
 
     W 1881 r. Markiewiczowa zwróciła się do Rządu Gubernialnego Lubelskiego o pozwolenie
na dobudowę piętra domu. W tym samym roku dom nabył kolejny farmaceuta Wiktor
Migurski, który wcześniej dzierżawił tam pomieszczenia apteczne. W roku 1885 władze
wydały pozwolenie na podwyższenie budynku pod warunkiem zastosowania ogniotrwałych
materiałów przy budowie ścian i schodów oraz pokrycia dachu blachą. Podczas I wojny
światowej w wyniku działań frontu wschodniego w 1914 r. dom, jak i centrum Krasnegostawu,

 Umowa najmu jeszcze nie wygasła,  
a budynek ponownie zmienił właściciela,
bowiem w 1929 r. dom nabyli Zofia i Ignacy
Jaślikowscy. Po II wojnie światowej
Jaślikowskich wywłaszczono, a dom (wówczas
przy ul. Głównej 34) już w październiku 1944 r.
został zajęty przez Powiatowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie.
Zanim PUBP przeniesiono do dwupiętrowego
budynku o 10 izbach przy Głównej 34 mieścił
się on przy ul. Głównej 11 (późniejsze
konsumy).

   W 1917 r. plac wraz z murami po spalonych
budynkach odkupił od Migurskiego Józef
Leśniewski. Nowy właściciel odbudował
nieruchomość, podwyższając (prawdopodobnie)
budynek o kolejne piętro, ale w 1926 r.
wyprowadził się z miasta. Jeszcze przed
opuszczeniem Krasnegostawu wynajął lokale do
1931 r. firmie „Handel winno- kolonialny” Józefa
Zwierzchowskiego.

    W roku 1811 Krasnystaw nawiedził wielki pożar,
który strawił głównie południową pierzeję rynku,
ale i wiele sąsiednich budowli w tym m.in. ratusz.
Właśnie w 1811 r. krasnostawski aptekarz Feliks
Stankiewicz kupił plac po spalonym domu od
Piotra Iwanowskiego znajdujący się u zbiegu
północnej i wschodniej pierzei rynku oraz nabył
drugi plac od Ziembińskiego. Na obydwu
placówkach wybudował narożny, murowany dom
parterowy ze stajnią i wozownią. Po śmierci
Stankiewicza spadkobierczynią nieruchomości
została jego żona Elżbieta z Holtzerów
Stankiewiczowa, a następnie jej siostrzenica
Ludwika Markiewiczowa. 

Historia „kamienicy Jaślikowskich” w latach 1811-2021

uległy zniszczeniu. 



  W miejscu zburzonej kamienicy 7 lutego 1990 r. z inicjatywy Konfederacji Polski
Niepodległej i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 80
ufundowany został krzyż i pamiątkowa tablica. Przez kilka lat krzyż był dewastowany, ale za
każdym razem odnawiany i ponownie poświęcany. W 1999 r. przez Akcję Wyborczą
Solidarność i Związek Chrześcijańsko Narodowy, a w 2006 r. z inicjatywy: Mariana Mączki,
Andrzeja Bojarskiego, Leszka Kołacza, Zbigniewa Piroga oraz Romana Fornalskiego.  
 W 2002 r. Zarząd Powiatowy Ruchu Społecznego AWS wystąpił z pomysłem budowy
pomnika upamiętniającego miejsce kaźni, do którego realizacji nie doszło. Miasto Krasnystaw
w roku 2011 przekazało teren Spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która to
rozpoczęła starania o dokonanie jego zabudowy budynkiem mieszkalno-usługowym –
zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. TBS w latach 2014-2016 opracował
dokumentację budowlano-wykonawczą przygotowaną na podstawie koncepcji
architektonicznej wyłonionej w drodze konkursu architektonicznego z 2013 r. W roku 2017 r.
rozpoczęto inwestycję obejmującą budowę 5 kamienic, a w nich 25 lokali mieszkalnych,  
8 lokali usługowych, garażu podziemnego na 30 stanowisk oraz miejsca upamiętniającego
ofiary terroru komunistycznego. Cała inwestycja ukończona została i oddana do użytku  
 w 2021 r.
 

   W ten sposób, przez ponad dziesięć lat, budynek
pełnił siedzibę aparatu represji władzy komunistycznej,
gdzie przesłuchiwano i przetrzymywano działaczy
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.
W ramach reorganizacji struktur Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego m.in. przekształcono
Urzędy Bezpieczeństwa w Służbę Bezpieczeństwa.
Jesienią 1956 r. dawne UB zwolniło zajmowany budynek
i jako wyodrębniony pion, tzn. referat ds.
bezpieczeństwa zostało przeniesione i włączone do
Milicji Obywatelskiej. W tym czasie budynki znajdowały
się pod zarządem publicznej gospodarki lokalami. 
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 W 1957 r. przywrócono Jaślikowskim prawo
własności do budynku wówczas pod nowym
adresem, tj. ul. Świerczewskiego 29. W roku 1960 r.
Jaślikowscy odsprzedali połowę nieruchomości kilku
nabywcom. W lutym 1986 r. budynek przy  
 ul. Świerczewskiego został rozebrany. Podczas prac
rozbiórkowych odsłonięte zostały piwnice kamienicy,
kryjące napisy na ścianach wykonane przez
aresztantów UB. Ostatecznie piwnice zostały
zasypane, a teren wyrównany.


