekt Karol Kleiber94. Budynek ten to 
jednopiętrowa, mieszkalna, murowana oficyna z dwutraktowym układem wewnętrznym. 
Posadowiony został w głębi podwórza, po jego prawej stronie. Z planu sytuacyjnego 
załączonego do projektu budowy tej oficyny wynika, że w tym czasie przy ulicy nie było już 
żadnego budynku, natomiast były trzy drewniane budynki odsunięte o kilkanaście metrów od 
linii zabudowy tej ulicy. Ich usytuowanie przedstawia plan zamieszczony poniżej. 

 

  

 

 

 

Plan z 1911 r. 
opracowany przez 
inż. K. Kleibera 
dotyczący budowy 
piętrowej oficyny i 

parterowych 
budynków 

gospodarczych na 
placu pod nr polic. 
404 przez Alberta 
Rozentretera. APŁ, 
RGP, sygn. 
39/1/0/4/12829. 

 

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Św. Władysława 22 pozostawała w 
posiadaniu Karola Albina Rozentretera. W budynkach mieszkalnych było łącznie 35 izb 
mieszkalnych i 7 lokali użytkowych. 

                                                           
92 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
93 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
94 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12829 (Akta projektu opracowany przez inż. K. Kleibera dotyczący budowy piętrowej 
oficyny i parterowych budynków gospodarczych na placu pod nr polic. 404 przez Alberta Rozentretera w 1911 
r.). 
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Po 1945 r. jako nieruchomość porzucona przez Juliana Rozentretera została przejęta w zarząd 
komunalny95. Murowana oficyna z 1911 r. pozostaje nadal zamieszkała. Posesja 
administrowana przez TTBS. 

  

 

 

 

 

 

Widok na parterową oficynę jaka znajduje 
się po lewej stronie podwórka przy ul. 
Kołłątaja 22. Fotografia z 2022 r. 

 

23. (d. nr polic. 394, d. nr placu 387) Dom jednorodzinny w podwórzu  

W 1830 r. jako właściciel nieruchomości o nr polic.394 wskazywany jest rzeźnik Andrzej 
Zakrzewski. W parterowym, drewnianym domu mieszkały rodziny kowala Filipa Nadolskiego i 
Franciszka Krzczota który przybył ze Sławna koło Opoczna96. 

Prawdopodobnie w latach 40. i 60. XIX wieku nieruchomość niezamieszkała. Dopiero w latach 
90. XIX wieku jako właściciel tej nieruchomości i drewnianego, parterowego domu 
wykazywany jest Jan Frandzelewski (Frandzelski)97. W tym też czasie J. Frandzelewski 
występuje o zgodę na nabycie tej niezabudowanej nieruchomości98. W roku 1896 
odnotowano, że pod nr polic. 294 znajduje się parterowy, drewniany dom i budynek 
gospodarczy99. 

                                                           
95 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/2/166 (Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych, 1.03.1946 r.). 
96 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831); tamże, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące 
się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
97 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
98 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3404 (Sprzedaż placu nr 387 Janowi Frandzelewskiemu). 
99 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
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Plan placu nr 387 (wg. rejestru pomiarowego 
miasta) przy ul. Św. Władysława jaką w 1896 r. 
nabył od miasta na własność Jan Frandzelewski. 
Wówczas plac posiadał pow. 14 709,37 
kwadratowych łokci polskich. Faktycznie na 
zadzie dzierżawy plac pozostawał w posiadaniu 
J. Frandzelewskiego od roku 1879 a wcześniej (w 
latach 1858-1879) we władaniu Lajzera 
Sztemberga. APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/2.10/3404. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wykazie właścicieli nieruchomości z lat 1922-1925 wymieniana jest Maria Grochowalska 
jako posiadająca parterowy 4 izbowy dom ze sklepem100. Na planie miasta z 1933 r. pod nr 23 
przy ul. Św. Władysława zaznaczono drewniany dom stojący szczytem do ulicy. 

Po wojnie jako właścicieli 3-izbowego domu i placu o pow. 1864 m2 przy ul. Św. Władysława 
23 wskazuje się Józefa Urbańskiego, Grażynę Urbańską i Józefę Brajer101. 

                                                           
100 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
101 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1904 r. dotyczący nieruchomości przy ul. św. Władysława nr polic. 395. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/10100.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt fasady i rzut i przekrój dobudowanej 
oficyny do domu przy ul. św. Władysława nr 
polic. 395 wybudowanego przez Leona 
Wodzyńskiego w roku 1904. Projekt opracował 
inż. Karol Kleiber. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/10100. 

 

W latach 20 i 30. XX wieku jako właściciel nieruchomości przy ul. Św. Władysława 23 
wskazywana jest Maria Grochowska, a następnie Stefan Kolasiński, Józef i Janina Urbańska, 
Józefa Hamilska, Józefa Brajer i Grażyna Urbańska102. Maria Grochowalska zajmowała 4-
izbowe mieszkanie i należał do niej sklep. Po wojnie jako właściciel wykazywany był Józef 
Urbański. 

 

 

 

                                                           
102 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
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24. (d. nr polic. 403) Parterowy, murowany dom frontowy z 1894 r. rodziny Sładek.  

  

 

 

Współczesny widok na 
frontową elewację 
domu przy ul. Kołłątaja 
24. Budynek 
wybudowany około roku 
1894 przez Kazimierza 
Sładka. Fotografia z 
2022 r. 

Jako pierwszy w tym miejscu stał parterowy dom drewniany najprawdopodobniej 
wybudowany przed 1830 r. przez rzeźnika Antoniego Malinowskiego, który do Tomaszowa 
przybył z Sieradza103. W latach 60. XIX wieku jako właściciel tego domu występuje czeladnik 
sukiennik Franciszek Nowak. Poza domem na placu stała drewniana obora104. W latach 90. XIX 
wieku jako właściciel nieruchomości wykazywany jest Kazimierz i Apolonia małżonkowie 
Sładek105. 

Najprawdopodobniej to oni na początku lat 90. XIX wieku wybudowali na bazie wcześniej 
stojącego w tym miejscu parterowego domu drewnianego nowy dom murowany. Około roku 
1894 dom rozbudowano. Od strony zachodniej za sienią komunikacyjną, dobudowano 
trzyosiowy fragment w części parteru z przeznaczeniem na sklep a na poddaszu mieszkanie. 
Projektantem był inż. architekt Wilhelm Sroka a inwestorem Apolonia i Kazimierz Sładek106. 
Po rozbudowie powstał dom na planie wydłużonego prostokąta z dwuspadowym stromym 
dachem krytym papą. Od frontu asymetryczna sześcioosiowa elewacja z drzwiami sklepowymi 
w drugiej i szóstej osi.  

Prawdopodobnie nieruchomość należała do nich do lat 20. XX w. Z pewnością w roku 1922 
znalazła się w posiadaniu Abrama Eil, a w roku 1925 do Michała i Marii Marciniaków107. 
Wówczas odnotowano, że w domu przy ul. Św. Władysława 24 znajduje się 10 izb 
mieszkalnych i dwa sklepy. 

 

                                                           
103 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa, 1830-1831). 
104 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
105 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3563 (Podatek podymny, wykaz właścicieli nieruchomości).  
106 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3812 (Projekt odbudowy części frontowego, parterowego, murowanego domu 
mieszkalnego na nieruchomości numer 403 przy ulicy św. Władysława w mieście Tomaszowie w guberni 
piotrkowskiej przez mieszczanina Kazimierza Sładka). 
107 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.). 
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Rysunki z 1894 r. dotyczące projektowanego domu przy ul. św. Władysława nr polic. 403 opracowany przez inż. 
Architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Kazimierza Sładka. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3812. 

W latach 30. XX wieku jako właściciel nieruchomości przy ul. św. Władysława 24 wskazywani 
byli spadkobiercy Michała Marciniaka, którymi byli Maria Marciniak i Marianna Tejchman. 
które zajmowały mieszkanie o nr 1 i 2. Mieszkania wynajmowane były przez Antoniego 
Czapnika, Lajzera Kiszenbauma i Eliasza Najbergera108. Po 1945 r. nieruchomość (plac o pow. 
1011 m2 i dom z 12 izbami) nadal we władaniu Marii Marciniak, Marianny Tejchman, 
Antoniego Czapnika i Zdzisława Wojszczyka109. 

25. W głębi działki w znacznym stopniu zniszczone murowane, piętrowe i parterowe budynki 
gospodarcze. 

                                                           
108 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
109 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli z 1971 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-
/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950). 
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Pozostałości dawnej zabudowy nieruchomości przy ul. Kołłątaja 25. Fotografia z 2021 r. 

W roku 1925 nieruchomość zabudowana drewnianym, frontowym domem mieszkalnym i 
oficynami należała do Franciszki Chmielewskiej (Franciszki Wodzyńskiej) mieszkającej w 
Koluszkach. W latach 30. XX wieku nieruchomość w posiadaniu Franciszka i Bolesława 
Kiełbasiaka. W domu mieszkalnym i oficynach, jakie stały na tej działce było 22 izb 
mieszkalnych110. 

Prawdopodobnie w podwórku był zakład stolarski A. Müllera (w latach okupacji niemieckiej 
jako właściciel wskazywana była Emilia Ida Müller, zam. pod nr 26 m. 1) . Po 1945 
nieruchomość porzucona. Zakład stolarski upaństwowiony w 1946 r. 

W latach powojennych nieruchomość w posiadaniu Bolesława Borsa, który mieszkał w 
mieszkaniu nr 20 oraz Bolesława Kiełbasiaka zajmującego mieszkanie nr 1. 

 

27 i 27a ( d. nr polic.396) Dawniej dom Jankiela Trzmila. Obecnie pod nr 27 stoi szczytem do 
ulicy jednopiętrowy dom ze spłaszczonym dachem. W głębi pod nr 27a parterowy dom 
jednorodzinny z kopertowym dachem i wolim okienkiem poddasza. 

  

                                                           
110 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
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Widok od strony ulicy na współczesną zabudowę posesji przy ul. Kołłątaja 27 i 27a. Obok niezabudowany plac 
ogrodzony od ulicy drucianą siatką, który dawniej był zaułkiem łączącym ulicę Kołłątaja z ul. Kruczą. Fotografia z 
2021 r. 

W latach 1922-1925 jako właściciele nieruchomość przy ul. Św. Władysława 27 byli 
wskazywani Moszek Kenigsztajn i Dawid Szmil vel Trzmil. Przy ulicy stał frontowy, drewniany, 
parterowy dom o pow. zabudowy 182 m (długi na 20 m, szer. 9,6 m), który posiadał 8 izb na 
parterze i dwie izby na poddaszu. Tuż za tym domem, po jego prawej stronie stała oficyna, 
która w części o pow. 22 m była mieszkalna (dwie izby), a w pozostałej części gospodarcza 
(długa na 9 m i szeroka na 3,3 m). Część tego domu i oficyny (6 izb mieszkalnych i jeden lokal 
sklepowy) należał do rodziny Dawida Szmila (Trzmiela). Druga część (3 izby mieszkalne i jena 
izba sklepu) należał do Moszka Kenigsteina111. Jeden ze sklepów wynajmował Jakub 
Tauzowicz. Mieszkania zajmowane były przez Surę Szlichter, Chanę Trzmiel, Chanę Tauzowicz, 
Gołdę Bełżycką i Moszka Kenigsztajna112. 

W roku 1936 r. dokonano podziału tej nieruchomości na dwie części. Część południowa o pow. 
800 m wraz z XIX wiecznym, drewnianym domem przy ulicy, pozostała w posiadaniu Dawida 
Trzmila. Druga, niezabudowana północna część działki z pasem drogi dojazdowej o szerokości 
3 m prowadzącym od ulicy została zakupiona przez Bronisławę i Ryszarda małżonków Kunkiel. 
Ich część została oznaczona numerem 27a. Rok później wybudowano na tej działce nowy, 
murowany, parterowy dom mieszkalny, budynek gospodarczy i studnię. Projektantem tego 
domu był Feliks Ustaszewski. W nowym domu powstały dwa odrębne mieszkania, z których 
jedno o pow. 57 m2, a drugie o pow. 68 m2.  

Po wojnie nieruchomość z drewnianym domem o nr 27 we władaniu Zofii Petelskiej, natomiast 
nieruchomość o nr 27a z domem murowanym w posiadaniu Ryszarda Kunkiela.  

 

  

 

 

 

 

Rysunek z projektu budowy opracowanego w 1937 r. przez 
Feliksa Ustaszewskiego przedstawiający widok elewacji 
frontowej domu Bronisławy i Ryszarda Kunkielów przy ul. 
Św. Władysława 27a. Poniżej plan sytuacyjny z 1937 r. z 
podziałem nieruchomości oraz istniejąca i planowaną 
zabudową. APTM, MRN i PMRN, sygn. 
49/213/0/2.10/1713. 

 

                                                           
111 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
112 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1713 (Inspekcja Budowlana, teczka z 1938 r. zawierająca 
dokumenty dotyczące nieruchomości przy ul. Św. Władysława 27). 
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26/28 dawniej numery polic. 401 i 402. Obecnie domy komunalne TTBS. W latach 
międzywojennych nieruchomość pod nr 26 należała do Tadeusza Glinkiewicza a później Emilii 
Miller i Hungera (d. nr polic. 402, plac wg. rejestru pomiarowego gruntów 370). Nieruchomość 
nr 28 należała do Pawła Krech (d. nr polic. 401, plac nr 369). 

 

W latach 20. XX wieku nieruchomość przy ul. Św. Władysława 26 należała do Tadeusza 
Glinkiewicza zam. wówczas przy ul. Warszawskiej 18. Na placu o pow. 1680 m2 w linii 
zabudowy ulicy stał drewniany dom z mieszkalnym poddaszem i dwuspadowym dachem. W 
domu tym było 10 izb mieszkalnych, w tym 4 na poddaszu113. W mieszkaniu nr 1 mieszkała 
Emilia Miller, która w pierwszej połowie lat 40. występowała jako właściciel tej nieruchomości. 

Dom mieszkalny i plac o pow. 1216 m2 pod nr 28 w latach 20. XX wieku pozostawał w 
posiadaniu rodziny Pawła Krecha (Krecza), który trudnił się wyrobem trepów 114. Przy ulicy stał 

                                                           
113 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1925 r.). 
114 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za lata 1938-1939); tamże, sygn. 49/5/0/-/589 (Księga biercza 
podatku od nieruchomości za lata 1939-1940). 
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niewielki, trzyizbowy, parterowy dom a w podwórku poprzeczna drewniana oficyna 
gospodarcza. P. Krech przy tej samej ulicy na posesji pod nr 14 posiadał drugą nieruchomość, 
na której prowadził piekarnię115. 

Po 1945 r. nieruchomość pod nr 26 uznano za porzuconą. Została objęta zarządem 
komunalnym w administracji MZBM. Jeszcze w roku 1948 jako właściciel posesji pod nr 28 
wykazywany był Władysław Cłapa116. 

Pod koniec lat 60. XX wieku, z środków miejskich wybudowano dwa, częściowo zespolone ze 
sobą bliźniacze, jednopiętrowe budynki mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania 
komunalne. Ciekawostką jest, że roboty budowlane wykonywali żołnierze miejscowego 
batalionu OTK, który stacjonował przy ul. Nadrzecznej. Jeden z piętrowych, wielorodzinnych, 
„klockowych” budynków zwrócony jest elewacją frontową w stronę ulicy a drugi frontem w 
kierunki zachodnim a do ulicy ścianą szczytową. Nieco wcześniej w głębi działki na osi północ-
południe, wybudowano parterowy, murowany, wielorodzinny budynek mieszkalny. Budynek 
główny jednopiętrowy o kubaturze 1868 m3, pow. zabudowy 293 m2, pow. całkowita 493 m2, 
ilość izb mieszkalnych 24. Budynek parterowy w podwórku o kubaturze 1161 m3, pow. 
zabudowy 347 m2, ilość izb mieszkalnych 16117. 

Obecnie nieruchomość przy ul. H. Kołłątaja 26/28 pozostaje w administracji TTBS. 

29. Niezabudowana nieruchomość miejska (w latach 30. XX wieku planowana jako droga 
dojazdowa ul. Kruczej).  

31. Poprzeczna, parterowa oficyna mieszkalna (w głębi podwórza). 

 

30/32. (d. nr polic. 399 i 400, plac 368) Dawna nieruchomość Fryderyka Lessinga a później 
Abrama i Mordki Balbinów. 

                                                           
115 Patrz opis nieruchomości nr 14. 
116 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz podatników właścicieli nieruchomości za lata 1948-1950).  
117 Informacja z karty obiektu przechowywanej w TTBS. 
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Współczesny widok na 
fragment narożnego, 
dwupiętrowego domu przy 
zbiegu ul. Konstytucji 3 Maja z 
ul. Kołłątaja i początkowy 
fragment tej ulicy. Fotografia z 
2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na frontową elewację 
jednopiętrowej oficyny z 
końca XIX wieku jaka znajduje 
się w podwórku posesji przy 
ul. Kołłątaja 30. Po prawej 
stronie oficyny komórki 
wybudowane około roku 1899 
przez Fryderyka Lessinga. 
Fotografia z 2021 r. 

 

 

 

Fasada parterowego domu 
mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 
30. Prawdopodobnie w latach 
międzywojennych na w tym 
budynku na poddaszu były 
mieszkania Abrama Fejnera a 
w części na parterze znajdował 
się żydowski dom modlitwy. 
Posiadał on odrębne wejście 
od strony ulicy Św. 
Władysława. Fot. z 2021 r. 
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W latach 30. XIX wieku nieruchomość przy ul. św. Władysława nr polic. 400 znajdowała się w 
posiadaniu Mathusa Golhejma vel Markusa Goldheima118. Przy ulicy stał wówczas dwuizbowy 
drewniany dom kryty gontem. Prawdopodobnie ten sam dom przetrwał do roku 1866, ale 
wówczas należał do Szdarka. Poza właścicielem, który zajmował jedną izbę mieszkał w drugiej 
izbie Stanisław Zdziechowski. W podwórku stała drewniana szopa119. Natomiast sąsiedni dom 
o nr polic. 399 stojący na narożnym placu o nr 368 należał do Marianny Hertke a następnie do 
Fryderyka Hardke (Herdke). Dom ten stał przy ul. Miłej i był przyporządkowany do tej ulicy120. 

Pod koniec XIX wieku, około roku 1896 nieruchomość o nr polic. 399 i 400 znalazła się w 
posiadaniu Fryderyka Lessinga. On to przy ul. Miłej nr polic. 399 wybudował narożną- 
dwupiętrową kamienicę, a w podwórku na posesji nr polic. 400 jednopiętrową murowaną 
oficynę mieszkalną. Po stronie zachodniej, wzdłuż granicy nieruchomości w roku 1899 
wybudował ciąg murowanych z cegły komórek121. Co ciekawe komórki te przetrwały do 
współczesności. W tym czasie na placu stał jeszcze XIX-wieczny drewniany dom pod gontem 
zwany służbówką, stajnia, stodoła, drewutnia. (Rodzina Lessingów posiadała też podobną 
dwupiętrową kamienicę przy ul. Zgorzelickiej nr 9.) Potwierdzają to dokumenty dotyczące 
podatku podymnego za 1896 r. z których wynika, że pod nr 399 znajdowała się wówczas 3- 
kondygnacyjna kamienica i parterowa oficyna a pod nr 400 stał 2-kondygnacyjny drewniano-
murowany dom i dwie parterowe oficyny należące do F. Lessinga122. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1899 r. przedstawiający zabudowę 
placu przy ul. św. Władysława nr polic. 400. Rosyjskimi 
literami oznaczono: „a” – budynek służbówki, „г” – 
stajnię, „д” – stodołę, „в” – planowane do wybudowania 
komórki. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7920. 

                                                           
118 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące się nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
119 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
120 Tamże. 
121 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7920 (Plan budowy budynków gospodarczych przy ul. św. Władysława nr polic. 400 
przez Fryderyka Lessinga według projektu inż. Bronisława Prylińskiego). 
122 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny, wykaz właścicieli domów, 1896 r.). 
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Na postawie akt podatkowych i wykazu właścicieli nieruchomości z lat 20. i 30. XX wieku 
wynika, że narożna nieruchomość przy zbiegu ul. Miłej z ul. św. Władysława należała do 
Abrama Balbina, Herszela Gerensztata i Sury Fajgi Gerensztat (zam. ul. św. Antoniego 19) oraz 
Abrama Feinera (Fajnera)123.  

Działka o pow. 2792 m² zabudowana dwupiętrowym, narożnym domem dwufrontowym, 
jednopiętrową oficyną z lewej strony, parterową oficyna gospodarczą z prawej i poprzecznym 
parterowym budynkiem komórek. W roku 1938 wykazywano, że w kamienicy było 14 
mieszkań jednoizbowych, 8 mieszkań dwuizbowych, 4 mieszkania czteropokojowe i dwa 
sklepy. W oficynie było 5 mieszkań jednoizbowych i 1 mieszkanie dwuizbowe. Razem w 
budynku i dwu oficynach były 52 izby mieszkalne i 2 sklepy. W roku 1930 Abram Balbin i Hersz 
Gerensztat do głównej kamienicy dobudowali murowany, parterowy budynek z dwoma 
izbami124. W mieszkaniach zajmowanych przez Abrama Fejnera, które znajdowały się w 
parterowym domu od strony ul. Św. Władysława był żydowski dom modlitwy125. 

 

Powyżej projekt z 1899 r. 
inż. Bronisława Prylińskiego 
na budowę komórek przy ul. 
św. Władysława nr polic. 
400. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/7920. Obok 
współczesny widok na 
komórki wybudowane około 
roku 1899 przez Fryderyka 
Lessinga. Fotografia z 2021 
r. 

 

                                                           
123 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.); tamże, sygn. 49/7/0/-/III-
1503 (Księga biercza podatku komunalnego z budynków za 1931 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz 
posiadających nieruchomości z lat 1937-1939). 
124 SRP, Akta inspekcji Budowlanej, koperta z dokumentami posesji przy ul. 11 Listopada 31 oraz Książka Nadzoru 
Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz. poz. 200/30. 
125 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/146 (Podatek od lokali za lata 1938-1940). 
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Plan sytuacyjny z zabudową 
narożnej działki przy zbiegu 
ul. Kołłątaja z ul. Miłą na 
planie z 1936 r. SRP, Akta 
Inspekcji Budowlanej dot. 
zabudowy ówczesnej ul. 11 
Listopada. 
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