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Wstęp  

 

 W historii Kalisza wyróżnić możemy kilka znaczących etapów jego rozwoju, 

najpierw lokacja miasta i wyznaczenie jego zasadniczego kształtu w rozlewisku rzeki Prosny 

w okresie średniowiecza, następnie wiele fundacji w czasach renesansu w XVI i początkach 

XVII wieku, a następnie intensywny rozwój miasta w XIX wieku. Wytyczenie pierwszej ulicy 

poza granicami lokacyjnego miasta w 1800 r. symbolicznie rozpoczyna czas prosperity. Jest to 

okres swoistego dualizmu postaw ludzi tamtych czasów. Z jednej strony mamy romantyczną 

wizję oświeceniowego miasta ogrodu, w którym będą powstawać instytucje edukacyjne  

i kulturalne. Natomiast z drugiej rodzi się pragmatyczna potrzeba poprawy infrastruktury 

technicznej, budowania udogodnień codziennego życia, rozwój sieci dróg i przemysłu.  

W pewnym sensie omawiana w poniższym opracowaniu Aleja zawiera obydwa wątki związane 

z kształtowaniem się nowych przestrzeni miejskich w XIX wieku.  

 Aleja Wolności miała stać się wizytówką miasta. Tak też jest obecnie postrzegana 

przez mieszkańców Kalisza, choć jej rekreacyjny charakter został w dużym stopniu wyparty 

przez funkcję komunikacyjną. O jej reprezentacyjnym charakterze, który bazował na typie tzw. 

alei spacerowej, modnej w europejskich miastach od XVIII w., świadczy przede wszystkim 

układ przestrzenny, zaplanowanie zieleni oraz usytuowanie reprezentacyjnych budynków. 

Bogatym źródłem informacji na ten temat jest publikacja Barbary Czechowskiej z 2010 r.1 

Poniższe opracowanie ma nie tylko zapoznać odbiorcę z podstawowymi informacjami 

historycznymi dotyczącymi powstawania alei oraz poszczególnych budynków, ale przede 

wszystkim zobrazować zmiany układu przestrzennego oraz wyglądu tego obszaru miasta na 

przestrzeni dwóch wieków. W tym celu nieocenione są dokumenty archiwalne, plany miasta 

oraz bogata ikonografia z XIX i XX wieku, której zasób szczególnie w ostatnich latach znacznie 

się powiększył za sprawą zainteresowania badaczy dawną architekturą miasta.  

Aby lepiej zrozumieć kształtowanie się omawianej przestrzeni miasta i powstanie 

samej Alei, należy przedstawić ją w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, zaistniałych 

kataklizmów dotykających miasto (pożarów, powodzi, wojen) oraz zmian sytuacji politycznej 

o czym jest mowa w pierwszym rozdziale. Mając nakreślony obraz miasta w poszczególnych 

okresach można w zrozumiały sposób przedstawić poszczególne budowle zlokalizowane w 

Alei. Informacje dotyczące budowy oraz przekształceń poszczególnych budynków wraz z ich 

 
1 Barbara Czechowska, Kaliskie korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX w., Kalisz 2010 r. 
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funkcją i analizą stylistyki prezentują rozdziały drugi i trzeci. Rozdział czwarty traktuje  

o historii zabudowy Złotego Rogu, placu znajdującego się w narożniku łączącym Aleję z ulicą 

Śródmiejską. Teren ten obecnie jest niezagospodarowany i skłania do dyskusji nad docelowym 

wykorzystaniem go w przyszłości. Ostatni rozdział opracowania dotyczy terenu przy  

ul. Mostowej, na którym przez kilkadziesiąt lat funkcjonował browar rodziny Weigtów. Obszar  

ten co prawda nie stanowi integralnej części Alei Wolności, jednak tworzy swego rodzaju 

przedłużenie jej, a stojący na nim budynek, tzw. Belweder stanowi optyczne zamknięcie osi od 

Zachodu.  

Zaprezentowany materiał ikonograficzny, niezbędny w tego typu opracowaniach, 

pochodzi przede wszystkim z zasobów: biblioteki cyfrowej „POLONA”, w której znajdują się 

zbiory Biblioteki Narodowej i instytucji z nią współpracujących, „Muzeum Wielkopolski” 

prezentującego zbioru Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz „Narodowego Archiwum 

Cyfrowego” i „Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza”.  Ponadto przydatnymi  

w opracowaniu okazały się internetowy zasoby na stronach: „Kalisz czasem malowany”, 

„Fotopolska”, czy serwis „Dawny Kalisz”. Istotne w prezentowaniu zabudowy okazały się 

także Akta Miasta Kalisza zdeponowane w Archiwum Państwowym w Kaliszu oraz znajdujący 

się tam zbiór fotografii i pocztówek. Nieocenione były też publikacje dotyczące miasta 

wydawane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wśród nich szczególnie przydatne 

okazały się opracowania Barbary Czechowskiej, Iwony Barańskiej, Makarego Górzyńskiego, 

Macieja Błachowicza i Anny Tabaki.  

Uzupełnieniem opracowania jest aneks, złożony z dwóch części. W pierwszej 

prezentowane są widoki Alei z lotu ptaka, które za pomocą dronu wykonał Krzysztof Galant. 

Zdjęcia w szczególny sposób pokazują walory omawianego założenia urbanistycznego, które 

w 1981 r. zostało wpisane do rejestru zabytków. Natomiast druga część to zestawienie dawnych 

widoków Alei z fotografiami wykonanymi współcześnie.  

Autorka chciałaby w szczególny sposób podziękować kolegom i koleżankom  

z Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którzy wsparli ją w przygotowywaniu niniejszego 

opracowania. Są to Makary Górzyński, Mateusz Rabiega, Maciej Błachowicz i Anna Tabaka.  
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Rozdział I 

Zarys rozwoju urbanistyczno-przestrzennego Kalisza  

w kontekście historycznym z uwzględnieniem przedmiotowego 

obszaru 

 

Lokacja Kalisza na prawie niemieckim (średzkim) miała miejsce prawdopodobnie  

w 1257 r., a dokonał jej książę Bolesław Pobożny2. Miasto zostało ulokowane na wyspie  

o wrzecionowatym kształcie ujętym ramionami rzeki Prosny. W XIV wieku, za czasów 

Kazimierza Wielkiego, miasto zostało otoczone ceglanymi murami obronnymi, które zastąpiły 

obwarowania drewniano-ziemne. Do miasta, które zyskało szachownicowy układ ulic  

z prostokątnym rynkiem, prowadziły dwie bramy zlokalizowane u zbiegu łukowatych ulic przy 

przeprawach przez rzekę: od północy Toruńska, a od południa Wrocławska (zlokalizowana  

w pobliżu obecnego Mostu Kamiennego). 

Od XV do XVIII w. rozwój przestrzenny Kalisza odbywał się w zasadzie tylko  

w obrębie średniowiecznych murów. Powstawały jednak także skupiska osadnicze poza nimi, 

formalnie nie należące do miasta, a kształtujące się głównie w linii przebiegu głównego szlaku 

komunikacyjnego przecinającego Kalisz w kierunku północno-wschodnim. Dały one początek 

obszernym przedmieściom. Teren, który jest tematem niniejszego opracowania wchodził w 

obszar tzw. Przedmieścia Wrocławskiego. Powstawały tu przede wszystkim skromne 

zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Przedmieście Wrocławskie rozwijało się 

zdecydowanie wolniej od Toruńskiego3. W drugiej połowie XVI w. wybudowano z inicjatywy 

mieszczan szpital (przytułek) św. Trójcy oraz drewniany kościółek (rozebrany w 1820 

r.)4.Dopiero w pierwszej połowie XVII w. ufundowano tu początkowo drewniany klasztor i 

kościół reformatów (od lat. 70. XVII w. przebudowany na murowany). Charakter zabudowy 

możemy określić na podstawie obrazu Bonifacego Jatkowskiego z 1715 r. znajdującego się w 

ołtarzu bocznym Kościoła pw. Św. Rodziny w Kaliszu (dawny Kościół Reformatów). Na 

obrazie przedstawiono panoramę miasta z murami obronnymi i licznymi basztami oraz Bramą 

 
2 J. A. Splitt, Kalisz, [w:] S. Kulawiak, Kalisz. Najstarsze miasto w Polsce, Kalisz 2001, s. 1. 
3 Już w XIII w. wzniesiono tu zabudowania kanoników regularnych św. Ducha de Saxia, a w XV w. powstał 

kompleks zakonu bernardynów, od XVI w. murowany, za: A. Nowak, W. Rusiński, Rozwój przestrzenny i 

zabudowa miasta. Stosunki sanitarne i zdrowotne, [w:] Dzieje Kalisza, pod red. W. Rusińskiego, Kalisz 1977, s. 

142-147. 
4 J. A. Splitt, dz. cyt., s. 5; T. Ruszczyńska, Materiały ikonograficzne do historii zabudowy Kalisza, [w:] 

Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego, t. II, Kalisz 1961, 

s. 91-123. 
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Wrocławską. Na pierwszym planie, po lewej stronie są dwa kościoły (reformatów i kościółek 

przyszpitalny Św. Trójcy), a w przestrzeni przedmieścia widać pojedyncze zabudowania 

parterowe wraz z ogrodami i łąkami o typowo wiejskim charakterze. Do bramy wjazdowej 

miasta prowadził drewniany most, a przy nim znajdował się młyn wodny (Ryc.1).  

Il. 1. Panorama Kalisza od strony Przedmieścia Wrocławskiego z 1715 r. wg. Obrazu św. 

Paschalisa z panoramą Kalisza malarza Bonifacego Jatkowskiego. 

 

W 1785 r. geometra Andrzej Politalski na zlecenie Komisji Dobrego Porządku 

sporządził pierwszy plan zabudowy miasta (Ryc. 3). Z planu wynika, że spora część 

Przedmieścia Wrocławskiego należały do zakonu reformatów oraz kościoła św. Trójcy, a także 

do zakonu franciszkanów i jezuitów5. Znaczny kwartał zachodni był własnością urzędu 

pocztowego. Natomiast teren później wytyczonej alei leżący pomiędzy południową odnogą 

rzeki Prosny, a jej właściwym korytem częściowo należał do kościoła farnego. Znajdowało się 

tu 12 drewnianych domków krytych gontem oraz ogrody i sady. Omawiany obszar z racji 

swojego położenia często był dotykany powodziami. Teren w pobliżu Bramy Wrocławskiej był 

dzierżawiony od miasta przez Rembowicza, gdzie znajdowało się kilka chałup. Od nazwiska 

dzierżawcy został on nazwany Rembowszczyzną bądź Rembowiczyzną6. Większa część terenów 

przeznaczona była na pastwiska z racji przepływającego tutaj w poprzek cieku wodnego, który 

z czasem znikł. Widoczny jest on jeszcze na mało czytelnym planie H. Müncha z 1800-1802 r. 

(Ryc. 2). Niestety okres drugiej połowy XVIII wieku był bardzo niekorzystny dla miasta. Nie 

 
5 A. Nowak, W. Rusiński, dz. cyt., s. 141-142.  
6 B. Czechowska, Kaliskie korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku, Kalisz 2010, s. 15. 
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tylko ze względu na liczne pożary i powodzie oraz epidemie wywoływane złymi warunkami 

sanitarnymi, ale także przez kryzys ekonomiczny z powodu niekorzystnych traktatów z 

Prusami i Austrią, które hamowały rozwój handlu.  

 Il. 2. Plan sytuacyjny z 1800-1802 r. wg H. Müncha. 

W 1792 roku doszło do wielkiego pożaru miasta7, które wkrótce na mocy drugiego 

traktatu rozbiorowego (1793 r.) przeszło pod jurysdykcję pruską. Po trzecim rozbiorze Polski 

w 1795 r. Kalisz, mimo prowincjalnego charakteru, stał się ważnym pruskim ośrodkiem 

administracyjnym. Rozpoczął się jednocześnie proces integracji nowo wcielonych ziem  

z państwem pruskim. Odbudowa Kalisza związana była z osadnictwem niemieckim. 

Sprowadzani fachowcy wraz z rodzinami mogli liczyć na wiele bonifikat8. Już w 1804 r. 26,295 

ogółu mieszkańców stanowiła ludność niemiecka (tj. 2220 na 7085 mieszkańców)9. Rozważano 

także opracowanie generalnego planu odbudowy miasta w charakterze pruskim. Planowano 

poszerzyć ulice, skorygować przepływ Prosny oraz pobudować nowe domy: murowane  

i z muru pruskiego. Nie wszystkie plany udało się zrealizować, głównie z racji wysokich 

kosztów inwestycji. Miasto jednak zyskało. Naprawiono miejskie bruki, oświetlono ulice 

lampami olejowymi, pobudowano nowe mosty. Rozebrano też średniowieczny zamek oraz 

większą część murów miejskich wraz z basztami uzasadniając to ich złym stanem technicznym. 

 
7 J. Wąsicki, Kalisz w latach rządów pruskich i księstwa warszawskiego 1793-1815, [w:] Osiemnaście wieków 

Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego, pod red. A. Gieysztora i K. 

Dąbrowskiego, t. III, Kalisz 1962, s. 651-657. Pożar miasta w 1792 r. strawił 275 domów, przy czym pozostałych 

zostało 324, z czego 114 zlokalizowanych było na przedmieściach, a tylko 53 domy były murowane.  
8 Zob.: B. Czechowska, dz. cyt., s. 26. 
9 J. Wąsicki, Kalisz w latach rządów pruskich i księstwa warszawskiego 1793-1815, [w:] Dzieje Kalisza, pod red. 

W. Rusińskiego, Kalisz 1977, s. 276. Dla porównania w 1794 r. odnotowano w mieście 3832 mieszkańców, z 

pominięciem ludności żydowskiej. 
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W 1798 r. tereny dawnego ogrodu jezuickiego oraz dalsze obszary na południowy wschód poza 

linią dawnych murów obronnych przeznaczono na utworzenie pierwszego w Polsce 

publicznego Parku Miejskiego w typie krajobrazowym. W 1785 r. Przedmieście Wrocławskie 

znalazło się w granicach administracyjnych Kalisza. W 1800 r. liczba domów murowanych 

wynosiła już 186, natomiast drewnianych 450, a z muru pruskiego 510. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il. 3. Miasto Lokacyjne - plan geometry 

Andrzeja Politalskiego z 1785 r. 

(przerysował i wydał geometra przysięgły 

Ottomar Wolle w 1878 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 4. Plan miasta Kalisza wg inż. Bernharda 

z 1825 r. (przerysował i wydał geometra 

przysięgły Ottomar Wolle w 1878 r.). Na 

planie zaznaczono wytyczoną w 1800 r. 

Aleję Wolności oraz powiększony obszar 

Parku Miejskiego. 

 
10 Za: K. Stefański, Zalew. Niemcy w Kaliszu w okresie Prus Południowych, Kalisz 1924, s. 5.  
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W 1806 r. armia pruska poniosła klęskę z wojskami napoleońskimi. Na mocy traktatu 

pokojowego zawartego w 1807 r. w Tylży pomiędzy cesarstwem Francji a Imperium Rosyjskim 

i Królestwem Prus miasto zostało wcielone do nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego, 

które podlegało Napoleonowi, a na jego czele stanął król Saksonii Fryderyk August. Ranga 

Kalisza była znaczna, ponieważ posiadał tak jak Warszawa, Poznań i Toruń tytuł miasta 

municypalnego. Okres kolejnych ośmiu lat był pełen niepewności i złudnych nadziei Polaków, 

o czym może świadczyć zmiana nazwy alei na imię żony Napoleona - Józefiny. Miasto ponosiło 

wysokie koszty utrzymywania stacjonujących wojsk, przez co zauważalna jest w tym okresie 

stagnacja budowlana. Przerwana została też dalsza budowa Alei. Z przekazów źródłowych 

wiemy, że u zbiegu Alei i Przedmieścia Wrocławskiego (teren obecnego tzw. Złotego Rogu) w 

1808 r. znajdował się murowany zajazd: Hotel Polski Woelffla11 (więcej o hotelu w Rozdziale 

III). Przed uroczystym przyjazdem marszałka wojsk francuskich Louis’a Davout’a w lipcu 

1808 r. zdążono wybrukować omawianą Aleję Józefiny12 

Po klęskach napoleońskich, postanowieniem Kongresu Wiedeńskiego, Kalisz w 1815 

r. przeszedł pod okupację rosyjską. Miasto znalazło się na granicy dwóch zaborów: pruskiego 

i rosyjskiego, przez co nowe władze uznały za zasadne zainwestowanie w nie, aby stały się 

zachodnią wizytówką Imperium Rosyjskiego. Z tego powodu car Aleksander I w latach 1815-

30 poczynił w mieście wiele inwestycji, które nadały mu bardziej wielkomiejski, a także 

klasycyzujący charakter, zgodnie z ówczesną modą13. W mieście rozwijał się przemysł 

sukienniczy, a mieszkańcy korzystali ze specjalnego Pożyczkowego Funduszu Budowlanego14. 

W latach 1816-21 budowniczym wojewódzkim został Sylwester Szpilowski (syn Hilarego 

Szpilowskiego), a po nim urząd przejął Franciszek Reinstein (1821-53). W 1820 r. 

wprowadzono przepisy budowlane (tzw. „Przepisy Ogólne”), które nakazywały m.in. 

zabudowę ulic wzdłuż jednej linii oraz stawianie domów w układzie kalenicowym, które miały 

się ze sobą stykać. Co istotne, każda nowa inwestycja lub przebudowa wymagała akceptacji 

budowniczego miasta15. Wiele uwagi poświęcano regulacji Przedmieścia Toruńskiego, które 

przemianowano na Warszawskie, ponieważ władze pruskie niemal całkowicie pomijały je  

w planach urbanistycznych. Liczne regulacje miasta czy powstawanie rogatek czyniono 

 
11 J. Raciborski, Monografia Kalisza, Kalisz 1912, s. 104.  
12 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (studium gospodarcze), 

Częstochowa 2001, s. 233-234. Autor podaje, że brukarzem był Józef Redlich. Przytacza także informację o 

oczyszczeniu alei z chwastów przez więźniów. 
13 I. Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, Kalisz 2002, s.26. 
14 Trzy z dziewięciu najdroższych domów, których właściciele korzystali z funduszu budowlanego powstało w 

alei. Za: I Barańska, dz. cyt., s. 210, 212, 217.  
15 I. Barańska, dz. cyt., s. 20-21. 
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staraniem prezesa Komisji Wojewódzkiej Józefa Radoszewskiego. W omawianym okresie 

starano się też polepszyć estetykę Kalisza przez poszerzenie i regulację parku oraz oczyszczanie 

i wyrównywanie brzegów Prosny.  

Jest to czas, kiedy ostatecznie uregulowano nową oś komunikacyjną biegnącą od Placu 

przed Komisją Wojewódzką wzdłuż ulicy Kolegialnej przechodzącą w Sukienniczą przez most 

Trybunalski aż do Alei Józefiny. Na jej zamknięciu w 1821 r. powstał monumentalny gmach 

Trybunału wg projektu S. Szpilowskiego (więcej o obiekcie w Rozdziale III). W latach 1825-

26 powstał most Kamienny, zw. Aleksandryjski, łączący ulicę Wrocławską (obec. 

Śródmiejską) z Przedmieściem Wrocławskim, który zaprojektował S. Szpilowski16. 

Prawdopodobnie wtedy zmieniono drzewa z topoli na kasztanowce i częściowo na akacje. Z 

planu Kazimierza Nahajewicza z lat 1824-25 można odczytać gmach Hotelu Woellfla, na rogu 

Alei i Przedmieścia Wrocławskiego, który w latach 1819-20 został przebudowany przez 

Franciszka Reinsteina. Na planie zaznaczono wzdłuż południowo-zachodniej pierzei Alei 

dwanaście domów, zwarto do siebie przylegających17. Na przeciwnej stronie Alei opisano 

budynek należący do Fabryki Sukiennej braci Repphanów, w którym mieścił się folusz (Ryc. 

5). W tym okresie jednym z ważniejszych wydarzeniem dla mieszkańców, było wybudowanie 

przez prywatnego przedsiębiorcę w 1829 r. w zamknięciu Alei od strony południowo-

wschodniej budynku teatru (więcej o kaliskich teatrach w Rozdziale III). Należy podkreślić, że 

 
  IL. 5. Most kamienny na Prośnie z ok. 1840 r. 

 
16 Zob. I. Barańska, dz. cyt., s. 154 – 155. Autorka wskazuje, że sprawą budowy mostu zajmował się następca S. 

Szpilowskiego, F. Reinstein, który miał zmodyfikować plany poprzednika. Konstrukcja mostu opiera się na 104 

palach dębowych wbitych w dno rzeki. Łuki wykonane są z kamienia ciosowego sprowadzonego z Brzezia koło 

Konina. Natomiast metalowe tralkowe balustrady sprowadzono z fabryki w Suchedniowie. Powszechnie uważa 

się ten most, za najstarszy most kamienny na ziemiach polskich. .  
17 Na planach miasta z 1800 i 1802 r. wyraźnie widać zaznaczone domy w pewnych odległościach od siebie, co 

zmieni się wraz w wprowadzeniem przepisów budowlanych obowiązujących od 1820 r. w Królestwie 

Kongresowym. Zob. B. Czechowska, dz. cyt., s. 119.  

http://www.kalisz.info/grafiki-budynki-miejsca.html
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Il. 6. Plan miasta gubernialnego Kalisz sporządzony przez prof. Kazimierza Nahajewicza w latach 1824-1825. 

 

Il. 7. Zbliżenie na aleję Józefiny wg. planu miasta gubernialnego Kalisz sporządzonego przez profesora 

matematyki Kazimierza Nahajewicza w latach 1824-1825, zaznaczono, zabudowania tzw. Złotego Rogu (a), 

budynek Trybunału (b) oraz folusz fabryki sukna braci Repphanów (c). 

 

wszystkie powyżej wymienione budowle utrzymane były w stylu klasycyzmu. W sąsiedztwie 

gmachu naprzeciwko mostu Parkowego w 1831 r. powstała także kawiarnia z salą 

widowiskową i koncertową, tzw. Dom Förstera18. Aleja wzbogacona o reprezentacyjny gmach 

sądowy oraz kilka budynków oferujących mieszkańcom różnoraką rozrywkę stała się miejscem 

chętnie odwiedzanym przez kaliszan.  

 
18 I. Barańska, dz. cyt., s. 165-166.Obecnie budynek w niczym nie przypomina dawnego z racji wielu przebudów, 

szczególnie w l. 60. XX w.  

c b 

a 
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Il. 8. Dom Förstera y 1835 r. Il. 9. Kawiarnia w Parku i Teatr na litografii S. Barcikowskiego z 

1858 r. 

  

 

   
Il. 10. Kawiarnia w Parku w latach 40. XX w. Il. 11. Most Parkowy z pocz. XX wieku, z lewej 

początek Alei. 

 

     
Il. 12. Kasztanowce w Alei zimą w 1914 r..  Il. 13. Aleja z kasztanowcami, ok. 1913. 

http://www.kalisz.info/grafiki-budynki-miejsca.html
http://www.kalisz.info/zdjecia-park-2.html
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Po postaniu listopadowym w 1831 r. następuje regres inwestycyjny. Niekorzystne dla 

rozwoju Kalisza okazało się niedoprowadzenie połączenia kolejowego. W 1835 r. w mieście 

miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie Zjazd Monarchów: cara Rosji 

Aleksandra I i króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Ponieważ przewidywano bardzo liczne grono 

gości, dyplomatów, dygnitarzy dworskich i oficerów, berlińskie wydawnictwo przygotowało 

specjalny przewodnik zatytułowany Die Reise nach Kalisch. W przewodniku można było 

wyczytać wiele informacji o samym mieście oraz alei, której na czas zjazdu przywrócono imię 

zmarłej żony króla Prus – Luizy. Wśród najpiękniejszych ulic obok Wrocławskiej i 

Warszawskiej wymienia właśnie aleję Luizy19. Wielu gości znalazło nocleg w tejże Alei. Z 

powodu zjazdu wiele energii włożono w odświeżenie architektury, szczególnie teatru. Z opisu 

anonimowego autora z 1845 r. dowiadujemy się, że w Kaliszu przeważnie budowano domy 

dwupiętrowe, które ponoć miały przybierać formę „dziwolągów” ze względu na brak proporcji, 

estetyki i ciasnoty pomieszczeń20. W latach 40. XIX w. zrealizowano długo oczekiwaną 

regulację systemu wodnego Prosny wg projektu inż. T. Urbańskiego, co miało zlikwidować 

problem częstych powodzi. Zabiegi podniosły jakość terenów przy Alei, ponieważ przyczyniły 

się do osuszenia gruntów. W 1845 r. Kalisz przestał być miastem gubernialnym i został 

wcielony do guberni warszawskiej, co spowodowało spadek ludności, zastój w przemyśle i 

ruchu budowlanym. Wstrzymano też fundusz budowlany. Niestety brak dokończenia regulacji 

rzeki powodował nadal powodzie, które przyczyniały się do złego stanu sanitarnego miasta. 

Szczególnie dotkliwa okazała się powódź w 1854 r., która spowodowała znaczne straty także 

w budynkach zlokalizowanych w Alei21. 

 

Il. 14. Widok Alei w czasie powodzi w marcu 1940 r. 

 
19 Die Reise nach Kalisch, Verlag von George Gropius, Berlin 1835, s. 44. 
20 A. Rynkowska, Miasto Kalisz w świetle opisu z 1845 r., „Rocznik Kaliski”, t. XVIII, Kalisz 1985, s. 261. 
21 J. Raciborski, dz. cyt., s. 170-171. 
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W latach 70. XIX w Kalisz odzyskał rangę miasta gubernialnego. Znowu zaczęła 

napływać do Kalisza okoliczna ludność, a uruchomienie pożyczek budowlanych z kasy 

miejskiej zintensyfikowały ruch budowlany. W tym czasie wprowadzono także w mieście 

oświetlenie gazowe. W drugiej połowie XIX wieku powstaje wiele murowanych budowli 

mieszkalnych22. W samej Alei na planie z 1878 r., sporządzonym przez Ottomara Wolle’go, 

widać zabudowanie całej południowo-zachodniej pierzei oraz postawienie dwóch gmachów po 

przeciwległej stronie (Il. 16 i 17). Sytuacja inwestycyjna poprawiła się szczególnie pod koniec 

XIX wieku, wówczas budowniczy gubernialny Józef Chrzanowski zaprojektował dla miasta 

okazały ratusz oraz teatr, ten drugi zlokalizowany został na zamknięciu promenady. Aleja miała 

przede wszystkim charakter rekreacyjny z racji dużej ilości zieleni, ponieważ pierzeja 

północno-wschodnia w zasadzie nie miała zbyt wielu zabudowań. Na fotografii z 1889 r. 

znajdującej się w pamiątkowym Albumie Kalisza23 z okazji poświęcenia ratusza widzimy 

pięknie zadrzewioną promenadę z ustawionymi lampami gazowymi, wśród której dostrzegamy 

spacerowiczów, cyklistów i dorożki.  

 

 

Il. 15. Aleja Józefiny na litografii z 1889 r. 

 
22 W 1912 r. na 1400 domów, tylko 400 było drewnianych. Za: Rozwój przestrzenny w czasach Królestwa 

Polskiego, http://www.kalisz.info/rozwoj-przestrzenny.html (dostęp: 25.03.2020 r.). 
23 Album Kalisza. Na pamiątkę poświęcenia ratusza w Kaliszu dnia 1/14 lipca 1889 r., Nakład i litografia 

B.[ronisława] Szczepankiewicza w Kaliszu, Kalisz 1889 r. 

http://www.kalisz.info/rozwoj-przestrzenny.html
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Il. 16. Fragment planu miasta Kalisza sporządzona przez geometrę przysięgłego Ottomara Wolle’go w 1878 r. 

 

 

Il.17. Fragment planu miasta Kalisza sporządzona przez geometrę przysięgłego Ottomara Wolle’go w 1878 r. 

Zbliżenie na wyraźnie zaznaczoną podwójną linia drzew w Alei Józefiny oraz zabudowania Browaru Weigta przy 

obecnej ul. Mostowej zaznaczone ramką. 
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W pierwszych latach XX w. nadal w Alei znajdowało się kilka niezabudowanych 

parceli, szczególnie w pierzei północno-wschodniej, które pełniły funkcję ogrodów. W 1905 r. 

na działce przy moście Trybunalskim powstała pierwsza w Alei wolnostojąca eklektyczna willa 

zbudowana przez J. Chrzanowskiego (więcej o willi w Rozdziale III). Podobny willowy 

charakter ma tzw. pałac Weigta zlokalizowany na zakończeniu Alei w pobliżu mostu 

Kamiennego. Powstał on w 1 połowie XIX w. i nazywany jest powszechnie „Belwederem”24 

(więcej o pałacu w Rozdziale III). Jego właścicielem był Daniel Weigt, który posiadał jeden z 

największych kaliskich browarów (anonimowy autor wspominał już o nim w 1845 r.25). Zakład 

ten zlokalizowany był za pałacem, na grobli. Sam pałac i zabudowania browaru zostały 

wyraźnie zaznaczony na mapie O. Wolle’go z 1878 r. Obecnie teren ten ma chaotyczną 

zabudowę, gdzie znajdują się lokale handlowo-usługowe i parking. W dalszej części grobli w 

końcu XIX w. pobudowano duży dom, nazywany tzw. Domem pod Aniołami, ze względu na 

dekorację sztukatorską. Budynek jest opuszczony i niszczeje.  

Dopiero w 1902 roku doprowadzono do miasta linię kolejową, którą 4 lata później 

skomunikowano z kolejami niemieckimi. Była to zasługa zasłużonego dla miasta gubernatora 

Michała Piotrowicza Daragana. Kalisz zaczął się prężnie rozwijać, szczególnie jeśli chodzi o 

przemysł sukienniczy. Rozwój miasta kierował się w stronę dworca kolejowego, czyli w 

obszarze Przedmieścia Wrocławskiego, gdzie powstają wówczas trzypiętrowe wielkomiejskie 

kamienice. W 1906 r. obszar miasta został znacznie powiększony z 280 do 605 ha, głównie w 

kierunku południowo-zachodnim. Aleja Wolności z racji swojej reprezentacyjności 

charakteryzowała się wysokim standardem zabudowy, w przeciwieństwie do innych obszarów 

miasta. Jednocześnie od 1903 do 1914 r. liczba ludności znacznie wzrosła, z 25.000 do prawie 

70.000. Należy podkreślić, że jeszcze przed I wojną światową według badań oddziału Towarzystwa 

Higienicznego sytuacja mieszkaniowa w Kaliszu wyglądała fatalnie. Warunki mieszkaniowe były złe 

w dużej mierze ze względu na brak sieci kanalizacyjnej, a ok. 15% ludności gnieździło się w 

suterenach26. Poszczególne pierzeje miały niejednolitą zabudowę pod względem ilości i wysokości 

kondygnacji, formy opracowania dachu, a także samego stylu. W budownictwie dominował klasycyzm.  

 
24 B. Kunicki, Ballady kaliskie, Kalisz 1991, s. 211-212. 
25 B. Czechowska, dz. cyt., s. 68. 
26 Za: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce pod red. W. Zina, Warszawa 1986, t.1, s. 168. 
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Il. 18. Widok Alei Józefiny w stronę mostu Kamiennego z. przełomu XIX i XX w. 

 

W 1900 r. przed budynkiem Sądu Okręgowego, w bardzo reprezentacyjnym miejscu 

stanął pomnik cara Aleksandra II27, na który mieszkańcy Kalisza patrzyli z niesmakiem. 

Monument zaprojektował J. Chrzanowski, a popiersie w brązie odlał petersburski rzeźbiarz 

Czyżewow. Pomnik otoczono małym zieleńcem, a południowo-wschodniej elewacji budynku 

mieszkalnego przy foluszu nadano oprawę architektoniczną w stylu neogotyckim z elementami 

neorenesansu północnego. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie podjęto po odzyskaniu 

niepodległości było usunięcie w 1918 r. pomnika cara. Został on przetopiony na płaskorzeźbę 

Kazimierza Wielkiego, którą wyeksponowano w Alei na fragmencie średniowiecznych murów 

specjalnie w tym celu przetransportowanych z innej części miasta28. Zabieg umieszczania 

reliktów dawnej architektury na promenadach sięga XIX w., a w Kaliszu miał on niewątpliwie 

charakter edukacyjny29. Mur ustawiony w 1919 r. przetrwał do wybuchu II wojny światowej, 

kiedy to niemieccy okupanci go rozebrali.  

 
27 M. Błachowicz, A. Tabaka, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s 175-176. 
28 M. Szachówna, Kalisz i jego okolice. Przewodnik ilustrowany z planem miasta, Kalisz 1927, s. 75. 
29 T. Zarębska, Problematyka prekursorskiej odbudowy Kalisza, [w:] Odbudowa miast historycznych Dokonania 
przeszłości. Potrzeby i możliwości współczesne. Wyzwania przyszłości, pod red. Marii Lubockiej-Hoffmann, 

Elbląg 1998, s. 18, A. Kurzyński, Odbudowa Kalisza ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1929, „Rocznik 

Kaliski”, t. XXXI, 2005, s. 72.  
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Il. 19. Pomnik cara Aleksandra II. Il. 20. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 2018 r. 

  

W sierpniu 1914 r., z niewyjaśnionych do dziś powodów, miasto zostało obrócone w 

gruzy przez wojska pruskie pod dowództwem majora Hermana Preuskera. Zniszczeniu 

szczególnie uległo dawne miasto lokacyjne i część Przedmieścia Wrocławskiego. Zniszczono 

426 budynków, czyli według obliczeń ok. 95% zabudowy mieszkalnej30. Kalisz był jednym z 

najbardziej zniszczonych miast europejskich. Aleja Józefiny na szczęście niewiele ucierpiała. 

Spalony został jednak teatr i budynek Hotelu Polskiego. Ta dramatyczna sytuacja odbiła się na 

ambitnych planach rozbudowy miasta. Okupacyjne władze administracyjne chcąc zatrzeć ślady 

barbarzyństwa dążyły do odbudowy miasta, jednak o charakterze „niemieckim”31. Reakcją na 

plany niemieckie było rozpisanie 3 grudnia 1915 r. z inicjatywy zawiązanego w Warszawie 

Komitetu Odbudowy Kalisza32 pierwszego w Polsce wielkiego konkursu urbanistycznego na 

odbudowę Kalisza ogłoszonego przez warszawskie Koło Architektów. Konkurs nie miał 

charakteru realizacyjnego, lecz jego celem było dostarczyć koncepcji odbudowy i rozwoju 

miasta. W konkursie wzięło udział aż 15 zespołów architektów, w tym kilka bardzo 

wybitnych33. Na pierwszy plan wszyscy wysuwali potrzebę rekonstrukcji przestrzeni 

 
30 T. Zarębska, dz. cyt., s. 12; A. Woźniak, Kalisz 1914 – pogrom miasta, Kalisz 1995; A. Kurzyński, dz. cyt., s. 

72. 
31 Zob.: M. Popiołek, Niemiecki Kalisz 1914-1918. Plany odbudowy I przebudowy miasta w czasie I wojny 

światowej, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku, 

materiały pokonferencyjne, Kalisz 2016, s.279-297. 
32 Zob.: J. Zakrzewska, Odbudowa Kalisza po Wielkiej Wojnie, Kalisz 1936, s. 19. 
33 T. Zarębska, Sprawa odbudowy zabytkowego centrum Kalisza po zniszczeniu w 1914 roku, „Rocznik Kaliski”, 

t. X, 1977, s. 121-177. Zob. także: K. S. Jakimowicz, Odbudowa miast. Kalisz, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 

16, s. 183-184, 188-189, 191; T. Zarębska, Znaczenie odbudowy Kalisza po zniszczeniach z 1914 r. dla rozwoju 
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staromiejskiej wraz z modernizacją systemu komunikacyjnego oraz polepszeniem warunków 

życia mieszkańców.  

W ciągu 4 lat od zburzenia miasta odbudowano całkowicie tylko 2 domy [sic!], 6 zaś 

doprowadzono do stanu używalności. W 1917 r. uchwalono dla miasta Ustawę Budowlaną34. 

Określała ona wiele szczegółów konstrukcyjnych, budowlanych, materiałowych i użytkowych 

(np. zakaz budowy piwnic mieszkalnych i ograniczenie do 20% użytkowania poddaszy na cele 

mieszkalne, zakaz stawiania budynków fabrycznych w centrum miasta, przyzwolenie na 

stosowanie płaskich dachów tylko na oficynach, zakaz nadmiernego stosowania fabrycznie 

wykonanych części architektonicznych z cynku, gipsu i cementu, zalecano powściągliwość 

dekoracji i reklamy we wnętrzach ulic staromiejskich).  

 
Il. 21. Widok z ok. 1915 r. z Mostu Kamiennego w stronę Alei, zburzony Hotel Woelfla. 

Zaraz po odzyskaniu niepodległości, cała uwaga mieszkańców została skupiona na 

odbudowie spalonego centrum, które udało się przywrócić do funkcjonalności w bardzo 

szybkim czasie, w okresie zaledwie 20 lat (1919-1939). W dniach 15 i 16 sierpnia 1919 r. 

odbyła się w Kaliszu dwudniowa narada z udziałem wybitnych architektów i konserwatorów 

zabytków35. Mówiono o regulacji miasta, powiększeniu jego obszaru, zachowaniu dawnych 

murów miejskich, urządzeniu placów oraz odbudowie ratusza i teatru. W Kaliszu działała 

 
urbanistyki polskiej, „Rocznik Kaliski”, t. XXIV, 1992/1993, s. 129-143; M. Omilanowska, Odbudowa Kalisza 

po zniszczeniach 1914 roku, „Biuletyn Historii Sztuki” 2016, nr 4, s. 663-686. 
34 Verordnungsblatt des Kaiserlich Deustchen Kreischefs der Kreise Kalisch und Turek (Dziennik Rozporządzeń 

Cesarsko-Niemieckiego Naczelnika Powiatów Kaliskiego i Tureckiego), nr 150, 3:1917. Ustawa została 

zatwierdzona także dekretem naczelnika państwa z dn. 17 lutego 1919 r., gdy Polska uzyskała już niepodległość. 
Dziennik Ustaw 1919, nr 14, poz. 176, art.1. Kompletny tekst ustawy był publikowany w kolejnych numerach 

„Gazety Kaliskiej”. Zob.: „Gazeta Kaliska” 1918, nr. 5, s. 2; nr 6, s. 2; nr7, s. 2; nr 8, s. 1-2; nr 9, s. 2.  
35 T. Zarębska, Sprawa odbudowy…, s. 160, 166.  

http://www.kalisz.info/zdjecia-mosty.html
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Komisja do Zatwierdzania Planów, która dość skrupulatnie oceniała projekty pod względem 

technicznym, funkcjonalnym oraz ich zgodnością z kaliską ustawą budowlaną. Ogólna 

koncepcja utrzymania historycznego charakteru miasta nie była liberalna względem secesji, 

którą lokalne środowisko uznawało w tym czasie za styl „niepolski” Założono, że odbudowa 

ma mieć historyzujący charakter. Nowoczesne modernistyczne budowle powstawały  

w odbudowywanym centrum sporadycznie w latach 30. XX w.  

Do nowych przepisów dostosowano wybudowane w Alei Kamienice pod numerem 16 

(ok. 1920 r.) i 12 (1919 r.). Dla głównych ulic wymagano budowę kamienic 

czterokondygnacyjnych, a dla pozostałych trzykondygnacyjnych. Kamienice te otrzymały 

wysokość 15 m, czyli Aleję traktowano jako główną36. Na parceli po rozebranym Hotelu 

Polskim planowano wybudować potężny budynek o funkcji mieszkalno-hotelowej  

z handlowym przyziemiem wg. projektu Alberta Nestrypke. Od nazwy jednego ze sklepów 

wzięła nazwę obecna przestrzeń tzw. Złoty Róg (więcej o budynku w Rozdziale III).  

W czasie odbudowy priorytetowo potraktowano sprawę przywrócenia miastu ratusza 

i teatru. Komisja nadzorująca sprawę odbudowy jednogłośnie zgodziła się, aby nowy teatr 

został zaprojektowany przez wybitnego warszawskiego architekta, Czesława Przybylskiego. 

Budynek, który zyskał neoklasycystyczną szatę budowany był ze składek społecznych, a 

ukończony został dopiero w 1926 r. (więcej o teatrze w Rozdziale III). Vis a vis teatru w tym 

samym czasie. na działce Towarzystwa Cyklistów wybudowano okazały, także 

neoklasycystyczny, gmach Banku Polskiego wg projektu Mariana Lalewicza. W celu 

wprowadzenia lepszej ekspozycji dla obu budowli podjęto decyzję o wycięciu kilku rzędów 

kasztanowców, w celu utworzenia placu, który w 1979 r. został nazwany Placem Wojciecha 

Bogusławskiego. Pierwotnie Aleja dochodziła aż do wejścia kamienicy nr 1837. Ten zabieg 

niewątpliwie okazał się bardzo korzystny dla samej Alei, ponieważ zyskała ona dobrze 

zorganizowaną przestrzeń ją zamykającą.  

Znacznie większą zmianą w wyglądzie Alei była zmiana zadrzewienia. Ponad stuletnie 

kasztanowce obumarły podczas zimy z 1928 na 1929 r. Kasztanowce zastąpiono lipami 

jednocześnie zmieniając układ przestrzenny zieleni. Na szerszym odcinku Alei w pobliżu Parku 

posadzono nie cztery, lecz dwa rzędy drzew, a w środkowej części umieszczono ogrodzony pas  

 
36 T. Zarębska, Problematyka…, s. 17. 
37 B. Czechowska, dz. cyt., 82. 
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Il. 22. Widok na Plac Bogusławskiego w l. 30. XX w. 

 

zieleni z trawą i niskimi krzewami, rezygnując tym samym z alei spacerowej. Zmieniono układ 

jezdni, poszerzając ją od strony pierzei południowo-zachodniej. Poszerzono także chodniki do 

6 m z każdej strony. Całkowicie zmieniono też odcinek od strony mostu Kamiennego. 

Zaplanowano szeroką środkową jezdnię pomiędzy nowo posadzonymi dwoma rzędami drzew. 

Możliwe, że wtedy urządzono owalny kwietnik przed teatrem. Niektóre źródła donoszą, że 

planowano umiejscowić tu wodotrysk, który prawdopodobnie pozostał tylko w planach, 

ponieważ nie ma żadnych dalszych informacji na ten temat38. W 1930 r. Aleja zyskała też nową 

nawierzchnię z kostki kamienno-betonowej (zastępującą trotuary granitowe39) Prasa donosiła, 

że będzie to najpiękniejsza z urządzonych ulic w całej Polsce, a miasto zawdzięczać to miało 

prezydentowi Mieczysławowi Szarrasowi i kierownikowi Wydziału Budowlanego Magistratu 

kaliskiego inż. Kazimierzowi Laskowskiemu40. Stylowe lampy gazowe zamieniono na 

oświetlenie elektryczne umieszczone na betonowych słupach ustawionych w środkowym pasie 

zieleńca. Wprowadzono też częściowo miejską kanalizację. W omawianym okresie wytyczono 

też małą uliczkę (ul. Jasna) w poprzek pierzei północno-wschodniej w stronę rzeki pomiędzy 

kamienicami nr 10 i 12. Przez nowe nasadzenia musiało minąć wiele lat, zanim kaliszanie mogli 

ponownie spacerować w przyjemnym cieniu drzew.  

W 1934 r. zwiększono obszar miasta do 2.413 ha, przez dodanie okolicznych gmin. 

Warto wspomnieć, że w okresie modernizacji miasta planowano pociągnąć linię tramwajową, 

która miała biec poszerzoną ulicą Kolegialną i Sukienniczą, następnie przez most Trybunalski, 

 
38 Czy to prawda? Czy przed gmachem teatru szemrać będzie wodotrysk?, „ABC Kaliskie”, nr 134, 1928, s. 5. 
39 „Ziemia Kaliska”, nr 6/7, 1930, s. 220. 
40 „Ziemia Kaliska”, nr 6/7, 1930, s. 282, por. też. W. Kwiatkowski, Przewodnik po Kaliszu, Kalisz 1932, s. 52.  
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dalej Aleją Józefiny do mostu kamiennego i następnie ul. Wrocławską w stronę rogatki41. 

Pomysł ten nie został zrealizowany i do dzisiaj miasto nie posiada linii tramwajowej. 

4 września 1939 roku Kalisz został zajęty przez hitlerowskie wojska, a wkrótce znalazł 

się w tzw. „Kraju Warty”. Szczęśliwie tym razem miasto nie zostało zniszczone i niemal  

w nienaruszonym stanie dzieło odbudowy międzywojennej przetrwało okres okupacji.  

W ramach germanizacji zmieniano nazwy ulic, w tym Aleja zyskała miano Hermana Göringa. 

Na witrynach sklepowych i szyldach pojawiły się niemieckie napisy. Usunięto z fasady gmachu 

Banku Polskiego stylizowane godło odrodzenia państwa polskiego, tak jak po okupacji 

rosyjskiej kaliszanie zlikwidowali godło cesarskie z tympanonu na budynku Sądu. Ludność 

polska była zmuszana odstępować przesiedlanym do Kalisza Niemcom niemal wszystkie 

mieszkania i sklepy w śródmieściu. Do istotniejszych zmian w obrazie miasta zaliczyć należy 

zasypanie kanału Babinka i utworzeniu na jej miejscu plant. Kaliszanie już nie tak chętnie 

spacerowali Aleją, ponieważ przy ul. Jasnej mieściła się siedziba gestapo. W czasie wyzwalania 

miasta spłonął jedynie budynek dawnej elektrowni mieszczący się przy foluszu, który  

w późniejszym czasie rozebrano.  

 
Il. 23. Widok Alei w czasie okupacji niemieckiej, lata 1940-45. 

 

 
41 H. S. Pałęcki, Rozwój komunikacji w Kaliszu, Kalisz 1998, s. 11. Już w 1903 r. planowano utworzyć linię 

tramwajową, wtedy powstał plan kursowania „pociągów tramwajowych”, który był brany pod uwagę przy 

odbudowie miasta po 1918 r.  
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Il. 24. Widok wybrukowanej Alei z Villa Calisia w tle z 1940 r. 

 

 
Il. 25. Widok Alei z lat 1958-61. 

 

Po wojnie zabudowano ostatnie dwie puste parcele w pierzei północno-wschodniej 

(obecnie domy nr 6 i 14). Pod koniec lat 60. XX w. rozebrano nigdy nieukończony budynek na 

tzw. Złotym Rogu, który przez wiele lat ział pustką. Ostatecznie urządzono tu prowizoryczny 

zieleniec, w okresie letnim ustawiane są tymczasowe budki z jedzeniem lub „ogródek piwny”. 

Od kilku lat stoi drewniany pawilon mieszczący kwiaciarnię. W latach 50. XX w. na niektórych 

podwórzach działek w pierzei południowo-zachodniej powstało kilka bezstylowych domów, 

przez co uległy likwidacji przykamieniczne ogródki oraz pola uprawne znajdujące się za 

Bankiem Polskim, co można uznać za swoisty fenomen42. Do istotnych zmian zaliczyć należy 

 
42 Akta nieruchomości, AMK, APK, sygn. 2521. 

http://www.kalisz.info/zdjecia-agfa.html
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też pokrycie powierzchni jezdni asfaltem (1959 r.), co w tamtym czasie było rzadkim 

zabiegiem. W 1965 r. na zakończeniu Alei przed teatrem ustawiono betonowy obelisk „ku czci 

poległych w walkach za władzę ludową”, który usunięto w 1990 r.  

 

   
Il. 26. Obelisk z czasów PRL Il. 27. Plac W. Bogusławskiego w latach 60. XX w. 

 

Pod koniec lat 90. XX w. zmieniono lampy uliczne na bardziej stylowe. Po stronie 

północno-wschodniej Alei zmniejszono szerokość chodników (o 1,5 m) oraz samej ulicy w celu 

wygospodarowania przestrzeni parkingowych przy chodniku i przy jezdni. W ten sposób 

zlikwidowano jeden z dwóch chodników, ten od strony północno-wschodniej zieleńca. 

Podobnie usunięto zieleniec na placu przed teatrem przeznaczając go także na parkingi,  

a w 2010 roku usunięto także klomb przy tylnej części teatru, także w celu zagospodarowania 

terenu pod parking dla pracowników teatru. W pobliżu mostu Trybunalskiego pojawił się mały 

budynek niegdyś mieszczący sklep zielarski, który obecnie stoi pusty, a teren przy nim zarasta 

krzewami. Roślinność pojawiająca się w Alei odzwierciedla nowe trendy w ogrodnictwie, 

zauważyć to można chociażby we wprowadzeniu do centralnego pasa zieleni różaneczników i 

magnolii. Ponadto od wielu lat część krzewów formowanych jest w kształt kuli, które z racji 

swoich gabarytów w znacznym stopniu ograniczają perspektywę widokową, jak to było 

możliwe jeszcze w czasach PRLu. 
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28. Współczesny widok zieleńca z geometrycznie kształtowaną roślinnością. 

 

Ok. 2010 r. w przestrzeni Alei w pobliżu mostu Kamiennego wzdłuż linii rzeki, aż do 

budynku dawnego folusza, w którym mieści się obecnie restauracja i siedziba administracyjna 

Filharmonii Kaliskiej, wprowadzono przestrzeń rekreacyjną, przez ustawienie ławek i 

aranżację zieleni w formie geometrycznych boskietów wypełnionych kwiatami.  

W części centralnej postawiono stylizowaną pompę będącą jednocześnie wodopojem. W 2017 

r. w pobliżu mostu ustawiono rzeźbę w formie ławeczki z postacią podróżnika Stefana Szolc-

Rogozińskiego odlanego z brązu. W 2018 r. z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 

na skwerze przed Sądem Okręgowym, na miejscu dawnego pomnika cara Aleksandra II, 

postawiono na wysokim cokole brązowy posąg marszałka Józefa Piłsudskiego. Forma posągu 

jest dość konwencjonalna i ma korespondować z klasycystyczną zabytkową przestrzenią.  

 

Il. 29. Pomnik podróżnika Stefana Szolc-Rogozińskiego w pobliżu Mostu Kamiennego.  
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Obecnie w Alei funkcjonują trzy restauracje i jedna kawiarnia, Hotel Europa, Poczta 

Polska, Sąd Okręgowy, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoła Języków Obcych EMPIK 

oraz szereg biur różnorodnych firm i kancelarii prawniczych. Od wielu lat stoi i niszczeje 

opustoszały budynek banku przy pl. W. Bogusławskiego, a także kilka lokali usługowych czeka 

na najemców. Aleja ewidentnie nie ma już funkcji spacerowej, lecz komunikacyjną, a ruch 

kołowy jest bardzo natężony.   

   

 

    

 

   

Il. 30 - 35. Fotografie ukazujące zieleń i organizację strefy parkingowej. 
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Rozdział II 

Opis architektury i informacje historyczne dotyczące  

Alei Wolności 

   

Aleja Wolności wytyczona została w 1800 r.43, wówczas nosiła miano Alei Fryderyka 

Wilhelma44 ze względu na przynależność miasta do zaboru pruskiego. Następnie zmieniono jej 

miano na imię żony króla, Luizy, by następnie od czasów Księstwa Warszawskiego aż do lat. 

30. XX w. nazywać Aleją Józefiny, żony Napoleona Bonaparte. Następnie nadano jej imię 

Aleksandry Piłsudskiej45. Jednak nie na długo, ponieważ podczas okupacji niemieckiej 

przemianowano ją na Hermann Göring Straße. Zaraz po wyzwoleniu nadano Alei miano Józefa 

Stalina, jednak po jego śmierci, w 1956 r. zmieniono z inicjatywy T. Pniewskiego nazwę na 

Aleję Wolności, która funkcjonuje do dziś. Te częste zmiany nazewnictwa niewątpliwie 

świadczą o ważności promenady, która w końcu XIX w. stała się konkurencją dla kaliskiego 

rynku.  

Warto podkreślić, że była to pierwsza ulica wyznaczona poza murami miasta 

lokacyjnego na obszarze tzw. Rembowszczyzny na Przedmieściu Wrocławskim. Rozciągnięta 

na osi północny Zachód - południowy Wschód, równolegle do linii rzeki. Zaczynała się przy 

młynach miejskich, a kończyła w miejscu drogi prowadzącej do dzielnicy Rypinek. Z racji 

zwężenia terenu aleja składała się z dwóch części: z północno-zachodniej z jezdnią o szerokości 

24 m i południowo-wschodniej części rekreacyjnej o szerokości 37,5 m z dwoma jezdniami  

i aleją spacerową pośrodku. Wzdłuż alei pierwotnie nasadzone były cztery rzędy topoli 

włoskich (drzewami tymi chętnie obsadzano trakty doprowadzające do miast z racji ich 

właściwości odwadniających). W Kaliszu zastosowano typowy dla Niemiec i Belgii typ 

Mittelallee z czterema rzędami drzew, choć według zasady jej szerokość powinna być większa, 

mieć przynajmniej 60 m46. Początkowo aleja była skomunikowana z miastem tylko mostem 

 
43 A. Chodyński, Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza, Kalisz 1885, s. 54, J. Raciborski, dz. cyt., s. 

94, W. Rusiński, Kalisz. Zarys dziejów, Poznań 1983, s. 46, W. Kościelniak, K. Walczak, Kronika miasta Kalisza, 

Kalisz 2002, s. 99, B. Czechowska, dz. cyt., 28. 
44 K. Stefański, dz. cyt., s. 5, B. Czechowska, dz. cyt., s. 28. Oficjalnie nazwę zatwierdzono na wniosek kamery 

kaliskiej reskryptem w dn. 27 maja 1801 r. 
45 Warto nadmienić, że ulica dochodząca do mostu Kamiennego nazwano imieniem samego marszałka (obec. ul. 

Śródmiejska), który gościł w Kaliszu w 1927 r. Pomimo zmiany nazwy Alei kaliszanie nadal nazywali ją imieniem 

żony Napoleona 
46 J. Stübben, Der Städtebau. Reprint der 1. Auflage von 1890, „Handbuch der Architektur“, t. IV, cz. 9-10, 
Darmstadt 1890, s. 80-107, B. Czechowska, dz. yt., s. 29. Autor wprowadza podział na dwa typy alei: Seitenallee 

(popularna we Francji, ważniejsza w jej układzie jest jezdnia obsadzona po bokach rzędami drzew, która jest 

większa względem chodnika) i Mittelallee (typowa w Belgii i Niemczech, pełniła przede wszystkim funkcję 
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Młyńskim (późniejszy Kamienny), następnie mostem Trybunalskim, będącym przedłużeniem 

ulicy Sukienniczej, jednak trudno określić, w którym roku zostało to zrealizowane. U wylotu 

na drogę prowadzącą na Rypinek została ona połączona za pomocą drewnianego mostku (tzw. 

Parkowego) z „dzikim ogrodem”, jak nazywano ówczesny zalążek obecnego Parku Miejskiego. 

Samo założenie parku w 1798 r. i promenady spacerowej miało podnieść urbanistyczną rangę 

Kalisza i nadać mu bardziej rekreacyjny charakter. Miasto miało być nie tylko miejscem 

rozwoju handlu i produkcji (głównie sukienniczej), ale także miejscem do relaksu, szczególnie 

dedykowanemu wyższym urzędnikom i osobom zamożnym.  

Podobne rozwiązania urbanistyczne, kopiowane z terenów obecnych Niemiec 

stosowano w innych ważnych ośrodkach miejskich zaboru pruskiego. Jako przykład można 

przytoczyć Aleje Marcinkowskiego (dawn. Wilhelmowskie) w Poznaniu, które powstały  

w ramach wielkiej rozbudowy miasta w latach 1793-94 pod kierunkiem architekta i urbanisty 

Davida Gilly’ego47. Posiadały one dwie jezdnie z aleją spacerową pośrodku i połączone były  

z reprezentacyjnym Placem Wilhelmowskim, na którym docelowo miał stanąć gmach teatru. 

Przy Alei miała powstawać nowa dzielnica urzędnicza utrzymana w klasycystycznym 

charakterze. Podobną dzielnicę zamierzano pobudować także w Płocku, w którym od 1803 r. 

realizowano rozbudowę wg planu Schmidta. Prawdopodobnie i dla Kalisza planowano 

wybudowanie dzielnicy urzędniczej o regularnym szachownicowym układzie48. Jednak nowe 

władze skupiły się w pierwszej kolejności na odbudowaniu spalonych domów i zapełnieniu 

pustych parceli w obrębie miasta lokacyjnego. Nowo stawiane domy mieszkalne były 

utrzymywane w skromnej szacie klasycystycznej.  

Barbara Czechowska przytacza szereg przykładów reform urbanistycznych w 

ważnych ośrodkach europejskich, które pośrednio wpłynęły na zaplanowanie w Kaliszu 

rzeczonej Alei. Reformy wprowadzane na początku XIX w., np. w Monachium, Düsseldorfie, 

Hamburgu, Lubece, Lipsku, Bremie oraz w Wiedniu polegały przede wszystkim na 

wprowadzeniu przestrzeni i zieleni do miast. Podejmowano też chętnie defortyfikacje, np. w 

Lipsku (1776), Monachium (1791), Ulm (1801), Bremie (1802), Frankfurcie nad Menem, 

Lubece, Hamburgu i Mannheim (1804), czy w Dreźnie (1809). Podobny zabieg 

przeprowadzano na terenie dawnych ziem polskich: we Wrocławiu, Brzegu, czy Bolesławcu. 

Źródła tych zmian należy szukać w oświeceniowych dążeniach do kształtowania 

 
spacerową, ponieważ rzędy drzew ujmowały chodnik umieszczony w jej centrum, wolna przestrzeń po bokach 

dawała możliwość ekspozycji fasad budynków).  
47 B. Czechowska, dz. cyt., s. 34. Autorka poddaje w wątpliwość autorstwo projektu alei Wolności Davida 

Gilly’ego . 
48 B. Czechowska, dz. cyt., s. 30. 
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nowoczesnych struktur miast łączących wielorakie funkcje: mieszkalne, rekreacyjne, handlowe 

i oświatowe. Najwcześniej zauważamy je u rewolucyjnych architektów francuskich, np. 

Claude-Nicolaus Ledoux. W późniejszym czasie Fryderyk Gilly ich idee przeniósł na grunt 

urbanistyki niemieckiej. Warto zwrócić uwagę na powstające już od XVII wieku we Francji 

bulwary spacerowe wzdłuż rzek, które stały się później pierwowzorem dla późniejszych 

publicznych alei spacerowych. Poruszano się po nich pieszo lub w karocach. Dlatego we 

Francji i we Włoszech określane były mianem korso (z wł. corso – przebieg, kurs). Z reguły 

bulwary lokalizowano poza murami miejskimi lub na dawnych terenach fortyfikacyjnych  

z racji braku odpowiednich przestrzeni w ciasnej zabudowie miejskiej. Budowano też chętnie 

aleje dojazdowe do miast obsadzane z obu stron drzewami. Spośród najciekawszych realizacji 

alei reprezentacyjnych należy przytoczyć Unter den Linden w Berlinie z pierwszej połowy 

XVIII w. o imponującej szerokości ponad 50 m. Warto podkreślić, że nie tylko przestrzenność 

nadawała jej reprezentatywnego charakteru, ale także zlokalizowanie wzdłuż niej ważnych 

instytucji (teatru, akademii i biblioteki). Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Kaliszu. 

Reasumując, kaliska Aleja ewidentnie realizowała pruski model promenady o funkcji 

komunikacyjno-rekreacyjnej.  

 

Il. 36. Widok Alei z czterema pasami drzew kasztanowców z 2 połowy XIX w. 
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Działki budowlane omawianej Alei, tak jak w innych częściach miasta, były 

przeważnie wąskie i długie. Ich szerokość waha się od ok. 19 do 30 m49. Pierwsze domy 

powstające w okresie Prus Południowych prawdopodobnie bazowały na wzorcowym domu 

własnym Davida Gilly’ego, który wybudował w Poznaniu przy Alejach Wilhelmowskich  

w latach 1795-96. Był to klasycystyczny dom jednopiętrowy o bardzo oszczędnej dekoracji 

architektonicznej, kalenicowy, dziewięcioosiowy, na rzucie prostokąta, nakryty wysokim 

naczółkowym dachem50. Jednak kamienice w omawianej Alei wykazują znaczną różnorodność 

gabarytową i stylistyczną, na co niewątpliwie miały wpływ zmiany przepisów budowlanych.  

I tak, w czasach Królestwa Kongresowego w 1820 r. uchwalono nowe przepisy budowlane na 

mocy, których, tak jak w Prusach, zezwalano stawiać tylko murowane domy, kryte dachówką, 

usytuowane kalenicowo wzdłuż linii ulicy. Ponadto budynki miały mieć wysokość dwóch 

kondygnacji. Część kamienic przetrwała w tych wysokościach do dwudziestolecia 

międzywojennego (nr. 3, 7, 17, 23)51. Zauważamy to szczególnie w pierzei południowo-

zachodniej. Zupełnie inaczej prezentuje się pierzeja północno-wschodnia, która została  

w całości zabudowana dopiero w latach dwudziestych XX w., zgodnie z obowiązującymi 

nowymi przepisami wspomnianej już Ustawy Budowlanej. Najstarsza kamienica w Alei 

powstała w 1874 roku, a najmłodsza w 1959, przy czym dominującą stylistyką omawianych 

budowli jest klasycyzm lub historyzm (neoklasycyzm, neobarok, neorenesans).  

 

W Alei, w ciągu XIX wieku, znalazło się wiele budynków użyteczności publicznej. 

Najbardziej okazały z nich, to zlokalizowany w centralnej części klasycystyczny budynek 

Trybunału autorstwa Sylwestra Szpilowskiego. W pierwszej ćwierci wieku powstał 

imponujący Hotel Polski na parceli zwanej obecnie Złotym Rogiem u wylotu Alei w kierunku 

południowo-zachodnim. Projektował go ten sam architekt i także utrzymał w szacie 

klasycyzującej, ale rzecz jasna o wiele skromniejszej niż Trybunał. Niestety budynek został 

rozebrany po I wojnie światowej. W drugiej ćwierci XIX w. powstał na przeciwległym krańcu 

Alei pierwszy budynek teatralny – drewniany, otynkowany i także w wówczas modnym  

w Kaliszu stylu klasycystycznym. Kolejny teatr, projektu Józefa Chrzanowskiego był o wiele 

bardziej dekoracyjny, neorenesansowy. Natomiast trzeci z kolei teatr, który nadal ozdabia tę 

część miasta, powstał w okresie międzywojennym i powraca stylistyką do form klasycyzmu. 

 
49 Jedynie działki nr. 7, 15 i 19 są szersze ze względu na wcześniejsze połączenie działek sąsiadujących. Za: B. 
Czechowska, dz. cyt., s. 119.  
50 Tamże, s. 34. 
51 Zob.: I. Barańska, dz. cyt., s. 20-21. 
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Naprzeciwko gmachu stanął okazały budynek Banku Polskiego, projektu Mariana Lalewicza, 

który zachował się w niezmienionej formie (więcej o wspomnianych gmachach w Rozdziale 

III i IV). 

Aleja była miejscem, gdzie od drugiej połowy XIX w. chętnie lokalizowano jedne  

z pierwszych w Kaliszu banki. W kamienicy nr 23 mieścił się w latach sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XIX w. Dom Rolników Kaliskich52. Ta dwupiętrowa kamienica ma szeroką 

dziesięcioosiową fasadę z bogatą dekoracją neobarokową, skoncentrowaną głównie  

w przestrzeni pierwszego piętra. Skrajna prawa oś kamienicy jest poszerzona i znacznie 

podwyższona stanowiąc dominantę. Pierwotnie budynek zbudowany prawdopodobnie  

w ostatniej ćwierci XIX w. był dwukondygnacyjny, a dopiero w latach dwudziestych XX w. 

podwyższono go o dodatkowe piętro. Boniowanie, umieszczenie w części centralnej szerokiego 

balkonu o tralkowych dekoracjach, motywy kartuszy ujęte w wolutowe naczółki mogą 

wzbudzać skojarzenia z architekturą pałacową.  

 
Il. 37. Fasada Kamienicy nr 23 przy Al. Wolności. 

 

W 1872 r. otwarto w kamienicy nr 7 filię Banku Polskiego, którą czternaście lat 

później przemianowano na kantor rosyjskiego Banku Państwa. Polecono wówczas Józefowi 

Chrzanowskiemu przebudowanie budynku, aby nadać mu bardziej reprezentacyjny, rosyjski 

charakter, miało to miejsce w 1886 roku53. Na pocztówce z początku XX wieku zauważalny 

 
52 Dom Handlowo-Komisowy Rolników Kaliskich został założony przez Józefa Jabłkowskiego, Romana 

Radolińskiego i Antoniego Skupieńskiego (byłego urzędnika Banku Polskiego) w 1860 r. W budynku w Alei 

mieściło się biuro, aż do 1877 r.  Za: Kaliskie początki firmy Jabłkowskich, „Życie Kalisza” 24.09.2008 r., 

https://zyciekalisza.pl/artykul/kaliskie-poczatki-firmy/622440 (dostęp 27.03.2020 r.). Zob. też.: F. Jabłkowski, 

Dom towarowy Bracia Jabłkowscy: romans ekonomiczny, Warszawa 2005, s. 33-41. 
53 Za: M. Górzyński, Miasto, społeczeństwo, przyszłość: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza 

przełomu XIX-XX wieku, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Arciszewskiej w Instytucie 

Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019 r., s. 317-318. 

https://zyciekalisza.pl/artykul/kaliskie-poczatki-firmy/622440
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jest rusko-bizantyjski charakter54 tego szerokiego jednopiętrowego budynku, ze względu na 

zastosowanie w dwóch skrajnych osiach bogatego detalu i akcentu przestrzeni dachowej 

formującej się w kształt hełmów obitych blachą z ozdobnymi lukarnami i formą rzeźbiarską na 

szczycie. Taka stylistyka, typowa dla architektury wschodniej, związana była zapewne  

z rusyfikacją miasta. Z tego też powodu po I wojnie światowej oczyszczono kamienicę  

z bizantyjskiego detalu zastępując go rodzimą szatą klasycystyczną uznawaną wówczas za 

narodową polską stylistykę osadzoną w tradycji. Budynek podwyższono też o jedną 

kondygnację, aby ujednolicić wysokość zabudowy pierzei. W późniejszym czasie stał się 

siedzibą Urzędu Poczty i Telegrafów, który nadal tam funkcjonuje.  

 
Il. 38. Fasada kamienicy nr 7 z 1904 r. – filii Banku Polskiego.  

Z prawej strony kamienica nr 5 przed przebudową w 1907 r. 

 
Il. 39. Kamienica nr 7 po oczyszczeniu fasady z dekoracji architektonicznej, ok. 1927 r. 

 

 
54 Gmach dla Banku Państwa, „Kaliszanin” 1886, nr 82, s.1. Na łamach gazety fasadę określano jako czysto ruski 
styl. Zob. także: M. Halak, Recepcja stylu bizantyjsko-ruskiego w Kaliszu na przykładzie cerkwi św. Jerzego i 

Banku Państwa. Kreowanie nowego wizerunku miasta po 1864 r., [w:] Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i 

regionu Południowej Wielkopolski pod red. Samanty Kowalskiej, t.3, Kalisz 2013, s. 40-50. 
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Il. 40. Kamienica nr 7 z nadbudowanym piętrem,  
lata 40. XX w.. 

Il. 41. Współczesny widok kamienicy nr 7. 

 

W kamienicy obok, pod numerem 5 mieściła się kasa Kaliskiego Towarzystwa 

Wzajemnego Kredytu55. Dobre funkcjonowanie kasy zaowocowało wystawieniem bardziej 

reprezentacyjnego neobarokowego budynku projektu Rogera Sławskiego w bezpośrednim 

sąsiedztwie Sądu (więcej o budynku w Rozdziale III). Zanim jednak zlecono pobudowanie 

nowej siedziby, dobrze prosperujące Towarzystwo postanowiło zainwestować w działkę i 

rozbudować kamienicę nr 5 o oficynę mieszkalną (1902 r.) i nadbudować drugie piętro (1907 

r.). W kamienicy mieścił swoją siedzibę także Oddziału Banku Handlowego w Warszawie56. 

W 1912 r. nieruchomość nabył Józef Wiśniewski, który w latach 20. XX w. otworzył tutaj Hotel 

Europa57. W okresie tym przebudowano też przyziemie do celów handlowo-usługowych. 

Działająca tu od 1932 r. cukiernia Józefa Hertza cieszyła się wielkim powodzeniem. W sezonie 

letnim stoliki wystawiano na zewnątrz, zajmując ok. 2 m chodnika. W późniejszym czasie 

działał w kawiarni kabaret i dancing58. W 1924 do hotelu dobudowano wysoką mansardę wg 

projektu bud. Michała Dworakowskiego w celu uzyskana dodatkowych pomieszczeń 

gospodarczych i służbowych. W okresie międzywojennym hotel kwalifikowano do 

pierwszorzędnych59, także z uwagi na świetną restaurację „Polonia” i kawiarnię oraz posiadanie 

garaży. Po śmierci właściciela w 1935 roku hotel odziedziczyły jego córki. Zarządzaniem 

rodzinnym interesem zajęła się Janina60. W grudniu 1939 roku gmach zajęli Niemcy i 

przemianowano go na Hotel Berlin, wówczas posiadał 49 pokoi. Budynek nadal pełni funkcję 

hotelową. Kamienica choć obecnie ma charakter klasycystyczny, pierwotnie posiadała 

 
55 M. Błachowicz, A. Tabaka, dz. cyt. 31-33. Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Kaliskich została założona w 

1893 r., a w 1899 przekształcona na Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu.  
56 Warto dodać, że w okresie międzywojennym w Alei działały jeszcze dwa banki: Bank dla Handlu i Przemysłu 

oraz Bank Budowlany, oba na parterze w kamienicy nr 10. Za M. Szachówna, dz. cyt., s. 173-174. 
57 Zob: J. Bruś, Historia kaliskiego hotelarstwa do 1945 r., „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 

nr 17, Kalisz 2017 r., s. 77-99.  
58 Akta nieruchomości położonej przy Al. Wolności 5, AMK, APK, sygn. 2976.  
59 Przewodnik miasta Kalisza: wydany przez magistrat miasta Kalisza z okazji Targów Poznańskich odbyć się 

mających w maju 1925 roku (Kalisz: Druk. Gazety Kaliskiej, 1925), 7.  
60 Wówczas przy hotelu działał reprezentacyjny lokal rozrywkowy restauracja-dancing „Europejska”. 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Przewodnik+miasta+Kalisza+%3A+wydany+przez+magistrat+miasta+Kalisza+z+okazji+Targ%C3%B3w+Pozna%C5%84skich+odby%C4%87+si%C4%99+maj%C4%85cych+w+maju+1925+roku.%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Przewodnik+miasta+Kalisza+%3A+wydany+przez+magistrat+miasta+Kalisza+z+okazji+Targ%C3%B3w+Pozna%C5%84skich+odby%C4%87+si%C4%99+maj%C4%85cych+w+maju+1925+roku.%22
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elementy typowe dla neorenesansu, na co wskazuje zachowany barwny projekt budowy 

mansardy wykonany przez bud. Michała Dworakowskiego. Do dziś dwie lewe osie 

zaakcentowane są pseudoryzalitem z umieszczonymi w nim szerokimi ażurowymi balkonami 

oraz zwieńczeniem trapezowym daszkiem w przestrzeni mansardy. Pierwotnie wszystkie okna 

trzeciej kondygnacji miały opaski uformowane w łuk koszowy z klińcem, a pod oknami 

znajdowały się ozdobne płyciny.  

               
Il. 42. Kamienica nr 5 przed I wojną światową. Il. 43. Hotel Europa – kamienica nr 5, lata 20. XX w. 

 

 
Il. 44. Współczesny widok kamienic nr 3 i 5.  

 

http://www.kalisz.info/zdjecia-inne.html
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Il. 45. Projekt budowy mansardy dla 

kamienicy nr 5, wykonany w 1924 r. wg 

bud. Michała Dworakowskiego. 

Il. 46. Projekt przebudowy przyziemia w piętrowym domu przy 

Al. Józefiny 3 z 1918 r. wg. arch. Alberta Nestrypke. 

 

 
Il. 47. Kamienica nr 3, lata 1940-45. 

 

Także w mieszkalnym domu przy Alei pod numerem 3 mieściła się siedziba Oddziału 

Banku Handlowego w Warszawie61. W 1918 r. przerobiono przyziemie na cele handlowe 

wstawiając w fasadzie dwie szerokie witryny sklepowe62. Pierwotnie parterowy skromny dom, 

po I wojnie światowej został podwyższony o dwie kondygnacje i ozdobiony klasycystycznym 

detalem który szczególnie podkreśla prawą oś, w której znajduje się przejazd. Zastosowano tu 

 
61 Akta nieruchomości położonej przy Al. Wolności 3, AMK, APK, sygn. 2975. Właścicielem kamienicy był Bank 

Handlowy w Warszawie. 

W 1921 r. na Alei Józefiny znalazła swoje miejsce w kamienicy nr 3 drukarnia i redakcja „Gazety Kaliskiej” 
należąca do znanego w Kaliszu prawnika Józefa Radwana oraz od 1932 r. „Głosu Wielkopolskiego” (nr 9a). Za: 

B. Kunicki, dz. cyt., s. 195. 
62 Zob: J. Bruś, Albert Nestrypke. Propagator architektury modernistycznej w Kaliszu, Kalisz 2017, s. 52.  
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pilastry w układzie wielkiego porządku, ażurowe balkony, a oś zwieńczona jest szczytem 

dekorowanym wolutami. Okna ujęte są w profilowane obramienia uszakowe. 

Analogiczną stylistykę do dawnego wyglądu budynku Hotelu Europa posiada Villa 

Calisia63, położona na nieregularnej działce w pobliżu mostu trybunalskiego. Powstawała ona 

mniej więcej w tym samym czasie, co kamienica nr 5. Architekt J. Chrzanowski podobnie 

zastosował wyciągnięte hełmy w przestrzeni dachowej z ozdobnymi lukarnami, łuki koszowe, 

płaskie boniowanie narożne, podobne podziały okienne. Oczywiście budynek ma bardziej 

dekoracyjny charakter ze względu na formę willową (Więcej o willi w Rozdziale III).  

Klasycystyczna kamienica pod numerem 18, zlokalizowana w pobliżu teatru, 

wyróżnia się szeroką osiemnastoosiową fasadą zaakcentowaną w jednej z bocznych osi, gdzie 

znajdował się przejazd, podwyższoną częścią nakryta trapezoidalnym belwederem. Kamienica 

powstała po 1787 r., lecz przed 1893. Pierwotnie prawa część budynku była 

dwukondygnacyjna, co możemy zauważyć na jednej ze starych pocztówek. Podwyższono ją 

przed 1916 r. Barbara Czechowska zalicza kamienicę do typu tzw. „pałaców czynszowych” ze 

względu na zaakacentowanie architektoniczne drugiej kondygnacji, w której odmiennie do 

pozostałych zastosowano półkoliście zamknięte okna, które dają optyczne wrażenie arkady 

(loggi, krużganku). Bogato dekorowane Piano nobile, było typowym zabiegiem w pałacach 

renesansowych. Tak też i w omawianym budynku pomiędzy oknami wprowadzono dekorację 

w formie pilastrów z pseudokorynckimi kapitelami. Fasada ma też wyraźnie podkreślony 

horyzontalizm. Dodatkowo kamienicę ozdobiono balkonami o tralkowych balustradach, 

kroksztynowym gzymsem wieńczącym i płaskimi boniami w przyziemiu. Podobny pałacowy 

charakter ma kamienica pod numerem 23, jednak o wiele bardziej dekoracyjny, neobarokowy64.  

 
Il. 48. Widok Kalisza z kamienicą nr 18 na pierwszym planie z pocz. XX w. 

 
63 Akta nieruchomości przy Al. Wolności nr 4, AKM, APK, sygn. 1005, Karta ewidencyjna zabytku architektury 
i budownictwa – Willa mecenasa Jaźwińskiego, ob. Pałac Ślubów przy Al. Wolności 4, oprac. Maria Mikołajczyk. 
64 Zob.: B. Czechowska, dz. cyt., s. 120-121; P. Krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. Ze studiów nad 

architekturą wieku XIX, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki”, z. 16, s. 55-96. 
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Il. 49. Widok Alei z kamienicą nr 18 po prawej stronie z ok 1905 r. 

 

 

 
Il. 50. Współczesny widok kamienicy nr 18.  

 

 

W Alei znaleźć można wiele kamienic w stylu neoklasycyzmu, z których większość znajduje 

się w zabudowie ciągłej pierzei południowo-zachodniej. Pochodzą one z drugiej połowy XIX 

w., a kilka z nich było nadbudowywane. Klasycyzującą dekorację mają omówione już domy 

pod numerem 3 i 5, które pierwotnie były dwukondygnacyjne. Niezmieniona architektonicznie 

i gabarytowo najstarsza kamienica znajduje się pod numerem 965, powstała w 1875 r., o czym 

dowiadujemy się z inskrypcji umieszczonej na fasadzie. Fasada jest dość skromna, ozdobiona 

płaskim poziomym boniowaniem na pierwszej i drugiej kondygnacji. Wyraźnie jest 

podkreślona oś środkowa poprzez pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem. Okna 

 
65 Akta nieruchomości przy Al. Wolności nr 9, AKM, APK, sygn.. 2980. W budynku w podwórzu, pod nr 9a 

działał przed I wojną światową zakład kąpielowy „Goplana”. Budynek, w którym się mieścił pochodził z 1850 r. 

i ulokowany był w głębi działki, a początkowo w jego arkadowym przyziemiu znajdowały się sklepy. Za. B. 

Czechowska, dz. cyt., s. 104.  
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oprawione są w profilowane opaski, a na najwyższym piętrze dodatkowo z uszakami, zaś okna 

pierwszego piętra ozdobione zostały bądź trójkątnymi naczółkami, bądź gzymsem 

nadokiennym. Dom ten wyróżnia się spójnością detalu i harmonijnym układem. Pierwotnie 

należał do dra Adama Drozdowskiego (w tympanonie zachowały się jego inicjały). 

 

    
Il. 51. Fragment pocztówki 

przedstawiającej kamienicę nr 9 z 

lewej strony. 

Il. 52. Współczesne zdjęcie kamienicy nr 9. 

 

Pierwotnie kamienica nr 1766 była jednopiętrowa ośmioosiowa, także z 

zaakcentowaną osią środkową przez umieszczenie w niej wejścia i balkonu. W takiej formie 

przetrwała do 1953 roku, kiedy to podwyższono ją o dwa piętra i dobudowano boczną oś, która 

połączyła ją z sąsiadującą kamienicą nr 15. Budynek został wtórnie otynkowany i poza płaskim 

pasowym boniowaniem przyziemia nie posiada żadnych detali architektonicznych.  

 

 

 

 
66 W podwórzu omawianej kmienicy Hindemitha w 1874 r. Adam Schindele otworzył przy restauracji letni 

ogródek. W 1881 r. aż do wybuchu II wojny światowej tzw. „Ogródek Warszawski” (lub „Variete”) prowadziła 

rodzina Wypiszczyków, który mógł pomieścić 200 gości. Repertuar tych pobudowanych zazwyczaj z drewna 
małych scen ograniczał się z reguły do pokazów kabaretowych i koncertów oraz pokazów akrobatycznych i 

ćwiczeń gimnastycznych. Za: T. Polanowski, dz. cyt., s. 147, 26; B. Czechowska, dz. cyt., s.  64. 



38 
 

 

  
Il. 53. Fasada kamienicy nr 17 z lat 1915-1916. Il. 54. Współczesny widok kamienicy nr 17. 

 

 

Ewidentnie klasycystyczną szatę ma też dom z numerem 2567, w którym także 

zaakcentowano oś środkową pseudoryzalitem flankowanym pilastrami o korynckich kapitelach 

w układzie wielkiego porządku i zwieńczonym trójkątnym frontonem. Przyziemie ma poziome 

bonie, zastosowano motyw prostokątnych płycin podokiennych. Nad oknami drugiej 

kondygnacji umieszczono trójkątne naczółki, a nad oknami wyższymi gzymsy nadokienne.  

 
Il. 55. Współczesny widok kamienicy nr 25 

 

 
67 W podwórzu w wolno stojącej oficynie mieściła się fabryka koronek Rafała Fraenkla. Za Akta nieruchomości 

przy Al. Wolności nr 23, AKM, APK, sygn. 2885.  
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Klasycyzujący charakter ma też kamienica nr 27, która została usytuowana 

narożnikowo. Fasada od strony Alei ma symetryczny układ z wejściem ujętym w narożnikowe 

pilastry z motywami delfinów w kapitelach podtrzymują fragment belkowania. Okna 

pierwszego piętra posiadają trójkątne naczółki, natomiast okna na drugim piętrze podobnie jak 

w sąsiadującej kamienicy gzymsy nadokienne. Wspomniane delfiny oraz fryz złożony  

z rozetek, płyciny podokienne z motywem floralnym z główką jak i dekoracyjne kroksztyny  

z motywem liści akantu są typowe dla architektury renesansowej. Dlatego kamienicę tę można 

przypisać do modnego w tym okresie neorenesansu.  

 

 
Il. 56. Kalisz, w czasie powodzi w marcu 1940 r., w tle kamienica nr 27. 

 

 

 
Il. 57. Współczesny widok kamienicy nr 27. 
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W pierzei północno-wschodniej pod numerem 8 także znajdowała się pierwotnie 

kamienica utrzymana w stylu klasycyzmu. Był to wówczas jeden z największych budynków 

mieszkalnych w Alei, pobudowany prawdopodobnie pod koniec XIX w. Miał on trzy 

kondygnacje i trzynaście osi, z których centralna posiadała sień przelotową. Fasada kamienicy 

miała symetryczny układ z dwoma pseudoryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi frontonami. 

Elementem urozmaicającym były boniowane lizeny i półkoliste dekoracyjne okna balkonowe. 

W Aktach Miasta Kalisza zachował się projekt przebudowy kamienicy wykonany w 1922 r. 

przez arch. Franciszka Brzezińskiego68, który raczej nigdy nie doczekał się realizacji. 

Przebudowa miała polegać na podwyższeniu budynku o jedną kondygnację oraz 

wygospodarowanie w przyziemiu dużej przestrzeni na restaurację. Fasada z szerokimi oknami, 

ozdobiona pilastrami w wielkim porządku, zwieńczona tralkową balustradą i wazami miała 

nabrać charakter zmodernizowanego klasycyzmu. W okresie okupacji, Niemcy przebudowali 

kamienice na biurowiec podwyższając ją o jedno piętro i usuwając detal architektoniczny. 

Obecny kształt zawdzięcza modernizacjom z końca XX wieku.  

 

 
Il. 58. Fasada kamienicy nr 8 z lat 1915-16. 

 

 

 

 

 

 
68 Akta nieruchomości przy Al. Wolności 8, AMK, APK, sygn. 2979. W budynku tym działała w okresie 

międzywojennym restauracja „Bagatela”. Za: M. Szachówna, dz. cyt., s. 173, 201.  
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Il. 59. Rysunek fasady kamienicy nr 8 przed przebudową, 1922 r.  

 

 
Il. 60. Współczesny widok kamienicy nr 8. 

 

W pierwszym dziesięcioleciu XX w. powstał budynek pod numerem 1969. Kamienica 

ma sześcioosiową, trzykondygnacyjną fasadę i sień przelotową w części środkowej. Natomiast 

prawa skrajna oś została poszerzona i podniesiona łukowym zwieńczeniem, który został 

powtórzony w osi z sienią. Prostokątne okna, proste długie balkony i prostota układu wskazują 

na klasycystyczne proweniencje, ponieważ geometryczna ornamentyka w płycinach 

międzyokiennych jest wtórna. Pierwotnie środkowy szczyt posiadał ornament w formie wieńca 

laurowego, który został obecnie zastąpiony profilowanym tondem. Jednak docelowo wieniec 

ma być odtworzony.  

 
69 Akta nieruchomości przy Al. Wolności 19, AMK, APK, sygn. 3008. W dokumentacji wspomniano o wozowni 

i ustępach budowanych w 1909 r. w podwórzu.  
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Il. 61. Widok na Aleję w stronę gmachu Sądu, z lewej kamienica nr 19, lata 40. XX w..  

 

 
Il. 62. Współczesny widok kamienicy nr 19. 

 

 

Modny na początku XX w. styl secesyjny rzadko pojawiał się w omawianej Alei. Tak 

naprawdę styl ten jest wyraźny tylko w kamienicy nr 15, bezpośrednio sąsiadującej  

z budynkiem sądowym, która powstała przed 1914 r70. Dziewięcioosiowa, 

czterokondygnacyjna (dopasowana wysokością do budynku Sądu) fasada została zwieńczona 

opartym na wydatnym gzymsie szczytem w formie okna nerkowego ujętego po bokach 

 
70 Projekt dla właściciela Reina powstał w 1908 r. Za: M. Górzyński, Miasto, społeczeństwo…, s. 497. 
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ślimacznicami. Część przyziemia została zaplanowana na cele handlowe poprzez 

wprowadzenie w niej szerokich witryn sklepowych. Mocno została zaakcentowana środkowa 

oś, w której znajduje się przejazd bramny oraz obejmujący wysokość dwóch kondygnacji 

wykusz z balkonem na szczycie, który został zadaszony delikatną żelazną konstrukcją. Skrajne 

osie, nieco podniesione posiadają szerokie balkony wnękowe dekorowane balustradami o 

fantazyjnych, typowo secesyjnych, motywach roślinnych. W przestrzeni okien w trzeciej i 

czwartej kondygnacji pojawia się delikatny roślinny ornament w formie girland, festonów i 

owalnych medalionów. W podwórzu omawianej posesji mieścił się prowizoryczny teatr, a 

później kino Oaza71. Tradycje rozrywkowe tej przestrzeni zakończyły się ostatecznie w 2012 

r., kiedy to po wcześniejszych modernizacjach ostatecznie zamknięto kino, przemianowane 

wówczas na „Apollo”. 

 

 
Il. 63. Widok Alei w stronę teatru z ok. 1916 r. Za Villa Calisia widoczna kamienica nr 8 przed przebudową. 

 

 
71 Przedsiębiorca Neuman Goliński, właściciel posesji opatrzonej obecnie numerem 15, w 1866 r. przerobił dawną 

ujeżdżalnię na teatr, który istniał do 1890 r., kiedy to przerobiono go na fabrykę haftów. Na wspomnianej działce 
w latach 1878-1892 funkcjonował też teatr letni mogący pomieścić 300 widzów. W 1909 r. w podwórzu otwarto 

Teatr kinematograficzny”, czyli pierwszego kina opatrzonego nazwą „Oaza”. Za: B. Czechowska, dz. cyt., s. 64, 

129. Zob.: 71 Akta nieruchomości przy Al. Wolności 15, AMK, APK, sygn. 2985. 
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Il. 64. Widok Sądu i kamienicy nr 15 z lat 50. XX w. 

 

 
Il. 65 Współczesny widok kamienicy nr 15. 

 

Podobna w charakterze, lecz o bardziej powściągliwej dekoracji, była kamienica  

nr 21, należąca do Gustawa Arnolda Fibigera (inicjały na jednej z płycin), znanego w mieście 

właściciela fabryki fortepianów (istniejącej od 1873 r.). Pierwotnie w przyziemiu mieścił się 

sklep właściciela. Budynek ten powstał w 1912 r.72 (data widnieje na jednej z płycin) i posiada 

węższą, bo sześcioosiową fasadę. Przez zastosowanie mansardy budynek jest 

pięciokondygnacyjny. Sień przelotowa umieszczona została w skrajnej lewej osi, a nad nią 

analogiczne jak w kamienicy nr 15 wnękowe szerokie balkony. Środkowa część kamienicy 

zaakcentowana została trzykondygnacyjnym wykuszem zwieńczonym balkonem w przestrzeni 

połaci dachowej. W szczycie umieszczono trójkątny fronton z tympanonem dekorowanym 

 
72 Za: Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa – Dom mieszkalny przy Al. Wolności 21. 
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motywem kartusza. Delikatny ornament pojawia się w płycinach międzyokiennych w części 

wykusza i można interpretować go jako wariację na temat secesji. Bardziej czytelna sztukateria 

wskazująca na secesję znajduje się w sieni przelotowej. Styl ten zastosowano też w ornamencie 

floralnym i geometrycznym na balustradach balkonów. Pierwotnie krzyżowe szczebliny 

okienne w nadświetlach okiennych i drzwiowych posiadały kolorowe szybki. Obie omówione 

powyżej kamienice wykazują podobne cechy: wertykalną kompozycję fasady, zaplanowane 

handlowe przyziemie, zastosowanie wykusza i balkonów wnękowych. Niewątpliwie powstały 

w tym samym okresie, prawdopodobnie ok 1912 r. Należałoby je wiązać z popularnymi na 

początku XX wieku w Niemczech wielkomiejskimi kamienicami spod znaku tzw. 

Reformarchitektur, charakteryzujących się ogólną wygodą, zwiększoną powierzchnią 

użytkową w przestrzeni poddasza, elewacjami o skromnej ornamentyce urozmaiconymi raczej 

loggiami i wykuszami. 

 

              
Il. 66. Projekt kamienicy nr 21 z 1910 r. wg arch. 
Aleksandra Hermana. 

Il. 67. Współczesny widok kamienicy nr 21. 

  

Ostatnie niezabudowane działki znajdowały się w północno-wschodniej pierzei. 

Zmieniło się to w latach 1915-1920. Na uwagę zasługują kamienice z numerami 10 i 12 
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wybudowane jako narożne, ze względu na oddzielającą je uliczkę Jasną. Kamienica nr 1073 

powstała ok. 1915 r. Jej styl jest trudny do określenia, jednak daje się zauważyć syntetyzację 

ornamentu umieszczonego w sferze okien i pewne analogie do domu nr 19 po przeciwległej 

stronie Alei. W elewacji od strony głównej ulicy jest pięć osi, a trzy środkowe są lekko 

zryzalitowane i posiadają centralnie umieszczony półeliptyczny wykusz na wysokości drugiej 

i trzeciej kondygnacji oraz szeroką ściankę z sześcioma półkoliście zakończonymi oknami  

w przestrzeni mansardowego dachu. Lewa oś jest szersza i posiada cztery wgłębne balkony, 

przy czym najwyższy w poziomie dachu ma balustradę balkonu krytą dachówką. Balkony tak 

jak wykusz są półeliptyczne. Podobnie rozwiązana jest druga elewacja. Elipsy pojawią się, ale 

już w nieco innym układzie także w portalu wejścia głównego. Sama przestrzeń dachu jest 

bardzo ciekawie zaplanowana i nie znajduje żadnej analogii w innych kaliskich budynkach. 

Narożnik kamienicy jest zaoblony i zwieńczony pseudo wieżyczką nakrytą hełmem. Kamienica 

pod numerem 1274 została wykonana w zupełnie innej stylistyce. Nagromadzenie różnorakich 

motywów dekoracyjnych i rozwiązań elewacyjnych nasuwa jednoznaczne skojarzenia  

z eklektyzmem. Dominują w niej podziały wertykalne podkreślone kolumnami i pilastrami  

z motywami wolut w układzie wielkiego porządku obejmujących wysokość trzech 

najwyższych kondygnacji. Wysokie boniowane przyziemie wyraźnie odróżnia się od wyższych 

bardziej ozdobnych kondygnacji. W elewacji od strony ulicy podkreślone są dwie skrajne osie. 

Prawa: z balkonami wnękowymi zaczynającymi się od parteru, które z racji kolumn i pilastrów 

dają wrażenie loggii, oraz lewa: ujęta podwójnymi pilastrami. Obie osie zostały zwieńczona 

osadzonymi na gzymsie wazami, pomiędzy którymi wkomponowano okna facjatkowe. 

Wewnętrzne osie są stosunkowo wąskie i każda została od góry zamknięta półkolistym łukiem 

z wkomponowanym w nim ornamentem z motywem maski. Wprowadzenie małych 

prostokątnych balkoników, licznych płycin i tralkowych balustrad daje wrażenie rozdrobienia 

kompozycji. Zastosowany meander w podstawach pilastrów nasuwa też skojarzenia ze stylem 

empir. Elewacja od ulicy Jasnej jest bardzo podobna, z tą różnicą, że posiada półeliptyczny 

wykusz, który nawiązuje kompozycyjnie do kamienicy naprzeciwko. Przestrzeń narożnika 

została zryzalitowana i udekorowana sześcioma monumentalnymi pilastrami. Gabaryty 

kamienicy i jej bogactwo są ewidentnym przykładem typu wielkomiejskiego budownictwa 

początku XX w. Budynek planowano jeszcze rozbudować o poddasze, jednak projekt Wł. 

Żylińskiego z 1918 r. nie doczekał realizacji. 

 

 
73 Akta nieruchomości przy Al. Wolności nr 10, AMK, APK, sygn. 2982. 
74 Akta nieruchomości przy Al. Wolności nr 10, AMK, APK, sygn. 2983. 
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Il. 68. Współczesny widok kamienicy nr 10. 

 

 
Il. 69. Współczesny widok kamienicy nr 12. 

 

 
Il. 70. Projekt z 1918 r. dotyczący odbudowy poddasza kamienicy nr 12. 
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Ostatnią przedwojenną kamienicą jest modernistyczny budynek nr 1675 datowany na 

drugą połowę lat trzydziestych XX w. Podobnie jak w poprzednio omawianej kamienicy i ta 

posiadała wysokie boniowane przyziemie, natomiast wyższe partie nabrały już bardziej 

nowoczesnego charaktery. Wertykalizm kompozycji podkreślają lizeny oraz wąskie okna. W 

części centralnej umieszczono półeliptyczny wykusz na wysokości pierwszego i drugiego 

piętra zwieńczony balustradą, a ponad nim uskokowy naczółek zakrywający dach. Trzy prawe 

osie posiadają wgłębne balkony. Wskazane elementy formalne ewidentnie wskazują na 

modernizm. Fasada nie posiada ornamentu, z wyjątkiem części dolnej wykusza, który jest 

bardzo zsyntetyzowany.  

 
Il. 71. Współczesny widok kamienicy nr 16. 

 

Swoiste kuriozum w zabudowie pierzei północno-wschodniej stanowi dom nr 14, 

powstały w 1959 r., którym w nieudolny sposób próbowano połączyć elementy klasycyzmu 

(opaski okienne, profilowane gzymsy) i modernizmu (zaoblone długie balkony, trójdzielne 

prostokątne okna). Spośród czterech dość szerokich osi, dwie środkowe pierwotnie w całości 

posiadały lico z surowej cegły. Jest to też strefa szerokich ażurowych balkonów. Budynek jest 

sześciokondygnacyjny ze względu na niższe wysokości pięter w stosunku do innych kamienic. 

Ostatnim pobudowanym w Alei domem był dwuczęściowy budynek mieszczący się pod 

numerem 6 powstały w 1964 r. W części jednopiętrowej mieścił się Klub Międzynarodowej 

Prasy i Książki (tzw. Empik w l. 1965-95). Jest to dom pozbawiony cech stylistycznych. Jednak 

 
75 Akta nieruchomości przy Al. Wolności 16, AMK, APK, sygn. 3007. W miejscu działki planowano jeszcze w 

1936 r. poprowadzenie ulicy i odmawiano właścicielom pozwolenia na budowę domu.   
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jego ukształtowanie stanowi dobre przejście od wysokiej czterokondygnacyjnej zabudowy 

pierzei do placu, na którym stoi „Villa Calisia”.  

 
Il. 72. Współczesny widok kamienicy nr 14 (fot. Joanna Bruś). 

 

         
Il. 73. Budynek pod numerem 6 mieszczący Klub 

WMPIK, lata 80. XX w. 

Il. 74. Współczesny widok kamienicy nr 6. 
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Rozdział III 

 Informacja o najważniejszych obiektach znajdujących się na 

przedmiotowym terenie 

 

1. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 

 

Inicjatorem postawienia pierwszego budynku, który miał służyć przedstawieniom 

teatralnym był Wojciech Bogusławski. Budynek ten powstał w 1801 r. w konstrukcji muru 

pruskiego u zbiegu obecnej ul. Babina i Pl. J. Kilińskiego. W 1816 r. został rozebrany, ponieważ 

groził zawaleniem. Wówczas przyjezdne trupy teatralne dawały przedstawienia w Hotelu 

Ludwika Woelfla mieszczącym się na Złotym Rogu76. 

 W 1829 r. władze miejskie dały Jakubowi Lubiejewskiemu, woźnemu miejscowego 

trybunału, za niewielką opłatą, plac (nieużytek) o powierzchni 12 000 łokci² znajdujący się przy 

końcu ówczesnej Al. Józefiny między korytem rzeki Prosny a rogatką stojącą przy drodze do 

Rypinka, z przeznaczeniem na budowę pierwszego teatru kaliskiego77. Budynek o 

klasycystycznych formach był wykonany z drewna, ale otynkowanego. Posiadał rozsuwaną 

tylną ścianą umożliwiającą aktorom grę na tle zieleni parku, co wskazuje na jego letni charakter. 

Budynek nie miał ogrzewania, dlatego w zimowych miesiącach przedstawienia odbywały się 

nadal w Hotelu Woelfla. W 1935 r. właściciel sprzedał teatr miastu, które zleciło 

budowniczemu gubernialnemu F. Reinstenowi odnowienie gmachu w związku ze zjazdem 

monarchów. Sylwetka budynku widoczna jest na rysunku Antoniego Sacchettiego oraz W. 

Ehrentrauta z 1935 r. Front został poprzedzony okazałym portykiem kolumnowym Innym 

zachowanym dokumentem pokazującym teatr jest rysunek Stanisława Barcikowskiego w 

słynnym Album Kaliskie Edwarda Staweckiego z 1858 r78.Tandetnie wykonany remont oraz 

podmywanie ścian, przez znajdującą się nieopodal rzekę nadwątliło konstrukcję budynku, który 

ostatecznie spłonął w 1858 r. Kalisz musiał czekać niemal pół wieku na kolejny gmach.  

 
76 J. Bruś-Kosińska, Budynki teatralne Kalisza, Kalisz 2007, 35 – 37.  
77 Zob.: I Barańska, dz. cyt., s. 160-162. 
78 E. Stawecki, Album Kaliskie ułożone i opisane przez Edwarda Staweckiego, Rysunki Stanisława Barcikowskiego 

NSWR, Litografia M. Fajansa, Warszawa 1958. 
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Il. 75. Teatr kaliski z 1829 r., przebudowany w 1835 r. wg rysunku Antoniego Sacchetiego. 

 

 
Il. 76. Rysunek Stanisława Barcikowskiego przedstawiający teatr w Album Kaliskie  

Edwarda Staweckiego z 1858 r. 

 

W latach 1889-1900, w miejscu spalonego Teatru Zjazdowego, wzniesiono piękny 

neorenesansowy budynek wg projektu budowniczego gubernialnego Józefa Chrzanowskiego, 

który dziesięć lat wcześniej pobudował w podobnej konwencji kaliski ratusz79. Budynek 

zamykający aleję nie miał monumentalnego charakteru ze względu na zastosowanie 

piętrzących się brył. Najniższym elementem kompozycji był mocno wysunięty prostokątny 

podjazd osadzony na boniowanych filarach, za którym wznosiło się foyer otwarte w fasadzie 

trzema wysokimi półkolistymi oknami w typie portfenetry, przez które można było wyjść na 

balkon. Dach części foyer był udekorowany rzeźbami dwóch gryfów. Sala teatralna mogąca 

pomieścić 486 widzów została sklepiona kopułą udekorowaną koroną attyki, a na jej szczycie 

 
79 Zob. M. Górzyński, Teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium, Kalisz 

2017. Autor zamieszcza dokładną dokumentację ikonograficzną. 

http://www.kalisz.info/grafiki-budynki-miejsca.html
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umieszczono posąg Sławy80. Jest wielce prawdopodobne, że architekt wzorował się układem 

kompozycyjnym powstałego nieco wcześniej Teatru J. Słowackiego w Krakowie. Teatr 

posiadał oświetlenie elektryczne oraz bieżącą wodę. Niestety ten piękny gmach nie przetrwał I 

wojny światowej, spłonął 16 sierpnia 1914 r. 

 

 
Il. 77. Teatr wybudowany w 1900 r z widocznym klombem. 

 

 
Il. 78. Widok Teatru Miejskiego z lotu ptaka, ok. 1906 r. 

 

 
80 Oryginał posągu się nie zachował, jednak kopię można zobaczyć w ogrodach wilanowskich, ponieważ obie 

rzeźby pochodzą z katalogu firmy z Charlottenburga.  
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Il. 79. Widok Teatru z 1910 r. od strony rzeki Prosny. 

 

Zaraz po wojnie, już w 1918 r. na posiedzeniu Rady Miasta zapadła decyzja o 

konieczności odbudowy teatru z wykorzystaniem ocalałych murów. Następnie uczestnicy 

dwudniowej narady81 w sierpniu 1919 r. dotyczącej odbudowy gmachu ratusza i teatru bez 

oporu przyjęli oświadczenie władz miejskich, że teatr będzie się odbudowywać według planów 

arch. Czesława Przybylskiego, twórcy teatru Polskiego w Warszawie, co miało dawać 

gwarancję, że będzie odpowiadał wszystkim wymaganiom sztuki i architektury. Uważano, że 

dotychczasowa lokalizacja teatru jest idealna. Dlatego też podjęto dyskusje nad rozwiązaniem 

przestrzennym placu przed teatrem. Stwierdzono, że należy go poszerzyć kosztem przesadzenia 

drzew z krańca alei. Ponadto zaplanowano postawienie przy tymże placu budynku Banku 

Polskiego. Od strony rzeki przewidywano kawiarnię z tarasem. We wstępnym planie 

nadmieniono także, że sala widowiskowa ma zostać powiększona do 700 miejsc. Projekt teatru 

w formach neoklasycyzmu, który wówczas traktowano jako obowiązującą formę stylu 

narodowego II Rzeczpospolitej, powstał w 1919 r. Kamień węgielny wmurowano uroczyście 

17 marca 1920 r.82.  

 
Il. 80. Projekt elewacji Teatru Miejskiego w Kaliszu z 1919 r. wg arch. Czesława Przybylskiego. 

 
81 T. Zarębska, Sprawa odbudowy…, s. 121-158. 
82 Zob.: Poświęcenie fundamentów pod teatr, „Gazeta Kaliska” 1920, nr 65. 
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Budynek był gotowy w stanie surowym w 1922 r. Niestety ze względu na brak 

środków w kasie miejskiej budowa teatru przeciągała się83. Roman Voit, miejscowy bankier, 

założył nawet specjalne konto w Banku Ziemi Kaliskiej na rzecz budowy teatru wpłacając 

pierwsze 20 zł84. Założone w 1930 r. Towarzystwo Miłośników Sceny kontynuowało akcję 

zbiórki pieniędzy na rzecz dokończenia gmachu. Z pomocą ostatecznie przyszło Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej. Koordynujące sprawę ukończenia teatru 

Towarzystwo „poleciło wykonanie projektów i planów kompletnego urządzenia teatru inż. 

arch. Juliuszowi Żórawskiemu85 z Warszawy, którego wskazał Profesor Przybylski jako 

jedynego kandydata, któremu mógłby powierzyć dokończenie rozpoczętego przez siebie 

dzieła86. Teatr ukończono w 1936 r. i nadano mu imię Wojciecha Bogusławskiego.  

 

  
Il. 81. Widok odbudowanego teatru z . z mostu 

prowadzącego do parku, 1936 r.  

Il. 82. Widok Teatru im. W. Bogusławskiego od 

strony rzeki, 1936 r. 

 

Współczesny budynek teatru kaliskiego jest jednym z najpiękniejszych akcentów 

miasta. Od wschodniej strony gmachu można było zejść do rzeki Prosny szerokimi schodami, 

które założono po prawej stronie portyku87. Przy frontowej elewacji w niewielkiej odległości 

znajdował się ozdobny drewniany most prowadzący przez rzekę do zabytkowego Parku 

Miejskiego, a na wprost tejże elewacji przed zieloną promenadą alei założono rozległy plac 

(obecnie parking). Poza budynkiem w kierunku południowym znajdował się niewielki zieleniec 

teatralny. Od zachodniej strony gmachu, po drugiej stronie placu pobudowano gmach zespołu 

bankowego. Takie usytuowanie teatru na zamknięciu południowej krawędzi obecnej Al. 

Wolności było i jest bardzo korzystne. Gmach świetnie prezentuje się na tle zieleni parku. 

 
83 Miało to związek m. in. z odebraniem Kaliszowi rangi miasta wojewódzkiego.  
84 Teatr w Kaliszu, „Gazeta Kaliska” 1929, nr 91. 
85 Więcej informacji o modernistycznym projekcie wnętrz znajdziemy w jubileuszowym wydawnictwie z okazji 
80-lecia sceny kaliskiej. D. Błaszczyk, Architektura teatru im. Wojciecha Bogusławskiego”, Kalisz 2016.  
86 R. Voit, O teatr w Kaliszu!!!, „Ziemia Kaliska” 1930, R. I, nr 8-9, s. 264. 
87 W późniejszym czasie węższe schody założone zostały na wprost bocznego portyku. 
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Trzykondygnacyjny budynek teatru został założony na planie zbliżonym do prostokąta 

wydłużonego na osi północ-południe. Piętrzące się bryły eksponujące zespół sceny i widowni, 

są szczególnie widoczne w południowej elewacji. Elewacja frontowa poprzedzona jest 

schodami założonymi na planie półkola stanowiącymi podstawę eksedry złożonej z ośmiu 

masywnych kolumn osadzonych na cokołach i posiadających kapitele z motywem ślimacznic i 

kwietnych girland. W tylnej ścianie portyku widoczne są trzy otwory drzwiowe dekorowane 

gzymsami z wolutowymi wspornikami i maszkaronami w narożach. Po bokach umieszczono 

półkoliście zamknięte nisze, które harmonijnie rytmizują ścianę. W drugiej kondygnacji pięć 

otworów okiennych ujęto w opaski z uszakami i podokienniki z prostymi wspornikami. We 

wschodniej elewacji od strony rzeki zastosowano element portyku z czterema kolumnami na 

wysokich cokołach, które podtrzymują trójkątny fronton. W omawianej elewacji możemy 

doszukać się wyraźnej analogii do architektury czasów Stanisława Augusta, zwłaszcza do 

północnej fasady Królewskiego Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach. 

Dekoracyjności całego gmachu nadaje wieńcząca tralkowa balustrada, płyciny międzyokienne 

z motywem aegikranionów (baranich rogów) ujętych girlandami z sukna dekorowanymi 

motywami kwiatowymi. Elewacja zachodnia rozwiązana jest analogicznie do elewacji 

wschodniej, z tą różnicą, że miejsce czterokolumnowego portyku zajmuje ryzalit ozdobiony 

pilastrami. Natomiast elewacja południowa z wysuniętym centralnie na osi wysokim 

jednoosiowym ryzalitem, ujętym w narożach płaskimi pilastrami posiada otwór drzwiowy 

ozdobiony szeroką półkolistą opaską z kluczem. Wszystkie elewacje wieńczy szerokie 

belkowanie zdobione fryzem kostkowym i prostymi konsolami. Elewacje otynkowane są 

gładkim tynkiem w jasnej barwie, z detalem architektonicznym w kolorze białym. Wnętrze 

teatru nie współgra z szatą zewnętrzną, ponieważ ma ewidentne cechy modernizmu, który był 

szczególnie popularny w Kaliszu w okresie międzywojnia. 

Analizując rysunki przedstawiające projekt teatru kaliskiego prezentowany w 1929 r. 

na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu zauważamy wiele różnic w stosunku do 

obecnego wewnętrznego układu przestrzennego budynku, a także zewnętrznego. Na rysunkach 

sygnowanych przez Czesława Przybylskiego, w elewacji bocznej widzimy wyraźniej 

planowane, lecz nie zrealizowane schody dostawione do zascenia, a także element rzeźbiarski 

na szczycie pudła zascenia. Podobnie nie ozdobiono szczytu pudła sceny czterema wazami w 

narożach, a także pominięto element płaskorzeźby nad wejściem w bocznym portyku teatru 

oraz boniowanie narożne budynku. Szczególnie zastanawiający jest rzut przyziemia z 

portykiem złożony z sześciu równolegle, nie półkoliście, ustawionych kolumn, podczas gdy w 

rysunkach elewacji frontowej i bocznej wyraźnie widać portyk w formie, jaką ma teatr obecnie. 
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W elewacji wschodniej przewidywano tralkowe balustrady między kolumnami, a znajdujący 

się w portyku otwór wejściowy ozdabiała półkolista opaska, z której zrezygnowano po wojnie. 

Poza tym ryzalit południowej elewacji malowany był, do wysokości drzwi, w poziome pasy, 

co też jest widoczne na starych fotografiach. 

Na powojennych pocztówkach zauważamy także elementy pochodzące z 

poprzedniego spalonego teatru, które zdobiły otoczenie gmachu, tj.: postać anioła (Sławy) 

stojącą na klombie na zapleczu teatru oraz dwa gryfy umiejscowione na cokołach schodów 

prowadzących do dzisiejszego cmentarza żołnierzy radzieckich.  

Budynek nadal pełni funkcję teatru. 

 

 
Il. 83. Widok teatru od strony Parku z przedstawieniem rzeźb pochodzących  

z poprzedniego budynku, lata 30. XX w. 

 

 
Il. 84. Fasada Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w okresie okupacji hitlerowskiej. 
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Il. 85. Współczesny widok na fasadę teatru.  

 

 

2. Bank Polski 

 

W miejscu, gdzie obecnie stoi gmach, pod koniec XIX w. mieścił się skromny dom 

przebudowany na siedzibę Towarzystwa Cyklistów. Tuż przed wybuchem I wojny światowej 

teren pomiędzy al. Wolności a ulicami Bankową i Teatralną przeszedł w ręce nowego 

gospodarza. Był nim Rosyjski Bank Państwa. W zbiorach Archiwum Państwowego w Kaliszu 

odnajdujemy projekt budynku sporządzony w 1913 roku. Miał to być imponujących rozmiarów 

budynek posiadający 16 osi od strony dzisiejszej ulicy Częstochowskiej, 18 osi w elewacji przy 

ulicy Bankowej i 10 w fasadzie zwieńczonej żeliwną kopułą od strony alei. Bank Państwa nigdy 

nie doczekał się realizacji ze względu na wybuch I wojny światowej88. 

Budowa teatru przyczyniła się do opracowania zagospodarowania zamknięcia Alei, 

dlatego włodarze miasta podjęli decyzję o zapewnieniu teatrowi godziwego sąsiedztwa, jakim 

miał być budynek Banku Polskiego89. Ten istniejący do dziś w niezmienionej formie 

monumentalny gmach powstał w latach 1922-24 wg projektu uznanego warszawskiego 

architekta Mariana Lalewicza90. Parcela, na której wznosi się gmach ma kształt trójkątny z 

łukowato pociągniętą linią od strony Alei, co wpłynęło na ostateczny kształt budynku. Takie 

 
88. Za: Dyskusja nad przyszłością budynku po Banku Gospodarstwa Krajowego nie gaśnie. Kaliska Inicjatywa 

Miejska oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, „Życie Kalisza” 13.06.2014. 

https://zyciekalisza.pl/artykul/cyklisci-i-bankierzy/619254 (dostęp 27.03.2020 r.) 
89 Po II wojnie światowej obiekt przeszedł w ręce Narodowego Banku Polskiego, a w 2003 r. Bank Gospodarstwa 

Krajowego, który w 2006 r. wystawił obiekt na sprzedaż. 
90 Akta nieruchomości na pl. W. Bogusławskiego 2, AMK, APK, sygn. 2988.  Warto nadmienić, że od 1924 r. 
Marian Lalewicz był twórcą kolejnych oddziałów Banku Polskiego w: Sosnowcu, Siedlcach, Tomaszowie i 

Brześciu. Za: J. Zachwatowicz, Marian Lalewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1971, s. 414.  

https://zyciekalisza.pl/artykul/cyklisci-i-bankierzy/619254
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usytuowanie gmachu daje wrażenie wydłużenia ulicy z perspektywy spacerowicza idącego w 

stronę teatru. 

 
Il. 86. Plan sytuacyjny i projekt elewacji Banku Państwa z 1913 r., który miał stanąć na rogu Al. Wolności i ul. 

Bankowej. 

 

Rzut złożony jest z prostokątnego korpusu głównego, który połączony jest łącznikami 

ze skośnie ustawionymi i lekko cofniętymi skrzydłami bocznymi, które mają plan zbliżony do 

kwadratu. Uderza mocna symetryczność planu. Wychodząc mostem Parkowym w stronę placu 

stajemy na wprost fasady, której główny korpus jest dwukondygnacyjny, siedmioosiowy, z 

pilastrami w układzie wielkiego porządku z korynckimi kapitelami, przy czym skrajne pilastry 

zostały zdublowane. Pięć środkowych osi wieńczy uskokowy, szeroki naczółek, w którego 

szczycie pierwotnie mieściła się płaskorzeźba godła polskiego z dwoma rogami obfitości. Okna 

pierwszego piętra są duże, prostokątne, z wyraźnie zaznaczonym podziałem krzyżowym. W 

trzech środkowych osiach umieszczone duże prostokątne otwory drzwiowe prowadzące do 

przestrzennego westybulu, natomiast nietypowo sala operacyjna umieszczona została na 

piętrze. Z westybulu można było wejść na wewnętrzny dziedziniec, co może sugerować 

nawiązania do nowożytnej architektury pałacowej. Po stronie północnej i południowej korpusu 

umieszczono w szczytach wielkie okna termalne, które miały dodatkowo doświetlać salę 

operacyjną. Budynek został zamknięty mansardowym dachem z oknami powiekowymi. 

Łączniki posiadają duże, szerokie łuki w przyziemiu, co nawiązuje do wyżej umieszczonych 

okien termalnych. Na piętrze łączników umieszczono po trzy okna, a nad nimi tralkowe 

balustrady. Skrzydła boczne nakryte są wielospadowymi dachami i nawiązują do budownictwa 

mieszkalnego, co licuje z ich przeznaczeniem, ponieważ znajdowały się w nich mieszkania 
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pracowników banku91. W 1930 r. zgodnie z projektem architekta, wewnętrzy dziedziniec został 

ogrodzony wysokim murem. Wewnątrz urządzono zieleniec.  

 
Il. 87. Projekt fasady Banku Polskiego z 1922 r. wg arch. Mariana Lalewicza. 

 

 
Il. 88. Plan sytuacyjny przedstawiający rzut Banku Polskiego z 1924 r. 

 

 

 
Il. 89. Fasada Banku Państwa, ok. 1924 r. 

 
91 Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa – Narodowy Bank Polski, Plac W. Bogusławskiego 2, 

oprac. Beata Matusiak, D. Stoces, 1998. 



60 
 

Budynek banku swoją formą oraz elementami dekoracyjnymi nawiązuje do rodzimych 

przykładów klasycyzmu. Podobnie jak w projekcie teatru i tutaj możemy doszukać się odwołań 

do elewacji północnej łazienkowskiego Pałacu na Wodzie, reprezentującego tzw. styl 

stanisławowski z 4 ćw. XVIII w., który reprezentowali Dominik Merlini i Chrystian 

Kamsetzer92. Reprezentacyjny charakter budynku, konsekwentność w stosowaniu symetrii i 

przemyślana dekoracja architektoniczna sprawiają, że plac przy teatrze zyskał. Niestety od 

2014 r. budynek stoi nieużytkowany i przez to niszczeje. W 2019 r. obiekt przejęła Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa. 

 
Il. 90. Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego i Teatr, 1934 r. Il. 91. Budynek Banku w 1941 r. 

 

 
Il. 92. Widok na tylną elewację dawnego Banku Polskiego na tle zieleńca, 1959 r. 

 

 
92 Zob. B. Czechowska, dz. cyt., s. 106-108.  

http://www.kalisz.info/zdjecia-inne.html
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3. Trybunał  

 
Trybunał93 powstał w 1821 r. i był pierwszym budynkiem użyteczności publicznej 

zlokalizowanym poza terenem dawnego miasta lokacyjnego. Decyzja ta zaważyła na rozwoju 

tej arterii i jej randze. Budynek istnieje do dziś w niemal niezmienionej formie i nadal pełni 

dawną funkcję, ponieważ mieści się w nim Sąd Okręgowy i Rejonowy.  

Projekt gmachu, który utrzymany jest w stylu klasycyzmu, a zaprojektował go 

ówczesny architekt gubernialny Sylwester Szpilowski. Tadeusz S. Jaroszewski analizując 

fasadę kaliskiego Trybunału dopatrywał się słusznie nawiązań do wschodniej fasady Luwru, 

szczególnie jeśli chodzi o portyk94 

W roku 1820 wykupiono część gruntów zwanych ogrodem spacerowym i mimo 

występującej tu wody podskórnej wystawiono piękny budynek, który posadowiono przez to na 

dębowych palach. Posadowiono go kalenicowo, wzdłuż linii ulicy, na wprost osi ulicy 

Sukienniczej, do której prowadził most Trybunalski. Gmach ma plan wydłużonego prostokąta 

i jest trzykondygnacyjny, dziewiętnastoosiowy, kryty dachem obitym blachą95. Pierwsze na co 

zwraca się uwagę to symetria i harmonia kompozycyjna klasycystycznej fasady. Trzy środkowe 

osie (szersze od pozostałych) zostały ujęte w portyku kolumnowym osadzonym na wysokim 

cokole obejmującym wysokość przyziemia. Portyk posiada osiem kolumn ustawionych parami, 

przy czym światło między dwiema środkowymi jest znacznie większe, powoduje to silne 

zaakcentowanie środkowej osi, w której znajduje się szerokie wejście zamknięte łukiem 

odcinkowym. Kolumny w porządku korynckim dźwigają belkowanie z napisem „Suum 

Cuique” co oznacza „Każdemu co jego”, na którym osadzony jest klasyczny trójkątny fronton 

z tympanonem, w którym pierwotnie znajdowała się płaskorzeźba przedstawiająca Temidę 

wraz z dwiema innymi personifikacjami. W późniejszym czasie w tympanonie umieszczono 

godło carskiej Rosji, a następnie orła cesarskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w tympanonie pojawiło się godło polskie. Okna elewacji mają kształt prostokątów, z wyjątkiem 

trzech okien pierwszego piętra w portyku, które są w typie porte-fenetrów zamknięte łukiem 

pełnym. Przez nie można przejść na wspomniany portyk, który zaopatrzony został na tym 

poziomie w tralkowe balustrady pomiędzy kolumnami. Zaakcentowane zostały także po trzy 

skrajne osie poprzez ich zryzalitowanie i zaopatrzenie w pilastry w układzie wielkiego 

 
93 Zob. Akta nieruchomości przy Al. Wolności 13, AMK, APK, sygn. 2984. 
94 T. S. Jaroszewski, Architektura doby oświecenia w Polsce, Nurty i odmiany, Wrocław-Warszawa=Kraków-

Gdańsk 1971, s. 79.  
95 Pierwotnie dach kryty był dachówką ceramiczną, która została poważnie uszkodzona przez wiatr i ostatecznie 

w latach 1827-28 wymieniona na pokrycie blaszane. Do 1838 r. gmach był ośmiokrotnie remontowany!  Za: I. 

Barańska, dz. cyt., s. 139-141.  
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porządku. Okna pierwszej kondygnacji posiadają trójkątne naczółki wsparte na konsolach. 

Pozostałe okna mają profilowane opaski. Przyziemie jest boniowane, natomiast wyższe 

kondygnacje gładko otynkowane. Zwraca się uwagę na wyszczególnienie poziomu pierwszego 

piętra, które jest wyższe, przez co stanowi analogię do pałacowego piano nobile. Elewacja 

gmachu zwieńczona jest belkowaniem z kroksztynowym gzymsem, a dach przesłania tralkowa 

balustrada. Mamy zatem w tym budynku cały arsenał typowo klasycystycznych form. Na 

fotografii Diehla sprzed 1871 widoczne są dodatkowe wyjścia pomocnicze w przestrzeni 

skrajnych ryzalitów, które później w 1876 r. przekształcono na okna. Wówczas dobudowano 

też dwa krótkie skrzydła od podwórza i przebudowano część wnętrz. W niektórych 

pomieszczeniach zachowała się do dnia dzisiejszego klasycystyczna stolarka.  

Najwcześniejszy wizerunek Trybunału znajdujemy na rycinie Ehrentrauta z 1835 r., a 

następnie w Album Kaliskie Staweckiego z 1858 r., który wskazał, że budynek posadowiono na 

palach. Niewątpliwie gmach uznawany był powszechnie za jeden z najpiękniejszych w mieście, 

ponieważ chętnie go fotografowano i umieszczano na pocztówkach kaliskich. 

 
Il. 93. Trybunał na litografii W. Ehrentrauta z 1835 r. 

 

 
Il. 94. Widok Trybunału wg rysunku S. Barcikowskiego z 1858 r. 

http://www.kalisz.info/grafiki-budynki-miejsca.html
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Il. 95. Trybunał na fotografii Jana W. Dhiela, przed 1871 r. 

 
 

 
Il. 96. Fotografia wykonana przez W. Borettiego, lata 1891-1899. 

 

 

 
Il. 97. Gmach Trybunału na fotografii z pocz. XX w. z pomnikiem cara Aleksandra II na froncie. 
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W 1909 r. zastąpiono drewniany most Trybunalski nowoczesnym stalowym o 

charakterystycznych masywnych łukach wg projektu architekta miejskiego A. Hermana, który 

niestety spotkał się z dużą krytyką mieszkańców. Uważano, że nowoczesna forma mostu nie 

koresponduje z monumentalną, elegancką bryłą Trybunału. 

 

  
Il. 98. Widok na Sąd i nowo pobudowany w 1909 r. 

Most Trybunalski, lata 1909-1915. 

Il. 99. Widok na Most Trybunalski w stronę Villa 

Calisia, pocz. XX w. 
 

  
Il. 100. Zbliżenie na budynek Sądu Okręgowego z 1927 r.   Il. 101. Współczesny widok Sądu Okręgowego. 

 

 

4. Bank dawnego Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 
 

Gmach przy Al. Wolności 11 został wzniesiony w 1913 r. z inicjatywy Kaliskiego 

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, którego biura mieściły się wcześniej w kamienicy pod 

numerem 5, o czym była już mowa. Na wstępie warto podkreślić, że instytucja była społeczną 

inicjatywą, a bank cieszył się powszechnym zaufaniem kaliszan  

W 1912 r. okazało się, że dotychczasowa siedziba KTWK jest niewystarczająca. 

Członkowie podjęli decyzję o postawieniu nowego gmachu, którego charakter będzie 

odzwierciedlać prestiż instytucji, dlatego szykując kosztorys właściciele nie szczędzili. Nowa 

siedziba miała nie tylko zachwycać swą architekturą, ale także być nowocześnie wyposażona96. 

 
96 Budynek zaopatrzony był w kanalizację, wodociągi, oświetlenie elektr., instalację gazową i central. ogrzewanie. 
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KTWK nabyło nieruchomość Jana Niedomańskiego, znajdującą się w sąsiedztwie Sądu97. 

Projekt zlecono jednemu z najbardziej znanych polskich architektów, Rogerowi Sławskiemu, 

który niewątpliwie spełnił oczekiwania inwestorów tkwiące jeszcze w dziewiętnastowiecznym 

myśleniu chociażby o fasadzie, która nie tylko miała informować odbiorcę o funkcji budynku, 

ale stanowiła też swoistą reklamę98.  

 

Il. 102. Projekt Banku KTWK z 1912 r. wykonany przez arch. Rogera Sławskiego. 

 

W chwili otwarcia – 24 październik 1913 r. – uznana została za budynek, który „śmiało 

może walczyć o lepsze z instytucjami finansowymi Warszawy, ale i stolic europejskich”99. 

Przyczyną takiego odbioru niewątpliwie był styl, w jakim pobudowano gmach – neobarok z 

proweniencją włoską z racji faliście ukształtowanej fasady budującej mocne efekty 

światłocieniowe. Do tego dochodziła jeszcze wysoka jakość materiałów: piaskowiec, tynki 

wykonane techniką „terra nova”.  

Budynek powstał na rzucie zbliżonym do prostokąta z niewielką prostokątną 

przybudówką od strony zachodniej, wzdłuż której znajduje się przejazd doprowadzający na 

tylną część posesji Sądu. Dominującym elementem smukłej fasady są jońskie kolumny w 

układzie wielkiego porządku osadzone na wysokich cokołach. W części centralnej, którą 

stanowi półkoliście założony ryzalit, nie tylko się dublują, lecz także korespondują z 

 
97 M. Błachowicz, A. Tabaka, Pod patronatem Merkurego, „Życie Kalisza” 31.01.2019r, 

https://zyciekalisza.pl/artykul/pod-patronatem-merkurego/622468  (dostęp, 30.03.2020 r.). Wraz z działką zostaje 

kupiony Zakład Kąpielowy Goplana. Po co? Zyski z dobrze prosperujących łazienek mają pokryć koszty 

bieżącego utrzymania gmachu. 
98 Zob.: W. Krassowski, Architektura XIX wieku, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród – Miasto. Materiały 
sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, Warszawa 1979, s. 65. 
99 Za: Tamże. Zob. też: Książka pamiątkowa działalności Kaliskiego Towarz. Wzajemnego Kredytu łącznie z b. 

Kasą Przemysłowców Kaliskich za 21-letni okres ich istnienia 1893-1914, oprac. Stanisław Bulewicz, Kalisz 1914.  

https://zyciekalisza.pl/artykul/pod-patronatem-merkurego/622468
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analogicznymi w formie pilastrami o kanelurowanych trzonach. Całość zwieńczona jest 

wydatnym trójkątnym frontonem z umieszczonym w tympanonie kartuszem, na którym 

znajduje się głowa mitologicznego boga handlu – Merkurego. Do jego atrybutów należy też 

charakterystyczna laska, zwana kaduceuszem, opleciona wężami i zakończona kapeluszem ze 

skrzydełkami. To nie koniec języka alegorii, ponieważ przed wejściem umieszczono dwa 

potężne posągi wykonane przez kaliskiego rzeźbiarza Pawła Krzyżanowskiego ukazujące 

personifikacje Rolnictwa i Przemysłu. Pierwotnie Sławski planował umieścić między posagami 

kamienny model okrętu, z czego jednak zrezygnowano, argumentując, że nie odzwierciedla to 

działalności banku. Budynek, choć gabarytowo nie jest duży, to przez bogactwo dekoracji 

architektonicznych sprawia wrażenie monumentalnego. Można się pokusić o stwierdzenie, że 

ma wręcz świątynny charakter. Jednak zastosowanie dużych prostokątnych okien i 

geometrycznie potraktowanych płycin międzyokiennych zapowiada modernizm okresu 

międzywojennego. Właśnie taki, funkcjonalny charakter ma wnętrze100. Boczna elewacja ma 

symetryczny układ, dający efekt jakby skrajnych skrzydeł (trzykondygnacyjnych) ujmujących 

część środkową, nieco cofniętą i poprzedzoną częścią parterową z umieszczoną na niej tarasem  

 

Il. 103. Widok Banku z 1934 r.      Il. 104. Współczesny widok gmachu przy 

 Al. Wolności 11. 

 

z tralkową balustradą. W części tej mieściło się mieszkanie dla dyrektora banku. Długa 

elewacja została zharmonizowana pionami pilastrów.  

 
100 Więcej o ukształtowaniu wnętrza banku możemy przeczytać w publikacji: B. Czechowska, dz. cyt., s. 104-106 

http://www.kalisz.info/zdjecia-inne.html
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W wyniku likwidacji KTWK powstaje w 1921 r. Bank Ziemi Kaliskiej SA, a po wojnie 

budynek stał się siedzibą Banku PKO BP. Niedawno, w 2017 r., został przejęty przez kaliski 

Sąd.  

 
Il. 105. Współczesny widok dawnej siedziby KTWK z widokiem na boczną elewację. 

  

 

 

5. Villa Calisia 

 

W latach 1906-1909 Bronisław Bukowiński, ówczesny geometra miejski, sfinansował 

budowę pałacyku, który miał być przeznaczony na biura101. W późniejszym czasie zyskał on 

funkcję mieszkalną, która odpowiadała jego formie. Kształt biurowca był podyktowany w 

dużym stopniu trójkątnym kształtem działki, który uniemożliwiał pobudowanie klasycznej 

kamienicy. Autorstwo przypisuje się Józefowi Chrzanowskiemu, za czym przemawia przede 

wszystkim styl i czas powstania domu102. W 1916 r. właścicielem willi został mecenas Zygmunt 

Jaźwiński, który urządził w niej kancelarię103. 

Willa została wzniesiona na nieregularnym podłużnym planie. Bryła jest 

dwukondygnacyjna o dość mocno rozczłonkowanych liniach elewacji, które ujmuje wysoki 

cokół. Całość wieńczy nieregularny dach kryty blachą z dekoracyjnymi owalnymi lukarnami.  

W krótszym boku umieszczono główne wejście poprzedzone ozdobnym sześciokolumnowym 

gankiem, a w przestrzeni wewnętrznej ściany pojawiają się nisze zamknięte łukiem pełnym. 

 
101 Za: M. Górzyński, Miasto, społeczeństwo…s. 549. 
102 Za: M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą architektoniczną Kalisza 
końca XIX w., „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 12, Kalisz 2011 s. 86-87. 
103 M. Szachówna, dz. cyt., s. 175. Spośród 16 adwokatów działających w mieście, aż 8 miało swoje kancelarie 

przy Alei Józefiny 
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Nad gankiem zaplanowano taras z tralkową balustradą, która powtórzona została także w 

przestrzeni dachu oraz w drugim bocznym wejściu od strony ulicy. W przypadku obu wejść 

zastosowano kolumny nawiązujące do porządku doryckiego. Parter oraz częściowo zaoblone 

naroża willi posiadają boniowanie. Gzyms wieńczący uzupełniony jest fryzem z motywem 

tryglifów. Zastosowanie w oknach łuków koszowych w profilowych opaskach, tralkowych 

balustrad, boniowania oraz charakterystycznych trapezoidalnych mansardowych przestrzeni 

dachowych z iglicami wskazuje na styl neorenesansu o proweniencji francuskiej. Masywna 

bryła, mimo wprowadzenia licznych ryzalitów może też być zakwalifikowana jako 

eklektyczna. 

Po wojnie budynek został odebrany właścicielom, a w 1970 r. władze miasta 

wprowadziły do niej lokatorów. W 1970 r. przeznaczono budynek na Pałac Ślubów. W latach 

osiemdziesiątych mieściła się w nim siedziba kaliskiej Solidarności, a także Dział Ewidencji 

Ludności Urzędu Miejskiego. W 2010 przeszła gruntowny remont wnętrza i przemianowano ją 

na Villa Calisia, w której urzęduje Kanceraria Rady Miasta Kalisza. Nadal odbywają się w niej 

śluby cywilne, a także różne małe uroczystości miejskie (wręczanie nagród, odczyty, promocje 

książek)104. 

 
Il. 106. Fotografia domu przy Al. Wolności 4 wykonana przez  

arch. Witolda Wardęskiego w latach 1915-16. 

 
104 Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa – Willa mecenasa Jaźwińskiego, ob. Pałac Ślubów przy 

Al. Wolności 4, oprac. Maria Mikołajczyk 
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Il. 107. Widok na Al. Wolności z tzw. willa Jaźwińskiego i nieistniejącym domem nr 8  

w tle, lata 30. XX w. 

 

 

 
Il. 108. Widok na obecną Villę Calisia i płot porośnięty bluszczem z l. 60. XX w. 

 

 

 
Il. 109. Plan sytuacyjny Villa Calisia (dawn. Pałac Ślubów). 
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Il. 110-112. Współczesny widok Villa Calisia.  
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6. Budynek dawnego folusza 

 

Już na przedstawieniu Przedmieścia Wrocławskiego z 1715 r. można zauważyć młyny 

wodne, których w Kaliszu było kilka. W 1817 r. budynki młynów leżące przy Alei miasto 

przekazało Beniaminowi Repphanowi, sukiennikowi z Międzychodu, który przekształcił je w 

folusz w 1822 r. 105, w którym dokonywano obróbki wykończeniowej sukna. W XIX wieku z 

powodu częstych powodzi Prosna została uregulowana, stworzono na niej system śluz i jazów, 

do którego włączono też, nazywaną Jazem Kazimierzowskim, tamę przy foluszu. W 1876 r. 

Repphanowie kupili budynek na własność. Funkcjonowanie folusza zanieczyszczało bardzo 

rzekę, przez co właściciele fabryki (później synowie Benjamina Repphana) popadli w konflikt 

z miastem i jego mieszkańcami. Nie tylko kwestia zanieczyszczania rzeki była problematyczna, 

ale też wzmożony ruch kołowy generujący hałas, ponieważ pod adres Al. Józefiny 2 zwożono 

tkaniny z górnej fabryki znajdującej się na Przedmieściu Warszawskim. Aleja, która miała być 

oazą spokoju traciła swój rekreacyjny charakter.  

 
Il. 113. Plan miasta wykonany przez Bronisława Bukowińskiego w 1910 r. 

 

 
105 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – Budynek dawnego folusza przy Al. Wolności 2, 

oprac. Jacek Wojciechowski. 
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Na początku XX wieku miasto zakupiło stojące nad Prosną obiekty po foluszu 

Repphanów. Po przebudowie na parterze budynku umieszczono elektrownię i łaźnię miejską. 

Część od strony mostu Kamiennego przystosowana została dla potrzeb elektrowni, podczas gdy 

pomieszczenia od strony mostu Trybunalskiego zajął Miejski Zakład Kąpielowy. Piętro 

przeznaczono na cele mieszkalne. Już na planie Bronisława Bukowińskiego z 1910 r 

zaznaczono numerem 59 „wanny”. Łaźnie działały aż do 1972 r.106. Natomiast mała 

elektrownia funkcjonowała w latach 1922-32 i była pierwszą elektrownią miejską107 

wytwarzającą prąd przy pomocy turbiny wodnej o mocy 60 KM. W tym czasie na ulicach 

miasta ustawiono ok. 150 lamp elektrycznych. Elektrownia była systematycznie 

rozbudowywana. W 1930 r. posiadała 3 motory "Diesla" o sile 1680 KM i turbinę o mocy 150 

KM, pomimo tego nie mogła w pełni zaspokoić rosnących potrzeb miasta. Dlatego 5 września 

1932 r. uruchomiono nową elektrownię miejską w Piwonicach.  

Piętrowy budynek kryty dwuspadowym dachem po dawnym foluszu mieszczący się 

naprzeciwko budynku sądowego po przekształceniu go na miejskie łaźnie zyskał nową szatę. 

Został otynkowany, a jego szczytowa ściana of strony mostu Trybunalskiego została 

przebudowana w stylu neogotyku z elementami neorenesansu (manieryzmu) północnego. 

Niewątpliwie połączenie ceglanego lica muru z tynkowanymi boniami i dekoracją 

architektoniczną wyróżnia się w obrazie Alei i czyni ją bardziej malowniczą. Wyższy o jedno 

piętro budynek, przylegający do łaźni także zyskał neogotycką oprawę szczytu, co możemy 

zaobserwować na fotografii wykonanej z mostu.  

Na fotografii pochodzącej z okresu międzywojnia widzimy trzykondygnacyjny, 

trzynastoosiowy budynek z podwyższoną dachem mansardowym lewą stroną obejmującą trzy 

osie. Dekoracja elewacji w postaci boniowania, przerwany segmentowy naczółek i facjatki 

wskazują na styl neobarokowy, jednak okna zamknięte łukiem odcinkowym były 

charakterystyczne dla budownictwa fabrycznego. Zatem na fotografii niewątpliwie widnieje 

przebudowany przez miasto folusz, w którym funkcjonowała elektrownia miejska. Niestety 

budynek ten nie istnieje. Według przekazów ustnych miało dojść do awarii, która go uszkodziła. 

Wśród dokumentów archiwalnych natrafiamy na projekt Leona Combera na przebudowę 

gmachu na dźwiękowy teatr świetlny (1932 r, data nieczytelna), którego jednak nie 

 
106 W. Kościelniak, K. Walczak, dz. cyt., 2002, s. 174. 
107 W czasie I wojny światowej w kaliskiej Pluszowni powstała elektrownia pod nazwą "Hillekes, Grubner i S-
ka". Na mocy porozumienia z władzami miasta jej właściciele uzyskali 5-letnią koncesję. Jednakże jeszcze przed 

upływem tego okresu miasto przystąpiło do budowy własnej elektrowni. Za:  A. Woźniak, Folusza dzieje burzliwe, 

http://www.kalisz.info/folusza-dzieje-burzliwe.html (dostęp 30.03.2020) 

http://www.kalisz.info/folusza-dzieje-burzliwe.html
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zrealizowano108. Kiedy dokładnie rozebrano budynek trudno powiedzieć, ale skoro pojawia się 

na planach miasta z czasów okupacji hitlerowskiej, to prawdopodobnie miało to miejsce po 

1945 r. Obecnie po elektrowni pozostał mały budynek zlokalizowany nad Prosną, od 1992 r. 

użytkowany przez firmę Małe Elektrownie Wodne Władysław Malicki, która zmodernizowała 

instalację i przystosowała ją do obecnych wymogów109. Natomiast w uznanym za zabytkowy i 

odnowionym budynku po miejskiej łaźni mieści się Dom Muzyka, siedziba Filharmonii 

Kaliskiej i Pizzeria.  

 

 
Il. 114. Budynek dawnego folusza braci Repphan, lata 1910-15. 

 

 

 
115. Widok na Budynek dawnego folusza z pocz. XX w. 

 
108 Akta Nieruchomości przy Al. Wolności 2, AMK, APK, sygn. 3005. 
109 Zob. M. Nowak, Kalisz – mała elektrownia wodna w środku miasta, https://www.krajoznawcy.info.pl/mala-

elektrownia-wodna-w-srodku-miasta-51525 (dostęp 30.03.2020 r.) 
 

https://www.krajoznawcy.info.pl/mala-elektrownia-wodna-w-srodku-miasta-51525
https://www.krajoznawcy.info.pl/mala-elektrownia-wodna-w-srodku-miasta-51525
http://www.kalisz.info/zdjecia-trybunal.html
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Il. 116-117. Nieistniejąca Elektrownia Miejska, lata 1922-1939 

 

 

 

 
Il. 118. Współczesny widok na budynek przy Al. Wolności 2.  
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Rozdział IV: 

Dawna zabudowa Złotego Rogu 

 

Na planie A. Politalskiego w 1785 roku możemy odczytać, że na terenie obecnego 

Złotego Rogu mieścił się zajazd, jednak nie mamy żadnych informacji o jego wyglądzie. Na 

początku XIX wieku przejął go przybyły z południowej Francji (miasteczko Montbeliard) 

kapitan gwardii municypalnej Ludwik Eberhard Woelfl110 i nazwał z francuska Hotel de 

Pologne. Wspominał o nim i o Kaliszu w 1810 roku w swoim pamiętniku adiutant Napoleona, 

Franciszek Gajewski (1792-1868), pisząc: Ówczesny Kalisz, słynny jeszcze z mnóstwa 

szczurów, była to nędzna mieścina, brudna, pełna żydostwa, nie mająca prócz rynku i hotelu u 

Woelfla murowanych budynków. (...)...cóż to bowiem był naówczas za zbiór ruder, chat i błota! 

Zapadły na wpół ratusz stał pustkami wśród rynku, a kilkadziesiąt kamienic, otaczających go, 

stanowiły całą ozdobę siedliska władz departamentalnych. (...) ... właściciel hotelu polskiego 

Woelfle nielitościwie mi zapłacić kazał za mój pobyt kilkudniowy w oberży jego (...).  Woelfle 

powinien był dojść do nadzwyczajnego majątku, hotel jego, albowiem był w owym czasie 

jedynym w Kaliszu. Sprzedawał trunki i obiady cztery razy drożej niż po innych miastach, a 

przy znanem usposobieniu Kaliszanów do kielicha, którym dopomagali i oficerowie, sypały mu 

się formalnie pieniądze. Umarł wszakże bankrutem111. Gdy znaczenie traktu nagle wzrosło 

właściciel postanowił zainwestować w zajazd i dokonał jego całkowitej przebudowy, którą 

nadzorował budowniczy Sylwester Szpilowski. Zgodnie z planem budynek został oddany do 

użytku pod koniec 1819 roku, a już 6 stycznia 1820 roku w wielkiej sali na piętrze odbył się 

pierwszy bal. Był to wówczas, jak opisywał Józef Wawrzyniec Krasiński w przewodniku dla 

podróżujących w 1821 roku:... w najwygodniejszym sposobie założony, w niczem zagranicznym 

nieustępujący, a osobliwie czytością, Restauratorem i dobrą usługą zalecony, iest przytem 

iednym z naypięknieyszych gmachów Miasta, i ma wielkie i obszerne sale, w których Reduty, 

Kassyna i Bale zwykle dawne bywaią: do innych tego hotelu przyiemności nie można opuścić i 

wygodnie łazienki, które tenże w swoim obrębie ku wygodzie publiczności mieści112. 

  

 
110 Za: Liste des Archives municipales, liste de la collection Rossel as transcribed by Jean-Marc Debard, 
http://web2.uwindsor.ca/library/leddy/people/art/resource.html (dostęp 20.08.2017).  
111 Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego do druku przysposobione przez prof. dra Stanisława 

Karwowskiego, t. 1 (Poznań: Zdzisław Rzepecki i s-ka, 1913), 152-153 (dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece 

Cyfrowej). 
112 Józef Wawrzyniec Krasiński, Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej 

(Warszawa: Drukarnia N. Glücksberga, 1821), 58. Autor wspomina także o Hotelu de Vilna na ul. Luizy (obecnie 

Al. Wolności). 

http://web2.uwindsor.ca/library/leddy/people/art/resource.html
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 Niestety, nieodpowiedni dozór nad budową był przyczyną wad konstrukcyjnych i w 

szybkim czasie ściany salonu zaczęły pękać, za co architekt stracił urzędniczą posadę113. 

Do 1823 roku w hotelowej sali na resursę dawał swoje przedstawienia Teatr Wojciecha 

Bogusławskiego (wspominał o tym także Krasiński114), która mogła pomieścić kilkaset osób. 

W 1828 roku miała miejsce wzmianka o hotelu w londyńskim wydawnictwie, gdzie niejaki 

Augustus Bozzi Granville (1783-1872) relacjonował, że wjeżdżając do Kalisza przez schludną 

bramę i drewniany most, skierowani zostali do jedynego dobrego zajazdu jakim był Hotel 

Pologne. Miasto zrobiło na podróżniku pozytywne wrażenie115.  

Na okoliczność kaliskiego zjazdu cara Mikołaja I i króla pruskiego Fryderyka 

Wilhelma III w 1835 roku berlińskie wydawnictwo George’a Gropiusa przygotowało specjalny 

przewodnik zatytułowany Podróż do Kalisza116. Hotel Polski wymieniony został na pierwszym 

miejscu i określony jako ładny. Najstarszy jego widok znajduje się na powstałej w tym samym 

roku litografii Wilhelma Ehrentrauta117. Budynek był dwukondygnacyjny, nakryty 

dwuspadowym dachem z oknami w typie ‘oeil-le-boeuf’. Elewacje praktycznie nie posiadały 

dekoracji sztukatorskiej, urozmaicały je jedynie boniowanie zastosowane między 

kondygnacjami, co wskazuje na styl klasycyzmu.  

 
Il. 119. Hotel Polski Woelfla wg Litografii W. Ehrentrauta z 1835 r. 

 
113 Zob.: I. Barańska, Działalność architektoniczna Sylwestra Szpilowskiego w Kaliszu, w świetle źródeł 

archiwalnych, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”1997, nr 3, s. 218-219. 
114 J. W. Krasiński, Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej, Warszawa 1821, s. 

59. 
115 A. B. Granville, St. Petersburgh. A journal of travels to and from that capital, vol. II (London: Henry Colburn, 

1828), 582-583. 
116 Die Reise nach Kalisch (Berlin: Verlag von Georg Gropius, 1835), 46. Oprócz Hotelu de Pologne przewodnik 

wymieniał także Hotel de Wilna zlokalizowany w Alei Luizy oraz Hotel d’Angleterre. 
117 Litografia Wilhelma Ehrentrauta z 1835 roku, wym. 33,4 x 44,2 cm, Dział Historyczny Muzeum Okręgowego 

Ziemi Kaliskiej (dalej MOZK), nr inw. 75a. 

https://www.europeana.eu/portal/de/search?q=proxy_dc_publisher%3A%22H.+Colburn%22
http://www.kalisz.info/grafiki-budynki-miejsca.html
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Do 1871 roku część pomieszczeń budynku wynajmował Magistrat. Mieściła się tu 

także siedziba Resursy Obywatelskiej i cerkiew garnizonowa118. W głównej sali prezentowano 

nadal przedstawienia teatralne, a w innym pomieszczeniu Karol Melcer udzielał lekcji gry na 

fortepianie. W latach 1873 – 98 w pomieszczeniach gospodarczych Arnold Fibiger prowadzi 

pracownię naprawy fortepianów119. Wkrótce Hotel Polski stracił swe znaczenie. Na parterze 

pojawiły się sklepy, a górne piętra wynajmowali stali lokatorzy. Na planie miasta Kalisza wg 

Bronisława Bukowińskiego z 1910 roku nie ma już zaznaczonego hotelu120. Ostatecznie został 

zniszczony w sierpniu 1914 roku.  

 
Il. 120. Most kamienny z widokiem na Hotel Woelfla z lewej strony i Pałac Weigta z prawej z 1914 r. 

 

 
Il. 121. Fotografia z 1915 r. przedstawiającą spalony budynek Hotelu Polskiego. 

 
118 Za: Barbara Czechowska, Kaliskie korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku (Kalisz: 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010), 96. 
119 K. Rottermund, „Fibiger Gustaw Arnold (I)”, [w:] Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej: 

Ziemi Kaliskiej, t. I, red. Hanna Tadeusiewicz, Kalisz 1998, 93-94. 
120 R. Orczykowski, Wycieczka do Kalisza (Kalisz: K. W. Hindemit, 1898), 40 i 49. Autor wspomina, że zatrzymał 

się w hotelu, który był skanalizowany.  

http://www.kalisz.info/zdjecia-iwojnasw.html
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Po wojnie, żydowski przedsiębiorca Majer Oppenheim postanowił zbudować na już 

wolnej parceli gmach w stylu neoklasycyzmu. Jak miał wyglądać budynek dowiadujemy się z 

zachowanych planów z 1919 r.  projektu Alberta Nestrypke i Adama Czyżewskiego121..  

Na działce miał powstać trzypiętrowy, monumentalny gmach z wewnętrznym 

dziedzińcem. Widać czerpanie z form klasycyzmu poprzez zastosowanie w dwóch elewacjach 

trójkątnego frontonu akcentującego środkową część połaci dachowej. Element ten spoczywa 

na wydatnym profilowanym gzymsie z wazami, a ten z kolei opiera się na jońskich pilastrach. 

Przyziemie każdej z elewacji ma przeznaczenie handlowe dla aż 20 sklepów, dla których 

przewidziano obszerne witryny sklepowe. Okna są prostokątne, na pierwszym piętrze 

dekorowane narożnymi boniami (nawiązujące tym samym do boniowania narożników), a na 

drugim piętrze opatrzone trójkątnymi naczółkami i podokiennymi gzymsami na konsolkach. 

Okna III piętra posiadają opaski z uszakami. Pewne formy dekoracyjne nawiązują zatem do 

piętnastowiecznego renesansu włoskiego. Skromniejsza jest elewacja od strony rzeki Prosny, 

gdzie budynek w prawej części jest dwupiętrowy, a jego zwieńczenie ma postać schodkowego 

szczytu z dekoracyjnymi kulami.  

Bez wątpienia budowa kamienicy była jedną z największych powojennych 

prywatnych inwestycji w mieście. Budynek miał posiadać aż osiem klatek schodowych. Na I 

piętrze (a także na planowanych dwóch wyższych) miało się mieścić 5 mieszkań o wysokim 

standardzie z łazienkami, toaletami, kuchniami i pokojami dla służby. Natomiast w elewacji od 

strony rzeki prawdopodobnie miał funkcjonować pensjonat lub hotel – wskazuje na to układ 

pomieszczeń: pojedyncze pokoje oraz wspólne toalety i łazienka122. Niestety projekt nigdy nie 

została w pełni zrealizowany. W 1923 r. właściciel prosił o dyspensę z Wydziału Budowlanego 

w celu zaprzestania dalszej budowy na wysokości I piętra, gdzie notabene mieściło się kino.  

Sklepy znajdujące się w kamienicy cieszyły się dużym powodzeniem. Jeden z nich 

(spożywczy) na rogu alei nazwany został "Złotym Rogiem". Od niego wzięła nazwę cała 

kamienica, która w 1969r. została rozebrana z powodu złego stanu technicznego. Do tej pory 

nie zagospodarowano architektonicznie placu, który nazywany jest potocznie przez kaliszan 

“Złotym Rogiem”. 

 
121 Akta nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 31 w Kaliszu, Akta miasta Kalisza [dalej 

AMK], Archiwum Państwowe w Kaliszu [dalej APK], sygn. 2882, s. 102. 
122 W 1925 r. Nestrypke projektował dla właściciela wspomnianej nieruchomości prowizoryczną szopę w 

podwórzu kamienicy. Z umieszczonego na projekcie planu sytuacyjnego dowiadujemy się, że skrzydło od strony 

rzeki nigdy nie zostało zrealizowane. 



79 
 

 
Il. 122. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony alei Wolności wg projektu arch. Alberta Nestrypke i 

bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. 

 

 
Il. 123. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony rzeki Prosny wg projektu arch. Alberta Nestrypke i 

bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. 

 

 
Il. 124. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony ul. Śródmiejskiej wg projektu arch. Alberta Nestrypke 

i bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. 
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Il. 125. Projekt kamienicy przy al. Wolności 1 w Kaliszu na rogu ul. Śródmiejskiej – rzuty 

I i II piętra wg projektu Alberta Nestrypke i Adama Czyżewskiego z 1919 r. 

 

 

 
Il. 126. Widok na zabudowania Złotego Rogu z czasów okupacji hitlerowskiej. 

 

 
Il. 127. Zdjęcie budynku tzw. „Złotego Rogu” przy al. Wolności w Kaliszu ,1958 r. 
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Il. 128. Kiosk stojący przy Moście Kamiennym. Il. 129. Widok na skrzyżowanie ul. Śródmiejskiej i 

Al. Wolności w l. 50. XX w. 

 

 

 
Il. 130. Ulica Śródmiejska, widok na Złoty Róg, lata 60. XX w. 

 

 
Il. 131. Pusty plac po rozebraniu budynku na Złotym Rogu, lata 70. XX w. 
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Il. 132. Widok Złotego rogu z l. 70. XX w. 

 

 

 
Il. 133. Widok Złotego Rogu, fotografia z 2015. 

 

 
Il. 134. Widok Złotego Rogu z 2019 r. 
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Rozdział V 

Zabudowa ulicy Mostowej 

 

Ulica Mostowa rozciągająca się wzdłuż biegu rzeki w obrębie Przedmieścia 

Wrocławskiego jest niejako przedłużeniem Alei Wolności w kierunku północnym. Jej 

współczesna zabudowa oraz zlokalizowany tam parking zatarły dawną funkcję tego miejsca, 

które posiada długie kaliskie tradycje. Mianowicie, w miejscu tym znajdował się browar 

Weigtów. Sami właściciele w jednej z reklam w lokalnej gazecie podawali datę 1789 r. jako 

początek istnienia rodzinnej firmy. Natomiast Jarosław Dolat, specjalizujący się w historii 

kaliskiego przemysłu i Sławomir Przygodzki, śledzący losy miejscowej burżuazji, podtrzymują 

datę 1834 r., która pojawia się w dokumentach archiwalnych123. 

Daniel Weigt miał przybyć do Kalisza z pogranicznej Rydzyny (Prusy), który wraz z 

Gustawem Weigtem założył parowy browar przy obecnej ul. Mostowej. W połowie wieku 

browar należał do Karola, który od 1866 r. zaczął skupywać ziemię wokół zakładu od rodzin 

Rotherów i Kęszyckich (Dom pod Aniołami)124.Skutkiem tych zabiegów było przejęcie całego 

terenu za mostem Kamiennym, wzdłuż rzeki aż do jej odnogi (Babinki). Rodzina Weigtów była 

przykładem ewangelickiej moralności oraz chętnie udzielała się w życiu społecznym, m.in. 

wsparła finansowo ideę budowy teatru. Przed wybuchem I wojny światowej browar nadal 

należał do silniejszych przedsiębiorstw w mieście, o czym mogą świadczyć duże reklamy 

zamieszczane w lokalnych gazetach i kalendarzach. W czasie okupacji pruskiej browar i pałac 

zostały splądrowane125. Po wojnie browar prowadził Karol, a następnie Małgorzata, jednak 

restrykcyjne przepisy dot. m.in. odprowadzania ścieków powodowały, że firma nie 

funkcjonowała dobrze i zmierzała do bankructwa. W 1930 r. zakład został wydzierżawiony 

Stanisławowi Czerepakowi i odtąd funkcjonował jako Browar kaliski i Słodownia[i] 

Wytwórnia wód gazowych i lemoniad. Ostatecznie z racji fatalnej infrastruktury firmy, która 

nie modernizowała zakładu, miasto zażądało jego zamknięcie.  

W pobliżu Mostu Kamiennego na wprost Alei Wolności rodzina Weigtów 

pobudowała ok. połowy XIX w. willę, popularnie nazywaną pałacem Weigtów, bądź 

 
123 Za: M. Błachowicz, A. Tabaka, Najznamienitszy browar w mieście, „Życie Kalisza” 24.05.2013r, 

https://zyciekalisza.pl/artykul/najznaczniejszy-browar/619459 (dostęp, 30.03.2020 r.).  
124 Tamże.  
125 B. Szczepankiewicz, Kalisz wśród bomb, granatów i ognia w dniach sierpniowych 1914 roku, przedruk w 

„Gawędach Kaliskich” 1939, nr 11. 

https://zyciekalisza.pl/artykul/najznaczniejszy-browar/619459
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belwederem. Optycznie zamyka ona perspektywę Alei Józefiny od strony ul. Śródmiejskiej. 

Dom wielorodzinnym wówczas stojący na wprost Hotelu Polskiego posiadał cechy 

klasycyzmu. Był jednopiętrowy z oszczędną dekoracją sprowadzoną do boniowania 

narożnikowego i trójkątnych naczółków nad oknami wysokiego parteru i gzymsu z 

ząbkowaniem. Dom posiadał tez boczne parterowe skrzydła. Zarówno główny korpus jak i 

boczne skrzydła podwyższone zostały o tzw. mezzanino, niskie pięterko. Przed budynkiem 

znajdował się ogrodzony mały ogród z fontanną126.  

 
Il. 135. Pałac Weigta na fotografii z 1914 r. 

 

 
Il. 136. Pałac Weigta, fotografia z pocz. XX w.  

 

 
126 M. Błachowicz, A. Tabaka, Pałąc nie tylko Weigtów, „Życie Kalisza” 24.02.2012 r, 
https://zyciekalisza.pl/artykul/palac-nie-tylko-weigtow/619777 (dostęp, 30.03.2020 r.). Autorzy artykułu 

wysuwają hipotezę, że projektantem pałacu mógł być rówieśnik Karola Weigta, Józef Chrzanowski, co jednak 

wydaje się mało prawdopodobne. 

https://zyciekalisza.pl/artykul/palac-nie-tylko-weigtow/619777
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Budynek, który mieści się przy ul. Śródmiejskiej 27 wielokrotnie zmieniał właścicieli, 

wygląd i funkcję W latach 1910-14 mieściła się w budynku loża masońska „Świt”. Po wojnie 

sytuacja majątkowa rodziny znacznie się pogorszyła. W 1930 roku Małgorzata Weigt sprzedała 

nieruchomość Franciszce Majewskiej. Zarządcą domu został Józef Wiśniewski, właściciel 

dobrze prosperującego w Kaliszu Hotelu Europa przy Al. Wolności. To zapewne on w latach 

trzydziestych prowadził znajdującą się tam restaurację „Belweder”, od której wziął nazwę cały 

budynek. W 1931 r. zamówił on u architekta Alberta Nestrypke oparkowanie i założenie 

dekoracyjnego frontowego tarasu z trzema biegami schodów prowadzących do omawianej 

nieruchomości. Dwie kolejne właścicielki, Janina Scheurowa i Helena Jacewicz postanowiły 

rozbudować i zmodernizować wille, a prace zleciły także Albertowi Nestrypke127. W 1932 r. 

dom nadbudowano o dwa piętra skrzydła boczne oraz fasadę. Z planów wynika, że w budynku 

mieścił się wówczas na piętrze sąd grodzki, natomiast na II piętrze, które nadbudowano 

zaplanowano trzy mieszkania Niestety nie zachowały się rzuty pozostałych kondygnacji (z 

dokumentów wynika, że częściowo nadbudowane III piętro także posiadało funkcję 

mieszkalną). Wraz z nadbudową zmieniła się też wygląd fasady. Dodano balkony, środkowy 

ryzalit został podwyższony o półpiętro i zaakcentowany pięcioma pilastrami w układzie 

wielkiego porządku. Pomiędzy kapitelami umieszczono okrągłe okienka, a na gzymsie 

ustawiono pięć dekoracyjnych waz, które nie przetrwały do naszych czasów. W czasie 

przebudowy utrzymano klasycystyczny charakter W grudniu 1932 r. zatwierdzone zostały 

plany zamienne piwnic dla kolejnego właściciela Majera Frednsohna. Zorganizowano w nich 

piwiarnię (winiarnię), zakład fryzjerski128. Nieruchomość aż trzy razy w ciągu jednego roku 

zmieniała właściciela. od maja 1933 r. mieściła się tutaj wytwórnia lodów i włoska cukierenka 

Giuseppe Gei w miejscu dawnej restauracji. Kolejnym właścicielem kawiarni był Kazimierz 

Łożyński. Podczas okupacji, jak podpowiada stare zdjęcie, w willi działała restauracja 

Sergiejew. Po 1945 r. w budynku miały swoją siedzibę związki zawodowe (m.in. klub 

zakładowy Ikar, o czym świadczył zamontowany w miejscu dawnych waz neon oraz 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego), odbywały się tu imprezy kulturowe. Obecnie jest to 

siedziba banku.  

 
127 29 grudnia 1931 r. architekt wykonał kolejne plany dla nowych właścicielek: Janiny Scheuerowej i Felicji 

Jacewiczowej. Dotyczyły one tzw. plomby architektonicznej w luce zabudowy między monumentalnym gmachem 

dawnego Banku Handlowego (obec. siedziba Banku PKO SA) a wspomnianym wcześniej budynkiem. 

Dobudowana kamienica nie posiadała bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z “Belwederem”, jednak 
formą architektoniczną nawiązuje do sąsiadujących budowli. Zob. Akta nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej 27, 

AMK, APK, sygn. 1855, s. 186. 
128 W. Kościelniak, Leksykon kaliski, Kalisz 2008, s. 16-17. 
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Il. 137. Projekt z 1931 r. na przebudowę tarasu domu tzw. “Belwederu” przy ul. Śródmiejskiej 27 wykonany 

przez Alberta Nestrypke 

 

 
Il. 1378 Widok na tzw. „Belweder” po nadbudowie, lata 40. XX w. 

 

 
Il. 139. Widok na Most Kamienny i okoliczną zabudowę, lata 40. XX w.  
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Il. 140. „Belweder” w czasach PRL-u.  Il. 141. Współczesny widok domu przy ul. 

Śródmiejskiej 27. 

 

 

Obok „Belwederu” w 1914 r. powstał imponujący gmach Banku Handlowego. 

Potężna instytucja, stworzona w 1870 r. przez Leopolda Kronenberga, wystawiła w grodzie nad 

Prosną wspaniałą siedzibę, która była wówczas obiektem wyposażonym w najnowocześniejsze 

rozwiązania, a architektura odzwierciedlała jej prestiż. Zadbał o to warszawski architekt Hugo 

Kuder129, który wybrał dla kaliskiej filii Banku stylistykę neobarokową. Budynek wyróżnia się 

przez to bogatą dekoracją architektoniczną przesyconą symboliką tworząc tzw. architecture 

parlante. W naczółku narożnikowej fasady rzeźbiarz Leon Wiśniewski w części centralnej 

umieścił nagą kobietę z rogiem obfitości i skrzynią klejnotów symbolizującą „bogactwo”. Obok 

niej umieszczono metaforę „przemysłu” w postaci robotnika oraz „rolnictwa” jako oracza. 

Ponad nimi pojawia się mitologiczny Merkury, alegoria „handlu”, który zmierza do kobiety 

otwierającej księgę z rachunkami (na niej inicjały nazwy banku BHW), ponieważ jest to 

metafora „bankowości”. Całości dopełniają tralkowe balustrady, monumentalne jońskie 

kolumny i klińce nad łukami parterowych okien z motywem kaduceusza, atrybutu Markurego 

gwarantującego zażegnanie konfliktów. Niewątpliwie forma budowli stanowi ozdobę tej części 

miasta. Dziś w części budynku przy ulicy Śródmiejskiej 29 mieści się bank PeKaO SA. Niestety 

jego fragment fasady na wprost Złotego Rogu, zabezpieczony siatkami, zaniedbany i 

stanowiący niewątpliwie niebezpieczeństwo dla przechodniów, odbiera całościowe piękno.  

 
129 M. Błachowicz, A. Tabaka, Bogowie ze Złotego Rogu, „Życie Kalisza” 31.01.2019 r, 

https://zyciekalisza.pl/artykul/bogowie-ze-zlotego-rogu/622750 (dostęp 30.03.2020 r.) 

https://zyciekalisza.pl/artykul/bogowie-ze-zlotego-rogu/622750
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Il. 142. Widok na budynek dawnego Banku Handlowego przy ul. Śródmiejskiej. 

 

Na cyplu grobli, gdzie mieściły się zabudowania browaru Weigtów stoi duży dom, 

powszechnie przez Kaliszan zwany Domem pod Aniołami. Maciej Błachowicz i Anna Tabaka 

słusznie wskazują, że widniejące w sztukaterii postaci bardziej przypominają jednak rzymskie 

Sławy niż anioły130. Budynek, który niestety jest w bardzo złym stanie nie posiada żadnej 

archiwalnej dokumentacji. Wzmianka o pierwszych właścicielach posesji pochodzi z 1820 r., 

byli to Tadeusz i Józefa Naokowscy. Kupili oni dom z zabudowanym podwórzem i ogrodem 

od Karola Ludwika Lindhorata. W 1821 r. posiadłość kupił ogrodnik Michał Tarnowski, w 

późniejszym czasie dom przeszedł w ręce m.in. Christianie i Wilhelmowi Eiselin, Kęszyckich. 

Ostatecznie w 1886 r. teren wraz z domem kupił Kazimierz Weigt. Wówczas kaliszanie zaczęli 

nazywać całą groblę „półwyspem Weigtów”. W 1929 r. Małgorzata Weigt sprzedała ten teren 

Władysławowi i Ewie Żmidzińskim, którzy powierzyli budynek administratorowi, a od 1946 r. 

przeszedł w ręce rodziny Chudaś. Obecnie jest to teren prywatny 

Budynek wykazuje ewidentne cechy klasycystyczne i wyróżnia się w architekturze 

miasta bogatą, dość płaską figuralną i floralną dekoracją sztukatorską. Obok wspomnianych 

„aniołów” (trzymające w dłoniach wieńce i palmowe gałązki), które usytuowane antytetycznie 

nad środkowymi drzwiami w typie porte fenetre prowadzącymi do ogrodu, pojawiają się 

owocowo-kwiatowe girlandy, wieńce ze wstęgami i pilastry. Podobna sztukateria musiała 

 
130 M. Błachowicz, A. Tabaka, Dom pod aniołami, „Życie Kalisza” 24.04.2012 r, 

https://zyciekalisza.pl/artykul/dom-pod-aniolami/619750 (dostęp, 30.03.2020 r.). 

https://zyciekalisza.pl/artykul/dom-pod-aniolami/619750
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znajdować się także na elewacji południowej, która została zniszczona wraz z przebudowaną 

ścianą. Nad oknami zastosowano promieniste półkoliste żłobienia. Od kilku lat budynek jest 

niezamieszkały i niszczeje, a w okresie ciepłych miesięcy zaniedbana bryła kontrastuje z 

kwitnącymi tu lilakami. Dawniej rosły tu leszczyny, orzechy włoskie i drzewa owocowe. 

Wzdłuż Prosny nadal rosną kasztanowce.  

  
Il. 143. Kanał Babinka z Domem pod 

Aniołami w tle, początek lat. 40. XX w. 

Il. 144. Widok na Dom pod Aniołami przy ul. Mostowej. 

 

 

 
Il. 145. Widok grobli, na której mieści się Dom pod Aniołami. 

 

  



90 
 

Podsumowanie 

  

Współczesny obraz Alei Wolności jest wypadkową wielu zmian na przestrzeni 

ostatnich 220 lat odzwierciedlających się zarówno w jej nazewnictwie, zmieniających się 

stylach architektonicznych budowli, ale także zmiennej modzie kształtowania zieleni.  

Początkowo opisana przestrzeń była typowo spacerową aleją z posadzonymi wzdłuż 

topolami włoskimi i nieliczną zabudową. Stanowiła swoiste przedłużenie miejskiego parku. 

Jednak w tym aspekcie jest pewien dysonans, ponieważ park kształtowany był według 

modnego wówczas wzorca angielskiego parku krajobrazowego, natomiast obsadzenie równymi 

rzędami Alei było już passe i wyrażało typową dla pruskiego okupanta chęć zaprowadzenia 

niemieckiego porządku.  

W czasach Królestwa Kongresowego Kalisz przeżywał okres rozkwitu, ze względu na 

podniesienie jego rangi. Daje się to też zauważyć w nowych inwestycjach, czyli budowie 

Trybunału, Teatru i rozbudowie Hotelu Polskiego. Prawdopodobnie wtedy w miejsce topoli 

posadzono kasztanowce, które stworzyły swego rodzaju oazę zieleni. 

W drugiej połowie XIX wieku, Aleja stała się istnym zagłębiem rozrywkowym, przez 

funkcjonujące tu liczne teatry, sceny kabaretowe, restauracje. Powstało wiele ciekawych 

kamienic czynszowych, które z racji korzystnej lokalizacji tętniącej życiem zapewniały 

właścicielom stały dochód. Dlatego stanowią jeden z lepszych przykładów mieszczańskiej 

architektury Kalisza, która szczęśliwie nie została zniszczona w 1914 r. W Alei posiadały swe 

siedziby także banki, świadczono szereg usług, np. fotograficznych131, adwokaci chętnie 

lokowali tutaj swoje kancelarie. Kontynuowana też była tradycja hotelarska.  

Bez wahania początek XX wieku można uznać za najkorzystniejszy okres dla rozwoju 

tej części miasta. Świadczą o tym chociażby stare fotografie prezentujące zadbaną ulicę ze 

świetnie utrzymaną zielenią i w większości atrakcyjną architekturą, w której niepodzielnie 

dominowały tendencje klasycystyczne.  

W okresie międzywojennym ponownie zmianie uległa roślinność. Kasztanowce 

zostały zastąpione lipami. Ponadto oświetlenie gazowe wymieniono na elektryczne. Betonowe 

słupy lamp i dopiero rozwijające się drzewa spowodowały radykalną zmianę w odbiorze tej 

przestrzeni. Kaliszanie byli niepocieszeni, że musieli czekać wiele lat, by móc ponownie 

 
131 B. Szal-Truszkowska, Fotografia bliżej życia, [w:] Kaliszanie/People of Kalisz, Kalisz 2002, s. 24 
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przechadzać się promenadą w przyjemnym cieniu drzew. Jest to okres modernizacji miasta, co 

jest zauważalne w nowo powstającej wtedy architekturze. Aleja zyskała też bardzo korzystne 

zakończenie osi widokowej w pobliżu parku, przez wprowadzenie tam obszernego placu  

z nowo wybudowanymi budynkami Banku Polskiego i Teatru.  

Jednak najbardziej radykalnie Aleja Wolności zmieniła się w czasach Rzeczpospolitej 

Ludowej, kiedy to zredukowano znacznie przestrzeń spacerową na korzyść dwóch jezdni. 

Konsekwencją tego zabiegu było częściowe odebranie Alei charakteru rekreacyjnego. Nie ma 

co do tego wątpliwości. Kolejnym „gwoździem do trumny” już w okresie po transformacji 

ustrojowej, było przeznaczenie znacznych przestrzeni na parkingi dla samochodów. Nie 

zawahano się nawet zlikwidować kwietnego klombu przed Teatrem, by „oddać” go kierowcom. 

Dlatego przechodząc się współcześnie Aleją nie spotykamy się ze spacerowiczami, lecz z 

hałasem przejeżdżających aut. Wpłynęło to też na funkcjonowanie ulicy, która niegdyś tętniąca 

życiem za sprawą licznych lokali usługowych, obecnie stała się niemal martwa. Ożywa w 

okresie letnich miesięcy, zazwyczaj za sprawą pojawiających się na Złotym Rogu ogródków 

piwnych i budek z jedzeniem. Jak się okazuje możliwość spożywania posiłków pod parasolami 

jest dużą atrakcją, dlatego kilku restauratorów posiadających lokale w Alei ostatnimi laty 

zdecydowało się na taki krok.  

Mimo natężonego ruchu samochodowego, Aleja nadal pięknie się prezentuje, za 

sprawą ciekawego ukształtowania przestrzeni, obfitej zieleni i wyróżniającej się w mieście 

architektury. W świadomości kaliszan nadal ma reprezentacyjny charakter. Świadczy o tym 

chociażby lokowanie w niej ostatnimi laty dwóch nowych rzeźb – pomników. 
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ANEKS 
 

 

 

CZĘŚĆ A –Fotografie lotnicze wykonane dronem w latach 2018 i 2019132. 
 

 

 

 
 

 
 

 
132 Autorem fotografii jest Krzysztof Galant. Źródło:  
http://62-800.pl/panoramy/punkty-startowe-wylotu-dronem/aleja-wolnosci/ 

http://62-800.pl/panoramy/punkty-startowe-wylotu-dronem/teatr-im-wojciecha-boguslawskiego/ 

 

http://62-800.pl/panoramy/punkty-startowe-wylotu-dronem/aleja-wolnosci/
http://62-800.pl/panoramy/punkty-startowe-wylotu-dronem/teatr-im-wojciecha-boguslawskiego/
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CZĘŚĆ B – Zestawienie dawnych widoków ze współczesnymi wykonanymi przez autorkę. 
 

 

 

 
 

 

 
Fotografia z marca 1940 r. ze Zbiorów MOZK 

 

 

 
http://kalisz.liszewski.info/index.php/2015/aleja-wolnosci-w-kaliszu/ 
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Fotografia z lat. 30. XX w. 

 

 

http://www.kalisz.info/zdjecia-teatr.html
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Fotografia z końca XIX w. 

 

 
Fotografia z lat. 60. XX w. 
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Fotografia z początku XX w. 

 

 
Fotografia z lat 40. XX w. 
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Fotografia z okresu okupacji niemieckiej, Zbiory MOZK 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Fotografia z pocz. XX w. 
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Fotografia wykonana przed 1914 r. 

 

 
 



103 
 

 
Fotografia z pocz. XX w. 

 

 
Fotografia z lat 30. XX w. 

 

 
 

http://www.kalisz.info/zdjecia-pomniki.html
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Fotografia z pocz. XX w.  
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Fotografia z ok. 1924 r. 
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Ok 1880 

 

http://www.kalisz.info/zdjecia-trybunal.html
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Fotografia z ok. 1880 r. 

 

 
Fotografia z ok. 1914 r. 

 

 
  

http://www.kalisz.info/zdjecia-trybunal.html
http://www.kalisz.info/zdjecia-trybunal.html
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Okładka – Widok Alei od strony teatru, ok. 1900 (zbiory Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 

– dalej: MOZK lub Biblioteka Narodowa –Polona www.polona.pl ). 

Il. 1. Panorama Kalisza od strony Przedmieścia Wrocławskiego z 1715 r. wg. Obrazu św. 

Paschalisa z panoramą Kalisza malarza B. Jatkowskiego – obec. w Kościele św. Rodziny w 

Kaliszu (Album Kaliskie Edwarda Staweckiego, seria I zawierająca widoki samego Kalisza, 

Warszawa 1858 r.). 

Il. 2. Plan sytuacyjny z 1800-1802 r. wg H. Müncha (http://www.kalisz.info/stare-mapy.html). 

Il. 3. Miasto Lokacyjne - plan geometry Andrzeja Politalskiego z 1785 r., przerysował i wydał 

geometra przysięgły Ottomar Wolle w 1878 r. (https://polona.pl/item/plan-miasta-kalisza-

sekcya-1,MzEwMjUxNjY/0/#info:metadata). 

Il. 4. Plan miasta Kalisza wg Mapy in.z Bernharda z 1825 r. (przerysował i wydał geometra 

przysięgły Ottomar Wolle w 1878 r.). Na planie zaznaczono wytyczoną ok 1800 r. Aleję 

Józefiny (obec. Wolności), zabudowania tzw. Złotego Rogu oraz powiększony obszar Parku 

Miejskiego (https://polona.pl/item/plan-miasta-kalisza-sekcya-

2,MzEwMjUxNjk/0/#info:metadata). 

Il. 5. Most kamienny na Prośnie ok 1840 r. (Dawny Kalisz, www.kalisz.info). 

Il. 6. Plan miasta gubernialnego Kalisz sporządzony przez profesora matematyki Kazimierza 

Nahajewicza w latach 1824-1825 (https://polona.pl/item/plan-miasta-gubernialnego-kalisza-

ze-wszystkiemi-zabudowaniami-i-przyleglosciami,Mjk2ODQxNTM/0/#item). 

Il. 7. Zbliżenie na aleję Józefiny wg. planu miasta gubernialnego Kalisz sporządzonego przez 

profesora matematyki Kazimierza Nahajewicza w latach 1824-1825, zaznaczony folusz 

Fabryki Sukiennej Braci Repphanów (https://polona.pl/item/plan-miasta-gubernialnego-

kalisza-ze-wszystkiemi-zabudowaniami-i-przyleglosciami,Mjk2ODQxNTM/0/#item). 

Ryc. 7. Fragment planu miasta Kalisza sporządzona przez geometrę przysięgłego Ottomara 

Wolle’go w 1878 r. (https://polona.pl/item/plan-dzisiejszego-miasta-kalisza-sekcya-

3,MzEwMjUxNzI/0/#info:metadata). 

Il. 8. Dom Förstera z 1835 r., Litografia W. Ehrentrauta (Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 9. Kawiarnia w Parku i Teatr na litografii S. Barcikowskiego z 1858 r. (Dawny Kalisz, 

www.Kalisz.info ). 

Il. 10. Kawiarnia w Parku (serwis Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 
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Il. 11. Most Parkowy z początku XX wieku, z lewej początek Alei (Zbiory Biblioteki 

Narodowej, Polona, www.polona.pl ). 

Il. 12. Kasztanowce w Alei zimą w 1914. (serwis Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza – dalej: 

WMFK, www.wmf.kalisz.pl ). 

Il. 13. Aleja z kasztanowcami, ok. 1913. (Zbiory Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej – dalej 

MOZK, www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 14. Widok Alei w czasie powodzi w marcu 1940 r. (www.fotopolska.eu ). 

Il. 15. Aleja Józefiny na fotografii z 1889 r. (Album Kalisza. Na pamiątkę poświęcenia ratusza 

w Kaliszu dnia 1/14 lipca 1889 r., Nakład i litografia B.[ronisława] Szczepankiewicza w 

Kaliszu, Kalisz 1889 r.). 

Il. 16. Fragment planu miasta Kalisza sporządzona przez geometrę przysięgłego Ottomara 

Wolle’go w 1878 r. Zbliżenie na wyraźnie zaznaczoną podwójną linia drzew w Alei Józefiny 

oraz zabudowania Browaru Weigta przy ul. Mostowej i Złotego Rogu (Polona, 

https://polona.pl/item/plan-dzisiejszego-miasta-kalisza-sekcya-

3,MzEwMjUxNzI/0/#info:metadata ). 

Il..17. Fragment planu miasta Kalisza sporządzona przez geometrę przysięgłego Ottomara 

Wolle’go w 1878 r. Zbliżenie na wyraźnie zaznaczoną podwójną linia drzew w Alei Józefiny 

oraz zabudowania Browaru Weigta przy obecnej ul. Mostowej zaznaczone ramką. ( Polona, 

https://polona.pl/item/plan-dzisiejszego-miasta-kalisza-sekcya-

3,MzEwMjUxNzI/0/#info:metadata ). 

Il. 18. Widok Alei Józefiny w stronę mostu Kamiennego z. przełomu XIX i XX w. (Dawny 

Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 19. Pomnik cara Aleksandra II, fot. W. Boretti (Instytut Sztuki PAN w Warszawie, fototeka 

TonZP, sygn. 4835R). 

Il. 20. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 2018 r. (fot. Joanna Bruś) 

Il. 21. Widok z ok. 1915 r. z Mostu Kamiennego w stronę Alei, zburzony Hotel Woelfla (Dawny 

Kalisz www.Kalisz.info.pl ). 

Il. 22. Widok na Plac Bogusławskiego w l. 30. XX w. (WMFK, www.mfk.pl ) 

Il. 23. Widok Alei w czasie okupacji niemieckiej, lata 1940-45 (Fotopolska, 

www.fotopolska.eu). 

Il. 24. Widok wybrukowanej Alei z Villa Calisia w tle z 1940 r. (https://tvn24.pl/zdjecia/kalisz-

z-1940-roku,28222.html?h=c65 ). 

Il. 25. Widok Alei z lat 1958-61.(zdjęcie udostępnione przez Mateusza Rabiegę). 

Il. 26. Obelisk z czasów PRL (WMFK, www.mfk.pl ). 
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Il. 27. Plac W. Bogusławskiego w latach 60. XX w. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 28. Współczesny widok zieleńca z geometrycznie kształtowaną roślinnością (fot. Joanna 

Bruś). 

Il. 29. Pomnik podróżnika Stefana Szolc-Rogozińskiego w pobliżu Mostu Kamiennego (fot. 

Joanna Bruś). 

Il. 30 - 35. Fotografie ukazujące zieleń i organizację strefy parkingowej (fot. Joanna Bruś). 

Il. 36. Widok Alei z czterema pasami drzew kasztanowców z 2 połowy XIX w. (MOZK, 

www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 38. Fasada kamienicy nr 7 z 1904 r. – filii Banku Polskiego. Z prawej strony kamienica nr 5 

przed przebudową w 1907 r. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 39. Kamienica nr 7 po oczyszczeniu fasady z dekoracji architektonicznej, ok. 1927 r. 

(Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 40. Kamienica nr 7 z nadbudowanym piętrem, lata 40. XX w. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 41. Współczesny widok kamienicy nr 7 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 42. Kamienica nr 5 przed I wojną światową (Książka pamiątkowa działalności Kaliskiego 

Towarz. Wzajemnego Kredytu łącznie z b. Kasą Przemysłowców Kaliskiech za 21-letni okres 

ich istnienia 1893-1914, oprac. Stanisław Bulewicz, Kalisz 1914). 

Il. 43. Hotel Europa – kamienica nr 5, lata 20. XX w. (Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 44. Współczesny widok kamienic nr 3 i 5 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 45. Projekt budowy mansardy dla kamienicy nr 5, wykonany w 1924 r. przez bud. Michała 

Dworakowskiego (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 2976). 

Il. 46. Projekt przebudowy przyziemia w piętrowym domu przy Al. Józefiny 3 z 1918 r. wg. 

arch. Alberta Nestrypke (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 2975). 

Il. 47. Kamienica nr 3, lata 1940-45 (zdjęcie udostępnił Mateusz Rabiega). 

Il. 48. Widok Kalisza z kamienicą nr 18 na pierwszym planie z pocz. XX w. (WMFK, 

www.mfk.pl ). 

Il. 49. Widok Alei z kamienicą nr 18 po prawej stronie z ok 1905 r. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 50. Współczesny widok kamienicy nr 18 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 51. Fragment pocztówki przedstawiającej kamienicę nr 9 z lewej strony.(fragment 

pocztówki, Dawny Kalisz www.kalisz.info ). 

Il. 52. Współczesne zdjęcie kamienicy nr 9 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 53. Fasada kamienicy nr 17 z lat 1915-1916 (Fot. Witolda Wardęskiego, Zbiory MOZK, 

www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 54. Współczesny widok kamienicy nr 17 (fot. Joanna Bruś). 
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Il. 55. Współczesny widok kamienicy nr 25 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 56. Kalisz, w czasie powodzi w marcu 1940 r., w tle kamienica nr 27 (WMFK, www.mfk.pl). 

Il. 57. Współczesny widok kamienicy nr 27 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 58. Fasada kamienicy nr 8 z lat 1915-16 1916 (Fot. Witolda Wardęskiego, Zbiory MOZK, 

www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 59. Rysunek fasady kamienicy nr 8 przed przebudową, 1922 r. (Archiwum Państwowe w 

Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 2979). 

Il. 60. Współczesny widok kamienicy nr 8 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 61. Widok na Aleję w stronę gmachu Sądu, z lewej kamienica nr 19, lata 40. XX w.  

(http://fundacja-nasza-historia.org.pl/images/Ulice/al_wolnosci/al_Wolnosci_6.jpg). 

Il. 62. Współczesny widok kamienicy nr 19 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 63. Widok Alei w stronę teatru z ok. 1916 r. Za Villa Calisia widoczna kamienica nr 8 przed 

przebudową. (Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 64. Widok Sądu i kamienicy nr 15 z lat 50. XX w. (fotografia na profilu facebook Mirosława 

Przędzika). 

Il. 65. Współczesny widok kamienicy nr 15 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 66. Projekt kamienicy nr 21 z 1910 r. wg arch. Aleksandra Hermana (Archiwum Państwowe 

w Łodzi, Rząd Gubernialny Kaliski, sygn. 2510). 

Il. 67. Współczesny widok kamienicy nr 21 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 68. Współczesny widok kamienicy nr 10 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 69. Współczesny widok kamienicy nr 12 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 70. Projekt z 1918 r. dotyczący odbudowy poddasza kamienicy nr 12 Hermana (Archiwum 

Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Kaliski, sygn. 2983). 

Il. 71. Współczesny widok kamienicy nr 16 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 72. Współczesny widok kamienicy nr 14 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 73. Budynek pod numerem 6 mieszczący Klub WMPIK, lata 80. XX w. 

Il. 74. Współczesny widok kamienicy nr 6 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 75. Teatr kaliski z 1829 r., przebudowany w 1835 r. wg rysunku Antoniego 

Sacchetiego.(Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 76. Rysunek Stanisława Barcikowskiego przedstawiający teatr w Album Kaliskie  

Edwarda Staweckiego z 1858 r. (Zbiory MOZK, www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 77. Teatr wybudowany w 1900 r. z widocznym klombem (T. Chlebba, Kalisz na starych 

pocztówkach, Łódź 2011, s. 121). 

Il. 78. Widok Teatru Miejskiego z lotu ptaka, ok 1906 r. (WMFK, www.mfk.pl ). 
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Il. 79. Widok Teatru z 1910 r. od strony rzeki Prosny (Fotopolska, www.fotopolska,eu ). 

Il. 80. Projekt elewacji Teatru Miejskiego w Kaliszu z 1919 r. wg arch. Czesława Przybylskiego 

(„Architektura i Budownictwo” 1936, nr 8-9-10). 

Il. 81. Widok odbudowanego teatru z mostu prowadzącego do parku, 1936 r. (Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/139500/h:16/ ). 

Il. 82. Widok Teatru im. W. Bogusławskiego od strony rzeki, 1936 r. (Narodowe Archiwum 

Cyfrowe, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-

/jednostka/5987075/obiekty/395295#opis_obiektu ). 

Il. 83. Widok teatru od strony Parku z przedstawieniem rzeźb pochodzących z poprzedniego 

budynku, lata 30. XX w. (Fotopolska, www.fotopolska,eu ). 

Il. 84. Fasada Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w okresie okupacji hitlerowskiej 

(Fotopolska, www.fotopolska,eu ). 

Il. 85. Współczesny widok na fasadę teatru (fot. Joanna Bruś). 

Il. 86. Plan sytuacyjny i projekt elewacji Banku Państwa z 1913 r., który miał stanąć na rogu 

Al. Wolności i ul. Bankowej (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Bank Państwowy Oddział w 

Kaliszu, sygn. 3.). 

Il. 87. Projekt fasady Banku Polskiego z 1922 r. wg arch. Mariana Lalewicza 

(https://calisia.pl/czy-gmach-przy-teatrze-nie-nadaje-sie-na-biblioteke,18169 ). 

Il. 88. Plan sytuacyjny przedstawiający rzut Banku Polskiego z 1924 r. 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1323/PDF/03arbud30_nr_4_5.pdf , s. 133) 

Il. 89. Fasada Banku Państwa, ok. 1924 r. 

(http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1323/PDF/03arbud30_nr_4_5.pdf , s. 133). 

Il. 90. Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego i Teatr, 1934 r. (Fotopolska, 

www.fotopolska.eu ). 

Il. 91. Budynek Banku w 1941 r. (Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 92. Widok na tylną elewację dawnego Banku Polskiego na tle zieleńca, 1959 r. (fot. S. 

Leszczyński, Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 93. Trybunał na litografii W. Ehrentrauta z 1835 r. (Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 94. Widok Trybunału wg rysunku S. Barcikowskiego z 1858 r. (Dawny Kalisz, 

www.kalisz.info ). 

Il. 95. Trybunał na fotografii Jana W. Dhiela z 1871 r. (Jan Wilhelm Dhiel, Album de Kalisch, 

Kalisz [przed 1871 r.], Dział Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu). 

www.muzeawielkopolski.pl ). 
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Il. 96. Fotografia wykonana przez W. Borettiego, lata 1891-1899 (Zbiory Instytutu Sztuki 

Państwowej Akademii Nauk, B poz. 835). 

Il. 97. Gmach Trybunału na fotografii z pocz. XX w. z pomnikiem cara Aleksandra II na froncie 

(Zbiory MOZK, www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 98. Widok na Sąd i nowo pobudowany w 1909 r. Most Trybunalski, lata 1909-1915 

(Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 99. Widok na Most Trybunalski w stronę Villa Calisia, pocz. XX w. (WMFK, www.mfk.pl). 

Il. 100. Zbliżenie na budynek Sądu Okręgowego z 1927 r. (Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 101. Współczesny widok Sądu Okręgowego (fot. Joanna Bruś). 

Il. 102. Projekt Banku KTWK z 1912 r. wykonany przez arch. Rogera Sławskiego (Fotopolska, 

www.fotopolska.eu ). 

Il. 103. Widok Banku z 1934 r. (Dawny Kalisz, www.kalisz.info ). 

Il. 104. Współczesny widok gmachu przy Al. Wolności 11 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 105. Współczesny widok dawnej siedziby KTWK z widokiem na boczną elewację (fot. 

Joanna Bruś). 

Il. 106. Fotografia domu przy Al. Wolności 4 wykonana przez arch. Witolda Wardęskiego w 

latach 1915-16 (Zbiory MOZK, www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 107. Widok na Al. Wolności z tzw. willa Jaźwińskiego i nieistniejącym domem nr 8 w tle, 

lata 30. XX w. (Fotopolska, www.fotopolska.eu ). 

Il. 108. Widok na obecną Villę Calisia i płot porośnięty bluszczem z l. 60. XX w. (WMFK, 

www.mfk.pl ). 

Il. 109. Plan sytuacyjny Villa Calisia (dawn. Pałac Ślubów, Karta ewidencyjna zabytku 

architektury i budownictwa – Willa mecenasa Jaźwińskiego, ob. Pałac Ślubów przy Al. 

Wolności 4). 

Il. 110-112. Współczesny widok Villa Calisia (fot. Joanna Bruś).  

Il. 113. Plan miasta wykonany przez Bronisława Bukowińskiego w 1910 r. 

(http://www.kalisz.info/stare-mapy.html ). 

Il. 114. Budynek dawnego folusza braci Repphan, lata 1910-15 (Fotopolska, 

www.fotopolska.eu ). 

Il. 115. Widok na Budynek dawnego folusza z pocz. XX w. (Dawny Kalisz, www.kalisz.info). 

Il. 116-117. Nieistniejąca Elektrownia Miejska, lata 1922-1939 (http://fundacja-nasza-

historia.org.pl/images/Ulice/al_wolnosci/al_Wolnosci_5.jpg ; Zbiory MOZK, 

www.muzeawielkopolski.pl ) 

Il. 118. Współczesny widok na budynek przy Al. Wolności 2 (fot. Joanna Bruś). 
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Il. 119. Hotel Polski Woelfla wg Litografii W. Ehrentrauta z 1835 r. (Dawny Kalisz, 

www.kalisz.info ). 

Il. 120. Most kamienny z widokiem na Hotel Woelfla z lewej strony i Pałac Weigta z prawej z 

1914 r. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 121. Fotografia z 1915 r. przedstawiającą spalony budynek Hotelu Polskiego (Dawny Kalisz, 

www.kalisz.info ). 

Il. 122. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony alei Wolności wg projektu arch. 

Alberta Nestrypke i bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. (Akta nieruchomości położonej w 

Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 31 w Kaliszu, Akta miasta Kalisza [dalej AMK], Archiwum 

Państwowe w Kaliszu [dalej APK], sygn. 2882). 

Il. 123. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony rzeki Prosny wg projektu arch. 

Alberta Nestrypke i bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. (Akta nieruchomości położonej w 

Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 31 w Kaliszu, AMK, APK, sygn. 2882). 

Il. 124. Projekt kamienicy Oppenheima - widok od strony ul. Śródmiejskiej wg projektu arch. 

Alberta Nestrypke i bud. Adama Czyżewskiego z 1919 r. (Akta nieruchomości położonej w 

Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 31 w Kaliszu, AMK, APK, sygn. 2882). 

Il. 125. Projekt kamienicy przy al. Wolności 1 w Kaliszu na rogu ul. Śródmiejskiej – rzuty 

I i II piętra wg projektu Alberta Nestrypke i Adama Czyżewskiego z 1919 r. (Akta 

nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 31 w Kaliszu, AMK, APK, sygn. 

2882). 

Il. 126. Widok na zabudowania Złotego Rogu z czasów okupacji hitlerowskiej. (WMFK, 

www.mfk.pl ). 

Il. 127. Zdjęcie budynku tzw. „Złotego Rogu” przy al. Wolności w Kaliszu ,1958 r. 

(http://kaliszczasemmalowany.pl/index.php/2017/sto-lat-temu-i-dzisiaj-w-kaliszu-czesc-ii/ ). 

Il. 128. Kiosk stojący przy Moście Kamiennym (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 129. Widok na skrzyżowanie ul. Śródmiejskiej i Al. Wolności w l. 50. XX w. 

((http://kaliszczasemmalowany.pl/index.php/2017/sto-lat-temu-i-dzisiaj-w-kaliszu-czesc-ii/ ). 

Il. 130. Ulica Śródmiejska, widok na Złoty Róg, lata 60. XX w. 

(http://kaliszczasemmalowany.pl/index.php/2017/sto-lat-temu-i-dzisiaj-w-kaliszu-czesc-ii/ 

Il. 131. Pusty plac po rozebraniu budynku na Złotym Rogu, lata 70. XX w. (http://fundacja-

nasza-historia.org.pl/images/Ulice/al_wolnosci/al_Wolnosci_2.jpg ). 

Il. 132. Widok Złotego rogu z l. 70. XX w. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 133. Widok Złotego Rogu, fotografia z 2015 (fot. KA, https://calisia.pl/zloty-rog-powroci-

juz-w-czerwcu,15498). 
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Il. 134. Widok Złotego Rogu z 2019 r. (http://m.rc.fm/news/kalisz-konkurs-na-zloty-rog.html). 

Il. 135. Pałac Weigta na fotografii z 1914 r. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 136. Pałac Weigta, fotografia z pocz. XX w. (fot. wyostrzona przez Mariusza Hertmana, 

Zbiory MOZK, www.muzeawielkopolski.pl ). 

Il. 137. Projekt z 1931 r. na przebudowę tarasu domu tzw. “Belwederu” przy ul. Śródmiejskiej 

27 wykonany przez Alberta Nestrypke (Akta nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej 27, AMK, 

APK, sygn. 1855). 

Il. 138. Widok na tzw. „Belweder” po nadbudowie, lata 40. XX w. (WMFK, www.mfk.pl ). 

Il. 139. Widok na Most Kamienny i okoliczną zabudowę, lata 40. XX w. (WMFK, 

www.mfk.pl). 

Il. 140. „Belweder” w czasach PRL-u (profil Facebook, Gdzieś w Kaliszu). 

Il. 141. Współczesny widok domu przy ul. Śródmiejskiej 27 (fot. Joanna Bruś). 

Il. 142. Widok na budynek dawnego Banku Handlowego przy ul. Śródmiejskiej (fot. Joanna 

Bruś). 

Il. 143. Kanał Babinka z Domem pod Aniołami w tle, początek lat. 40. XX w. (WMFK, 

www.mfk.pl ). 

Il. 144. Widok na Dom pod Aniołami przy ul. Mostowej (fot. Joanna Bruś). 

Il. 145. Widok grobli, na której mieści się Dom pod Aniołami (fot. Joanna Bruś). 
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