3. Miejscowość

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW
1. Nazwa

Radomsko

2. Czas powstania

DAWNY DOM CADYKA W RADOMSKU
9. Materiały graficzne

II poł. XIX wieku
4. Adres (ulica, nr posesji)

ul. Przedborska 9
(działka nr ew. 134/6 obręb 0018)
5. Przynależność administracyjna
województwo:

łódzkie

powiat: radomszczański
gmina: Radomsko
6. Współrzędne geograficzne

N: 51'04'06.49"

E : 19°26'48.12"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

Obiekt w złym stanie technicznym

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

Opis: Obiekt powstał najprawdopodobniej w latach 80-tych X I X wieku. Był
miejscem zamieszkania ważnych dla społeczności żydowskiej osób cadyka Salomona Rabinowicza oraz jego rodziny. Salomon Rabinowicz był
od 1843 roku założycielem chasydzkiej dynastii cadyków Radomsk, która
istniała do 1942 roku. Budynek jest murowany, podpiwniczony, założony na
rzucie litery „L" z krótszą elewacją od ul. Przedborskiej, dłuższą od ul.
Joselewicza, wzniesiony na fundamencie z cegły ceramicznej. Budynek od
frontu parterowy z poddaszem - w głębi piętrowy kryty dachem
wielospadowym. Elewacja frontowa (południowa) parterowa na cokole
zwieńczona małym gzymsem uskokowym; 5-osiowa z wejściem w osi
centralnej. Otwory okienne prostokątne, przebudowane różnej wielkości.
Elewacja zachodnia piętrowa, 8-osiowa gładko tynkowana; elewacje
północna i wschodnia - szczytowe. Elewacja północna budynku frontowego
piętrowa, 3-osiowa. Od zachodu parterowa dobudówka. W oficynie bocznej
od strony podwórza na piętrze drewniana zabudowana galeria z balustradą
o dekoracyjnej formie. Aktualnie obiekt pomimo skromnej (bezstylowej)
formy oraz zaawansowanej degradacji posiada walory o wyjątkowym
znaczeniu lokalnym i historycznym związane z kulturą żydowską
Radomska. W związku z powyższym oraz faktem iż obiekt stanowił miejsce
zamieszkania oraz prywatną bóżnicę cadyków Rabinowiczów, został on
objęty ochroną konserwatorską na poziomie wojewódzkiej ewidencji
zabytków.
Zagrożenia:
•
•
•
•

zagrożenie zniszczeniem
pogarszający się stan techniczny zachowania budynku wymagający
natychmiastowych prac remontowo-konserwatorskich,
dotychczasowy brak ochrony konserwatorskiej
długoletni brak użytkowania obiektu

Najpilniejsze postulaty:
•
kompleksowe prace zabezpieczające obiekt przed postępującą
degradacją prowadzącą do zniszczenia obiektu oraz katastrofy
budowlanej
•
przeprowadzenie całościowych prac o charakterze budowlanokonserwatorskim

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Opr.: W o j c i e c h R y d z e k , W U O Z w Ł o d z i , maj 2 0 2 1 r.

