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Granice terytorialne ekspertyzy, wyznaczone przez Zamawiającego, zgodne z załącznikiem do
uchwały numer VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu:

Wykonawca oświadcza, że ekspertyza powstała na podstawie oraz zgodnie z warunkami umowy nr
UA/58/WRM/2019, zawartej 15 kwietnia 2019 roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz a Makarym
Górzyńskim. Autor oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby przedstawione opracowanie w pełni
odpowiadało zadaniu, określonemu w w/w umowie i jest ono kompletne i zdatne do użytku.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH DO MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH
Zawarte w niniejszej ekspertyzie materiały ikonograficzne – reprodukcje map, planów, projektów
architektonicznych, fotografii – zostały opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację jako
materiałów archiwalnych, elementów zbiorów bibliotecznych lub prywatnych. Reprodukcje map i
planów Kalisza, zdjęć satelitarnych czy modelu 3D pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej –
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, Google Maps, zasobu Urzędu Miasta w Kaliszu i innych
repozytoriów, gromadzących treści znajdujące się w domenie publicznej. Autor oświadcza, że w
przypadku projektów architektonicznych z zespołów Akta Miasta Kalisza (Archiwum Państwowe w
Kaliszu) oraz Rząd Gubernialny Kaliski (Archiwum Państwowe w Łodzi), jak i zbioru kartograficznego
Archiwum Głównego Akt Dawnych należy przyjąć zasadę, iż ich publikacja w ramach udostępnienia
treści ekspertyzy publicznie, rozpowszechniania i zwielokrotniania przez Zamawiającego zgodnie z
warunkami umowy jest możliwa na mocy udzielonych Autorowi pozwoleń na publikacje, wydanych
przez w/w Archiwa.
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1. Wstęp – krótka informacja dotycząca przedmiotu, celów i charakteru
opracowania oraz stanu istniejącego
„Czy Państwo Niechcic widzą tę budowę…?”. W drugim tomie powieści Marii Dąbrowskiej
(1889-1965) Noce i dnie, wydanym w 1932 roku, Barbara i Bogumił Niechcicowie,
rozważając przenosiny z majątku ziemskiego do miasta, oglądają nową dzielnicę
rozwijającego się coraz szybciej „Kalińca”, poszukując kamienicy na sprzedaż1. Namawiani
przez handlarkę-pośredniczkę Arkuszową dają się przekonać, że „Raciborskie
Przedmieście”, choć „bezładnie zabudowane i luźno” jest dobrym miejscem do
zamieszkania. Arkuszowa pokazuje im okolicę budowanej właśnie nowej, reprezentacyjnej
siedziby państwowej Szkoły Realnej, prowadząc w rejon ulicy „Owocowej”. Zachwala:
Tu będzie dobry punkt. Miasto się buduje w tę stronę. Tu zaraz będą dwie szkoły,
będą trzy banki. Niech państwo uważają, ile tu ludzi będzie chciało mieszkać, żeby
mieć niedaleko. Tu mieszkania zawsze będą w dobrej cenie, tu za dwa razy drożej
2
każdy wynajmie z pocałowaniem ręki .

Scena ze słynnej powieści Dąbrowskiej zawiera dokładny i interesujący opis przestrzeni
urbanistycznej i architektury nowej części „Kalińca”, dla którego odpowiednikiem był Kalisz
około 1900 roku. Niechcicowie oglądają ulicę Owocową: trzy dwupiętrowe kamienice są tu
już zamieszkane, a wiele podobnych domów jest właśnie w budowie. Mają one
„jasnokremowe i ciepłe w kolorze”, skromnie dekorowane fasady, które wyraźnie podobają
się bohaterom powieści; w oknach widać kwiaty. Podwórza „zalane są słońcem”, a bryły
kamienic stoją pośród sadów i wiejskich parkanów. Boczne oficyny oglądanego przez
Niechciców domu obrasta dzikie wino, a w tyle widać sad jabłoniowy i ogród. Barbara
rozmarza się nawet, że na obszernej działce można „hodować brzoskwinie w słońcu”, a
Bogumił widzi już przyszłe gospodarstwo warzywne, jakie warto założyć po kupnie
kamienicy. Choć jej hipoteka obciążona jest pożyczkami, to jednak rozwijające się, luźno
zabudowane „Przedmieście Raciborskie” – powieściowy odpowiednik kaliskiego
Przedmieścia Wrocławskiego – zostaje przez Dąbrowską przedstawione jako dzielnica dobra
do rozpoczęcia przez Niechciców miejskiego życia. I choć ostatecznie małżonkowie nie
przeniosą się na „Owocową”, tak ta dość długa scena literacka zawiera wiele interesujących
dla historyka urbanistyki i miast elementów, świadczących o pogłębionej obserwacji
procesów urbanizacyjnych, zachodzących na przełomie XIX i XX wieku w bliskim
Dąbrowskiej Kaliszu. Można w tym fragmencie Nocy i dni odnaleźć ciekawie
scharakteryzowane procesy spekulacji gruntami i nieruchomościami, „deweloperskie”
parcelacje dotychczasowych, ogrodowych przedmieść miasta, przemiany w architekturze czy
realia społeczne i gospodarcze miejskiego życia, o którym myślą Niechcicowie. Jest też
dbałość o zapis detali, materialnych i niematerialnych elementów nowej przestrzeni miejskiej,
oddziałującej na zmysły. Jak w opisie wrażeń Barbary Niechcic, której dom przy ulicy
Owocowej spodobał się swoją prostotą architektury, wolną przestrzenią dziedzińca i ogrodu,
ale i „migoczącymi”, kolorowymi szybami drzwi na klatce schodowej, dając nadzieję na
„udomowienie” przestrzeni miasta po ewentualnej przeprowadzce z majątku na wsi3.
Jeśli by odnieść topografię powieściowego Kalińca z tej sceny do realiów kaliskich, to
łatwo zauważyć, że ulica Owocowa, położona w rejonie budowanej właśnie Szkoły Realnej,
mogła zostać stworzona na bazie obserwacji rzeczywistych przemian urbanistycznych.
Mowa o fragmencie dzisiejszego śródmieścia Kalisza: ulicach T. Kościuszki, M. Kopernika,
W. Jabłkowskiego, czy Podgórza. Te dwie ostatnie wyznaczają wewnętrzny kościec
urbanistyczny unikatowego w skali Kalisza przedmieścia mieszkaniowego z przełomu XIX1

M. Dąbrowska, Noce i dnie, t. 1-2, tu wyd. Kraków 2008, s. 277-281.
Ibidem, s. 279.
3
Ibidem, s. 280.
2
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XX wieku, powstałego po 1896 roku na gruntach dawnego folwarku podmiejskiego, terenach
sadów, ogrodów i pól ornych4. Wytyczone tu ulice i prostokątne działki około 1900 roku
zaczęły się zapełniać przeważnie 1-2 piętrowymi kamienicami z ogrodami owocowymi i
warzywnymi na zapleczach. Powstanie zabudowy na tym obszarze Wrocławskiego
Przedmieścia, do 1906 roku pozostającym poza granicami Kalisza, było przykładem
żywiołowej parcelacji prowadzonej przez prywatnych inwestorów. Nowy rejon mieszkaniowy
był atrakcyjnie położony – w sąsiedztwie dzielnicy przemysłowej wzdłuż Kanału
Bernardyńskiego (m. in. garbarnia Deutschmannów, fabryka haftów i koronek Majznera) –
oraz gruntów przejętych przez miasto od klasztoru franciszkanów-reformatów, gdzie
budowano gmach Szkoły Realnej i Gubernialnej Izby Skarbowej. Niestety, doszło do
zabudowania większości działek objętych parcelacją na długo przed budową odwodnienia,
kanalizacji czy nawierzchni ulic. Wskutek braku infrastruktury nowa część miasta szybko, bo
już w dwudziestoleciu międzywojennym, zaczęła podupadać. Wiele budynków ulegało
dewastacji wskutek wilgoci, jak i tandetnego wykonawstwa. Ich właściciele szczególnie w
latach I wojny światowej i Wielkiego Kryzysu po 1929 roku borykali się z niewypłacalnością,
spadkiem dochodów z czynszów. W efekcie rejon ulic W. Jabłkowskiego, Podgórza,
Gołębiej, Wroniej – od samego początku zamieszkany przez drobnomieszczaństwo, rodziny
rzemieślnicze, czy robotnicze oraz inteligencję – zaczął być kojarzony z jedną z
biedniejszych dzielnic Kalisza, gdzie nieremontowane, a czasem nawet nieukończone domy
straszyły swoim wyglądem. Tak niestety pozostało do chwili obecnej.
Nie znajdziemy opisów tej części miasta w przewodnikach po Kaliszu, dawnych i
współczesnych5, ani w opracowaniach dziejów kaliskich ulic6. Ale refleksję o początkach tego
fragmentu Kalisza można odkryć – oczywiście w postaci literackiego przetworzenia,
umykającego dosłownym porównaniom – właśnie w najsłynniejszej powieści związanej z
Kaliszem. Ukazuje ona inny, pełen optymizmu moment urbanistycznej ekspansji miasta i
tworzenia na jego dotychczasowych obrzeżach nowych ulic, o kameralnych domach i
„podwórzach zalanych słońcem”. Chwilę zupełnie dziś zapomnianą, zakrytą przez dekady
późniejszego upadku tej części śródmieścia Kalisza.
28 lutego 2019 roku Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę, rozpoczynającą proces
sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla rejonu nazwanego „Jabłkowskiego –
Podgórze” w Kaliszu7. Niniejsza ekspertyza, pisana z pozycji historyka urbanistyki i
architektury, ma dostarczyć wiedzy o historii przemian urbanistyczno-architektonicznych tego
obszaru, a także przedstawić wartości kulturowe jego zachowanej do dziś zabudowy,
pochodzącej głównie z pierwszej połowy XX wieku. Na unikatowy w skali Kalisza charakter
tego dawnego przedmieścia o dominującej funkcji mieszkaniowej składa się szereg
elementów. Są to historyczne okoliczności jego powstania, uwarunkowania gospodarcze,
społeczne i prawne zabudowy świadczące o rozwoju miasta w okresie ożywienia
gospodarczego i budowy kolei Warszawa-Łódź-Kalisz (1898-1902), jak i wartości
architektoniczne i historyczne poszczególnych elementów zespołu, stanowiącego zamkniętą
całość: kształt sieci ulicznej, struktura przestrzenna (gabaryt, formy architektoniczne, a także
4

W źródłach prasowych i archiwalnych z przełomu XIX-XX wieku rejon ten nazywany jest przeważnie
„na Ogrodach”, „przedmieście Ogrody”, „Glapigórka” lub „Podgórze”, rzadziej „folwark Glapigórka”,
„folwark Dobrzec Mały”. W ekspertyzie będę stosował wymiennie określenia „przedmieście Ogrody” i
„Podgórze” jako historyczne nazwy zwyczajowe.
5
W. Kwiatkowski, Przewodnik po Kaliszu, Kalisz 1932; W. Kościelniak, Kalisz. Ilustrowany przez
autora przewodnik po mieście z praktycznym informatorem, wzbogacony 132 nowymi kolorowymi
zdjęciami Kalisza, Kalisz 2005
6
A. Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, Kalisz 2002 (opisuje jedynie Harcerską) oraz tegoż, cz. 2, Kalisz
2013,
7
UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu,
https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2019_06_067.pdf, dostęp 2 maja 2019.
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skala, pierzejowość zabudowy i jej intensywność). Wartości zabytkowe rejonu tworzą także
świadectwa zapomnianego dziedzictwa kulturowego Kalisza, świadczące o jego złożonej
historii: nigdy nieukończone elementy wystroju architektonicznego, zachowane w archiwach
plany architektoniczne i dokumentacje poszczególnych posesji, fragmenty dawnych
nawierzchni ulicznych, malowanych reklam, elementów wyposażenia wnętrz domów –
balustrad, stolarki okiennej, czy też elementy zabudowy podwórzy, służącej celom
gospodarczym, rzemieślniczym oraz przemysłowym na małą skalę.
Jak stwierdziła Danuta Kłosek-Kozłowska w odniesieniu do opracowań na temat
historii urbanistycznej, pisanych dla celów konserwatorskich,
Studia te z pozycji historyka urbanistyki powinny służyć dwóm podstawowym celom:
rozpoznaniu historycznie ukształtowanych struktur urbanistycznych, zatem
wielodyscyplinarnej inwentaryzacji wartości kulturowych przestrzeni miasta, ocenie
historycznie ukształtowanych struktur urbanistycznych, a więc waloryzacji przestrzeni
8
miasta, wynikającej z analiz historyczno-urbanistycznych .

Obszar objęty opracowaniem wyznacza zakres w/w miejscowego planu rewitalizacji w
przygotowaniu. Od wschodu ogranicza go zachodnia linia zabudowy ulicy M. Kopernika, od
południa północna linia zabudowy ulic Harcerskiej i Poznańskiej do Alei Wojska Polskiego,
która jednocześnie stanowi zachodnią granicę terenu ekspertyzy. Od północy linię taką
wyznaczają granice działek przylegających do północnej linii regulacyjnej ulicy W.
Jabłkowskiego, z rozszerzeniem o działkę przy ul. Kopernika 9. Północny fragment jest
urbanistycznie częścią obszernego kwartału zabudowy z analogicznego okresu,
ograniczonego ulicami Jabłkowskiego, Kopernika, Kościuszki i Aleją Wojska Polskiego –
jednak w granicach MPR znalazła się tylko jego część, przylegająca do zdegradowanego
obszaru ulicy Jabłkowskiego i kwartałów sąsiednich w obrębie ulic Podgórze, Gołębiej i
Wroniej. Kształt jednostek przestrzennych (wnętrz ulicznych, działek, układów zabudowy)
tego historycznego przedmieścia Kalisza – części Przedmieścia Wrocławskiego, wyłączonej
po 1896 roku z folwarku Dobrzec Mały na gruntach przyległych do wsi Ogrody – stworzono
na przełomie XIX i XX wieku. Zabudowa będąca przedmiotem analizy pochodzi w większości
z pierwszego pięćdziesięciolecia XX wieku, z dominacją budynków z lat 1900-1914.
Zachowały się one do dnia dzisiejszego w często niemal niezmienionym w zakresie
architektury stanie, choć po licznych przekształceniach wnętrz i detalu. Jednak znaczna
część istniejącej zabudowy znajduje się w nienajlepszym stanie technicznym.
Niniejsze opracowanie ma odpowiedzieć na następujące pytania przewodnie:
 w jaki sposób i w jakich okolicznościach prawnych oraz gospodarczych doszło do
zabudowy przedmieścia Ogrody?;
 jak sytuacja prawno-administracyjna wpłynęła na jego strukturę urbanistyczną
i późniejsze problemy infrastrukturalne?;
 jaki był charakter architektoniczny zabudowy tej dzielnicy?;
 jakie zmiany przechodziła jej struktura przestrzenna w kontekście XX-wiecznych
dziejów Kalisza?;
 jakie walory w zakresie dziedzictwa kulturowego należy zidentyfikować i objąć
ochroną na tym terenie w trakcie procesu rewitalizacji?;
 jakie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej, zarówno wnętrz ulicznych, jak i
wnętrz kwartałów (w tym detalu architektonicznego) są pożądane dla ekspozycji
wartości tego zespołu zabytkowego?;

8

D. Kłosek-Kozłowska, Miasto historyczne i jego ochrona, w: R. Rudkowski, red., O zabytkach.
Opieka-Ochrona-Konserwacja, Warszawa 2005, s. 47-56, tu s. 55.
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 jaki jest dopuszczalny zakres ingerencji urbanistycznych czy architektonicznych (w
tym wymiany zabudowy lub jej modernizacji)?
Ekspertyza składa się z części wstępnej, zarysu historycznego urbanistycznoarchitektonicznych dziejów obszaru wybranego do analizy, waloryzacji zabudowy wedle
przyjętego do celów studialnych podziału na 6 kwartałów, wniosków z waloryzacji ze
wskazaniem wartości dziedzictwa materialnego w postaci obiektów i zespołów obiektów do
bezwzględnego zachowania, zaleceń w zakresie sposobu użytkowania i kierunków
konserwacji oraz rewaloryzacji przestrzeni zespołu, uwag na temat obiektów
dysharmonizujących lub możliwych przekształceń, a także podsumowania. Integralną
częścią opracowania są aneksy: bibliografia, wybór tekstów źródłowych oraz ilustracji.
Opracowanie przygotowano w kwietniu i maju 2019 roku na zamówienie Biura
Rewitalizacji Urzędu Miasta w Kaliszu. W ramach prac studialnych wykonano rozpoznanie
terenowe oraz wizję lokalną w dniu 15 kwietnia 2019 roku, z udziałem autora ekspertyzy,
kierownika Biura Rewitalizacji UM Izabeli Grześkiewicz, koordynatorek i koordynatora Biura
Małgorzaty Mikołajczyk, Agnieszki Różalskiej-Kusza oraz Marcina Wolniaka, a także Macieja
Błachowicza jako eksperta zewnętrznego. W analizie wykorzystano ponadto efekty kwerendy
archiwalnej w Aktach Miasta Kalisza (Archiwum Państwowe w Kaliszu), zbiorach Rządu
Gubernialnego Kaliskiego (Archiwum Państwowe w Łodzi), kolekcji kartografii z zasobu
Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Okręgowego Ziemi
Kaliskiej w Kaliszu. Korzystano także z zasobów ikonograficznych w/w instytucji oraz
materiału zgromadzonego w toku kwerendy bibliograficznej w źródłach (publikacjach
zwartych, prasie) z epoki oraz w opracowaniach współczesnych. Zagadnienie rozwoju
przestrzennego Kalisza, w tym kształtowania się przedmieścia Ogrody było jednym z
tematów fragmentów mojej dysertacji doktorskiej, złożonej zimą 2019 roku na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego9. Jednakże niniejsza ekspertyza stanowi
odrębne opracowanie, syntetyzujące zebrane wcześniej materiały i refleksje z pogłębioną
historycznie analizą dziejów zabudowy rejonu ulic Jabłkowskiego i Podgórze w Kaliszu. Ma
służyć jako materiał wyjściowy do takiego ukierunkowania planowania procesu rewitalizacji,
aby w jego efekcie dziedzictwo kulturowe tej części miasta – zapisane w urbanistyce,
architekturze, krajobrazie kulturowym – zostało zachowane, poddane konserwacji oraz
modernizacji i należycie wyeksponowane. Zadaniem opracowania jest więc przedstawienie
analizy historycznej i waloryzacji zabytkoznawczej, umożliwiając przełamanie negatywnych
stereotypów na temat dawnego przedmieścia Ogrody, jak i stopniową jego odnowę oraz
docenienie jako miejsca do życia, a także unikatowego fragmentu dziejów miasta.
Makary Górzyński

9

M. Górzyński, Miasto, społeczeństwo, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza
przełomu XIX-XX wieku, Warszawa 2019, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Barbary
Arciszewskiej w Instytucie Historii Sztuki UW.
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2. Zarys kształtowania się i przemian urbanistyczno-architektonicznych
obszaru zabytkowego
2.1. Okres przed parcelacją i powstaniem przedmieścia mieszkaniowego
Analizowany obszar, zlokalizowany w odległości około 700 metrów na południowy-zachód od
serca trzynastowiecznego miasta lokacyjnego – Głównego Rynku – do początków XX wieku
pozostawał poza obrębem zabudowy i granic Kalisza. Od wschodu sąsiadował z
południowym przedmieściem miasta, rozciągniętym wzdłuż traktu do Wrocławia –
Przedmieścia Wrocławskiego (obecnie ulica Śródmiejska). Na południe od ufundowanego w
pierwszej połowie XVI wieku kościoła i klasztoru franciszkanów-reformatów (św. Józefa i św.
Piotra z Alkantary) oraz kościoła szpitalnego i cmentarza św. Trójcy znajdowało się
skrzyżowanie szlaku wrocławskiego z drogą wiodącą z zachodu – od wsi Dobrzec, Ogrody i
Kościelnej Wsi – na wschód, do Czaszek i dalej do Rypinka, Starego Miasta, Zawodzia oraz
Piwonic. Wspomniana droga z Kalisza na zachód, rozwidlająca się po około 330 metrach na
trakt do Dobrzeca, Ogrodów i Kościelnej Wsi (obecnie ulica Harcerska) istniała już w drugiej
połowie XIII stulecia. Wedle Alfreda Kaczmarka, do XVI wieku była to droga drugorzędnego
znaczenia, aż do momentu gdy szlak kalisko-poznański przez ulicę Stawiszyńską stracił na
znaczeniu i wykształciło się połączenie Kalisza i Poznania przez Kościelną Wieś-PleszewKotlin-Jarocin-Nowe Miasto10. Szlak ten ulokowano w dogodnym miejscu, u podnóża
pagórkowatego, przeciętego w kilku miejscach jarami rozległego terenu, nachylonego od
południa w kierunku doliny rzeki Prosny. Po jego północnej stronie rozpościerały się obszary
zalewowe dolnego tarasu, ciągnącego się od wsi Ogrody do Starego Miasta i Zawodzia i
poprzecinanego starymi kanałami rzeki oraz podmokłymi łąkami.

Fot. 1. Plan des Environs de Kalisz, 1835, wedle opracowania porucznika armii Królestwa Polskiego
Hiża, egzemplarz ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, zbiór kartograficzny,
sygn. 69-13, skan ze zbiorów AGAD, domena publiczna, fragment z zaznaczeniem Autora,
markującym obszar objęty miejscowym planem rewitalizacji.

10

A. Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, Kalisz 2002, s. 109.
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Wieś Ogrody Duchowne, Ogrody Starościńskie i Ogrody Kolonia to wedle XIXwiecznych źródeł „trzy wsie i osada nad rzeką Prosną”11, liczące kilkaset mieszkanek i
mieszkańców. Profesją, z którą wiąże się nazwa wsi, było ogrodnictwo. Ogrody występują w
źródłach pisanych jako wieś od XV wieku, choć tradycje osadnicze w tym rejonie są znacznie
starsze i podobnie jak w całym rejonie aglomeracji kaliskiej sięgają okresu
prehistorycznego12. Nachylony z południa na północ teren, na którym dziś znajdują się ulice
Wronia, Podgórze, Gołębia czy Jabłkowskiego, od północy przylegał do traktu dobrzeckiego i
nowego traktu poznańskiego, od wschodu zaś do posiadłości klasztoru reformatów i ziem
nadanych kaliskim franciszkanom – a od południowego-wschodu z wzmiankowanym w 1689
roku cmentarzem ewangelickim poza granicami miasta, na tzw. „Luterskiej Górce”13 (nie
został on jednak oznaczony na poniższej mapie).

Fot. 2. Plan Miasta Kalisza. Sekcya I. Według kopji mappy jeometry Politalskiego z r. 1785.
Przerysował i wydał Ottomar Wolle Jeometra przysięgły, druk i litografia S. Orgelbrand i Synowie,
Warszawa 1878. Skala ca. 1:3000. Skan ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej w
Warszawie, sygn. ZZK 165. Online, Polona, https://polona.pl/item/31025166/0/.40. Fragment, wycinek
autora. Oznaczenia: 40. – tereny będące własnością poczty; 2 – ziemie pojezuickie; 5 – tereny
klasztoru franciszkańskiego; 7 – ziemie należące do reformatów.

Na podstawie powyższego planu Kalisza i okolic możemy przyjąć, że pod koniec
osiemnastego wieku dzisiejszy rejon ulic Podgórze i W. Jabłkowskiego pozostawał
11

Br. Ch. [Bronisław Chlebowski], Ogrody, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1886, s. 409.
12
W. Kościelniak, Leksykon kaliski, Kalisz 2008, s. 165-166; J. Tomala, Kalisz – miasto lokacyjne w
XIII-XVIII wieku. Studium archeologiczno-architektoniczne, Kalisz 2004; T. Baranowski, A. Buko, red.,
Kalisz na przestrzeni wieków. Konferencja naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Henryka
Samsonowicza, Kalisz 2013.
13
S. Małyszko, Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu, wyd. 2, Kalisz 2012.
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niezabudowanym obszarem użytków rolnych w posiadaniu poczty królewskiej14.
Rozwidlająca się na północny-zachód droga do Ogrodów to obecna ulica Ogrodowa,
wyznaczająca zachodnią granicę obszaru. Na miejscu dzisiejszej ulicy Tadeusza Kościuszki
czytelny jest stary ciek wodny15, a zdecydowana większość zabudowań przy Wrocławskim
Przedmieściu to obiekty drewniane. Zmiany w okresie modernizacji miasta na przełomie
XVIII i XIX wieku – w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej, okupacji pruskiej, a
szczególnie Królestwa Polskiego, gdy Kalisz stał się stolicą nadgranicznego województwa –
obrazuje porównanie planu Politalskiego z planem Jana Fryderyka Karola Bernharda z 1825
roku (w przerysie Wollego z 1878) oraz planu Kazimierza Nahajewicza z tego samego
czasu16.

Fot. 3. Plan miasta Kalisza. Sekcya II. Według mapy inżyniera Bernharda z r. 1825. Przerysował i
wydał Ottomar Wolle Jeometra przysięgły, druk i litografia S. Orgelbrand i Synowie, Warszawa 1878.
Skala ca. 1:4500. Skan ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. ZZK
166. Online, Polona, https://polona.pl/item/31025169/0/.

Sądząc po planie, nastąpił pewien przyrost zabudowy murowanej, w tym także przy
drodze dobrzeckiej – obecnej ulicy Harcerskiej. Około 1820 roku pojawiły się zaczątki
murowanych domów o podmiejskim charakterze w rejonie dzisiejszego skrzyżowania
Harcerskiej i M. Kopernika. Tereny pocztowe podzielono na dwie obszerne części, powstał
też folwark pocztowy na planie prostokąta, z czterema stodołami/stajniami w miejscu obecnej
ulicy Wroniej. Na północ od podwórza gospodarczego folwarku, poniżej wzgórza,
zaznaczono obszerny, owalny staw. Numerem „10” oznakowano posiadłości klasztoru
reformatów. Wraz z utworzeniem komory celnej i granicy państwowej w Szczypiornie oraz
budową szosy rządowej (1826) wzrosło znaczenie Wrocławskiego Przedmieścia jako
14

Być może w XVI wieku istniał w tym rejonie folwark i ogrody, wykorzystywane jako tereny
rekreacyjne dla bursy kolegium jezuickiego, zob. E. Polanowski, red., Szkoła kaliska. Dzieje I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 1993, wydanie cyfrowe, K. Płociński, lipiec
2001, rozdział II, online: http://www.info.kalisz.pl/szkola/szkolakal_mob.htm, dostęp 2 maja 2019.
15
A. Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, cz. 2, Kalisz 2013, s. 39-46.
16
Oba plany, których jedynie fragmenty zamieszczam w tekście, omówiła krytycznie i porównała
Iwona Barańska, zob. eadem, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, Kalisz 2002, s.
43-54..
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głównego traktu z miasta na południe, przy którym powstały murowane gmachy szpitala św.
Trójcy.

Fot. 4. Plan miasta gubernialnego Kalisza z wszystkiemi Zabudowaniami i Przyległościami zdjęty przy
pomiarach z uczniami przez profesora matematyki Kazimierza Nahajewicza w latach 1824 i 1825 igm.,
ca. 1:4000, reprodukcja ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej, sygn. ZZK 23 557, online,
Polona:https://polona.pl/item/plan-miasta-gubernialnego-kalisza-ze-wszystkiemi-zabudowaniami-iprzyleglosciami,Mjk2ODQxNTM/0/#info:metadata, fragment.

Obraz kartograficzny przedstawiony przez Nahajewicza jest podobny, choć
uzupełniony o schematyczne zobrazowanie niektórych elementów ukształtowania terenu.
Położoną na wzgórzu zabudowę folwarku otacza rozległy ogród, do którego od północy
przylega sad. Czytelna jest jedna ze starych odnóg Prosny, na kopii planu Bernharda wedle
Wollego już przedstawiona jako droga polna (zapewne przez pomyłkę). W drugiej połowie
XIX wieku na miejscu zasypanego cieku wodnego powstał kanał ściekowy i droga do
Ogrodów, która w latach siedemdziesiątych tego wieku dała początek ulicy obecnie noszącej
imię T. Kościuszki. Wedle planu Nahajewicza zabudowa murowana w rejonie traktu
dobrzeckiego – poddanego wyprostowaniu – składała się z dwóch domów po obu stronach
przejazdu do pola i ogrodu warzywnego, użytkowanego przez księży reformatów.
Zmiany w kształcie przestrzeni tej części przedmieścia projektowano w latach
trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, w związku z koniecznością regulacji kaliskiego
węzła wodnego. Ostatecznie przeprowadzono ją głównie w latach 1842-1844 wedle projektu
inspektora Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa Polskiego, inżyniera
podpułkownika Teodora Urbańskiego (1792-1850). Wykopano wówczas bieg nowego kanału
rzeki Prosny – tzw. Bernardynki – zlokalizowany na wschód i północ od miasta oraz
przeprowadzono modyfikację głównego koryta Prosny na południe od Alei Józefiny, co
wiązało się też z przebudową i osuszeniem łęgów rypinkowskich oraz tynieckich, otwierając
przed Kaliszem możliwość zagospodarowania nowych terenów budowlanych. Śladem prac
projektowych związanych z tym zadaniem są rysunki inżyniera gubernialnego Franciszka
Zandrowicza, przedstawiające wstępne warianty nowego kanału Prosny na Przedmieściu
Wrocławskim.
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Fot. 5. F. Zandrowicz, Projekt kanału rzeki Prosny w Kaliszu na Przedmieściu Wrocławskim, 1837,
Archiwum Główne Akt Dawnych, zb. kart., sygn. 46-11, fragment.

Plan ten (w orientacji południowej) ukazuje murowaną zabudowę Alei Józefiny
(Wolności) oraz kręgosłup urbanistyczny Przedmieścia Wrocławskiego, folwark zwany
Chorabie na Czaszkach oraz tereny folwarku reformackiego i pocztowego. Projektowany
południowy kanał powodziowy Prosny oznaczono czerwonymi kreskami mniej więcej na
miejscu dawnego kanału rzeki, w miejscu obecnej ul. T. Kościuszki, ale i ulicy Fabrycznej.
Schematycznie zaznaczono układ działek, ze stawem w ogrodzie i pojedynczymi budynkami
wzdłuż obecnych ulic Harcerskiej i Kopernika.
Szerszy kontekst przestrzenny pokazuje reprodukowany już wcześniej plan z 1835
roku, ukazujący dogodne położenie folwarku na wzgórzu przy drodze z Ogrodów, Korczaka,
Kościelnej Wsi i Dobrzeca. Podobnie jednak jak drugi ze znanych dokumentów
kartograficznych Kalisza i okolic z 1835 roku (związanych ze zjazdem w mieście monarchów
europejskich oraz manewrami wojskowymi), plan ten ma dość schematyczny charakter, jeśli
chodzi o zobrazowanie układu działek, sadów, ogrodów czy lokalizację budynków. Z obu
map można jednak wyciągnąć wniosek o podmiejskim charakterze Przedmieścia
Wrocławskiego, gdzie znaczna była ilość terenów rolnych czy ogrodowych, nadanych
kaliskim klasztorom i kościołom lub instytucjom rządowym.
Rejon dzisiejszych ulic Podgórze i Jabłkowskiego funkcjonował jako ośrodek
gospodarstwa ogrodniczego i rolnego na styku południowego przedmieścia, rejonu
cmentarzy przy Rogatce, wsi Ogrody oraz gruntów rolnych Dobrzeca. Jak dotąd nieznane są
jednak inwentaryzacje zabudowy samego folwarku, a jego historia warta jest oddzielnych
badań monograficznych i kwerendy między innymi w zasobie ksiąg hipotecznych czy
gruntowych.
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Fot. 6. Analogicznie jak w il. 1, fragment, zbliżenie.

Fot. 7. Plan okrestnostej goroda Kališa. Instrumental'no snâtyj pod rukovodstvom General'nago Štaba
Štabs Kapitana Bergenstrolâ no maasštabu 1/21000 (w Anglinskom dûjme 250 Cažen) / Plan des
Environs de Kalisz levi sous les ordres du Capitaine en second de l’Etat Majer Bergenstrole, 1:21000,
250 sążni na stopę angielską, 1835. Fragment skanu egzemplarza, Archiwum Państwowe w Łodzi,
zbiór kartograficzny, sygn. 403; wersja online: Mapster, http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11764819,
fragment.
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Fot. 8. J. Janiszewski, Plan Klasztoru i całego territorium K K Reformatów w Mieście Kaliszu,
ok. 1865, Archiwum Główne Akt Dawnych, zb. kartograf., sygn. 17-15, fragment.

Pomiary budynków oraz gruntów kościoła i klasztoru kaliskich reformatów powstały w
związku z przeprowadzaną od 1864 roku przez władze rosyjskie po powstaniu styczniowym
kasatą zakonów w Królestwie Polskim. Ich majątek przejęto do dyspozycji państwa i kas
miejskich, pozostawiając 48 ze 152 klasztorów17. Otworzyło to drogę do stopniowego
zagospodarowywania gmachów klasztornych oraz gruntów na cele publiczne. Z
dokumentacji sporządzonej około 1865 roku przez architekta powiatowego w Kaliszu Jana
Janiszewskiego wynika, że folwark na terenie obecnego Podgórza (po prawej na górze) był
już wówczas użytkowany wraz z wydzielonym ogrodem (po prawej na dole) przez urzędnika
pocztowego Antoniego Krajewskiego. Z prasowej informacji z roku 1878, wydrukowanej w
wychodzącym w Kaliszu periodyku „Kaliszanin” można wyczytać, że Krajewski hodował tu
gołębie oraz króliki „w wielkiej królikarni, utrzymywanej i prowadzonej z wielką znajomością
rzeczy, postępowo, według najnowszych badań i doświadczeń. Traktuje on chów królików
con amore i w tym celu nie żałuje żadnych nakładów i starań”18.

17

M. Derwich, et. al., red., Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i
na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1-4, Wrocław 2014.
18
Zob. Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1878, nr 65, s. 269.
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Fot. 9. O. Wolle, Plan dzisiejszego miasta Kalisza. Sekcya III. Wypracował oryginalnie i wydał Ottomar
Wolle, jeometra przysięgły, druk i litografia S. Orgelbrand i Synowie, Warszawa 1878. Skala 1:4200.
Biblioteka Narodowa, zbiory kartograficzne, sygn. ZZK 167. Skan, online, Polona,
https://polona.pl/item/plan-dzisiejszego-miasta-kalisza-sekcya-3,MzEwMjUxNzI/0/#info:metadata, frag.

Słabe tempo rozwoju przestrzennego Kalisza po połowie XIX wieku wiązało się z
degradacją administracyjną miasta (1844 – utrata statusu ośrodka gubernialnego) oraz
peryferyjnym położeniem względem nowych szlaków komunikacji osobowej i towarowej –
kolei żelaznych, od których miasto aż do 1902 roku pozostawało całkowicie odcięte.
Kilkunastotysięczny ośrodek na mocy reformy administracyjnej 1866/1867 roku uzyskał
ponownie status stolicy samodzielnej guberni, co skutkowało krótkotrwałym ożywieniem
gospodarczym. Około 1870 roku z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców powstała ulica
Nowo-Ogrodowa (Nowo-Ogrodowska; ob. T. Kościuszki), po której północnej stronie
zbudowano kilka wolnostojących, luksusowych domów wielorodzinnych z ogrodami.
Jak pokazuje plan Wollego (1878) prawdopodobnie właśnie w latach
siedemdziesiątych XIX wieku, oprócz wybrukowania w/w drogi, uregulowano i wyprostowano
przebieg dawnych dróg narolnych w tej części przedmieścia. Wyprostowana została polna
droga łącząca trakt dobrzecki z Nowo-Ogrodową, przebiegająca południkowo po zachodniej
granicy posiadłości skasowanego klasztoru reformatów, a częściowo pomiędzy nimi (po
stronie północnej). Tereny należące do Krajewskiego przecięła nowa droga rolna wiodąca z
zachodu na wschód, łącząca w/w szlak ze wsią Ogrody (obecna ulica W. Jabłkowskiego). W
zabudowie folwarku należy podkreślić istotne zmiany w obrębie podwórza gospodarczego i
wymianę zabudowy, dostosowaną zapewne do charakteru prowadzonej przez Krajewskiego
działalności. Zwracają uwagę zaczątki parcelacji i zabudowy rejonu – działki budowlane na
dawnym terenie należącym niegdyś do uposażenia franciszkanów oraz pojedyncze
zabudowania w rejonie obecnych działek Harcerska 7 i Ogrodowa 1.

14

EKSPERTYZA W ZAKRESIE HISTORII REJONU ULIC PODGÓRZE
i JABŁKOWSKIEGO W KALISZU Z OCENĄ WALORÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
ZESPOŁU PRZESTRZENNEGO

2.2. Przedmieście Ogrody na przełomie XIX-XX wieku: parcelacja dawnego folwarku
W dwudziestym numerze „Gazety Kaliskiej” z 1896 roku znalazła się informacja o budowie
przy zachodnim krańcu ulicy Nowo-Ogrodowskiej (Kościuszki) budynku dla fabryki pończoch
„Filip Mamelok i Spółka”19. Był to jeden z wielu małych zakładów z branży odzieżowej, która
za sprawą fabrykantów koronek i haftów od lat osiemdziesiątych XIX wieku zaczęła
przeżywać w Kaliszu gwałtowny rozwój, stając się motorem miejscowej gospodarki po
dekadach zastoju20. W notatce podano, że obiekt fabryczny powstaje na terenie wydzielonym
z działek należących między innymi do folwarku Dobrzec Mały (nazwanego w tekście
„Glapigórka”)21. Jego właścicielem była wówczas spółka Wolfa Hajmana i Zygmunta
Dancygiera, kaliskich przemysłowców i członków rodzin bankierskich (z udziałem
anonimowego Silbera), prowadząca również cegielnię na gruntach dobrzeckich22.
Przedsiębiorcy nabyli majątek Krajewskich zapewne właśnie w latach dziewięćdziesiątych z
myślą o jego likwidacji i podziale na działki budowlane, które można by odsprzedawać
prywatnym nabywcom.
Pod koniec XIX wieku folwark z królikarnią i ogrodami znalazł się w sąsiedztwie
dynamicznie rozwijającego się zagłębia przemysłowego, zlokalizowanego wzdłuż Kanału
Rypinkowskiego oraz głównego koryta Prosny. Od połowy lat osiemdziesiątych władze
Kalisza planowały połączenie szybko rozbudowującego się, rzemieślniczo-przemysłowohandlowego Piskorzewia z Wrocławskim Przedmieściem za pomocą mostu na przedłużeniu
ulicy Ciasnej, prowadzącego do nowej ulicy, powiązanej z Nowo-Ogrodowską. Z braku
środków planów tych nie realizowano, ale w 1896 roku przypominała je prasa.
Argumentowano, że most ten był pilnie potrzebny także jako znaczące ułatwienie dla
mieszkańców Ogrodów i Kościelnej Wsi, przybywających do Kalisza na targi. Wobec braku
dogodnej przeprawy (najbliższym mostem stałym był Kamienny na osi Wrocławskiego
Przedmieścia) często skracano sobie drogę przez pobliski bród, co wiązało się nierzadko z
wypadkami23. Ponadto niemal w tym samym czasie zapadły w magistracie i urzędzie
gubernialnym decyzje o ulokowaniu nowych budowli publicznych Kalisza na terenie dawnego
ogrodu warzywnego ojców reformatów. Na przekazanym miastu terenie w latach 1899-1903
powstał nowoczesny gmach rządowej Szkoły Realnej (obecnie III Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki) oraz biurowiec Gubernialnej Izby Skarbowej (1904-1905, obecnie siedziba
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej). W północno-zachodnim krańcu terenów
poreformackich, w sąsiedztwie drogi łączącej trakt dobrzecki z Nowo-Ogrodowską, założono
w tym czasie skwer miejski (obecnie im. E. Kor-Walczaka). W ślad za tymi inwestycjami, na
przełomie wieków nastąpiła intensyfikacja zabudowy wzdłuż obecnej ulicy Kościuszki, gdzie
pojawiły się eleganckie, wielkomiejskie kamienice. O ile jednak opisane budynki powstawały
w granicach miasta, o tyle folwark Dobrzec Mały znajdował się na gruntach wiejskich,
administracyjnie należąc do gminy Dobrzec. Należy jeszcze dodatkowo zauważyć, że w
ostatnich latach XIX wieku w decydującą fazę weszły starania o budowę kolei WarszawaŁódź-Kalisz-granica pruska w Szczypiornie, zakończone wydaniem w 1898 roku koncesji i

19

Ruch budowlany, „Gazeta Kaliska”, 1896, nr 20, s. 2. Zob. M. Górzyński, Urban Planning and
Municipal Governance in a Period of Rapid Change: A Frontier Town in Russian Poland at the Turn of
the Twentieth Century, “Journal of the Society of Architectural Historians”, 2017, (76), nr 3, s. 303-326,
tu. 316-317.
20
J. Dolat, G. Schlender, Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989, Kalisz 2016; idem, Przemysł hafciarskokoronkarski w Kaliszu od końca XIX wieku do II wojny światowej, „Rocznik Kaliski”, 2014, t. 40, s. 109134.
21
Ruch budowlany… (przyp. 10).
22
W. Szatkowski, red., Kaliszanin. Kalendarz illustrowany na rok zwyczajny 1903, Kalisz 1902, s. 88.
23
Z chwili, „Gazeta Kaliska”, 1896, nr 36, s. 1.
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rozpoczęciem budowy w 1900 roku (otwarcie w 1902)24. Wydarzenia te spowodowały
znaczące ożywienie na rynku nieruchomości w mieście oraz falę spekulacyjnych wykupów
gruntów podmiejskich z myślą o ich parcelacji i szybkiej zabudowie. Były one znacząco
tańsze od terenów w mieście, co pozwalało nabywcom z klasy średniej na zakup działki i
zaciągnięcie pożyczki budowlanej25. W tym kontekście niezabudowane i atrakcyjnie położone
tereny „Glapigórki” stanowiły świetny obszar do inwestowania.
W 1898 roku Hajman i Dancygier zaczęli sprzedawać działki budowlane w rejonie
istniejącej drogi narolnej w północnej części folwarku (ul. Jabłkowskiego). Prostokątne
parcele (ok. 21,6 na 50 metra) wyodrębniano po obu stronach drogi, liczącej około 6-7
metrów szerokości. Hajman i Dancygier sprzedawali je po 200 rubli (ówczesna roczna
pensja urzędnika średniego szczebla wynosiła ok. 750 rubli). Zabudowa nowej ulicy
przypadła na okres ożywienia inwestycyjnego w mieście podczas „kolejowej gorączki” (lata
1900-1902), kiedy powstały pierwsze, murowane z cegły, 1-2 piętrowe kamienice,
przeważnie o bardzo skromnej architekturze. Zdarzały się jednak wyjątki: jak donosiła
„Gazeta Kaliska” wiosną 1900 roku, „na Ogrodach” powstaje „piękny dwupiętrowy dom z
efektowną fasadą i balkonami”, wznoszony przez znanego kaliskiego majstra budowlanego i
przedsiębiorcę murarskiego, Andrzeja Tarchalskiego26. I rzeczywiście, na działce kupionej
przez Andrzeja i Ludwikę małżonków Tarchalskich powstał bardzo interesujący dom
zachowany do dziś (Jabłkowskiego 13), o fasadzie dekorowanej motywami nawiązującymi
do sztuki „neorenesansu północnego”, licowanej cegłą i zapewne projektowanej przez
samego właściciela. Warto dodać, że od 1902 roku w kamienicy funkcjonowała renomowana
kaliska firma Floriana Harnysza, oferująca wyroby rzeźbiarskie, dekoracje architektoniczne
czy wyposażenie wnętrz. Zakład ten pracował przy największych projektach inwestycyjnych
miasta Kalisza przełomu XIX-XX wieku, w tym przy budowie ratusza i teatru, cechując się
wysokim poziomem27.
W kolejnych latach bardzo szybko postępowała dalsza parcelacja folwarku i
zabudowa dawnych ogrodów, przeważnie piętrowymi i dwupiętrowymi kamienicami
stawianymi przy samych granicach działek od strony przejazdów, z ogrodami i budynkami
technicznymi na zapleczach. Osiedlali się tu rzemieślnicy, murarze, drobne mieszczaństwo,
robotnicy. Choć zabudowa ta, położona na uboczu przemysłowej części miasta, nie była
specjalnie gęsta i oferowała dogodne warunki mieszkaniowe (mimo bardzo skromnego
wyposażenia domów – bez kanalizacji, wodociągów), to sam układ sieci ulicznej – o wąskich
drogach, błotnistych zimą a pełnych kurzu latem – był niefunkcjonalny. Sytuowane w linii ulic
domy tworzyły ciasne „korytarze”, a większość fasad kamienic była bardzo skromna.
Ponadto, nieuregulowane ulice zamieniały się w rwące potoki w razie deszczu, gdyż domy
24

W. Leszkowicz, Kolej kaliska – budowa-eksploatacja-znaczenie dla przemysłowego rozwoju, w: R.
Kołodziejczyk, red., Studia do dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-1914), Warszawa
1970, s. 145-186; A. Roth, Sto lat kaliskiej kolei żelaznej, „Kronika Wielkopolski”, 2003, nr 2, s. 160164.
25
M. Górzyński, Miasto, społeczeństwo, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza
przełomu XIX-XX wieku, Warszawa 2019, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Barbary
Arciszewskiej w Instytucie Historii Sztuki UW, s. 390-395.
26
Z ruchu budowlanego, „Gazeta Kaliska”, 1900, nr 117, s. 2.
27
Także zapis nazwiska jako Florian Harnisz. „Kaliszanin”, 1874, nr 27, s. 108-109. W 1875 zatrudniał
jedynie 4 robotników i koncentrował się na pracach introligatorsko-pozłotniczych. Nowa pracownia,
„Kaliszanin”, 1886, nr 88, s. 2, nie wiadomo jednak ile lat trwała przerwa w działalności. W notatce
napisano, że „będzie to trzeci zakład takowy u nas”. Por. np. Kościół w Chełmcach, „Kaliszanin”, 1891,
nr 38, s. 1, gdzie informowano, że ołtarz wielki wykonała pracownia F. Harnysza, a obraz św.
Ignacego Lojoli do nastawy zamówiono u Feliksa Cichockiego z Warszawy. Odnawianie ołtarzy,
„Kaliszanin”, 1890, nr 40, s. 2, o odnawianiu nastaw ołtarzowych w kościele pofranciszkańskim przez
pracownię Harnysza. Por. też. Nad. „Kaliszanin”, 1890, nr 10, s. 2, o 25-leciu związku małżeńskiego
Harniszów (Harnyszów).
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przy ówczesnej ulicy Piaskowej (Jabłkowskiego) znajdowały się u podnóża „Glapigórki”,
rozciągającej się od południa. Zalane piwnice nie były tu więc rzadkością.
W 1898 roku anonimowy autor, prawdopodobnie wpływowy intelektualista, polityk i
ówcześnie radny magistratu kaliskiego Alfons Parczewski (1849-1933), w krótkim tekście na
łamach „Gazety Kaliskiej” przedstawił zarys historii urbanistycznej Kalisza, opisując krótko
nową zabudowę „przedmieścia Ogrody”28. Stwierdził, że już w tej początkowej fazie – gdy
zagospodarowywano pierwsze działki przy dzisiejszej ulicy Jabłkowskiego – rejon ten
zabudowuje się „bez żadnego smaku architektonicznego, ale co gorsza nie uszanowano tam
zgoła zasad hygieny”. Ulice bez nazwy – obecne Kopernika i Jabłkowskiego – były jego
zdaniem zbyt wąskie, a domy to „najzwyklejsze piętrowe budy ceglane”29. Autor podkreślał,
że miasto nie może ingerować w sytuacji, gdy parcelowane są prywatne grunty podmiejskie.
Ale apelował do ich właścicieli, przekonując, że to w ich dobrze pojętym interesie leży
zabudowa „zgodnie z wymaganiami zdrowia i pewnego poczucia piękna”30. Szerokie ulice i
sensowny układ zabudowy pozwalają na osiągnięcie wyższego komornego jako opłaty za
„czyste powietrze”; zaś architektura o artystycznym standardzie – jeszcze podwyższa
wartość nieruchomości. W roli rozwiązań wzorcowych autor przedstawił miasta niemieckie,
wskazując na budowę szerokich ulic i osiedli willi miejskich oraz zabudowy wielo- lub
jednorodzinnej w formie domów/niewielkich kamienic szeregowych z przedogródkami, co
podnosi wartość nieruchomości a „koszta budowy, wykonanej podług gustownie
pomyślanego planu nie są wiele wyższe od kosztów takiej samej budowy wyniesionej
szpetnie i bez smaku”. Nawoływanie do tworzenia dzielnic willowych na przedmieściach
zostało tu połączone ze wskazaniem, że wobec budowy kolei i rozwoju Kalisza niezbędny
jest plan regulacyjny (zagospodarowania przestrzennego) dla przedmieść, spełniający
wymagania nowoczesnej higieny publicznej i urbanistyki. Autor krytyki zwrócił też uwagę na
fakt, że nowa zabudowa wkracza na teren o sieci ulicznej, dostosowanej do gospodarstwa
wiejskiego, a nie przyszłej dzielnicy miasta. Drogi narolne są za wąskie, a zabudowywane
obustronnie skromnymi domami, sprawiać będą wrażenie ulicy na wsi lub rejonu
małomiasteczkowego.
Parcelacja Hajmana i Dancygiera odbywała się w warunkach bardzo liberalnego
prawa budowlanego dla terenów wiejskich, początkowo właściwie bez nadzoru budowlanej
administracji gubernialnej, która w granicach administracyjnych miast mogła przynajmniej
starać się narzucić szerokość nowych ulic, powstających na gruntach prywatnych31. Gdy
miejskie prawo budowlane Królestwa Polskiego operowało normatywami przekrojów ulic
(główne – 17,1 metra, boczne – 12,8 metra)32, tak na gruntach wiejskich panowała
dowolność, kończąca się znaną i współcześnie „urbanistyką niwową” czy „łanową”. Tak też
stało się na terenie folwarku Dobrzec Mały. W drugiej fazie parcelacji, zainicjowanej około
1900 roku, a ukończonej około 1908, wspólnicy rozpoczęli sprzedaż działek w południowej
28

W kilku fragmentach tego rozdziału ekspertyzy odwołuję się do tekstu swojej dysertacji doktorskiej
na zasadzie autocytatu.
29
Kalisz, 5 października, „Gazeta Kaliska”, 1898, nr 4, s. 1. Zarys ten, jego wymowa i zastosowane
argumenty podobne są do narracji w A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego
miasta Kalisza. Wydanie jubileuszowe (1886-1911 r.), opracował i rzutem oka na przeszłość Kalisza
poprzedził Alfons Parczewski, Kalisz 1911, s. 46. Parcelację folwarku rozpoczęto w 1896 roku, zob.
Ruch budowlany, „Gazeta Kaliska”, 1896, nr 20, s. 2 oraz poprzedni rozdział.
30
Ibidem.
31
M. Górzyński, Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Dwa plany regulacyjne miast z około
1900 roku: rekonesans badawczy, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 17, W kręgu
kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną 2, red. I. Barańska, Kalisz 2017, s. 164-232.
32
Przepisanie warunków odbudowania zgorzałych i stawiania nowych domów po miastach, oraz
innych środków do zachowania należytego bezpieczeństwa od ognia, 24 czerwca (6 lipca) 1858; G.
Szymkiewicz, Ustawy i rozporządzenia z dziedziny budownictwa obowiązujące w Państwie Polskiem,
Warszawa [1923], 22-23.
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części dawnego gospodarstwa, a więc na wzgórzu od strony obecnej ulicy Harcerskiej. Dla
rozbicia terenu na bloki budowlane wytyczono równoległą do Piaskowej ulicę Podgórze,
wychodzącą na zachodzie od drogi do wsi Ogrody, a kończącą się na wschodniej granicy
dawnego folwarku, przy obecnej działce Podgórze 2. Otrzymała ona szerokość około 8
metrów, a pierwsze działki wydzielono w części północnej. Wyjątkiem była obszerna posesja
o obecnym adresie Podgórze 8 – największa spośród wydzielonych w trakcie parcelacji (ok.
32x59 metrów). W 1901 roku nauczyciel kaliskiego Gimnazjum Męskiego Apolinary
Klonowski (1844-1926) zbudował na niej wedle projektu kaliskiego architekta gubernialnego
Józefa Chrzanowskiego (1844-1915) piętrową kamienicę mieszkalną o neorenesansowej
elewacji, poprzedzoną niewielkim ogródkiem (przebudowaną w 1908 roku)33. Jako
połączenie Piaskowej i Podgórza pomyślano wąską ścieżkę-uliczkę poprzeczną (ok. 4 metry
szerokości), poprowadzoną po wschodniej granicy gruntów parcelowanych przez Hajmana i
Dancygiera (obecnie ulica Gołębia).

Fot. 10. Schemat struktury własnościowej analizowanego obszaru przed parcelacją folwarku,
oznaczonego kolorem zielonym (na dole wrysowano obszar dawnego podwórza gospodarczego – w
przybliżeniu). Widoczne dawne drogi narolne – obecne Kopernika oraz Jabłkowskiego, czytelne na
planie Wollego z 1878 roku, oraz droga dobrzecka (Harcerska). Po prawej kolorem pomarańczowym
oznaczono grunty poreformackie/zsekularyzowane – w dyspozycji władz miasta i guberni kaliskiej. Na
wschód i zachód od folwarku Dobrzec Mały zaznaczono różnymi kolorami działki wyodrębnione
zapewne w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku, z których część w kolejnych
dekadach przechodziła z rąk do rąk. Nabywcami niektórych z nich byli również wspólnicy Hajman i
Dancygier, którzy ok. 1896 roku rozpoczęli parcelację folwarku. Jako podkład został użyty plan miasta
Kalisza z około 1920 roku, z zaznaczoną siecią projektowanych kanałów ściekowych (Archiwum
Państwowe w Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 326). Opracowanie autora.
33

Szczegółowo poszczególne kamienice/posesje omawiam w kolejnym rozdziale.
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Fot. 11. Wycinek planu miasta Kalisza i przedmieść wedle Ottomara Wollego (1878) rzutowany na
fragment współczesnej ortofotomapy miasta. Montaż ukazujący relację między strukturą przestrzenną
terenu przed parcelacją a jej efektami w postaci zabudowy nowego przedmieścia. Opracowanie autora
na bazie ortofotomapy uzyskanej od Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza.

Niestety, etap zagospodarowywania działek przez ich właścicieli nie został
poprzedzony przez właściwe dla obsługi ruchu kołowego rozplanowanie terenu pod
względem sieci ulicznej. Wykorzystanie istniejących dróg narolnych i przyjęcie dla ulic
wewnętrznych zbyt wąskich przekrojów, przy zabudowie w liniach granicznych działek,
zostało słusznie skrytykowane przez wspomnianego autora tekstu w „Gazecie Kaliskiej”.
Ponadto zabudowa postępowała na pagórkowatym terenie, co przy braku zaprojektowanej
niwelacji ulic, braku odwodnienia kanałami ściekowymi czy rynsztokami ulicznymi musiało
powodować problemy, w tym wpływać negatywnie na stan nowowznoszonych budynków.
Plan parcelacji nie uwzględniał też właściwego połączenia nowych kwartałów z otaczającą
siecią uliczną – obecnymi ulicami Kopernika i Harcerską.

2.3. Interwencje urbanistyczne władz miasta oraz guberni kaliskiej w przestrzeń oraz
postępującą zabudowę „Glapigórki” w latach 1906-1914
W 1901 roku władze Kalisza rozpoczęły procedurę, której efektem było włączenie w
granice miasta kilkuset hektarów przedmieść. Celem miało być zahamowanie ich
niekontrolowanej zabudowy oraz przyłączenie do Kalisza gruntów powiększonego
Wrocławskiego Przedmieścia w kierunku stacji kolejowej, otwartej w 1902 roku przy szosie
rządowej do granicy pruskiej. Geometra, przedsiębiorca i późniejszy prezydent Kalisza (od
1911 roku) Bronisław Bukowiński (1855-1928) sporządził na zlecenie magistratu pomiar
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gruntów na przedmieściach, a inkorporację zatwierdził car Mikołaj II latem 1906 roku. Od
tego momentu zachodnią granicą miasta w interesującym nas rejonie była ulica Ogrodowa
oraz obecne zachodnie krańce działek pod numerami pocztowymi Jabłkowskiego 22 i Aleja
Wojska Polskiego 62/10.
W tym samym czasie specjalna komisja, złożona z przedstawicieli władz miasta,
guberni, mieszkańców oraz architektów urzędowych (powiatowego: Józefa Szrajera,
gubernialnego: Sergiusza Pinajewa, miejskiego: Aleksandra Hermana) sporządziła projekt
urbanistycznego zagospodarowania Kalisza w nowych granicach. Mimo braku jego
formalnego zatwierdzenia, do wybuchu I wojny światowej plan funkcjonował jako
prowizorium urbanistyczne, wedle którego wytyczano nowe lub starano się poszerzać już
istniejące ulice i tworzyć nowoczesne bloki dla zabudowy34. Procesy te miały fundamentalne
znaczenie dla ostatniej fazy parcelacji folwarku „Dobrzec Mały” i postępującej zabudowy
całego obszaru, przypadającej na lata 1906-1914, a więc po włączeniu całego przedmieścia
Ogrody do Kalisza. Komisja regulacyjna przyjęła w swoich pracach normatyw prostokątnych,
regularnych bloków zabudowy z ulicami o podstawowej szerokości przekroju 12,8 metra (6
sążni rosyjskich). Projektowaną regulacją objęto także prywatne ulice wewnętrzne i bloki
zabudowy powstałego niedawno przedmieścia w rejonie „Glapigórki”. Ponadto w latach
1904-1906 powstał most na osi ulicy Ciasnej, a władze miejskie przeprowadziły poszerzenie
i rozbudowę dawnej drogi narolnej (Towarowa, ob. Kopernika), nadając jej rangę arterii 20metrowej szerokości, łączącej Piskorzewie, Wrocławskie Przedmieście i ulicę Dobrzecką.

Fot. 12. Wycinek z projektu kamienicy pod obecnym adresem Podgórze 20, pochodzącego z 1908
roku – plan sytuacyjny z pokazaniem projektowanej regulacji urbanistycznej rejonu inwestycji, zgodnej
z ogólnym planem zagospodarowania miasta. Widoczne poszerzenia Piaskowej i Podgórza oraz
Gołębiej, przebicie Wroniej oraz przedłużenie Podgórza do Towarowej (Kopernika). Archiwum Główne
Akt Dawnych w Warszawie, zb. kartograf., sygn. 493-176.
34

Zob. Górzyński, Królestwo Polskie i jego…
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Fot. 13. Plan miasta Kalisza w roku 1908. Br. Bukowiński, litografowany, informacyjny plan miasta
opracowany przez Bronisława Bukowińskiego na podstawie pomiarów ukończonych w 1905 roku,
wersja uproszczona i schematyczna. Skala 1:12 600. Litografia w drukarni Jakóba Kohna w Kaliszu,
dodatek do Kalendarza na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu, Kalisz 1908. Skan ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Poznaniu, zbiór kartograficzny, plany miast, sygn. 75, fragment.

Fot. 14. Z powodu budowy dworca kolejowego i stacji towarowej w peryferyjnej względem miasta
lokalizacji, ok. 3 kilometrów na południe od istniejącej dzielnicy przemysłowej, koniecznością okazała
się rozbudowa połączeń komunikacyjnych między Piskorzewiem a Wrocławskim Przedmieściem i
szosą rządową do dworca (ob. Górnośląska). Częściowym rozwiązaniem problemów
komunikacyjnych była budowa mostu na osi ul. Ciasnej i wytyczenie na bazie dawnej drogi narolnej
nowej ulicy Towarowej (Kopernika), sięgającej Dobrzeckiej (ob. Harcerskiej). Prace przeprowadzono
w latach 1905-1906. Widok ulicy w kierunku północnym, na wysokości skweru E. Kor-Walczaka,
pierwsza od lewej kamienica Kopernika 9. Reprodukcja pocztówki ze zbiorów K. Gąsiora „Ferrera”.
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Fot. 15. Schemat kształtowania się sieci ulicznej oraz jej modyfikacji na terenie przedmieścia Ogrody
w Kaliszu, w opracowaniu Autora, na podstawie planu miasta wskazanego w il. 10 oraz źródeł
archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi (Rząd Gubernialny Kaliski, akta budowlane)
oraz AGAD, zb. kartograficzny. Liniami zielonymi oznaczono układ dróg z okresu przed parcelacją, z
uwzględnieniem drogi w miejscu obecnej ulicy Podgórze, o szerokościach 6-8 metrów. Karminem
oznaczono projektowane linie obowiązującej zabudowy i kształt kwartałów wedle planu regulacyjnego
„Wielkiego Kalisza” z 1905-1906 roku, gdzie założono 12,8 metra przekroju ulic wewnętrznych na tym
obszarze. Żółtym wypełnieniem oznaczono sieć uliczną oraz przejść, ukształtowaną od ok. 1896 roku
do lat międzywojennych. W pierwszej kolejności ok. 1898-1900 wyznaczono działki budowlane przy ul.
Piaskowej (Jabłkowskiego), w jej wschodniej i północnej części, bez poszerzenia ulicy. W części
zachodniej Jabłkowskiego widoczne poszerzenie, narzucone stopniowo przy wydawaniu pozwoleń na
budowę przez władze miejskie i gubernialne. Podobna sytuacja widoczna w przypadku ul. Gołębiej
oraz Podgórza. Wschodnie przebicie tej ostatniej ulicy – jej połączenie z Towarową (Kopernika) –
zostało w pełni przeprowadzone w okresie międzywojennym, ale w oparciu o plan regulacji miasta
sprzed 1914 roku. Ulica Wronia natomiast powstała w latach 1908-1914 na bazie projektu regulacji
urbanistycznej Kalisza. Zgodnie z planem regulacji z okresu caratu założono też stopniowe
poszerzanie ulic już zabudowanych, tam, gdzie ich szerokość nie spełniała nowego normatywu – choć
było to rozwiązanie de facto teoretyczne (wobec braku sprawnych narzędzi wywłaszczeniowych, a w
tym wypadku także i nieopłacalności burzenia/przebudowy niedawno wzniesionych budynków) W
części południowo-wschodniej oznaczono wewnętrzną uliczkę pomiędzy małymi blokami zabudowy
między Podgórzem, Kopernika a Harcerską, gdzie podział na działki przeprowadzono na dawnych
gruntach kościelnych w latach 60.-70. XIX wieku.
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Fot. 16. Po 1906 roku architekt miejski oraz administracja budowlana guberni kaliskiej narzucali
właścicielom działek na terenie rozparcelowanego folwarku Dobrzec Mały nową szerokość ulic,
przewidzianą planem zabudowy miasta, który nie był jednakże zatwierdzony. Praktykę tego rodzaju
pokazuje przykład skromnego domu Piotra Jenera przy obecnej ul. Podgórze 20, zbudowanego w
1908 roku na bazie projektu pomocnika architekta gubernialnego Władysława Stachlewskiego.
Podczas zatwierdzenia planu dokonano korekty jego lokalizacji, odsuwając dom o kilka metrów od
tworzonej przed 1906 roku linii wąskiej ulicy (zgodnie z prawem budowlanym dla miast Królestwa
Polskiego (1820), nowe budynki mieszkalne winny być murowane i stawiane w liniach regulacyjnych
ulic). Właściciel, podobnie jak jego sąsiedzi po stronie wschodniej zastosowali się do nakazu władz
gubernialnych, choć miasto nie było właścicielem ich gruntu. Regulacje tego typu były możliwe tylko w
przypadku nowych inwestycji. Za: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, zb. kartograf., sygn.
493-176, fragment.

Fot. 17. Zgodnie z wytycznymi planu z 1905-1906 roku rozpoczęto również przed 1914 rokiem
tworzenie połączenia ówczesnej Dobrzeckiej i Podgórza, wytyczając ulicę szerokości ok. 12,8 metrów
na obszarze dawnego podwórza gospodarczego folwarku. Jego ostatnie pozostałości zniknęły z
krajobrazu miasta ok. 1908 roku. Fragment planu sytuacyjnego, AP w Łodzi, RGK, sygn. 8363, k. 64.
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Fot. 18. W latach 1906-1914 dokonywano także mniejszych interwencji, jak w przypadku planu
rozbudowy kamienicy A. Klonowskiego (Podgórze 8) z 1908 roku, sporządzonego przez Józefa
Chrzanowskiego, wówczas już emerytowanego architekta gubernialnego. Administracja budowlana
guberni kaliskiej nie wyraziła zgody na budowę podpartego na kolumnach tarasu i schodów
wejściowych do domu na terenie przedogródka, gdyż od 1906 roku znajdował się on w pasie
drogowym ulicy Podgórze, przeznaczonym do wykupienia i zagospodarowania przez miasto.
Nakazano budowę balkonu i wejścia wgłębnego ze schodami, do czego właściciel się zastosował.
Fragment projektu domu ze zbiorów APŁ, RGK, sygn. 8363, k. 39.

Fot. 19. Przykłady kamienic Jenera, Klonowskiego czy też projektu obszernej, narożnej kamienicy na
obecnej posesji Harcerska 15 pokazują, że w wielu wypadkach budowane na obszarze przedmieścia
domy miały posiadać bogaty wystrój fasad, często o motywach neorenesansowych czy
neobarokowych, z lizenami, naczółkami, boniowaniem czy ozdobnymi balkonami. Niestety, projektów
tych nie wykonywano z braku nadzoru czy środków finansowych. Fragment planu z 1910 roku,
opracowanego przez Józefa Chrzanowskiego; z jednostki 8363, APŁ, RGK, k. 64.
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Wobec ogromu zadań urbanizacyjnych na obszarze „Wielkiego Kalisza” po 1906
roku, magistrat kierowany przez prezydenta Leonarda Bettichera (1853-1919, urzędował w
latach 1904-1911), w ówczesnych realiach prawnych zaboru rosyjskiego pozbawiony
samodzielności w zakresie polityki gospodarczej, nie był w stanie prowadzić szeroko
zakrojonej akcji budowy infrastruktury. Miasto nie posiadało systemu wodociągowego ani
kanalizacyjnego (choć istniały jego projekty), nie nadążano z budową nowych ulic, a pod
infrastrukturę należało wykupywać znaczną liczbę prywatnych działek po wygórowanych
cenach. Mieszkańcy nowych przedmieść Kalisza, którzy od 1907 roku ponosili koszty
większych obciążeń podatkowych, czuli się oszukani. Na łamach prasowych dyskusji w
kaliskiej prasie wskazywano, że w innych krajach europejskich budowa infrastruktury
wyprzedza budowę obiektów prywatnych, a szersze i wzorowo urządzone ulice nowych
dzielnic kontrastują ze starymi częściami miast, świadcząc o postępie cywilizacyjnym, i
umożliwiając zdrowsze warunki mieszkaniowe. „Przy porządkach panujących obecnie nowy
Kalisz będzie miał jeszcze węższe ulice, niż Kalisz zbudowany przed kilkuset laty”,
komentowano jesienią 1908 roku35. W artykułach z 1909 roku wytknięto brak planu
regulacyjnego Kalisza, brak nadzoru nad zabudową przedmieść, chaos urbanistyczny
(„Każdy buduje jak chce i jak mu jest wygodniej”) i rozliczne inne nieporządki, panujące w
Kaliszu z winy kierowanego przez Bettichera magistratu. Szczególnie krytykowano brak
systemowego podejścia do urbanizacji przedmieść, którego efektem miała być przypadkowa,
post-niwowa sieć uliczna nieodpowiednia dla nowoczesnego miasta. „Takich zaułków i
labiryntów nie budowano nawet w czasach średniowiecznych”; „Nikt by nie uwierzył, że w
Kaliszu powstały takie ulice, że dwie dorożki minąć się nie mogą a wozy wjeżdżające w ulicę
nie są w stanie nawrócić”, stwierdzano w anonimowym pamflecie, mając zapewne na myśli
sieć uliczną Ogrodów36. Tym razem prezydent oraz radni kolegium magistratu Schnerr,
Fibiger, Czapliński i Formański postanowili udzielić obszernych wyjaśnień, odpierając zarzuty
mieszkańców. Stwierdzili, że nadzór budowlany nad przedmieściami na podstawie miejskich
przepisów policji budowlanej rozpoczął się dopiero wraz z inkorporacją w 1906 roku, kiedy
wiele ulic tak dziś krytykowanych już posiadało murowaną zabudowę, co uniemożliwiało
szerszą interwencję37.
Paradoksalnie w tych realiach za sukces można uznać narzucenie przez
administrację poszerzonych linii zabudowy dla Jabłkowskiego, Podgórza czy Wroniej,
powstałej jako „ulica bez nazwy” po 1908 roku, gdy Hajman i Dancygier sprzedawali ostatnie
działki w tym rejonie. Na atrakcyjnych posesjach narożnych przy tej ulicy zasłużeni dla
Kalisza architekci tacy jak Józef Chrzanowski, architekt powiatu Józef Szrajer (1860-po
1914, urzędował 1896-1914) czy architekt miejski Aleksander Herman (1880-1929,
urzędował 1907-1914) projektowali eleganckie, dwupiętrowe kamienice w różnych
konwencjach stylistycznych, jednak problemy ich inwestorów spowodowały, że tylko dom na
rogu obecnych Poznańskiej i Wroniej otrzymał większą skalę i reprezentacyjne, choć
skromne formy architektoniczne (ok. 1910). Pośród budynków wzniesionych do 1914 roku
przeważały bowiem skromne, małomiasteczkowe kamienice złożone z dwutraktowego domu
frontowego o jedno-dwuizbowych mieszkaniach bez wygód, ze stajniami, składzikami i
ustępami w podwórzu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na domy prezentujące
wyższy poziom opracowania architektonicznego, jak np. kamienicę pod adresem
Jabłkowskiego 12 o neorenesansowej elewacji, utrzymanej co prawda w estetyce
charakterystycznej dla całej pierzei południowej tej części ulicy, ale z dopracowaniem detalu i
wykonaniem fasady (być może projektu J. Szrajera), wczesnomodernistyczny dom na rogu
Podgórza i Gołębiej z ok. 1908 roku (być może projektu A. Hermana) czy interesującą,
trzypiętrową kamienicę Woldańskiego pod adresem Podgórze 15 z 1910 roku, o
35

Słuszne narzekania, „Gazeta Kaliska”, 1908, nr 244, s. 1.
Czytelnik GK, Głosy, „Gazeta Kaliska”, 1909, nr 175, s. 2.
37
„Gazeta Kaliska”, 1909, nr 177, s. 2-3, odpowiedź władz miasta na korespondencję z numeru 175,
podpisana przez Bettichera oraz radnych Schnerra, Fibigera, Czaplińskiego, Formańskiego.
36

25

EKSPERTYZA W ZAKRESIE HISTORII REJONU ULIC PODGÓRZE
i JABŁKOWSKIEGO W KALISZU Z OCENĄ WALORÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
ZESPOŁU PRZESTRZENNEGO

nietynkowanej, ceglanej elewacji. Jednak mimo ożywienia na miejscowym rynku
budowlanym w latach 1909-1914 w momencie wybuchu I wojny światowej nadal było na tym
obszarze kilka niewykorzystanych posesji, które zabudowano w okresie międzywojennym lub
dopiero po 1945 roku. Należy też dodać, że wykonanie pojedynczych projektów domów
mieszkalnych przerwały wypadki wojenne 1914 roku.

Fot. 20-21. Dom na obecnych działkach Poznańska 1 i Wronia 3 stanowił w momencie budowy jedną
całość architektoniczną. Dwupiętrowa kamienica z około 1910 roku jest jednym z największych
obiektów architektonicznych na terenie dawnego folwarku „Glapigórka”, powstałym w ostatniej fazie
parcelacji jego terenów w obrębie miasta. Nieznany architekt (być może architekt powiatowy Józef
Szrajer – atrybucja na podstawie porównań z innymi gmachami kaliskimi jego autorstwa) nadał
kamienicy bezporządkową artykulację lizenami, tworząc płytkie pseudoryzality z ozdobnymi balkonami
oraz interesującą attykę ze sterczynami oraz kratami. Dość ascetyczna elewacja nawiązywała do
modernizacyjnych trendów w budownictwie mieszkaniowym około 1900 roku (Reformarchitektur), a
detale do nawiązań secesyjnych i klasycznych. Fot. za Gminną Ewidencją Zabytków, poz. 986, karta
ewidencyjna z 1984, WUOZ Kalisz, online. Poniżej współczesne zbliżenie, fot. Makary Górzyński.
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Fot. 22. Dwupiętrowy, narożny dom rodzin Kindów i Szollów miał powstać w sezonie budowlanym
1914 na projektowanym zgodnie z planem regulacyjnym, nowym rogu ulic Podgórze i Towarowej.
Zatwierdzony w lutym 1914 projekt przedstawiał budynek o eleganckiej fasadzie, opartej na wzorach
XVI-XVII-wiecznej architektury włoskich pałaców miejskich oraz XIX-wiecznego „neorenesansu
francuskiego”, ale wewnątrz miały się mieścić niewielkie mieszkania z ustępami w podwórzu. Warto
podkreślić, że właściciele działki podporządkowali się zaleceniom władz budowlanych, sytuując
kamienicę tak, aby możliwe było wschodnie przebicie ulicy. Wybuch wojny udaremnił budowę, a dziś
w tym miejscu znajduje się blok mieszkalny. Fragment projektu z jednostki APŁ, RGK, sygn. 8279.

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od innych rejonów w nowych dzielnicach Kalisza
gubernialnego, Piaskowa i Podgórze miały głównie mieszkaniowy charakter. Poza kilkoma
wyjątkami brak było tu szczególnie uciążliwego sąsiedztwa obiektów przemysłowych
większej skali38. Na obszarze przedmieścia przed 1914 rokiem rzadkością były sklepy,
brakowało też budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście wyjątkową inwestycją
była siedziba Kaliskiego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i łaźnia
publiczna pod obecnym adresem Kopernika 13, zbudowana w latach 1910-1911 wedle
projektu spółki „Biuro Architektoniczno-Budowlane” w Kaliszu (architekci Zenon
Chrzanowski, Marcin Hajman, Janusz Dzierżawski)39. Na gruncie przekazanym w 1908 roku
przez magistrat – nietypowej, trójkątnej działce w załamaniu Towarowej – powstał parterowy,
wolnostojący pawilon na rzucie kwadratu, posadowiony na suterenach i nakryty wysokim,
czterospadowym dachem krytym dachówką. Wnętrza zaprojektowano jako dwutraktowe, w
suterenach rozdzielone korytarzem. W przyziemiu pomieszczono maszynownię, pralnię,
38

Zob. też załączone materiały kartograficzne, rekonstrukcja zabudowy miasta z 1914 roku.
O kaliskich architektach z tego czasu zob. M. Górzyński, Architekci i budowniczowie w Kaliszu na
przełomie XIX-XX wieku – informacje biograficzne, online, https://www.academia.edu/37968480/Architekci_i_budowniczowie_w_Kaliszu_na_prze%C5%82omie_XIXXX_wieku_informacje_biograficzne, dostęp 5 maja 2019.
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gabinet dentystyczny z poczekalnią oraz bibliotekę i biuro stowarzyszenia. Na wysokim
parterze ulokowano sień i klatkę schodową, poczekalnię z kasą od frontu, a w trakcie tylnym
łaźnię parową, wanny i prysznice z rozbieralnią. Na poddaszu architekci wygospodarowali –
wskutek zmian projektu już w trakcie budowy – miejsce na dodatkowe wanny, zbiorniki wody
oraz skromne mieszkanie kąpielowego. Po obu stronach budynku urządzono niewielkie
boiska sportowe dla dzieci ze szkół miejskich (które kąpały się w łaźni za darmo) oraz
zieleniec. Już na etapie budowy promowano architekturę tego obiektu jako nową ozdobę
Kalisza, wzniesioną dzięki społecznej samoorganizacji pod egidą higienistów, promujących
ideały modernizacyjne (w tym nowe zasady urbanistyki)40:
Pomimo braku funduszów, budynek jest już pod dachem i zwraca uwagę
nadzwyczajnie harmonijną konstrukcją i artystycznym pomysłem … Położony
w ładnym punkcie, będzie prawdziwą ozdobą miasta naszego, nie
41
odznaczającego się bynajmniej ładnie obmyślonemi [sic] budowlami .

Projektanci budynku nawiązali wyraźnie do anglosaskich tendencji reformy budownictwa
mieszkaniowego i architektury publicznej z przełomu wieków oraz ich niemieckich adaptacji
czy rozwinięć. Te ostatnie czerpały początkowo głównie z wernakularyzmu („styl 1800”) i
modernistycznej Reformarchitektur42.

Fot. 23. Gmach kąpieli ludowych oraz biur Kaliskiego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa
Higienicznego przy ulicy Towarowej w Kaliszu, fotografia z ok. 1933, widok od strony ulicy Towarowej.
Gmach łaźni był, obok przedszkola i żłobka żydowskiego przy ulicy Piskorzewskiej, jednym z
pierwszych w Kaliszu budynków prezentujących nowy paradygmat europejskiej architektury
nowoczesnej ok. 1910. Wprowadzał także nad Prosnę nowe typy funkcjonalne. W tle widoczna
zabudowa ulicy Gołębiej (po lewej) oraz prawdopodobnie ślepa ściana boczna kamienicy pod
adresem Jabłkowskiego 12 (po prawej). Fragment fotografii z albumu w zbiorach Książnicy
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Dział Zbiorów Specjalnych.
40

Zob. Górzyński, Miasto, społeczeństwo, przyszłość…, s. 529-545.
Kąpiele ludowe w Kaliszu (korespondencja), „Zdrowie”, 1911, z. 2, s. 127.
42
S. Hofer, Reformarchitektur 1900-1918. Deutsche Baukünstler auf der Suche nach dem nationalen
Stil, Fellbach 2005; N. Aschenbeck, Reformarchitektur. Die Konstituierung der Ästhetik der Moderne,
Birkhäuser, 2016; L. Stalder, Hermann Muthesius. 1861–1927. Das Landhaus als kulturgeschichtlicher
Entwurf, Zürich 2008; A. Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie
Środkowej około roku 1900, Kraków 2002.
41
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Fot. 24. Sytuacja urbanistyczna dawnego budynku łaźni współcześnie, wg Google Maps 3D. Obiekt
podniesiono o jedno piętro około 2008 roku, z uszanowaniem historycznych form architektonicznych –
choć obecnie przypomina on bardziej elegancki dom jedno/wielorodzinny lub willę z ok. 1910 roku.
Należy zwrócić uwagę na unikatowe na terenie Kalisza rozwiązanie ścian bocznych kamienic,
sąsiadujących z budynkiem łaźni. Ich szczytowe, ślepe ściany ogniowe (brandmury) wynikały z
przepisów przeciwpożarowych oraz prawa do światła zastrzeganego hipotecznie, ale w tym wypadku
poddano je opracowaniu architektonicznemu – w efekcie są to elewacje z atrapami okien.

Podsumowując należy zaznaczyć, iż niezabudowany obszar „Glapigórki” pozwalał na
zaprojektowanie interesującego urbanistycznie założenia „przedmieścia Ogrody”. Jednak
parcelacja Hajmana i Dancygiera została przeprowadzona „po najmniejszej linii oporu” i
dopiero interwencja władz miasta oraz guberni po 1906 roku była próbą wtórnego
„zurbanizowania” przestrzeni tej nowej dzielnicy Kalisza. Wąskie i nieutwardzone ulice
pozbawione były bruków, oświetlenia oraz dostępu do miejskiej sieci gazowej, choć
magistrala gazowa docierała w rejon ulicy Towarowej, pełniącej wraz z ówczesną Dobrzecką
funkcję arterii głównej w tej części miasta. Władze miejskie dopiero w 1912 roku rozpoczęły
inwestycje w tym rejonie (brukowanie i oświetlenie Dobrzeckiej), ale w analizowanym rejonie
ustawiono tylko jedną (!) latarnię gazową, o czym z oburzeniem donosiła „Gazeta Kaliska”43.
W tym samym roku prasa zwracała uwagę na problemy właścicieli posesji w tym rejonie44.
Nieutwardzone ulice dzielnicy pełne były dołów gromadzących ścieki, a z powodu
nieprzejezdności dróg wozy wywożące nieczystości z ustępów oraz śmietników miały
utrudniony dostęp do wielu posesji. Dołów kloacznych i szamb nie dezynfekowano wedle
zaleceń miejskiej komisji sanitarnej, a rejon przedstawiono jako biedny, cechujący się
kwitnącym sublokatorstwem oraz wynajmowaniem przez właścicieli niehigienicznych
suteren, pełnych wilgoci i robactwa45. Jak takie „mieszkania” – ciemne izby dzielone
przepierzeniami i użytkowane przez wiele osób – mogły funkcjonować, sugestywnie
informują wspomnienia znanego kaliskiego lekarza Tadeusza Pniewskiego (1914-1994)46.
Pniewski przyszedł na świat w oficynie domu pod obecnym adresem Kopernika 7, a jego
43

Z miasta, „Gazeta Kaliska”, 1912, nr 291, s. 2.
O problemach z brukowaniem ulic, wywozem śmieci czy spadkiem wartości nieruchomości przy
ulicach nieurządzonych na kaliskich przedmieściach – zob. porównawczo materiał zawarty w aneksie,
dot. ulicy Cmentarnej.
45
Nieporządki, „Gazeta Kaliska”, 1912, nr 189, s. 2.
46
T. Pniewski, red. B. Szal, Kalisz z oddali, Kalisz 1988.
44
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dziadek był majstrem w fabryce A. Fibigera na Piskorzewiu. Pniewski opisuje swoje
wspomnienia z mieszkania w suterenach domu Fibigerów, a także kamienicy w
proletariackiej dzielnicy Kalisza – rejonie ulicy Lipowej. Warto je przytoczyć w większym
wyborze; choć dotyczą innych rejonów miasta, to na „Glapigórce” problemy dotyczące
fatalnych warunków mieszkaniowych cechowały życie dzielnicy od jej początków. W
suterenie „Było … zimno i wilgotno, najgorsze był jednak myszy i szczury, biegające po izbie
w nocy, a czasem także we dnie. Bałem się ich okropnie. Patologiczny lęk szczególnie przed
szczurami pozostał mi już na całe życie”47; w podziemnych mieszkaniach życie toczyło się
tylko za dnia: „Od zmierzchu do świtu należało po prostu spać w wilgotnej pościeli przy
niesamowitym koncercie goniących się szczurów i myszy”48. Przy ulicy Lipowej:
Wszystkie sutereny w tym domu były zamieszkałe. Ponieważ grunt, na którym
stała kamienica, nie był idealnie równy, piwniczne mieszkania znajdowały się na
różnym poziomie i otrzymywały różną dawkę dziennego światła – w zależności od
tego, na ile górna krawędź okna wystawała ponad powierzchnię ziemi. Niektóre
okna wychylały się aż na 20-30 centymetrów, ale były też takie, które kryły się całe
pod ziemią (…) Sutereny od strony podwórza były bardziej uprzywilejowane, gdyż
studzienki okienne były tam większe i łączyły się ze sobą tworząc jakby fosę
wzdłuż domu, otoczoną żelazną barierką. … Mieszkańcom suteren nie udawały się
żadne zabiegi, aby wyhodować na oknie chociażby tradycyjną pelargonię, roślinę
tak przecież odporną. Oczywiście żadna z suteren nie miała elektrycznego światła,
a smrodliwe naftowe kaganki, którymi je oświetlano, zmniejszały jeszcze i tak już
49
skąpą ilość tlenu w zatłoczonych lochach tej proletariackiej dzielnicy .

Już przed I wojną światową „przedmieście Ogrody” stało się dla kaliskich środowisk
reformatorskich, zainteresowanych poszerzeniem władzy magistratów i nadania im
sprawnych narzędzi kontrolująco-regulujących rozwój miast, swoistym zapisem społecznego
chaosu panującego w Królestwie Polskim pod rosyjskimi rządami. Podgórze w 1912 roku
opisał w jednym z odcinków (nr 13) cyklu artykułów „Wczasy Kaliskie” anonimowy autor,
piszący dla „Gazety Kaliskiej”50. W swojej relacji z wycieczki po tej „dziwacznej dzielnicy”
odmalował zadziwiającą dlań przypadkowość zabudowy51. Domy powstawały zbyt szybko, w
realiach „hafciarskiej i kolejowej gorączki” przełomu wieków: „Pobrnąłem więc dalej i
znalazłem się wreszcie w nieznanej mi dotąd jeszcze dzielnicy – gdzieś jakby na wsi, czy
przedmieściu, które cechowało nagromadzenie wysokich kamienic, wzniesionych niedawno
bez symetrji i porządku” (XIII). To, co rzuca się w jego oczy jako pierwsze, to brak racjonalnej
regularności, brak „symetrji i porządku” w architekturze. Dalej następuje cytowany już opis:
„góry i przepaści” na pozbawionym bruku i oświetlenia Podgórzu. Ulice są tu wąskie, tworzą
niebezpieczny labirynt, przejazd co chwilę tamują błoto, piach albo rozpadliska. „Słowem,
ciekawa bardzo ulica ze względu na swoją dziewiczą oryginalność i warta zwiedzenia jej,
gdyż takiego obrazka trudno byłoby się doszukać, gdziekolwiek w innem mieście (…)” –
kończy autor ten odcinek cyklu (XIII). Podgórze staje się kolejnym przykładem złego
zarządzania i nieznajomości nowoczesnych reguł budowy miast. Jest też przedstawione jako
krajoznawcza, a może i etnograficzna „ciekawostka”, „obrazek” o „dziewiczej oryginalności”.
Jedynie pośrednio domyślamy się, że ten zapomniany fragment Kalisza zamieszkują
uboższe warstwy społeczeństwa. Ich dzielnicę, budzącą pewien niepokój swoją
„pierwotnością” i skojarzenia z rewolucją („chaos jak po przewrocie”) warto zwiedzić,
przypominając zarządowi miasta o jego obowiązkach, ale i oglądając ciekawe dla widza z
klasy średniej „widowisko”, kuriozum będące efektem przestrzennym biedy. Choć gęstość
47

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 15.
49
Ibidem, s. 19.
50
Zob. M. Górzyński, red., Wczasy Kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji, Kalisz 2014,
s. 29-30. Adaptuję z tegoż opracowania wątki przedstawione w niniejszym fragmencie ekspertyzy.
51
Cały tekst tego interesującego artykułu zamieszczam w aneksie do niniejszej ekspertyzy.
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zabudowy była tu dużo niższa niż w śródmieściu, kamienice miały ogrody, w większości
pozbawione były też oficyn – to jednak brak infrastruktury oraz nieobecność miejskiej polityki
mieszkaniowej powodowały, że życie tutaj nie należało do łatwych, a nową część miasta już
od jej początków postrzegano w kręgach kaliskiej inteligencji i środowisk opiniotwórczych
jako problem i ciężar dla miasta, przykład złej urbanizacji.

Fot. 25. Plan miasta Kalisza, załącznik do warunków konkursu Koła Architektów w Warszawie i
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kaliszu na odbudowę i regulację miasta Kalisza,
przedstawiający stan miasta w roku 1914 w przybliżeniu, odbitka z egzemplarza drukowanego,
opublikowanego w 1916 roku w „Przeglądzie Technicznym”, nr 19-20 – wraz z wynikami konkursu,
ogłoszonego w 1915 roku, wycinek. Zwraca uwagę naniesienie przebicia Podgórza do Towarowej
(zrealizowanego dopiero w latach międzywojennych) oraz nieuwzględnienie Wroniej i Gołębiej.
Poniżej fot. 26, rekonstrukcja szkicowa zabudowy miasta w momencie wybuchu wojny w 1914 roku.
Opracowanie autora, por. także aneks ilustracyjny – część kartograficzna.
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2.4. Interwencje urbanistyczne oraz przemiany w zabudowie analizowanego rejonu
w okresie od I wojny światowej do czasów współczesnych
Gdy idzie o zniszczenia materialne, katastrofa wydarzeń kaliskich sierpnia 1914 roku
ominęła analizowany fragment miasta, za wyjątkiem niektórych domów przy ówczesnej
Dobrzeckiej. Niemcy spalili między innymi frontową, dwupiętrową kamienicę Fileckich pod
obecnym numerem Harcerska 9, zamieniając ją w zwałowisko gruzów. W formułowanych
podczas I wojny światowej projektach dotyczących odbudowy i zagospodarowania
przestrzennego Kalisza w powiększonych granicach nie zakładano istotnych zmian na tym
obszarze, a raczej kontynuację przedwojennych zamiarów przebudowy sieci ulicznej.

Fot. 27. Wycinek planszy ukazującej zwycięski projekt zagospodarowania Kalisza, opracowany przez
T. Zielińskiego, Z. Wójcickiego oraz M. Bystydzieńskiego na konkurs Koła Architektów w Warszawie
oraz Towarzystwa Kredytowego w Kaliszu, 1916. Widoczne przebicie Gołębiej na południe z
pominięciem Wroniej, nowa ulica łącząca Piaskową (Jabłkowskiego) z Nowo-Ogrodowską
(Kościuszki) oraz potraktowanie otoczenia budynku łaźni jako terenu zielonego. Plany te pozostały
materiałem koncepcyjnym. „Przegląd Techniczny”, 1916, nr 19-20.

W czasie I wojny światowej nie nastąpiły istotne zmiany w zabudowie tej części
miasta, a okupacyjny magistrat doprowadził jedynie do przebicia wąskiego przejścia przez
obecną posesję Kopernika 17, łącząc Podgórze i Kopernika52. Pierwsze plany nowych
inwestycji czy odbudowy domów od strony Dobrzeckiej pojawiły się około 1917 roku, ale ich
realizacja nastąpiła już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, często nawet ponad
dekadę po zakończeniu wojny. Tak było w wypadku wspomnianego już domu rodziny
Fileckich i sukcesorów. Projekt jego odbudowy i nadbudowy – z uszanowaniem
neorenesansowej elewacji sprzed 1914 roku, typowej dla wielu kaliskich kamienic
drobnomieszczańskich z lat 1870-1910 – przedstawili w 1929 roku Stanisław Zajączkowski i
Józef Pniewski, nowi właściciele53. Zatrudniony przez nich technik budowlany Adam
Czyżewski przewidział dobudowę mansardowego piętra w wysokim dachu oraz urządzenie
po 2 mieszkań z łazienkami i kuchniami na każdym piętrze (gorszy standard miały mieć
52
53

Zob. Archiwum Państwowe w Kaliszu (APK), Akta Miasta Kalisza (AMK), sygn. 1872, k. 10.
APK, AMK, sygn. 831, k. 9-19.
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lokale na poddaszu, wyposażone tylko w toalety). Budynek otrzymał kanalizację i własne
szambo oraz podłączenie do kanału miejskiego, zbudowanego w połowie lat dwudziestych
na Podgórzu.

Fot. 28-29. Projekt odbudowy domu pod adresem Harcerska 9, Adam Czyżewski, 1929. Budynek
zrealizowany ze zmianami w wystroju fasady i dodaniem balkonów, istniejący. W projekcie mieszkań
przewidziano łazienki, wówczas jeszcze był to standard niespotykany szerzej w tej części miasta. Za:
APK, AMK, sygn. 831, k. 15-19, fragment: elewacja, przekrój poprzeczny, rzut 2-go piętra.
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Wraz z odbudową zniszczonego centrum Kalisza przystąpiono do prac nad rozwojem
infrastruktury, wracając także do rozpoczętych przed wojną spraw regulacyjnych w zakresie
sieci ulicznej miasta. Aby sfinalizować sprawę przebicia Podgórza, stopniowo wywłaszczano
właścicieli działki, na której obecnie znajduje się blok mieszkalny pod adresem Podgórze 2/4.
I choć rodziny Kindów i Szollów w 1914 roku planowały na niej budowę kamienicy zgodnie z
zaprojektowanym układem ulicznym, tak w realiach powojennej nędzy i zapaści
ekonomicznej oczekiwały od magistratu wysokiego odszkodowania za grunt przeznaczony
pod ulicę. Nie obyło się w tym wypadku bez konfliktów54. W połowie lat dwudziestych
rozpoczęto budowę kanalizacji ogólnospławnej Podgórza i Piaskowej, a ta ostatnia ulica
otrzymała w zbliżonym czasie nawierzchnię brukową, choć prace regulacyjne prowadzono tu
także w końcu lat trzydziestych. Natomiast w 1926 roku, w związku z ekshumacją zwłok
bojowca PPS-u Wojciecha Jabłkowskiego, straconego w 1906 roku w więzieniu na Tyńcu po
głośnym zabójstwie agenta carskiej ochrany Gajewskiego, rada miejska Kalisza nadała ulicy
Piaskowej jego imię (choć Jabłkowscy mieszkali pod obecnym adresem Kopernika 17). Z
kolei już w lipcu 1918 roku właściciele kamienic przy Podgórzu prosili władze Kalisza o
uregulowanie granic, niwelację i urządzenie ulicy. Wskazywano, że w tamujących ruch
rozpadliskach położonych na wzgórzu ulic (Podgórza i Wroniej) gromadzą się nieczystości,
podsiąkając do piwnic i parterów niżej położonych domów, a część mieszkańców zasypuje
dziury na ulicy śmieciami55. Administracja miejska liczyła jednak na pokrycie przez właścicieli
nieruchomości połowy kosztów budowy infrastruktury, a sprawa przeciągała się, mimo
sporządzenia planów regulacji przez Wydział Budowlany Magistratu Kalisza. Ostatecznie
założono przekrój ulicy o maksymalnej szerokości 12,4 metra (minimalnej 10,5 – w części
węższej), w tym jezdnię o maksymalnej szerokości 6 metrów (z kamienia polnego na
podbudowie) oraz chodniki (2 x 2,7 metra) i półmetrowej rozpiętości, obustronne rynsztoki.
Wskazywano, że ulica ma zwartą zabudowę, zamieszkują przy niej w większości urzędnicy i
rzemieślnicy; cechuje się małym znaczeniem komunikacyjnym, ale sporym ruchem pieszym,
stąd konieczność urządzenia szerokich chodników.

Fot. 30. Ogólny plan zabudowania ul. Podgórze w Kaliszu, fragment, ok. 1920 (?), z projektem
poszerzenia pasa drogowego i budowy ulicy, sporządzono w Wydziale Budowlanym Magistratu.
Z jednostki APK, AMK, sygn. 381.

54

APK, AMK, sygn. 1872, k. 10-12, pismo właścicieli działki do magistratu z marca 1920 roku i
odpowiedź władz miasta.
55
APK, AMK, sygn. 381, k. 25-28 (podanie oraz odpowiedź magistratu).
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W celu realizacji projektu należało wykupić fragmenty większości działek w południowej
pierzei, jak i domknąć sprawę wschodniego przedłużenia ulicy. Ostatecznie Podgórze
wybrukowano w całości w latach trzydziestych, gdy w drugiej połowie tej dekady władze
miasta zintensyfikowały prace regulacyjne dawnych przedmieść. Wówczas także
wybrukowano ulice Ogrodową oraz Wronią. Nie udało się jednakże przebić Gołębiej w
wariancie przewidzianym w planie zabudowy miasta z 1927 roku (przez posesję
stowarzyszenia higienicznego, z uniknięciem wyburzenia części kamienicy pod adresem
Jabłkowskiego 4).

Fot. 31. Ogólny plan zabudowania miasta Kalisza, zatwierdzony w 1927 roku, fragment kopii projektu,
ukazujący regulację Jabłkowskiego i Podgórza (z poszerzeniem obu ulic) oraz Wroniej i Gołębiej – a
także przebicie nowej ulicy w części północnej dawnego folwarku Dobrzec Mały. Korekty sieci ulicznej
nie zostały zrealizowane, a w latach 30. opracowano kolejny plan ogólny miasta Kalisza. Z jednostki
APK, AMK, 3040.

W dwudziestoleciu międzywojennym „przedmieście Ogrody” miało już działki w
większości zabudowane murowanymi, 1-3 piętrowymi domami. Parcele niezagospodarowane przed wybuchem wojny – w rejonie ulicy Wroniej, Gołębiej, czy na zachodnich
krańcach Jabłkowskiego – stopniowo wypełniano nową zabudową. Choć i tu warto dodać, że
część projektów pozostała jedynie na papierze. Tak było z domem rodziny Władysława i
Marii Florczak, którzy działkę pod adresem Podgórze 29/Ogrodowa 7 kupili w 1922 roku56. W
1924 roku kaliskie biuro budowlane Franciszka Brzezińskiego i Władysława Gmurowskiego57
sporządziło dla Florczaków plan jednopiętrowego domu o neoklasycystycznej fasadzie,
56

APK, AMK, sygn. 1893, k. 1.
Zob. J. Bruś, Albert Nestrypke. Propagator architektury modernistycznej w Kaliszu, Kalisz 2017, s.
219-221.
57
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mającego pomieścić warsztat stolarski oraz mieszkanie58. Wydanie pozwolenia na budowę
wstrzymano jednak do czasu ustalenia ostatecznego projektu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulicy Ogrody, a domu nigdy nie wzniesiono – do dziś pozostał w
tym miejscu niezabudowany plac. Stało się tak dlatego, że w planie ogólnym Kalisza z 1927
roku teren ten traktowano jako niezabudowany pas ziemi na granicy miasta i kwartału.

Fot. 32. Fragment planu domu Florczaków przy obecnej ulicy Ogrodowej 7 w Kaliszu – rysunek fasady
i rzut parteru. Z jednostki APK, AMK, sygn. 1893, k. 7.

58

APK, AMK, sygn. 1893, k. 7.
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Unikatową inwestycją z lat dwudziestych była kaplica Zboru Baptystów w Kaliszu,
zlokalizowana na posesji pod adresem Podgórze 1, którą w styczniu 1920 roku od rodziny
Owczarków nabyła Maria Kind59. Na jej zlecenie renomowany kaliski projektant, architekt
powiatowy Albert Nestrypke (1887-1977) sporządził plany budowy wolnostojącego,
parterowego obiektu utrzymanego w formach architektury wywodzącej się z niemieckiej
Reformarchitektur i nawiązującego do klasycyzmu oraz sztuki Prus „stylu 1800”. W
asymetrycznie umiejscowionym ganku znalazło się wejście, którego formę skorygowali
architekci Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Łodzi, nakazując budowę
ostrosłupowego hełmu zamiast baniastego „w celu nadania elewacji budynku charakteru
domu modlitwy”60. Plan zatwierdzono po korekcie w 1925 roku. Użytkowany od 1927 roku i
zachowany do dziś niemal bez większych zmian odsunięty od linii zabudowy i otoczony
ogrodem dom pomieścił salę zebrań na około 100 osób oraz mieszkanie.

Fot. 33. Plansze z projektem siedziby Stowarzyszenia Zboru Baptystów, rzut parteru, poddasza,
przekrój poprzeczny i elewacja frontowa wedle pomysłu A. Nestrypke, z widoczną korektą partii
wieżyczki nad gankiem wejściowym. Fot. z jednostki APK, AMK, sygn. 490.

Większe inwestycje należały jednak do rzadkości, a w okresie międzywojennym
ograniczano się głównie do przebudowy budynków gospodarczych i stawiania nowych. Co
więcej, poważnym efektem Wielkiego Kryzysu ekonomicznego i zapaści gospodarczej z lat
59

APK, AMK, sygn. 490; budynek szczegółowo opisała Joanna Bruś, zob. op. cit., s. 152-154. Zob.
też. M. Kołodziej, Losy kaliskiego zboru baptystów – zarys dziejów do 1939 r., „Zeszyty KTPN” 18,
Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej, red. K. Walczak, Kalisz 2018, s. 241-246.
60
APK, AMK, sygn. 490, k. 16, pismo z 19 sierpnia 1925.
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1929-1933 było katastrofalne pogorszenie się warunków życia i degradacja zabudowy z
braku środków na konserwację czy remonty61. Szczególnie analiza wybranych akt
budowlanych z obszaru Gołębiej, Wroniej, Jabłkowskiego, Podgórza, Kopernika czy
Harcerskiej w zespole Akta Miasta Kalisza w Archiwum Państwowym w Kaliszu pokazuje
skalę problemów, z jakimi borykano się w dwudziestoleciu międzywojennym w mieście. I tak,
wspomniana przed chwilą społeczność baptystów również padła ofiarą kryzysu, brakowało
pieniędzy na ukończenie kaplicy i jej otynkowanie zewnętrzne, wykonane dopiero w 1934
roku62. Przypadków podobnej wymiany korespondencji z rejonu Podgórza i Jabłkowskiego –
gdy magistrat wzywał właścicieli do otynkowania zewnętrznego domów, zbudowanych
przecież przed 1914 rokiem, ale często właściwie nigdy nieukończonych gdy idzie o fasady
(!) – można wskazać dużo więcej w oparciu o akta budowlane. Właściciele domów
wielokrotnie prosili o odroczenie terminu tynkowania, wskazując na spadek dochodów z
czynszów, niewypłacalność lokatorów, zadłużenie swoje i najemców, a także rozliczne
ciężary podatkowe, związane z utrzymaniem nieruchomości63. Przez wieloletnie zaniedbania
w zakresie budowy infrastruktury i błędy popełnione podczas parcelacji położonego na
zboczu obszaru wiele domów powstało na działkach narażonych na zalewanie ściekami czy
wodami opadowymi z sąsiednich, wyżej położonych posesji. Część najstarszych,
małomiasteczkowych kamienic wobec braku niwelacji ulic znalazła się nieraz w
kondygnacjach parteru poniżej zmieniającego się poziomu dróg wewnętrznych (!).
Przykładem degradacji zabudowy i fatalnych warunków mieszkaniowych w tym czasie były
kamienice Gołębia 1 i 3, zbudowane około 1900 roku. Jak alarmowała właścicielka domu
pod numerem 1 jeszcze w 1919 roku, jej budynek był nieustannie zalewany przez ścieki i
wodę deszczową z góry ulicy, przez co lokale pozostawiały zagrzybione, a próby
odwodnienia posesji spełzały na niczym wobec braku infrastruktury drogowej64. Także
podania mieszkańców tego domu do władz miasta wskazywały na wilgoć, grzyb i brak
wentylacji w mieszkaniach parteru oraz liczne zatargi z właścicielami nieruchomości na tym
tle65. Podobne relacje zawierają akta sąsiedniego domu66.
Kryzys dotknął także małe firmy, działające w rejonie Podgórza. Choć omawiana
część Kalisza nigdy nie należała do grona dzielnic o przemysłowym charakterze, tak w
dwudziestoleciu międzywojennym istniały tu różne, przeważnie rodzinne zakłady
rzemieślnicze
czy
wytwórcze.
Przykładem
posesji
szczególnie
intensywnie
zagospodarowanej na cele małego przemysłu była działka z trzypiętrową kamienicą
Salomona Silberberga (Jabłkowskiego 20), gdzie w oficynie do Wielkiego Kryzysu działała
olejarnia, wytwórnia batów, a także mała fabryka tasiemek klockowych „Taśmopol”67. Część
pomieszczeń wynajmowano na warsztaty stolarskie, ślusarskie, itp. Zamknięcie zakładów
spowodowało kłopoty właściciela posesji; w 1931 roku Silberberg prosił władze Kalisza o
przedłużenie terminu modernizacji dołów ściekowych, bo jak stwierdzał, z domu miał
minimalny dochód w czasach kryzysowych i nie starczało mu już na podatki ani na
inwestycje w remonty68. Nie mogąc znaleźć najemców na większe mieszkania, właściciele
kamienic dzielili je na mniejsze, substandardowe lokale jednoizbowe, w których kwitło
później sublokatorstwo. Przykładowo, w zbudowanej około 1901 roku kamienicy Pawelców
pod adresem Jabłkowskiego 8 w 1922 roku pierwsze piętro według akt budowlanych
61

Kryzys udaremnił też budowę kamienicy Kazimierza Plichtowskiego na działce Jabłkowskiego 9,
według projektu samego właściciela. Działka ta do dziś pozostała niezabudowana. Zob. APK, AMK,
sygn. 1144.
62
Ibidem, k. 56.
63
Zob. np. APK, AMK, sygn. 1885, k. 2-4 i n.; sygn. 1881, k. 18; sygn. 1889 passim, i inne.
64
APK, AMK, sygn. 991, k. 5, pismo z 2 września 1919.
65
Ibidem, k. 16.
66
APK, AMK, sygn. 990.
67
APK, AMK, sygn. 1153.
68
Ibidem, k. 38.
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zajmowało 5-pokojowe mieszkanie. W latach kryzysu podzielono je na mniejsze lokale,
starając się także przekształcić część parteru tak, aby mogła funkcjonować jako sklep69.
Większe przedsięwzięcia budowlane na obszarze Jabłkowskiego i Podgórza daje się
zaobserwować w aktach dopiero od około 1933 roku, co wiązało się z powolną poprawą
sytuacji gospodarczej w Polsce. W 1933 roku Bernard Sołoniewicz zwrócił się do magistratu
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę piętrowego domu mieszkalnego na działce
Podgórze 6, wedle projektu Alberta Nestrypke70. Zakładano budowę budynku przylegającego
od wschodu ścianą szczytową do kamienicy Klonowskich, mieszczącego warsztat w
suterenach oraz eleganckie, wielkie mieszkanie rodzinne na obu kondygnacjach,
wyposażone w łazienkę. Fasadę cechuje zastosowanie szerokich, trójdzielnych okien,
których rytm podkreślały zwieńczone łukowo płyciny. Sołoniewicz wzniósł dom w sezonie
1933, ale nie udało się wykonać wszystkich elementów przewidzianych planem (nie
zbudowano skrajnego przęsła wschodniego z wejściem frontowym). Okazało się także, że
wykańczając budynek na strychu umieszczono nieprzewidziane dokumentacją lokale
mieszkalne, co wykryła inspekcja administracji budowlanej71. Ostatecznie zaopatrzona w
wodociąg kamienica posiadała jedno 4-pokojowe mieszkanie z łazienką, 2 lokale
dwupokojowe i 1 jednopokojowy – korzystające z wc w suterenach72.

Fot. 34. Fragment zatwierdzonego w 1933 roku projektu domu Sołoniewczów, APK, AMK, sygn. 1876.
69

APK, AMK, sygn. 1143.
APK, AMK, sygn. 1876, k. 1-3; Buś, op. cit., s. 86.
71
Ibidem, k. 20.
72
Ibidem, k. 76-78.
70
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Przy okazji analizy dokumentacji kilku nowych inwestycji na terenie przedmieścia
Ogrody z lat trzydziestych XX wieku można zauważyć, że władze miejskie nie rezygnowały z
pomysłów poszerzenia ulic takich jak Podgórze czy Jabłkowskiego w drodze wyburzeń. Gdy
w 1933 roku Icek Katz, właściciel piekarni na działce Jabłkowskiego 10, zamierzał
rozbudować swój zakład, Wydział Budowlany Magistratu negatywnie zaopiniował pierwszą
wersję projektu. Argumentowano, że stojący przy wąskim odcinku ulicy dom frontowy z 1903
roku jest w przyszłości przewidziany do zburzenia73. Sam zakład istniał już w 1925 roku,
przetrwał kryzys i Katz nie rezygnował ze swoich zamiarów, choć administracji miejskiej nie
podobał się pomysł nadbudowy komina piekarni – jako wprowadzenie w obręb dzielnicy
mieszkaniowej uciążliwego elementu przemysłowego. Ostatecznie nowy pawilon piekarni i
komin powstały w latach 1935-1936 w głębi posesji wedle planów sporządzonych przez
wziętego kaliskiego architekta Witolda Wardęskiego (1888-1974)74. Niestety nie obyło się
bez defektów technicznych, wytkniętych przez odbierającą obiekt komisję, a sam budynek
jeszcze w latach 80. XX wieku pozostawał nieotynkowany75. Pod koniec lat trzydziestych w
tylnej oficynie domu istniała także wytwórnia wędliniarska76.

Fot. 35. Projekt nowej części piekarni Icka Katza w podwórzu posesji Jabłkowskiego 10, fragment
planu z jednostki 1145, APK, AMK.
73

APK, AMK, sygn. 1145, k. 37-38.
Na jego temat zob. Bruś, op. cit., s. 203-210.
75
APK, AMK, sygn. 1145, k. 66. Zob. także poz. 503 w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kalisza,
fotografia z 1984 roku, online, http://msip.kalisz.pl/msip/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=206&profile=1050909.
76
Ibidem, k. 81-82 i n.
74
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Piekarnia Katza była najprawdopodobniej jedynym obiektem przemysłowym na terenie
przedmieścia Ogrody, wyposażonym w komin (zachowany do dziś). Jak wspomniałem, obok
mieszkań funkcjonowały tu małe zakłady – masarnie, warsztaty wędliniarskie, rzemieślnicze
itp., dla których w latach międzywojennych budowano niewielkie pawilony w dziedzińcach
domów. Tak było na przykład na działce Władysława Górnego (Jabłkowskiego 6), gdzie
Wardęski w 1934 roku zaprojektował niewielką wytwórnię wędlin – parterowy pawilon przy
wschodniej granicy działki, zachowany do dziś77. Mięsne specjały wyrabiano także i
sprzedawano w zakładzie i sklepie Antoniego i Stanisławy małżonków Trzęsowskich pod
adresem Harcerska 5, dla którego w 1925 roku powstał modernistyczny pawilon projektu
Antoniego Karolaka, istniejący do dziś78.

Fot. 36. Masarnia Trzęsowskich w podwórzu domu Harcerska 5, 1935, projekt Antoniego Karolaka.
Fotografia z jednostki APK, AMK, sygn. 1128.

77
78

APK, AMK, sygn. 1142.
APK, AMK, sygn. 1128.
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W zakończeniu omawiania okresu międzywojennego warto jeszcze przypomnieć fakt
zachodzących powoli zmian w standardzie domów i zabudowie. Pod koniec lat trzydziestych
niektóre domy w dzielnicy zaczęto poddawać gruntownej modernizacji. Tak było z
trzypiętrową kamienicą z 1912 roku, stojącą na posesji Michała Woldańskiego pod adresem
Podgórze 15. Właściciel po latach problemów finansowych w 1939 roku zaprojektował
kanalizację domu, nową instalację oświetleniową i wodociągową, a także budowę klozetów
na każdym piętrze, naprawę tynków wewnątrz, nowe piece i kuchnie oraz inne prace
remontowe79. Budynek zawierał wówczas 7 mieszkań jednopokojowych, 2 mieszkania
dwupokojowe, 2 trzypokojowe, jedno czteropokojowe (wszystkie z kuchnią) oraz 8
pojedynczych pokojów do wynajęcia, a jego stan i wyposażenie techniczne oceniano jako
słabe. Nie wiadomo, czy inwestycja została w pełni wykonana przed wybuchem wojny.
Ponadto z połowy lat trzydziestych zachowały się interesujące projekty nowych domów na
analizowanym obszarze. Już w 1933 roku Leon Bogucki, właściciel posesji Jabłkowskiego 3,
wnioskował do miasta o możliwość podziału działki zgodnie z planem regulacyjnym Kalisza z
1927 roku. Wedle jego zapisów przez obszerny kwartał między Jabłkowskiego, Kopernika a
Kościuszki miano przeprowadzić nową ulicę. Zaplecze działki Jabłkowskiego nr 3
sąsiadowało wraz z tyłami posesji Kopernika 7 z projektowanym skwerem przy tejże ulicy, co
dawało szansę na korzystny podział działek i budowę nowych kamienic frontowych na
zapleczach80. W początkach 1936 roku Bogucki wnioskował o wydanie pożyczki budowlanej
w celu sfinansowania realizacji projektu dwupiętrowego domu frontowego przy
Jabłkowskiego (projekt z 1935 roku)81. Miał on powstać w dwóch etapach. W pierwszej fazie
miano zbudować korpus z czteropokojowym mieszkaniem na wysokim parterze z kuchnią,
schowaniem, łazienką i garderobą, nad którym zaprojektowano analogiczne lokale na
piętrach 1 i 2. Na poddaszu miała zostać ulokowana pralnia. Dom miał posiadać
interesującą, modernistyczną elewację z szerokimi otworami okiennymi w typie weneckim,
łączonymi w pasmowe układy, a z prawej strony zaprojektowano przeszklony, wertykalny
akcent klatki schodowej. W elewacji ogrodowej rytm okien – w tym balkonowych – był
bardziej urozmaicony, a w dwuspadowym dachu usytuowano asymetryczną facjatkę. W
drugiej fazie miała nastąpić rozbudowa o segment wschodni z bramą przejazdową i
mieszkaniami, wyposażonymi w balkony.

Fot. 37. Kamienica Boguckich (Jabłkowskiego 3) wedle I etapu budowy, projekt z 1935 roku, fragment.
APK, AMK, sygn. 1139.
79

APK, AMK, sygn. 1885, k. 72-74, w tym inwentaryzacja budowlana.
APK, AMK, sygn. 1139, k. 3-4.
81
Ibidem, k. 62; projekt zob. k. 71-92.
80
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Fot. 38-39. Projekt kamienicy Boguckiego, elewacja boczna i tylna, rzuty przyziemia i 1. piętra. Źródło
jak w opisie fot. 37.
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Fot. 40. Elewacja przyuliczna domu po zakończonej budowie II etapu. Źródło jak w opisie poprzednich
ilustracji, fragment ze zbliżeniem na rysunek fasady. Zwraca uwagę asymetryczna kompozycja obu
segmentów, z akcentem przeszklonej klatki schodowej, boniowaną pasmowo strefą suteren-piwnic
(niemieszkalnych według projektu) oraz różnorodność projektowanych otworów okiennych.

Kamienicę Boguckiego zaprojektowali Jerzy Otton Dreszer (1900-1945) – współpracownik
Nestrypkego, w czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej, zamordowany w lesie
skarszewskim 19 stycznia 1945 przez hitlerowców – oraz inżynier architekt Lucjan
Maciejewski (ur. 1906, zm. ?)82. Niestety, zatwierdzonego latem 1936 roku projektu domu nie
wykonano, a budowa zaczęła się prawdopodobnie dopiero w 1939 roku i nigdy nie została
ukończona. Ostatecznie powstał tylko trójprzęsłowy fragment domu, wyprowadzony do
wysokości 1 piętra. W początkach XXI wieku (?) obecni właściciele posesji przebudowali go,
dodając wysoki dach oraz łukowato zamknięte otwory okienne z okiennicami, tworząc
unikatową na analizowanym obszarze postmodernistyczną formę – kryjącą jednakże resztki
bardzo interesującej kamienicy modernistycznej z połowy lat trzydziestych, której archiektura
prezentowałaby dobry poziom warsztatowy – przy założeniu poprawnego jej wykończenia.
Kolejnym przykładem nieukończonej nigdy inwestycji jest dom Stefana i Jadwigi
małżonków Kowalskich, położony na działce pod adresem Wronia 283. W pierwszej wersji z
1937 roku projektowano tu dom parterowy, ale w zgłoszonym niebawem planie zamiennym
pojawia się dwupiętrowa, podpiwniczona kamienica, mieszcząca po dwa skromne
82
83

Na ich temat zob. Bruś, op. cit., s. 212-214, 232-233.
APK, AMK, sygn. 2709.
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mieszkania na kondygnacji (ustępy w podwórzu). I w tym wypadku właściciele założyli
etapowanie inwestycji, z budową traktu frontowego w pierwszej kolejności. Dom o skromnej
elewacji – której jedyną dekoracją od strony ulicy miało być obłożenie fragmentów ściany
flankujących bramę płytkami – ulokowano na działce sąsiadującej ze starszą kamienicą
narożną (z ok. 1910 roku), nigdy nie ukończoną. Między nową inwestycją a ścianą ogniową
starszego budynku pozostawiono wąski przejazd/przejście, przerywając układ pierzei. Nowy
dom zamierzano nakryć dachem pulpitowym nachylonym w kierunku podwórza. Po jego
stronie północnej pozostawał niezabudowany teren dawnej „Glapigórki” – o znacznym
wypiętrzeniu, stanowiący fragment działki Podgórze 8-10. Na podstawie pozwolenia
budowlanego z 1937 roku Kowalscy wznieśli kamienicę Wronia 2 tylko częściowo zgodnie z
projektem, bez elewacji podwórzowej i ze zmianami we frontowej. Z braku funduszy
ukończenie domu odłożono na kolejne lata, ale uniemożliwił je prawdopodobnie wybuch II
wojny światowej. Do dziś budynek pozostaje nieotynkowany.

Fot. 41. Wycinek z projektu budowlanego domu pod adresem Wronia 2, 1937. APK, AMK, sygn. 2709.
Bardzo skromna architektura modernistyczna, wymagająca dobrych tynków i materiałów
wykończeniowych – których niestety zabrakło podczas budowy kamienicy.
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Fot. 42. Wycinek z projektu budowlanego kamienicy Wronia 2, elewacja podwórzowa, ustępy oraz rzut
kondygnacji z rozłożeniem budowy na etapy. Do dziś nie wykonano tylnego traktu oraz elewacji
budynku.

Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło interesujące zmiany w zabudowie
kwartałów przedmieścia Ogrody, polegające głównie na uzupełnieniach, nowych obiektach
gospodarczych – i tylko w wyjątkowych wypadkach zupełnie nowych, większych
inwestycjach. Do opisanych wyżej dodać można jeszcze nową, dwupiętrową kamienicę pod
adresem Jabłkowskiego 7 (ok. 1930) oraz rozbudowę kamienicy Klotyldy Chmielewskiej na
rogu Wroniej i Podgórza o segment od strony Wroniej (wedle projektu A. Nestrypke, ok.
1930). Jednak gabaryty pierzei Podgórza i Jabłkowskiego, jak i zabudowy obrzeżnej
kwartałów od strony ulicy Dobrzeckiej (Harcerskiej) pozostały zróżnicowane, cechując się
uskokową linią brył domów parterowych, jedno-, dwu- i trzypiętrowych – oraz posesji
niezabudowanych. Oprócz małych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz kilku
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sklepów w parterach nadal funkcjonowała łaźnia przy ulicy Kopernika. Władzom miejskim
udało się doprowadzić do budowy infrastruktury ulic, choć nie wykonano zamierzonych
jeszcze przed wojną poszerzeń pasma drogowego czy niektórych przebić (Gołębia). I wojna
światowa i jej skutki dla Kalisza, jak i Wielki Kryzys spowodowały jednakże znaczące
pogorszenie się stanu technicznego wielu domów i wtórne podziały mieszkań, prowadzące
do zagęszczenia liczby mieszkańców i złych warunków życia. Należy dodać jeszcze, że w
1937 roku decyzją rady miejskiej wyodrębniono z ulicy Dobrzeckiej fragment między Rogatką
a skrzyżowaniem z Poznańską. Nadano mu wówczas nazwę ulicy Harcerskiej (w 25 rocznicę
powstania w mieście pierwszych zastępów harcerskich)84.

Fot. 43. Plan pomiarowy zabudowy Kalisza w powiększonych granicach, opracowany w 1934, z
uzupełnieniami z 1938. PLL „Lot”. Skala 1:5000, 6 arkuszy w zbiorach kartograficznych Biblioteki
Narodowej w Warszawie, sygn. ZZK 24 011-24 016. Skany, montaż Makary Górzyński, wycinek. Stan
dawnej „Glapigórki” około połowy lat trzydziestych (brak jeszcze domów pod adresami Wronia 2,
Jabłkowskiego 3, rozbudowy domu Wronia róg Podgórze). Obiekty drewniane oznaczono
zakreśleniami „X” – między innymi chałupę na posesji Szollów i Kindów na rogu Kopernika i Podgórze.
Linię zabudowy ulicy Ogrodowej, tu widoczną jeszcze przed regulacją, uporządkowano podczas jej
brukowania około 1938 roku.

84

Zob. Kaczmarek, op. cit., s. 110.
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Na podstawie wstępnej kwerendy archiwalnej można stwierdzić, że w czasie okupacji
hitlerowskiej Kalisza – miasta włączonego do „Kraju Warty” i III Rzeszy, pozostającego od
1940 częścią rejencji łódzkiej – nie doszło do istotnych zmian w zabudowie omawianego
obszaru. W studiach planistycznych, wykonywanych przez władze niemieckie, planowano
jednakże ingerencje urbanistyczne i przebudowę dawnego Wrocławskiego Przedmieścia85.

Fot. 44. Fotografia makiety projektowanej przebudowy rejonu Rogatki w Kaliszu z ok. 1940-1941 roku,
z nowym układem ulicznym po obu stronach obecnej Śródmiejskiej. Rejon Podgórza zaznaczony
jedynie orientacyjnie, z likwidacją (?) bądź nieuwzględnieniem przebicia tej ulicy do Kopernika. Zdjęcie
ze zbiorów APK, Spuścizna T. Martyna z Kalisza, sygn. 1204.

Fot. 45. Projektowana sieć kwartałów budowlanych północno-zachodniej części Wrocławskiego
Przedmieścia według hitlerowskiego urzędu budowlanego, opracowanie z 1940 roku – układ terenów
zieleni – fragment. Planowano likwidację ulicy Ogrodowej, „wyprostowanie” biegu ulic na terenie
Ogrodów (w tym łuku ulicy Kopernika) i nowe przebicia. Materiał koncepcyjny, fragment, APK,
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Kaliszu, sygn. 1185.
85

Oddzielnego omówienia wymagałoby oczywiście prześledzenie losów mieszkańców tej dzielnicy w
czasie okupacji hitlerowskiej, w tym zagłady Żydów, wywózek, przesiedleń, przejmowania
nieruchomości.
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W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej dawni właściciele nie powrócili do
prac przy wspomnianych już domach Wronia 2 i Jabłkowskiego 3. Stan techniczny wielu
budynków na tym terenie był zły: zniszczone były tynki, elementy dekoracji architektonicznej,
przeciekały dachy, odpadnięciem groziły balkony. Nadal wiele budynków nie miało tynków
zewnętrznych, choć od ich budowy minęło już kilkadziesiąt lat. W wielu wypadkach władze
miejskie w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. nakazywały wymianę balkonów na nowe czy
remonty interwencyjne. Taka sytuacja dotyczyła m. in. kamienicy Czarcińskiej
(Jabłkowskiego 5) – istniejące obecnie proste balkony około 1945 roku zastąpiły oryginalne,
wyeksploatowane konstrukcje86. Podczas powojennych remontów domów usuwano też ich
wystrój elewacyjny, co do lat siedemdziesiątych XX wieku było praktyką akceptowaną wobec
zabudowy z przełomu XIX-XX wieku nie tylko w Polsce. Tak prawdopodobnie stało się w
przypadku kamienicy pod adresem Podgórze 7, która podobnie jak dom nr 9 otrzymała tynk
w okresie międzywojennym. Jednak po 1945 roku podczas remontu usunięto skromny
wystrój fasady (naczółki nad oknami, parapety) i uwspółcześniono podziały okienne, co
należy uznać za niekorzystny przykład degradacji wartości architektonicznych budynku.

Fot. 46. Kamienica pod adresem Podgórze 7, poz. 954 Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kalisza,
fot. GEZ, online, 2012.

W powojennym pięćdziesięcioleciu, mimo remontów domów, wymiany części
chodników czy położenia nawierzchni asfaltowej, postępowała degradacja stanu
technicznego zabudowy na terenach dawnego folwarku „Glapigórka” a także pauperyzacja
charakteru dzielnicy. Paradoksalnie, nieprzeprowadzenie na tym obszarze głębszych,
kompleksowych działań renowacyjnych w okresie powojennym uchroniło większość
budynków albo przed zburzeniem, albo przed przebudową. Podczas przekształceń i „sanacji”
mogło bowiem dojść do planowego usunięcia pierwotnych dekoracji fasad. Skromne,
„małomiasteczkowe” elewacje wielu domów składają się obecnie na wyjątkowy pod
względem wartości zabytkowej i poznawczej fragment Kalisza, żywy dokument trudnego
przebiegu miejscowych procesów urbanizacyjnych I połowy XX wieku.
86

APK, AMK, sygn. 1141, k. 28-29.
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Zgodnie z ogólnym planem zabudowania Kalisza autorstwa zespołu poznańskiego
„Miastoprojektu” (m. in. architekci Henryk Sufryd, Włodzimierz Cofta) z 1953 roku rejon ulic
Podgórze i Jabłkowskiego traktowano jako zamkniętą strefę zabudowy mieszkalnej.
Zrezygnowano z dawniejszych planów poszerzania uliczki Gołębiej, a niezabudowane,
zachodnie obrzeża ulicy Jabłkowskiego przeznaczano na pasmo zieleni publicznej i obiektów
użyteczności publicznej. Miały one przylegać od wschodu do nowoprojektowanej arterii
przelotowej dla ruchu kołowego, przecinającej całe śródmieście Kalisza od
nowoprojektowanego centrum miasta na Tyńcu i Chmielniku przez Piskorzewie, Ogrody i
Wrocławskie Przedmieście. Trasa ta jest jednym z nielicznych elementów planu Kalisza z
1953 roku, który doczekał się realizacji.

Fot. 47. Złożone plansze z planem ogólnym Kalisza z 1953 roku („Miastoprojekt” Poznań), widoczne
historyczne centrum miasta, w tym projektowana arteria komunikacyjna i rejon Ogrodów. APK,
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Kaliszu, sygn. 1052.

Wspomniana arteria ruchu przyspieszonego to obecna Aleja Wojska Polskiego, zbudowana
w latach 1972-1980 – a na odcinku między Poznańską a Stawiszyńską w latach 1975197887. Budowa czteropasmowej drogi, dziś znacząco obciążonej nie tylko ruchem lokalnym
i regionalnym, ale i tranzytowym (wobec braku obwodnicy Kalisza) spowodowała
niekorzystne urbanistycznie rozbicie XIX-wiecznych kwartałów Piskorzewia, a także odcięcie
omawianej zabudowy przedmieścia Ogrody od rejonu samej wsi Ogrody, włączonej do
miasta i po 1945 roku zabudowanej osiedlem domków jednorodzinnych. Przecięcie ulic
Ogrodowej i Poznańskiej przez nową trasę spowodowało również izolację urbanistyczną
trójkątnej posesji Harcerska 11/Ogrodowa 2, która dodatkowo po poszerzeniu Poznańskiej
(obecna DK 450 na terenie miasta) została dosłownie otoczona przez ulice o dużym
natężeniu ruchu. Aleję Wojska Polskiego poprowadzono jednak przez tereny przeważnie
niezabudowane, co ograniczyło wyburzenia do minimum. Wyznacza ona obecnie zachodnią
granicę obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic
Jabłkowskiego i Podgórze, także w sensie urbanistycznym izolując znajdujące się tu kwartały
od zachodu.

87

Zob. A. Kaczmarek, op. cit., cz. 1, s. 158-160.
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W okresie powojennym zbudowano w tej części Kalisza od podstaw tylko dwa nowe
budynki wielorodzinne w formie zabudowy blokowej. Pierwszy z nich to trzypiętrowy dom z
ok. 1960 roku, ulokowany na dawnej działce narożnej Kindów i Szollów oraz sąsiedniej
posesji (obecny adres Podgórze 2/4), uzupełniający pierzeję wzdłuż Kopernika i Podgórza, z
usługowym parterem od strony Kopernika. Drugi to wolnostojący, dwuczęściowy,
pięciokondygnacyjny blok mieszkalny dla rodzin wojskowych z lat 1983-1985 (pod adresem
Aleja Wojska Polskiego 103-105), który poprzedzono pasmem zieleni izolacyjnej od strony
ulicy. Nie rozwiązano natomiast problemu północno-zachodniej pierzei kwartału między
ulicami Jabłkowskiego i Podgórze, „otwartego” po przebiciu wspomnianej arterii – z fatalną
ekspozycją zabudowy podwórzy i zdekapitalizowanych budynków wzdłuż początkowego
biegu ulicy Ogrodowej, po budowie trasy pozbawionych historycznego połączenia z resztą tej
średniowiecznej drogi do wsi Ogrody. Po 1945 roku nie rozwiązano także niedostatecznej w
kontekście skali obszaru liczby lokali usługowych, budując (ok. 1970 ?) jedynie typowy,
pozbawiony wartości architektonicznej pawilon małego sklepu spożywczego pod obecnym
adresem Podgórze 10. Od 1956 roku omawiany rejon znajduje się na terenie obszarowego
wpisu urbanistycznego do rejestru zabytków88, a większość stojących tu budynków podlega
obecnie ochronie także na podstawie wpisów do Gminnej Ewidencji Zabytków 89. W okresie
po 1989 roku na obszarze tej części miasta nie zaszły już istotne zmiany w charakterze i
intensywności zabudowy. Wyjątki to: nadbudowa dawnej łaźni Towarzystwa Higienicznego i
adaptacja na budynek usługowy (ok. 2008), przebudowa domu pod numerem Jabłkowskiego
3 oraz budowa nowego, cofniętego względem dawnej linii regulacyjnej ulicy Ogrodowej
budynku usługowo-mieszkalnego (Ogrodowa 5). Ponadto charakter wielu budynków zmienia
się nieustannie wskutek remontów, przebudów mieszkań czy mniejszych skalą
modernizacji / termomodernizacji (w przypadku obiektów wzniesionych po 1945). Z powodu
daleko idącej degradacji technicznej sporej części budynków, jak i występujących na tym
obszarze problemów społecznych, dawne „przedmieście Ogrody” nie cieszy się w Kaliszu
dobrą opinią, należąc do obszarów zdegradowanych.

Fot. 48. Mapa struktury własnościowej obszaru wedle danych Urzędu Miasta, stan na rok 2019

88

Nr rej. 33/A - dec. WKZ w Poznaniu z 28.02.1956 zmieniona dec. MKiDN z. 29.11.2013 r..
Zob. GEZ online,
http://msip.kalisz.pl/msip/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=277.
89
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Fot. 49-50. Modele 3D objętej MPR przestrzeni rejonu ulic Jabłkowskiego i Podgórze według Google
Maps. Na górze: widok od południa, na dole widok od północnego-zachodu. Zrzuty ekranu.

Jak starałem się pokazać w niniejszym opracowaniu, problemy dostrzegane
współcześnie w odniesieniu do objętego ekspertyzą obszaru mają bardzo dawne korzenie.
Degradacja tego historycznego fragmentu Kalisza zaczęła się już w pierwszych dekadach po
parcelacji dawnego folwarku „Dobrzec Mały” i jego zabudowaniu. Mimo to, jest to unikatowy
– pod względem historycznej sieci ulicznej i zabudowy z pierwszej połowy XX wieku – obszar
miasta, wymagający docenienia i kompleksowej, długofalowej odnowy. Zachowały się tu
bowiem domy świadczące o rozwoju Kalisza w czasie budowy kolei warszawsko-kaliskiej,
jak i późniejsze budowle, często projektowane przez znanych twórców kaliskiej architektury.
W kolejnej części ekspertyzy przedstawię informacje historyczne i architektoniczne na temat
zabudowy poszczególnych kwartałów, dokonując również wstępnej waloryzacji dziedzictwa
kulturowego obszaru z myślą o dostarczeniu materiału analitycznego do jego odnowy.
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3. Waloryzacja historyczno-urbanistyczna rejonu Podgórza: uwagi dotyczące
poszczególnych kwartałów, wartości zabytkowej i stanu zabudowy oraz
elementów zagospodarowania

Fot. 51. Podział analizowanego obszaru na kwartały z kolejnością ich analizy. Na podstawie
współczesnej ortofotomapy terenu udostępnionej przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza.

W tej części prezentuję wyniki sondażowej kwerendy archiwalnej w zespołach: Rząd
Gubernialny Kaliski (Archiwum Państwowe w Łodzi) oraz Akta Miasta Kalisza (Archiwum
Państwowe w Kaliszu), a także wizji lokalnej. Wspomniane, główne zasoby archiwalne
pozwalają pozyskać znaczny materiał, dotyczący poszczególnych kwartałów i budynków
rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze. Dane historyczne oraz uwagi dotyczące wartości
architektonicznej i historycznej oraz stanu zachowania poszczególnych obiektów ułożyłem
wedle poszczególnych kwartałów zabudowy, czytelnie wyznaczających obecną strukturę
obszaru. Zawarty poniżej materiał, jak i same uwagi szczegółowe oraz ogólne w zakresie
waloryzacji, powinny być traktowane jako punkt wyjścia dla indywidualnych i pogłębionych
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analiz zabudowy poszczególnych nieruchomości. Analizy takie winny dotyczyć zarówno
spraw architektonicznych, jak i kwestii własnościowych, przebiegu przekształceń w zakresie
architektury, podziałów wnętrz czy wyposażenia. Ich częścią winno być rozpoznanie i
zdokumentowanie detali czy innych elementów, które winny podlegać ochronie
konserwatorskiej lub ewentualnej rekonstrukcji w toku przyszłych przebudów i modernizacji.
3.1. Kwartał „A”.

Fot. 52. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Fot. 53. Kwartał „A”, model Kalisza z
systemu Google Maps.
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KWARTAŁ „A”
ograniczony ulicami Kopernika, Harcerską, Wronią i Podgórze,
zawiera 16 nieruchomości, w tym 3 należące do Miasta Kalisza, a 2 współnależące
ADRES

Podgórze 2-4
róg Kopernika

LP

GEZ
(online)
Brak

OBIEKT

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Blok mieszkalny z
ok. 1960 roku.

Zabudowa na działce powstała
w drugiej połowie XIX wieku, do
lat po II wojnie światowej istniał
tu drewniany dom frontowy z ok.
1880 (?) i lepianka w podwórzu,
zapewne jeszcze starsza.

Powojenny budynek
wielorodzinny
zaprojektowano z
uszanowaniem
gabarytu sąsiednich
kamienic z przełomu
XIX-XX wieku,
zlokalizowanych od
strony ulicy Kopernika.

W 1914 roku nowi właściciele
posesji, rodziny Kindów i
Szollów, planowały tu budowę
dwupiętrowej, narożnej
kamienicy wg projektu
podpisanego przez architekta
miejskiego A. Hermana, z
przebiciem Podgórza do
Kopernika; planów nie
zrealizowano z powodu
wybuchu wojny. W okresie
międzywojennym część działki
wywłaszczono pod wylot ulicy
Podgórze. Obecna zabudowa na
tej i sąsiedniej działce przy ul.
Podgórze powstała ok. 1960.
Zob. APŁ, RGK, sygn. 8279
(projekt z 1914) oraz APK, AMK,
sygn. 1872.
Kopernika 19

564

Dwupiętrowa
kamienica z ok.
1900 roku

Siedmioprzęsłowy dom o
symetrycznej kompozycji fasady
osnutej na obiegowych
motywach neorenesansowych i
dwutraktowym wnętrzu stanowi
fragment wyrównanego gabarytu
pierzei zachodniej ulicy
Kopernika. Płytka, prostokątna
działka została wyodrębniona na
gruntach pofranciszkańskich już
ok. 1870 roku i posiadała
początkowo drewnianą
zabudowę.

Cechą
charakterystyczną
skromnej,
modernistycznej
architektury tego
budynku była szara
cegła licująca
kondygnacje ponad
parterem – obecnie
obiekt po
termomodernizacji.
Obiekt stanowi część
układu urbanistycznego
kwartału, nie powinien
być podwyższany ani
dalej zniekształcany
przebudowami.
Budynek posiada
zachowany wystrój
elewacji przyulicznej za
wyjątkiem balkonów,
wymienionych zapewne
po 1945. Wtórna
stolarka/podziały
okienne oraz brama.
Na podwórzu parterowa
zabudowa gospodarcza
z okresu budowy domu.
Dom frontowy stanowi
część układu
urbanistycznego
kwartału oraz zabytek
architektury, nie
powinien być
podwyższany ani
zniekształcany
przebudowami,
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Kopernika 21

565

Dwupiętrowa
kamienica z 1908
roku

Budynek powstał w 1908 roku
na działce należącej do rodziny
Woldańskich i obejmującej
również narożną posesję pod
obecnym adresem Harcerska 3.
Projekt czteroprzęsłowej,
dwupiętrowej kamienicy
frontowej przylegającej do domu
Harcerska 3 sporządził architekt
miejski A. Herman, w
kompozycji fasady nawiązując
do sztuki nowożytnej i
klasycyzmu. Nie wykonano w
całości wystroju fasady,
ograniczając się do
najprostszych podziałów
ramowych, dodano też balkony.
W 1910 roku Herman
zaprojektował dla A.
Woldańskiego rozbudowę
kamienicy w kierunku
Harcerskiej, z nadbudową i
przebudową starszego,
piętrowego domu narożnego.
Fasada miała być 8-przęsłowa,
organizowana lizenami i
listwowymi dekoracjami
geometrycznymi w tynku, z
niską attyką wieńczącą i
nerkowatym oknem strychu –
całość operowała estetyką
secesyjną. Ostatecznie projektu
nie zrealizowano.

Harcerska 3
róg Kopernika

473

Dwuczęściowy
dom z przełomu
XIX i XX wieku,
kryjący być może
mury starszej
budowli

Zob. APŁ, RGK, sygn. 2690;
8363.
Jak wspomniano wyżej, działka
ta stanowiła niegdyś całość z
posesją Kopernika 21, a
najstarsze znane ślady
zabudowy murowanej notuje
plan miasta Kalisza z 1825 roku
w miejscu obecnego segmentu
narożnego kamienicy. W
obecnej formie budynek posiada
w znacznej mierze zachowany
wystrój typowy dla wielu
małomiasteczkowych kamienic
kaliskich przełomu XIX-XX
wieku, z pasami gzymsów,
boniowanym parterem,
płycinami czy facjatkami.
Zob. APŁ, RGK, sygn. 2690;
8363.

elewacje zewnętrzne
należy poddać
konserwacji.
Mimo skromnego
wystroju elewacji, dom
stanowi fragment
zwartej pierzei ulicy
Kopernika, a
wydzielona działka jest
częścią pierwszego
etapu parcelacji
terenów przedmieścia
Ogrody około połowy
XIX wieku. Budynek
wymaga zachowania i
konserwacji; zwracają
uwagę balkony o
floralnych motywach
dekoracyjnych w
środkowych częściach
krat.
Podobnie jak w
przypadku sąsiednich
domów, parterowe
budynki gospodarcze
znajdują się na płytkich
podwórzach.
Należy przeanalizować
możliwość ich
wyburzenia lub
modernizacji.

Budynek wymaga
dokładnego
przebadania, w tym
badań
architektonicznych –
początki zabudowy w
tym miejscu należą
bowiem do
najstarszych
przykładów parcelacji w
całym rejonie
przedmieścia. Wyższe
skrzydło od strony
Kopernika sąsiaduje ze
starszym domem od
strony Harcerskiej,
którego parter znajduje
się częściowo poniżej
obecnego poziomu
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Harcerska 5

475

Parterowy dom z
ok. 1917 roku z
zabudowaniami w
podwórzu

Zabudowa w tym miejscu od
strony drogi dobrzeckiej mogła
istnieć już w latach 20. XIX
wieku, jak sugerują plany
Kalisza z tego czasu. Obecnie
istniejący dom parterowy ze
skośnie ustawioną oficyną (po
zachodniej granicy działki)
zbudowała rodzina
Trzęsowskich w 1917 roku na
miejscu starszej zabudowy.
W okresie międzywojennym na
posesji istniał ogród, lodownia,
stajnia i studnia, a w domu
rodzina prowadziła sklep mięsny
i wędliniarnię, dla której potrzeb
w 1935 roku powstał pawilon
masarni w północno-wschodniej
cz. działki, projektu Antoniego
Karolaka.
APK, AMK, sygn. 1128.

Harcerska 7

476

Kamienica z ok.
1910 (?)

Dwupiętrowy dom frontowy z
częściowo użytkowym,
mieszkalnym poddaszem
powstał zapewne jeszcze przed
I wojną światową, ale w obecnej
formie pochodzi z okresu
międzywojennej odbudowy i
przebudowy miasta, gdy
zapewne podniesiono dach.
Siedmioprzęsłowa, symetryczna
fasada jest pozbawiona ozdób,
urozmaicona balkonami oraz
trójkątną wystawą poddasza z
oknem termalnym, flankowaną
przez facjatki. Dach
dwuspadowy pierwotnie
nakrywała dachówka, obecnie
papa. Handlowo-usługowy
parter z bramą przejazdową na
podwórze.

ulicy (funkcja
usługowa). Od strony
zachodniej przejazd –
uliczka wewnętrzna,
poprowadzona po
dawnej granicy działek
przylegających do ul.
Kopernika. Uwagi
wymagają elewacje
podwórzowe domu, w
części bezokienne.
Budynek z 1917 roku
nie przedstawia
większej wartości
architektonicznej ani
zabytkowej, choć
hipotezę tego rodzaju
należy uszczegółowić
badaniami
konserwatorskimi i
rozpoznać stan
zachowania obiektów,
detale, historię posesji.
Parterowy obiekt
stanowi wyrwę w
gabarycie zabudowy
pierzei ulicy
Harcerskiej. Do
rozważenia
dopuszczenie
nadbudowy do
maksymalnej
wysokości sąsiedniego
domu Harcerska 7, z
ew. rozbudową w
kierunku wschodnim.
Kamienica do
zachowania i renowacji
pod nadzorem
konserwatorskim, z
zachowaniem obecnej
formy elewacji
przyulicznej i
podwórzowej, ew. z
korektą w partii dachu
(przywrócenie
dachówki). Na
podwórzu parterowe
obiekty gospodarcze,
drwalniki, garaż. Należy
przeanalizować
możliwość ich
usunięcia lub
zastąpienia
funkcjonalniejszą
zabudową
gospodarczą.
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Harcerska 9

477

Kamienica z ok.
1900 roku,
odbudowana po
1929

Dwupiętrowy dom z mansardą
skrytą w dwuspadowym dachu o
sześcioprzęsłowej,
asymetrycznej elewacji z
handlowym parterem w obecnej
formie stanowi efekt odbudowy
starszej kamienicy po
zniszczeniach 1914 roku, kiedy
Niemcy spalili cz. ulicy
Dobrzeckiej (Harcerskiej).
Działka od 1876 roku do połowy
lat 20. XX wieku należała do
rodziny Fileckich, od zachodu
sąsiadując z folwarkiem Dobrzec
Mały „Glapigórka” i stanowiąc
zachodnią granicę pierwszego
etapu parcelacji terenów
poklasztornych na tym obszarze.
Dwupiętrowa kamienica o
neorenesansowej elewacji
powstała zapewne ok. 1900
roku. Po zniszczeniu w 1914
roku została odbudowana w
latach 1929-1930 według
projektu Adama Czyżewskiego,
ostatecznie z częściowym
uproszczeniem elewacji (np.
rezygnacja z trójkątnych
naczółków nad oknami). W 1929
roku także według projektu
Czyżewskiego zbudowano na
podwórzu parterowy domek dla
dozorcy, zachowany w
zdegradowanej formie do dziś.
Dom posiadał mieszkania z
łazienkami i kuchniami od
podwórka.

Unikatowy na tym
terenie przykład
międzywojennej
odbudowy domu
zniszczonego w czasie
I wojny światowej w
sposób szanujący
formę architektoniczną
z przełomu XIX-XX
wieku, z dodaniem
nowej kondygnacji w
mansardzie, z wysokim
dachem popularnym w
Kaliszu w latach
dwudziestych XX
wieku. Budynek do
zachowania i
utrzymania w obecnej
formie oraz konserwacji
elewacji.
Zabudowa podwórza –
należy rozważyć
możliwość jej rozbiórki i
zagospodarowania
podwórka z
wprowadzeniem zieleni
urządzonej oraz
parkingu, itp.

APK, AMK, sygn. 831.
Harcerska 11

480

Kamienica z
początków XX
wieku

Obszerna działka została
wyodrębniona po 1900 roku z
terenów parcelowanego przez
Hajmana i Dancygiera folwarku,
od zachodu przylegała do
zabudowań podwórza
gospodarczego, zajętego
później przez ulicę Wronią.
Dwupiętrowy dom frontowy z
niewielkimi mieszkaniami i
pozbawioną wystroju elewacją
powstał zapewne ok. 1908-1910
roku, być może na podstawie
jednego z projektów Józefa
Chrzanowskiego, w ostatnim
okresie życia projektującego dla
wielu niezbyt zamożnych

Dzieje budynku
wymagają dokładnego
prześledzenia w
oparciu o archiwalia.
W dziedzińcu
zabudowa gospodarcza
– w tym piętrowy
budynek komórek
lokatorskich w typie
„gołębnik” – do
przebadania.
Należy przeanalizować
możliwość
rozbudowy/wstawienia
plomby między
istniejący dom a
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inwestorów z tej części miasta.
Obecnie obiekt nieużytkowany,
opuszczony.

Harcerska 12
Harcerska 13
róg Wronia

brak
482

Nieukończona
kamienica z 1910
roku.

Współczesne dwie posesje 12 i
13 stanowiły początkowo jedną
całość, wydzieloną w czasie
parcelacji folwarku z dawnego
podwórza gospodarczego.
Na miejscu zburzonych
budynków gospodarczych Józef
Chrzanowski zaprojektował w
1910 roku okazałą, dwupiętrową
kamienicę o dwutraktowym, 11przęsłowym skrzydle od strony
Harcerskiej, o elewacji dzielonej
lizenami, gzymsami i
prostokątnymi otworami
okiennymi z balkonami. Okna
miały być obudowane
neobarokowymi oprawami. Od
strony nowoprojektowanej ulicy
(Wronia) miał się znaleźć
jednotraktowy segment-oficyna.
Niestety, w trakcie budowy
powstało tylko skrzydło boczne i
fragment frontowego –
wybudowano 6 przęseł od strony
Harcerskiej. Prawdopodobnie
pozostałą część budowy
rozpoczęto, ale nigdy nie
ukończono w całości (zapewne
mury wyniesiono do wysokości 1
piętra). Inwestor nie wykonał też
wystroju architektonicznego
fasad domu, zapewne z braku
środków finansowych, które
zaważyły też o podziale działki
na dwie części i odsprzedaż
„mniejszego”, nieukończonego
skrzydła – obecnie istniejącego
tylko w postaci destruktu.
APŁ, RGK, sygn. 8363, k. 64 i n.

Wronia 2

brak

Nieukończony
dom z 1937-1938
roku

Działka nr 2 została wydzielona
podczas parcelacji podwórza
gospodarczego folwarku
„Glapigórka” ok. 1908-1910
roku. Do połowy lat 30. XX

kamienicę Harcerska 9,
o wysokości ustalonej
przez gzymsy obu
budynków.
Dom do renowacji i /
lub modernizacji w
oparciu o analizę
konserwatorską.
Interesujący przykład
dość powszechnej na
terenie Kalisza sytuacji
panującej na rynku
budowlanym w
początkach XX wieku –
niewykonywania zbyt
kosztownych projektów,
kryzysów na rynku
budowlanym, a także
braku dostatecznego
nadzoru na
wykonywaniem planów
architektonicznych
zatwierdzonych przez
władze.
Należy przebadać
międzywojenne dzieje
domu w oparciu o akta
APK, AMK.
Warto rozważyć:
- dopuszczenie
rozbudowy/”ukończenia
” budowy domu wg 2
piętrowego gabarytu w
obrębie działki nr 12;
- zaprojektowanie
remontu
konserwatorskiego;
- współczesne
wykonanie elewacji
zaprojektowanej przez
Chrzanowskiego w
1910 roku dla całego
domu, co stworzy
reprezentacyjny
narożnik ulicy Wroniej,
projektowany w 1910
roku wraz z
przeciwległym domem.
- przebicie okien w
oficynie od strony
Wroniej (od podwórza)
Warto rozważyć
możliwość ukończenia
elewacji w oparciu o
zachowany w APK
projekt kamienicy z
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wieku znajdowały się na niej
drewniane zabudowania. W
1937 roku rozpoczęto budowę
dwupiętrowej kamienicy
Kowalskich o skromnej,
modernistycznej architekturze.
Niestety, domu nigdy
nieukończono.
APK, AMK, sygn. 2709.

Podgórze 8-10

955,
ponadt
o wpis
do rej.
Nr
[659/A
] z dn.
28.12.
1992.

Dom mieszkalny z
ok. 1901,
przebudowany w
1908 roku.

Kamienicę dla Apolinarego
Klonowskiego zaprojektował ok.
1901 roku Józef Chrzanowski,
lokalizując dom na największej
działce wydzielonej z
parcelowanego przez Hajmana i
Dancygiera majątku ziemskiego.
Piętrowy, dwutraktowy dom o
początkowo ośmioprzęsłowej,
neorenesansowej elewacji
stanął kilka metrów od
projektowanego biegu ulicy
Podgórze, u wylotu Gołębiej. Na
każdym piętrze zaplanowano po
2 dwupokojowe mieszkania bez
wygód. Wokół założono ogród.
W 1908 roku ten sam projektant
przygotował plan rozbudowy
domu o dwa przęsła w kierunku
zachodnim, z dodaniem
kolumnowego ganku przed
wejściem. Zgodnie z
zaleceniami władz budowlanych
ganek zamieniono na balkon. Po
stronie zachodniej posesji
powstał budynek komórek
lokatorskich. Zachowany do dziś
projekt przedstawia zupełnie
odmienny od obecnego wystrój
fasady, brak jednak
wiarygodnych informacji o tym,
czy obecna jej forma jest
efektem przebudowy, czy też
wykonania planu z 1908 roku
niezgodnie z założeniami (?).
APŁ, RGK, sygn. 8363, k. 39 i n.
Karta ewid. w archiwum NID i
WUOZ Poznań D/Kalisz.

1937 roku (w tym z
detalami), przynajmniej
w części – lub też
remont konserwatorski
ceglanych, cz.
tynkowanych fasad.
Uporządkowania
wymaga kwestia
ewentualnego przebicia
otworów okiennych w
elewacji północnej oraz
przejścia –
niezabudowanej
„szczeliny” – między
budynkiem a domem
na działce Harcerska
13 róg Wronia.
Jeden ze starszych
budynków przy ulicy
Podgórze, wymaga
kompleksowej
renowacji, w tym
konserwacji fasad oraz
analizy zachowanego
projektu z 1908 roku
także pod kątem
konserwatorskim.
Należy rozważyć
przebudowę, remont
lub usunięcie
substandardowego
budynku
gospodarczego po
zachodniej stronie
posesji.
Istniejący pawilon
handlowy bliżej ulicy
Wroniej – spełnia
istotną funkcję
lokalnego sklepu, ale
jego typowa,
pozbawiona wartości
architektonicznej forma
jest wtrętem w
zabudowę ulicy.
Obszerna działka
Klonowskich znajduje
się na malowniczym
terenie o znacznym
spadku i wypiętrzeniach
(dawna „Glapigórka”) i
pozostaje w większości
niezabudowana.
Warto przewidzieć
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Podgórze 6

953

Dom mieszkalny z
1933 roku.

Działka, wydzielona
prawdopodobnie z posesji
Harcerska 9, pozostawała
niezabudowana do 1933 roku,
kiedy to rodzina Sołoniewiczów
wybudowała piętrowy dom
mieszkalny, przylegający do
kamienicy Klonowskich. Projekt
sporządził Albert Nestrypke.
Wykonano tylko trzy przęsła z
planowanych czterech.

podział działki na 2
części i wydzielenie od
strony zachodniej
zielonej enklawy w
postaci położonego na
wyniesieniu skweru.
Dom o ciekawej
architekturze i dobrym
jak na okres
międzywojenny i ten
rejon miasta
standardzie mieszkań,
projekt znanego
kaliskiego architekta.
Do bezwzględnego
zachowania.
Wymaga konserwacji
elewacji.

UWAGI
OGÓLNE

W obrębie kwartału znajdują się działki z dwóch faz urbanizacji rejonu – powstałe po
połowie XIX wieku oraz w pierwszej dekadzie kolejnego stulecia. Śladem dawnych linii
granicznych i ich modyfikacji jest uliczka wewnętrzna, łącząca w części wschodniej
Harcerską i Podgórze, którą należy zachować.
Zabudowa obrzeżna kwartału jest niepełna, z licznymi przerwami od strony ulicy
Harcerskiej, gdzie warto przeanalizować możliwość „plombowania” pierzei przy
zachowaniu istniejącego gabarytu. Od strony narożnika Podgórza i Wroniej zachował się
relikt dawnej „Glapigórki”, niezabudowane wzgórze z dziką zielenią. Proponuje się
analizę możliwości urządzenia w tym miejscu skweru, który można by zagospodarować
także z uwzględnieniem niewielkiej tablicy informującej o historii tej części miasta.
Wnętrze kwartału, mimo rozbicia na wiele działek, pozostaje w znacznej mierze zielone i
niezabudowane większymi obiektami (z wyjątkiem budynku na działce miejskiej w
podwórzu bloku mieszkalnego), ale wymaga uporządkowania. Do usunięcia należy
przewidzieć część wyeksploatowanej zabudowy gospodarczej na posesjach, jak i
przemyśleć możliwości uporządkowania i rozbudowy zieleni wewnętrznej na tym
obszarze i urządzenia podwórek zgodnie z potrzebami mieszkańców, ale bez możliwości
ich intensywnej zabudowy.
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3.2. Kwartał „B”

Fot. 54-55. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Kwartał „B”, model Kalisza z systemu
Google Maps
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KWARTAŁ „B”
ograniczony ulicami Poznańską, Ogrodową, Podgórzem i Wronią,
zawiera 14 nieruchomości, w tym 3 należące do Miasta Kalisza, 2 współnależące
ADRES

GEZ

Poznańska
1/Wronia 3

986,
1542

OBIEKT

Dwuskrzydłowa
kamienica z ok.
1910 roku

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Dwupiętrowy, reprezentacyjny
dom o dziewięcioprzęsłowej
elewacji od strony Poznańskiej i
jedenastoprzęśłowej od strony
Wroniej powstał około 19101914 roku na działce sprzedanej
przez Hajmana i Dancygiera,
wydzielonej z obszaru podwórza
gospodarczego folwarku
„Glapigórka”. Od strony
Poznańskiej zbudowano
dwutraktowy korpus, a część od
strony Wroniej potraktowano
jako płytszą oficynę
(rozbudowaną w okresie
międzywojennym). Posesję,
niegdyś wspólną (także z
adresem Poznańska 3), nabyły
rodziny Garstków, a następnie
Woldańskich.

Budynek do
bezwzględnego
zachowania i
rewaloryzacji:
modernizacji wnętrz,
odnowy elewacji,
zachowania i
wyeksponowania
skromnego detalu
architektonicznego oraz
metaloplastyki.

Kamienicę – jedną z
największych w tej części
Kalisza – zaprojektowano tak,
aby podkreślić walory narożnej
posesji przy dwóch ulicach i
wylocie Dobrzeckiej, z
artykulacją prostymi lizenami,
podziałami ramowymi,
pseudoryzalitami, ozdobną
attyką i balkonami o ciekawej
metaloplastyce. Projektantem
domu mógł być J. Szrajer lub
architekt miejski A. Herman.
Od strony podwórza znajdowały
się jeszcze do niedawna dwie
drewniane(?) kuczki na
metalowych podciągach, z
których jedna nadal istnieje –
unikatowe w Kaliszu zabytki
związane z kulturą żydowską.
Poznańska 3

988

Kamienica z około
1910 roku

APK, AMK, sygn. 1950.
Dwupiętrowy, substandardowy
budynek wzniesiono na
obszernej posesji wydzielonej z
podwórza gospodarczego
folwarku „Glapigórka”.

Do zabezpieczenia i
rekonstrukcji należy
przewidzieć kuczki od
strony podwórza, z
możliwością
zamieszczenia tablicy
informacyjnej.
Na elewacji od strony
Wroniej zachowane
relikty reklamy sklepu
spożywczego z lat
międzywojennych – do
rekonstrukcji.
Budynek wymaga
pogłębionej kwerendy
archiwalnej oraz
traktowania – mimo
wtórnej odrębności
działek – jako całość,
jeden z najbardziej
wartościowych pod
względem zabytkowej
architektury z początku
XX wieku domów w tej
części miasta.

Przykład
małomiasteczkowej,
bardzo skromnej
zabudowy mieszkalnej
z początków XX wieku
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Kontrastuje on z domem pod
adresem Poznańska 1 brakiem
opracowania architektonicznego
elewacji, posiada też wspólne z
w/w domem podwórze.
APK, AMK, sygn. 1952.

Poznańska 5

Poznańska 7

990

Brak

Kamienica z ok.
1910 roku

Dom mieszkalny,
lata 20. XX wieku

Dziesięcioprzęsłowy, piętrowy
dom mieszkalny powstał po
parcelacji „Glapigórki” na
obszernej działce, zapewne
według projektu Józefa
Chrzanowskiego, chętnie
stosującego w tym czasie w
projektach kamienic dla
średniozamożnych i
skromniejszych inwestorów
jedynie proste podziały elewacji
za pomocą gzymsów oraz
wystawki/attyki na osiach
symetrii, o mniej lub bardziej
fantazyjnych kształtach.
Kamienice tego rodzaju były
zazwyczaj 2-traktowe, o bardzo
prostych układach, budowane
szybko i tanio z przeznaczeniem
na małe mieszkania bez wygód
lub niewielkie zakłady
przemysłowe. Przed 1914 w
domu działała wytwórnia haftów
pod firmą „Markowski i Spółka”.
APK, AMK, sygn. 1954
Wydzieloną działkę w rejonie
skrzyżowania Poznańskiej i
Ogrodowej notują plany z
pierwszej połowy XIX wieku, a
dwa budynki w jej obrębie – plan
Wollego (1878). Istniejący
obecnie, skromny dom piętrowy
z oficyną boczną powstał między
1920 a 1931 rokiem na posesji
powstałej z rozparcelowania
wcześniej istniejącej posiadłości.
APK, AMK, sygn. 1956

Ogrodowa 1

859

Dom mieszkalny i

Wydzieloną działkę w rejonie

na przedmieściach
Kalisza.
Warto rozważyć zakres
możliwych interwencji i
dopuszczalnych zmian
w strukturze budynku,
np. poprzez
nadbudowę czy
rozbudowę (z
zachowaniem
przejazdu na podwórze
– obecnie
odbywającego się
przez sąsiednią
działkę).
Kamienica w typie
małomiasteczkowej,
podmiejskiej zabudowy
charakterystycznej dla
krajobrazu przedmieść
Kalisza początków XX
wieku. Formy otworów
okiennych zachowane,
choć w większości
wymienione na
współczesne ramy.
Wymaga prac
remontowych z
zachowaniem
skromnego charakteru
dawnej architektury.
Obszerne podwórze
wymaga
uporządkowania i
zazielenienia.

Budynek nie
przedstawia większej
wartości zabytkowej.
Z tego względu, jak i z
uwagi na wyrwę w linii
zabudowy północnej
pierzei ulicy
Poznańskiej przy
Ogrodowej istnieje
możliwość
przeanalizowania w
planie wymiany
istniejącej zabudowy na
nową o maksymalnej
wysokości 2 pięter.
Nieforemna działka
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dawny sklep, XIXXX wiek

skrzyżowania Poznańskiej i
Ogrodowej notują plany z
pierwszej połowy XIX wieku, a
dwa budynki w jej obrębie – plan
Wollego (1878).
Gminna ewidencja zabytków
określa czas powstania domu na
I połowę XIX wieku, co
należałoby zweryfikować
dokładną kwerendą archiwalną.
Piętrowy budynek mieszkalny od
strony Ogrodowej posiada od
południa dostawkę w postaci
parterowego pawilonu dawnego
sklepu/zakładu usługowego z cz.
mieszkalną od podwórza.
Wspomniany dom mieszkalny i
sklep były wielokrotnie
przebudowywane i utraciły
pierwotny charakter fasad.
APK, AMK, sygn. 1727.

Podgórze 24

968

Budynki
mieszkalne –
pocz. XX w. (?)

Narożnikowa zabudowa działki
składa się z piętrowego,
siedmioprzęsłowego domu od
strony Ogrodowej o dzielonej
gzymsem elewacji z reliktami
naczółków nad oknami I piętra,
dwuprzęsłowego, piętrowego i
nieco niższego segmentu oraz
narożnej kamienicy piętrowej o
dwuprzęsłowej elewacji od
strony Ogrodowej i
siedmioprzęsłowej fasadzie od
strony wąskiej linii regulacyjnej
ulicy Podgórze. Ten ostatni
budynek powstał zapewne przed
1906 rokiem, a pozostałe w
zbliżonym czasie, choć
segment-łącznik o dachu
pulpitowym – kryjący wewnątrz
wtórną klatkę schodową, na
którą wychodzą okna niektórych
pomieszczeń – mógł zostać
zbudowany w latach
międzywojennych.
Dwutraktowego segmentu
kamienicy od strony północnej
nigdy nie ukończono w
przewidywanej wysokości (od
strony Ogrodowej) – stąd
przerywana, nieregularna linia

posiada
substandardową
zabudowę, której parter
znajduje się cz. poniżej
poziomu ulicy
Poznańskiej i
Ogrodowej. Od strony
narożnika brak
zabudowy.
Należy zweryfikować
adnotację w GEZ o I
poł. XIX wieku jako
okresie powstania
budynku mieszkalnego.
W przyszłych studiach
urbanistycznych dot.
tego fragmentu
kwartału należy
rozważyć dopuszczenie
wymiany zabudowy na
nową, współczesną, o
maksymalnej
wysokości 2 pięter, z
aranżacją narożnika
ulic Ogrodowej i
Poznańskiej.
Oba budynki utraciły
swój wystrój
architektoniczny fasad
wskutek niewłaściwie
przeprowadzonych
remontów lub
tynkowania w okresie
międzywojennym –
choć nie da się
wykluczyć, że ew.
projektowanych
dekoracji nigdy nie
wykonano zgodnie z
projektem, co było
niestety częstą
praktyką przed 1914
rokiem.
W przypadku
scenariusza,
zakładającego
dopuszczenie wymiany
zabudowy działek w
narożniku Ogrodowej i
Poznańskiej należy
przeanalizować
dopuszczenie
nadbudowy,
przebudowy lub
wymiany piętrowego,
małomiasteczkowego
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gabarytu połączonych budynków
oraz nietypowe, unikatowe na
tym obszarze rozwiązanie jednej
z klatek schodowych.

Podgórze 22

967

Wykwaterowany
budynek
mieszkalny z ok.
1906-1907 roku

Dwupiętrowy dom mieszkalny o
ściętym od strony wschodniej
narożniku i ślepej ścianie
wschodniej powstał ok. 19061907 roku w linii regulacyjnej
„wąskiej” części ulicy Podgórze
– poszerzonej dopiero po
wschodniej stronie posesji.
Obiekt właściwie pozbawiony
opracowania architektonicznego
fasad, za wyjątkiem narożnika z
balkonem i wieńczącą wystawą
w partii poddasza. Już w okresie
międzywojennym dom był w
nienajlepszym stanie
technicznym, stale
pogarszającym się także w
okresie powojennym, aż do
wykwaterowania i przeznaczenia
budynku do rozbiórki.
APK, AMK, sygn. 1887

Podgórze 20

966

Kamienica z
1908-1909 roku

Działkę wydzielono w 1903 roku
z parcelowanego folwarku, a w
1907 roku nabył ją Piotr Jener,
który w latach 1908-1909
zbudował tu piętrowy dom na
podstawie projektu Władysława
Stachlewskiego.
Przy ustalaniu linii regulacyjnej
władze miasta i guberni
narzuciły poszerzony przekrój
dla ulicy Podgórze, przez co
Jener musiał zbudować
kamienicę nieco w głębi działki.

domu od strony
Ogrodowej na
współczesną
zabudowę, łączącą się
z wyższym, piętrowym
skrzydłem kamienicy od
strony Podgórza, które
należy zachować i
poddać zabiegom
konserwatorskim,
analizując możliwości
cz. przywrócenia
wystroju fasady.
Wraz z sąsiednim,
narożnym budynkiem
kamienia tworzy
charakterystyczne dla
historii ulicy Podgórze
„zawężenie” pierzei w
części zachodniej,
jednak sam budynek
nie przedstawia wielkiej
wartości pod względem
architektonicznym.
Wobec
wykwaterowania domu
należy rozważyć
możliwość jego
wymiany na nowy
obiekt o analogicznym
gabarycie i obrysie,
zachowujący jednakże
charakterystyczny
narożnik – ale np. o
współczesnej
architekturze
nawiązującej do
istniejącej obecnie
budowli.
Należy rozwiązać
problem ślepej ściany
po stronie wschodniej.
Kamienica typu
skromnego domu
małomiasteczkowego,
nigdy nieukończona
wedle pierwotnego,
zachowanego projektu.
Dom wymaga renowacji
i rozstrzygnięć
konserwatorskich co do
możliwości wykonania
wystroju fasady z 1908
roku podczas
rewaloryzacji w
przyszłości. Fragment
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W projekcie Stachlewski
zakładał powstanie
pięcioprzęsłowego budynku o
symetrycznej elewacji,
dekorowanej gzymsami,
boniowaniem różnych typów,
opaskami okiennymi, płycinami.
Skromna, choć elegancka
fasada miała kryć dwutraktowe
wnętrze z klatką schodową na
osi, dzielone na małe 1 lub 2
pokojowe mieszkania; ustępy
projektowano w podwórzu,
podobnie jak mały obiekt
gospodarczy.

zwartej, niskiej pierzei
tej części Podgórza –
do zachowania.

Dom powstał do 1909 roku,
niestety zrezygnowano z
wykonania projektu elewacji (za
wyjątkiem prostych gzymsów i
płycin podokiennych). Budynek
otynkowano dopiero w 1935
roku. Po regulacji Podgórza
parter domu znalazł się w
niekorzystnym położeniu
względem krawędzi ulicy.

Podgórze 18

964

Kamienica z ok.
1908-1909

Podgórze 16

962

Kamienica z ok.
1908-1909

AGAD, zb. kart., sygn. 493-176;
APK, AMK, sygn. 1889.
Piętrowy dom mieszkalny o
pięcioprzęsłowej, symetrycznej
fasadzie powstał w zbliżonym
okresie do domu Jenerów,
zapewne z późniejszą
rozbudową o pomieszczenia
mieszkalne w partii poddasza,
oświetlane przez wystawki od
strony podwórza. Skromne
opracowanie architektoniczne
fasady, otynkowanej w latach
30. XX wieku.
Piętrowy dom mieszkalny o
siedmioprzęsłowej elewacji,
podobnie jak sąsiednie obiekty
powstał zapewne w pierwszych
latach po przyłączeniu tej części
Ogrodów do Kalisza, z
wycofaniem linii zabudowy
Podgórza o kilka metrów na
południe (lub w roku 1902, zob.
archiwalia). Skromna elewacja
otrzymała jedynie tradycyjny
podział gzymsem oraz
zaznaczenie osi lizenami, a
także płyciny podokienne.
Zwraca uwagę oryginalny balkon
z secesyjną metaloplastyką.

Budynek do
zachowania i
rewaloryzacji, z
zachowaniem
podziałów ramowych,
gzymsów oraz
zachowanej stolarki
drzwiowej czy na klatce
schodowej.

Kamienicę należy
poddać renowacji
zachowując skromny
detal (w tym
metaloplastykę,
stolarkę), a także
rozwiązać problem
tynkowania bądź nie
elewacji podwórzowej.

W okresie międzywojennym
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mieściło się tu 9 mieszkań 1pokojowych i jedno 2-pokojowe.
Podgórze 14

960

Kamienica z ok.
1908-1909

Podgórze 12

958

Kamienica z
1910-1911 roku,
rozbudowana w
latach
międzywojennych

Wronia 1

UWAGI
OGÓLNE

1541

Kamienica z ok.
1910

APK, AMK, sygn. 1881
Piętrowa kamienica o wąskiej,
czteroprzęsłowej elewacji
przyulicznej i nieco bogatszym
niż w domach sąsiednim
wystroju powstała po 1906 roku.
Asymetryczna fasada zachowała
oryginalną stolarkę drzwiową,
tradycyjne podziały okien oraz
rozbudowane gzymsy i pilastry
w artykulacji skrajnego przęsła.
Dwupiętrowy, narożnikowy dom
o czteroprzęsłowych elewacjach
bocznych podzielonych na
boniowany cokół i wyższe piętra,
artykułowanych lizenami,
zbudowano w latach 1910-1911
według projektu A. Hermana,
tylko częściowo wykonanego co
do wystroju elewacji. W 1921
roku kamienicę otynkowano, a w
1930 roku zatwierdzono projekt
jej rozbudowy o skrzydło od
strony Wroniej (A. Nestrypke).
Nowy segment rozwiązano jako
czteroprzęsłowy, o analogicznej
wysokości jak starsza część, z
dwoma balkonami na piętrze
pierwszym i drugim. Elewacje
zostały co prawda
zharmonizowane w projekcie
Nestrypke, ale do dziś nie
wykonano dekoracji fasady
nowej części.
APŁ, RGK, sygn. 8363, s. 546547;
APK, AMK, sygn. 1880.
Piętrowy dom posadowiony na
wysokich suterenach
(nachylenie terenu) powstał
około 1910 roku, w czasie
parcelacji ostatnich elementów
dawnego folwarku i wytyczania
obecnej ulicy Wroniej.
Czteroprzęsłowa elewacja
zachowała skromne podziały
architektoniczne i
międzywojenny tynk.

Dom wymaga
konserwacji detali
fasady w ramach
rewaloryzacji, wraz z
sąsiednimi kamienicami
po stronie zachodniej
tworzy jednolity gabaryt
małomiasteczkowej,
skromnej zabudowy
przedmieścia z
początków XX wieku.
Kamienica stanowi
wartościowy przykład
jednej z faz architektury
wczesnomodernistycznej w Kaliszu przed
1914 rokiem. Posiada
zachowaną w znacznej
mierze stolarkę
drzwiową oraz
metaloplastykę krat na
dwuczęściowej klatce
schodowej wykładanej
lastrykiem. Dom
wymaga remontu i
rewaloryzacji z
zachowaniem i
uwypukleniem jego
wartości zabytkowych,
bez zmian w zakresie
kompozycji czy
gabarytu.
Międzywojenne
skrzydło pozostało do
dziś nieotynkowane –
należy opracować
rozwiązanie
konserwatorskie.
Kamienica stanowi
fragment uskokowo
ukształtowanej pierzei
zachodniej ulicy
Wroniej i wymaga
rewaloryzacji z
zachowaniem
ukształtowania
architektonicznego
fasady.

W działaniach rewitalizacyjnych należy zachować i poddać renowacji większą część
zabudowy obrzeżnej kwartału. Za pożądane pod względem urbanistycznym wydaje się
ewentualne uzupełnienie zabudowy w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej i Ogrodowej
– nowymi budynkami o współczesnej formie. Wnętrze kwartału warto potraktować jako
obszerny, wewnętrzny zieleniec – z sanacją obiektów gospodarczych, nowymi
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przestrzeniami parkingowymi i ewentualnym ukształtowaniem tej przestrzeni jako
współdzielonej między sąsiednimi nieruchomościami i zazielenionej.
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3.3. Kwartał „C”

Fot. 56-57. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Kwartał „C”, model Kalisza z systemu
Google Maps

70

EKSPERTYZA W ZAKRESIE HISTORII REJONU ULIC PODGÓRZE
i JABŁKOWSKIEGO W KALISZU Z OCENĄ WALORÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
ZESPOŁU PRZESTRZENNEGO

KWARTAŁ „C”
ograniczony ulicami Kopernika, Podgórzem, Gołębią i Jabłkowskiego,
zawiera 8 nieruchomości
ADRES
Kopernika 13

Kopernika 15

GEZ
561

562

OBIEKT
Dawna łaźnia
publiczna i
siedziba
Kaliskiego
Oddziału WTH,
1910-1911

Kamienica z ok.
1900 roku.

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Wolnostojący, parterowy gmach
łaźni z suterenami i poddaszem
skrytym w wysokim,
czterospadowym dachu, o
oryginalnej architekturze
nawiązującej do
Reformarchitektur i propozycji
nowoczesnej architektury
mieszkaniowej opartej o wzorce
wernakularne (cottage style, styl
1800) powstał w latach 19101911. Projekt sporządzili
architekci Zenon Chrzanowski,
Marcin Hajman i Janusz
Dzierżawski. Działkę pod
budowę obiektu przekazały
władze miasta w 1908 roku.

Unikatowy na obszarze
Kalisza obiekt, niestety
zapomniany i
niedoceniany pod
względem nowatorstwa
formy i funkcji –
publicznej łaźni
społecznej z ogrodem
jordanowskim dla
dzieci.

Budynek funkcjonował jeszcze
długo po II wojnie światowej,
wypełniając swoją pierwotną
funkcję. Około 2008 roku został
nadbudowany o jedno piętro i
utrzymaniem zabytkowej formy,
z dostosowaniem do celów
usługowych.
Dwupiętrowy dom narożny
rozpoczyna pierzeję zachodnią
ulicy Kopernika na tym odcinku,
cechującą się wyrównanym
gabarytem. Neorenesansowa
elewacja o asymetrycznej
kompozycji – ze skrajną osią o
szerszych oknach, z przejazdem
bramnym – posiada dodatkowo
ślepą ścianę północną od strony
działki nr 13, opracowaną
architektonicznie. Zastrzeżenie
„prawa do światła” na rzecz
sąsiada oraz budowa
wolnostojącego gmachu łaźni na
działce nr 13 – należy powiązać
z wykonaniem unikatowego w
Kaliszu rozwiązania z
parawanowymi, ślepymi
ścianami ogniowymi domów
Kopernika 15 i Jabłkowskiego 2.

Budynek wymaga
zachowania w obecnej
formie, z
wmontowaniem w
elewacji tablicy
informacyjnej o jego
przeszłości – z
ukazaniem ikonografii,
przedstawiającej
pierwotny wygląd
gmachu.

Budynek posiada
wtórne balkony i w
nikłym stopniu
zachowaną stolarkę
okienną, zastąpioną
współczesnymi oknami
o podobnych
podziałach. Kamienica
cechuje się ciekawą
elewacją także od
dziedzińca, gdzie
ulokowano płytki ryzalit
klatki schodowej.
Dom do zachowania w
obecnej formie, z ew.
możliwością
rozważenia przebicia
części otworów
okiennych (?) od strony
północnej – lub też
utrzymaniem tego
ciekawego, choć
zapewne
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niefunkcjonalnego dla
mieszkańców
rozwiązania.

Kopernika 17

563

Kamienica z około
1907 roku

Dwupiętrowy dom z
mieszkalnymi suterenami, o
dziewięcioprzęsłowej elewacji
przyulicznej powstał około 1907
roku. Skromne podziały poziome
i pionowe – z boniowanym
płytowo parterem –
wyprowadzone w tynku w
okresie międzywojennym, na
bazie częściowo wykonanej
elewacji ceglanej. Z posesji w
okresie II Rzeczypospolitej
wydzielono fragment pod
przedłużenie ulicy Podgórze –
wobec czego południowa ściana
ogniowa kamienicy została
wyeksponowana, a obecnie
posiada wtórne przebicia
otworów okiennych.
APK, AMK, sygn. 1219.

Podgórze 1

950

Kaplica Zboru
Baptystów,
zbudowana w
latach 1925-1927

Jedyny na omawianym obszarze
przykład budynku o funkcji
sakralnej i drugi obiekt o funkcji
użyteczności publicznej.
Parterowy budynek z użytkowym
poddaszem ulokowany w głębi
działki – w ogrodzie –
zaprojektował Albert Nestrypke.
Budowa miała miejsce w latach
1925-1927, a otynkowanie
budynku przypadło na 1934 rok.
Dobrze zachowany do dziś
interesujący przykład
architektury kaliskich związków
wyznaniowych z okresu
międzywojennego,
zaprojektowany w konwencji
zbliżonej do wcześniejszego
budynku łaźni Towarzystwa
Higienistów i w jej sąsiedztwie.
APK, AMK, sygn. 490.

Uwagi i bliższego
rozpoznania wymagają
budynki gospodarcze
na dziedzińcu – z
możliwością ich cz.
wyburzenia w
przyszłości.
Podobnie jak dom nr
15, dom prezentuje typ
dwupiętrowej, dość
solidnej kamienicy
mieszczańskiej z
początków XX wieku,
charakterystycznej w
Kaliszu dla ulic
głównych i śródmieścia
(za wyjątkiem enklaw o
wielkomiejskim
charakterze, jak np.
ulica K. Pułaskiego).
Budynek posiada cz.
zachowaną dawną
klatkę schodową z
metaloplastyką i
stolarką, ale np. wtórne
balkony (po 1945).
Kamienica do remontu
konserwatorskiego i
zachowania, z
usunięciem
zniszczonych
drwalników na
podwórzu.
Obiekt i forma
zagospodarowania
działki wymagają
ochrony i stałej opieki
konserwatorskiej;
kaplica zachowała się
do dziś w dobrym
stanie i jest nadal
użytkowana.
Nie należy zakładać
żadnych zmian w
otoczeniu budynku jak i
w samej jego formie,
które mogłyby
zniekształcić jego
ciekawą sytuację
przestrzenną oraz
samą strukturę
architektoniczną.
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Podgórze 3

951

Kamienica z ok.
1911-1914 roku

Wolnostojący, dwupiętrowy dom
mieszkalny zbudowała
najprawdopodobniej rodzina
Ciszewskich po 1911 roku, ale
przed wybuchem I wojny
światowej. Od 1917 roku
właścicielami kamienicy były
rodziny żydowskie. Elewacje
dwupiętrowego budynku cechują
się asymetrycznością i
zastosowaniem różnorodnych
typów wykrojów otworów
okiennych oraz nadbudową
wystawki 3. piętra w skrajnych
osiach od strony Podgórza.
Ścięty narożnik z balkonami
(wtórnymi) oraz zastosowanie
skromnych podziałów
architektonicznych i
zredukowanych sterczynsłupków ponad gzymsem
wieńczącym elewacje – to
kolejne cechy wyróżniające
formę domu, nakrytego dwu- i
wielospadowym dachem.
W międzywojniu na posesji
działała wytwórnia wody
sodowej – w piętrowej,
oddzielnej oficynie w podwórzu.

Jabłkowskiego
2

495

Kamienica z ok.
1904-1906 roku

APK, AMK, sygn. 1873.
Dwupiętrowy, wolnostojący dom
przy wąskim, początkowym
odcinku wschodnim ulicy
Jabłkowskiego cechuje się
interesującym opracowaniem
architektonicznym elewacji.
Podobnie jak w domu pod
adresem Kopernika 15, od
strony posesji stowarzyszenia
higienicznego pozostawiono
ślepą ścianę, którą jednakże
udekorowano rytmem pozornych
otworów okiennych i podziałami
ramowymi jak w pozostałych
elewacjach przyulicznych domu.
Po zachodniej stronie granicy
działki przebiega wąski odcinek
uliczki Gołębiej – w linii
granicznej znajduje się ślepa
ściana ogniowa kamienicy.
Budynek gospodarczy na
posesji powstał w 1921 roku.

Budynek o
wartościowej
architekturze, z
zachowanymi
oryginalnymi
podziałami elewacji i
częścią detalu
architektonicznego,
wymaga kompleksowej
modernizacji i
rewaloryzacji pod
nadzorem
konserwatorskim.
Należy ew. przemyśleć
kwestię rozwiązania
niekorzystnego akcentu
– ślepej ściany domu
od strony wschodniej –
w sposób
satysfakcjonujący dla
właścicieli sąsiednich
działek.
Pożądane byłoby
przeprowadzenie
rewaloryzacji podwórza
i jego
zagospodarowanie po
konsultacji z
mieszkańcami.
Zachowana do dziś
forma podziałów fasad
(gzymsy, płytkie,
pasmowe boniowanie
parteru, wyróżnienie
narożnika balkonem,
płytkie, rysunkowe
detale opraw otworów
okiennych) zasługuje
na uwagę i ochronę.
Obszerna posesja
przylegająca do działki
Podgórze 3 winna
zachować zielony,
ogrodowy charakter.

APK, AMK, sygn. 1138.
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UWAGI
OGÓLNE

W obrębie tego nieregularnego bloku zabudowy znajdują się unikatowe w skali obszaru i
tej części miasta budynki – dawna łaźnia oraz kaplica Baptystów. Projektowane przez
wziętych i interesujących architektów związanych z Kaliszem, prezentują nurty
wczesnomodernistycznej, „zreformowanej” architektury związanej z koncepcjami
nowoczesnego domu dla klasy średniej z ok. 1900 roku oraz niemiecką
Reformarchitektur. Unikatowe w skali miasta jest również rozwiązanie architektoniczne
ślepych ścian kamienic na działkach sąsiadujących z dawną łaźnią. Wartościowym
architektonicznie obiektem jest również kamienica na rogu Podgórza i Gołębiej o
asymetrycznie ukształtowanych elewacjach i wczesnomodernistycznych cechach, które
pozwalają wiązać projekt domu z A. Hermanem – architektem miejskim Kalisza przed
1914 rokiem. Pozostałe, dwupiętrowe kamienice wpisują się urbanistycznie w gabaryty
zabudowy ulic Kopernika i Jabłkowskiego.
Należy rozwiązać uliczkę Gołębią jako wewnętrzny pasaż pieszy, powiązany z
przedogródkami domów po stronie zachodniej. W obrębie kwartału nie ma raczej
możliwości lokalizowania nowych inwestycji czy przebudowywania istniejących domów
(nadbudowy, itp.). Postuluje się zwrócenie uwagi na problem parterowej,
substandardowej zabudowy gospodarczej w podwórzach i dziedzińcach – jej wymianę
bądź modernizację w ramach pożądanego, systemowego ukształtowania elementów
zagospodarowania przestrzennego i funkcji podwórek w drodze konsultacji z
mieszkańcami.
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3.4. Kwartał „D”

Fot. 58-59-60. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Kwartał „D”, model Kalisza z systemu
Google Maps, widoki od południa i północy
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KWARTAŁ „D”
ograniczony ulicami Gołębią, Podgórzem, Ogrodową, Aleją Wojska Polskiego, Jabłkowskiego,
zawiera 29 nieruchomości, w tym 5 należących do Miasta Kalisza, a 3 ze współwłasnością
ADRES
Gołębia 1

GEZ
357

OBIEKT
Kamienica z ok.
1900 roku

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Dwupiętrowy dom o
siedmioprzęsłowej elewacji
frontowej ze skromnym
neorenesansowym detalem
(pasy gzymsów, boniowanie
trójkątne naczółki nad oknami)
powstał po 1900 roku w trakcie
parcelacji folwarku „Glapigórka”,
na posesji przy granicznej
uliczce łączącej Jabłkowskiego i
Podgórze.

Kamienica w toku
rozlicznych przebudów
utraciła spójność
wystroju elewacji
frontowej, a od strony
podwórza pozostaje cz.
nieotynkowana. Dom
wymaga renowacji
zgodnej ze standardami
konserwatorskimi.

Jak w przypadku wielu domów w
tej dzielnicy, w okresie
międzywojennym panowały tu
złe warunki mieszkaniowe –
szczególnie zagrzybione były
sutereny – a część lokatorów nie
płaciła w ogóle komornego.
Niemal codziennością wedle
archiwaliów były także konflikty z
sąsiadami.
Od północy do ślepej ściany
domu do niedawna przylegał
ogród na zapleczu działki
Jabłkowskiego 4. Na części
elewacji kamienicy w nieznanym
okresie powstał obraz z
pejzażem w otoku, stanowiący
zamknięcie ściany drewnianej
altanki, rozebranej ok. 2016 roku
podczas wycinki ogrodu.
APK, AMK, sygn. 990.

Gołębia 3

358

Kamienica z ok.
1900 roku

Dwupiętrowa,
dziewięcioprzęsłowa kamienica
powstała w zbliżonym do
sąsiedniego domu czasie.
Czteroprzęsłowa fasada
wykonana w ścianie od strony
ulicy Podgórze jest w większości

Budynek wraz z
domem Gołębia 3
posiada przedogródek
– kilkumetrowej
głębokości pas
wydzielony pod
poszerzenie ulicy
Gołębiej, ostatecznie
niezrealizowane.
Rozwiązanie to stwarza
możliwość utrzymania i
wzbogacenia zieleni
przed domami po ich
renowacji.
W partii podwórzowej
nadbudówka i facjatka
w dachu – należy
rozważyć ich usunięcie
lub przebudowę.
Zachowany relikt
malowidła
krajobrazowego w
dawnej altance
ogrodowej na ścianie
kamienicy od strony
posesji Jabłkowskiego
4 wymaga
natychmiastowego
zabezpieczenia,
konserwacji i
zachowania.
Budynek należy
zachować i w trakcie
modernizacji poddać
renowacji, z
ewentualnym
przywróceniem
skromnego wystroju
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Podgórze 5

952

Kamienica z ok.
1900 roku

ślepa, a elewacja podwórzowa
do dziś pozostała
nieotynkowana. Choć oba domy
posiadają zbliżony gabaryt,
kamienica nr 3 w nieustalonym
czasie utraciła niemal cały
wystrój elewacji, który pierwotnie
był zbliżony do domu pod
adresem nr 1.

architektonicznego,
harmonizującego z
domem nr 1. Elewacja
podwórzowa pozostaje
nieotynkowana i
zasadność jej
tynkowania wydaje się
istotna w kontekście
modernizacji domu.

Ponadto dom nr 3 do czasu
budowy odwodnienia ulicy
Podgórze i infrastruktury ulicznej
był często podmywany wodami
opadowymi i ściekami z
sąsiednich, wyżej położonych
posesji, przez co w okresie
międzywojennym panowały w
nim złe warunki mieszkaniowe.

W podwórzu znajduje
się parterowy budynek
gospodarczy do
wyburzenia lub
modernizacji.

APK, AMK, sygn. 991.
Dwupiętrowy, dwutraktowy dom
na tej wąskiej posesji posiada
tylko trzy przęsła i przejazd
bramny na podwórze, którego
zachodnią część zajmuje
dwupiętrowa, jednotraktowa
oficyna boczna w granicach
posesji (o ślepych ścianach
ogniowych od zachodu i
północy). Przy tylnej granicy
działki wraz z kamienicą powstał
piętrowy budynek gospodarczy z
charakterystyczną dla wielu tego
typu obiektów kaliskich
drewnianą galerią.
Fasada przyuliczna jest
niezmiernie skromna – być
może za sprawą niewłaściwie
przeprowadzonych remontów
ocalały jedynie trójkątne naczółki
nad oknami piętra, gzymsy
parapetowe i płyciny pod
częścią otworów okiennych.

Podgórze 7

954

Kamienica z ok.
1907 roku

Choć budynek ten nie
ma wartości
architektonicznej, to
jego ukształtowanie –
dom frontowy z boczną
oficyną i drwalnikamikomórkami w miejscu
oficyny tylnej – jest
nietypowe na obszarze
„Glapigórki” i zasługuje
na ochronę.
Obiekt wymaga prac
konserwatorskich i być
może – w razie
odnalezienia śladów
pod tynkiem fasady –
częściowego
przywrócenia wystroju.
Warto zachować cały
zespół zabudowań,
poddając je jednakże
modernizacji.

APK, AMK, sygn. 1875.
Działki w tej części folwarku
Hajmana i Dancygiera
wyodrębniano i sprzedawano
około 1904 roku. Piętrowa,
małomiasteczkowa kamienica z
boczną oficyną po stronie
zachodniej i przejazdem na
podwórze od wschodu powstała
w 1907 roku.

Po modernizacji w
drugiej połowie XX
wieku – z przebudową
fasady i wyburzeniem
oficyny – kamienica
straciła swój pierwotny,
małomiasteczkowy
charakter oraz detale
fasady.

Dom otynkowano dopiero w
latach międzywojennych,

Budynek stanowi
zamknięcie osi ulicy
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nieznany jest pierwotny
charakter siedmioprzęsłowej
fasady – obecnie pozbawionej
ozdób/opracowania
architektonicznego, o
przekształconych otworach
okiennych.
APK, AMK, sygn. 1877.

Wroniej.
Oprócz prac
rewaloryzacyjnych
jednym z możliwych
scenariuszy jest
dopuszczenie do jego
rozbudowy i
nadbudowy wraz z
częścią domu nr 9 – do
wysokości 2kondygnacyjnego
segmentu zachodniego
domu nr 9 – z
nawiązaniem do
dawnych podziałów
okiennych i ramowych
elewacji. Warto też
rozważyć rozbudowę
domu w kierunku
wschodnim –
zabudowę wjazdu na
podwórze, z aranżacją
bramy przejazdowej.
Zmiany te pozwoliłyby
na stworzenie zwartej
pierzei północnej
Podgórza na tym
odcinku.

Podgórze 9

956

Kamienica z ok.
1907 roku

Działki w tej części folwarku
Hajmana i Dancygiera
wyodrębniano i sprzedawano
około 1904 roku. Piętrowa,
bardzo skromna kamienica
została zbudowana
prawdopodobnie około 1907
roku, składając się z dwóch
części – dwupiętrowego
segmentu zachodniego (dwa
przęsła) oraz piętrowego
fragmentu wschodniego,
prawdopodobnie
sharmonizowanego z domem nr
7 (trzy przęsła).

Innego rodzaju
ingerencją byłoby
dopuszczenie do
zastąpienia kamienicy
nowym budynkiem o
maks. 2kondygnacyjnej bryle i
współczesnej
architekturze,
sharmonizowanej
gabarytowo z 2-p. linią
zabudowy pierzei.
Proponuje się rozważyć
możliwość nadbudowy
i/lub rozbudowy domu
do wysokości 2 pięter,
ustalonej przez
istniejący segment.
Ponadto wskazane
byłoby przestudiowanie
możliwości
dopuszczenia
rozbudowy domu w
kierunku zachodnim, z
połączeniem ze ścianą
ogniową kamienicy nr
11 – ale w przypadku
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Być może w trakcie budowy
projektowanego domu 2piętrowego ograniczono jej
zakres, ostatecznie przerywając;
do dziś wyższa część ma od
wschodu drewnianą ścianę na
poziomie strychu.

„plomby” urbanistycznej
należałoby brać pod
uwagę wprowadzenie
form architektury
współczesnej,
oczywiście z
obostrzeniami
konserwatorskimi.

Dom otynkowano w okresie
międzywojennym.
Podgórze 11

Podgórze 13

Podgórze 15

957

959

961

Kamienica z ok.
1900 roku

Kamienica z ok.
1910 roku

Kamienica z 1912
roku.

APK, AMK, sygn. 1879.
Siedmioprzęsłowy, dwupiętrowy
dom frontowy o niewyszukanej
kompozycji architektonicznej
fasady z bramą przejazdową na
osi i parterowymi budynkami
gospodarczymi na zapleczu
powstał w pierwszej dekadzie
XX wieku na gruntach
parcelowanego folwarku.
Elewacja prawdopodobnie
otrzymała tynki w latach
międzywojennych, ale wskutek
powojennego skucia i
zaniechania remontu zostały
one w większości zniszczone.
Siedmioprzęsłowy, dwupiętrowy
od strony ulicy a trzypiętrowy od
strony podwórza dom jest nieco
wyższy od kamienicy nr 11, co
tworzy „schodkową” linię
gabarytu pierzei Podgórza. Oś
symetrii fasady wyodrębniono
prostymi, zredukowanymi
pilastrami; w części zachowała
się oryginalna brama
przejazdowa.

Trzypiętrowy dom rodziny
Woldańskich powstał w 1912
roku na działce zakupionej dwa
lata wcześniej.
Pięcioprzęsłowa elewacja
otrzymała artykulację lizenami i
szersze przęsła skrajne,
zaopatrzone w okna weneckie –
a także 5 balkonów. Zwracają
uwagę, wykonane w dość dobrej
jakości cegle, płyciny i fartuszki
pod oknami, które choć
posiadają współczesne przęsła i
szyby, to nawiązują do dawnych
podziałów.

Dom wymaga renowacji
pod opieką
konserwatorską, z
przywróceniem
prostych,
neorenesansowych
motywów fasady.

Skromną architekturę
kamienicy należy
utrzymać i poddać
konserwacji, a wnętrza
– jak w przypadku wielu
domów w dzielnicy –
winny być przedmiotem
modernizacji.
Na dziedzińcu
zabudowa gospodarcza
z czasu powstania
domu, do modernizacji
lub zastąpienia nową.
Zachowana do dziś w
dość dobrym stanie
kamienica o ciekawej
architekturze jest
najwyższym domem
przy ulicy Podgórze i
akcentem pierzei
północnej, a także
całego wnętrza
ulicznego. Winna
zostać zachowana, z
sugestią odstąpienia od
tynkowania elewacji
przyulicznej – a raczej
konserwacji ceglanego
licowania. W podwórzu
znajdują się budynki
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Budynek miał być tynkowany w
latach 30. XX wieku, ale z
powodu kłopotów finansowych
właściciela nie zrealizowano
nakazu miejskich władz
budowlanych. W 1939 roku
została zaprojektowana
gruntowna modernizacja
wyposażenia i wnętrz domu.
Podgórze 17

Podgórze 19

Ogrodowa 3

963

965

861

Kamienica z ok.
1910 roku.

Kamienica z ok.
1908 roku (?).

Kamienica z ok.
1900 roku (?)

APK, AMK, sygn. 1885.
Dwupiętrowy dom (z
nadbudowanym cz. piętrem
trzecim od podwórza) o
czteroprzęsłowej elewacji z
przejazdem bramnym
ulokowano na wąskiej działce,
przy zachodniej granicy
dawnego folwarku
parcelowanego przez Hajmana i
Dancygiera.
Przykład skromnej kamienicy z
ok. 1910 roku.
Małomiasteczkowy, piętrowy
dom o pięcioprzęsłowej elewacji
z facjatkami w dwuspadowym
dachu powstała w oparciu o
projekt zbliżony do planu
Władysława Stachlewskiego dla
P. Jenera (Podgórze 20, 18) z
1908 roku. Jak we wszystkich
tego rodzaju kamienicach,
mieszkania były bardzo
skromne, a opracowanie fasady
ograniczone w zasadzie do
gzymsów i obramowań
listwowych wokół okien.

Małomiasteczkowa, piętrowa
kamienica frontowa od strony
Ogrodowej pochodzi
najprawdopodobniej z
pierwszych lat XX wieku.
Powstała na zachodnich
peryferiach Podgórza, przy
drodze do wsi Ogrody, przy
której zbudowano w I ćwierci XX

gospodarcze i
parterowy dom
mieszkalny po stronie
zachodniej, o cechach
budownictwa
wiejskiego (?) – do
dokładniejszego
rozpoznania i
renowacji.
Budynek należy poddać
modernizacji i
renowacji, z
zachowaniem gabarytu
i elementów
architektury fasady.

Budynek wymaga
kapitalnego remontu, a
okna parteru znajdują
się dość nisko nad
poziomem ulicy.
Warto rozważyć różne
scenariusze
dopuszczalnych
ingerencji na obszarze
posesji, której
niewielkie podwórze
jest szczelnie
obudowane
parterowymi budynkami
gospodarczymi.
Pośród wariantów:
rewaloryzacja i
zachowanie obecnej
formy, nadbudowa o
jedną kondygnację,
połączona z
uporządkowaniem bryły
sąsiedniego domu
Ogrodowa 3.
Dom stanowi
charakterystyczny
element dawnego
pejzażu ulicy
Ogrodowej, przeciętej
przez budowę Alei
Wojska Polskiego.
Z drugiej strony, po

80

EKSPERTYZA W ZAKRESIE HISTORII REJONU ULIC PODGÓRZE
i JABŁKOWSKIEGO W KALISZU Z OCENĄ WALORÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
ZESPOŁU PRZESTRZENNEGO

wieku wiele podobnych domów,
zamieszkanych głównie przez
rzemieślników, wyrobników,
rodziny robotnicze.
Po 1920 roku dom
rozbudowano, tworząc skrzydłooficynę od strony ulicy
Podgórze, o wysokości 2 niskich
pięter i niefunkcjonalnym
układzie.

Współczesny, piętrowy budynek
usługowo-mieszkalny o typie
zabudowy szeregowej.

Warto rozważyć
dopuszczenie
modernizacji i
przebudowy obiektu –
np. z zachowaniem
piętrowej elewacji
korpusu od strony
Ogrodowej – i wymianą
zabudowy na posesji
na nową, z
ewentualnym
powiązaniem z
budynkiem Podgórze
19. Kwestie te
wymagają jednakże
analizy
konserwatorskiej.
Brak zaleceń z punktu
widzenia
konserwatorskiego.

W 1924 roku rodzina Florczaków
planowała tu budowę piętrowego
domu własnego o ciekawej
architekturze (projekt
Brzezińskiego i Gmurowskiego),
ale nieustalone przeznaczenie
działki w sporządzanym
wówczas planie regulacyjnym
miasta uniemożliwiło inwestycję.

Niezagospodarowane
działki lub ich
fragmenty na obszarze
zachodnich krańców
kwartału znajdują się w
sąsiedztwie ruchliwej
trasy ruchu
tranzytowego (Aleja
WP).

Posesja pozostała
niezabudowana do chwili
obecnej.

Wobec tego należy
przeanalizować
krytycznie ewentualne
możliwości
dopuszczenia tu
odsuniętej o trasy,
nowej zabudowy
usługowej, która
mogłaby uzupełnić
„wyrwę” w
zagospodarowaniu
kwartału – albo
wprowadzić na tym
obszarze np. zieleń
osłonową.
Kamienica stanowi
wartościowy
architektonicznie
przykład zabudowy
przedmieścia Ogrody i
jednocześnie fragment

Po regulacji ulicy Podgórze okna
parteru domu znalazły się
niewiele ponad linią chodnika.
Niewielkie podwórko zacieśnia
budynek gospodarczy.

Ogrodowa 5

brak

Ogrodowa 7

brak

Budynek
mieszkalnousługowy z ok.
2000 roku
Niezabudowana
posesja

APK, AMK, sygn.1893.

Jabłkowskiego
22

516

Kamienica z ok.
1900 roku

dość przypadkowej
rozbudowie kamienica
stanowi obecnie obiekt
pozbawiony większych
wartości
architektonicznych.

Fasada tego dwupiętrowego,
siedmioprzęsłowego domu o
dość bogatym programie
dekoracyjnym architektury
oparta jest w kompozycji o
motywy obiegowe dla
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mieszczańskiego neorenesansu
popularnego w Kaliszu w latach
1870-1910. Ciekawym
elementem budynku jest nie
tylko balkon o neoregencyjnej
metaloplastyce, ale i
podwyższone ponad suterenami
wyjście na osi budynku, z
poprzedzającymi je schodami.
Do dziś okna zachowały
tradycyjne podziały z lufcikami.

Jabłkowskiego
20

514515

Kamienica z ok.
1902 roku.

południowej, zwartej
pierzei ulicy
Jabłkowskiego na jej
szerokim odcinku.
Wymaga działań
modernizacyjnych i
rewaloryzacji wystroju
architektonicznego, a
także rozstrzygnięcia
sprawy elewacji
podwórzowej.

Dom zamykał od zachodu
zabudowę ulicy Jabłkowskiego i
w latach 80. XX wieku znalazł
się w bliskim, niekorzystnym
sąsiedztwie Alei WP – od której
strony widnieje ślepa ściana
ogniowa z oknami jedynie w
partii strychu. Na podwórzu
zachował się parterowy budynek
mieszkalno-usługowy (z 20-lecia
międzywojennego?). Elewacja
kamienicy od strony podwórza
pozostała do dziś
nieotynkowana.

Postulowane jest
rozpoznanie możliwości
wprowadzenia
ewentualnej osłony z
zieleni od strony Alei
WP – lub zastosowania
innego rozwiązania,
powiązanego z
ewentualną nową
zabudową w rejonie
działki Ogrodowa 7 i
sąsiedniej.

Trzypiętrowy dom mieszkalny z
suterenami, o
siedmioprzęsłowej, symetrycznej
elewacji neorenesansowej z
przejazdem bramnym na osi jest
najwyższym obiektem w tej
pierzei ulicy Jabłkowskiego.

Zabudowa posesji
wymaga gruntownej
odnowy i modernizacji
–aw
zagospodarowaniu
podwórza –
uporządkowania.

Obszerna działka prostokątna
została wydzielona w 1900 roku
z gruntów dołączonych do
folwarku Mały Dobrzec i
parcelowanych przez Hajmana i
Dancygiera.

Kamienica frontowa
winna zostać poddana
dokładnej rewaloryzacji,
być może z
przywróceniem
balkonów do
prawdopodobnych form
neorokokowych
(obecne są wtórne,
wymienione po 1945
roku).

W 1918 roku dom kupiła rodzina
Silberbergów. Salomon
Silberberg prowadził na posesji
fabrykę tasiemek i koronek
„Taśmopol”, ale mała wytwórnia
haftów i koronek działała tu już
przed 1914 rokiem. Na
podwórzu domu znajdowała się
fabryka, olejarnia, drwalnik,
wozownia (budynki te w formie
oficyn – ślepymi ścianami
zwrócone są w kierunku działki
nr 22). Posesja nr 20 w latach
międzywojennych należała do
najbardziej „uprzemysłowionych”
w tej części miasta, działały tu
liczne warsztaty rzemieślnicze i

Problemem tej posesji i
północnej części
kwartału „D” są budynki
na zapleczach – dawne
zakłady rzemieślnicze,
wytwórcze itp. – dla
których albo należy
spróbować znaleźć
nowe, nieuciążliwe dla
mieszkańców stałych
rozwiązanie, albo
przeznaczyć je w
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małe zakłady – aż do Wielkiego
Kryzysu.
Jabłkowskiego
18

511513

Kamienica z ok.
1900 roku

APK, AMK, sygn. 1153.
Dwupiętrowy dom o
czteroprzęsłowej elewacji
przyulicznej z przejazdem
bramnym nie odbiega w
skromnym wystroju od
charakterystycznej na tym
obszarze „średniej” obiegowych
motywów neorenesansowych,
chętnie używanych na przełomie
XIX-XX wieku przez architektów
kaliskich takich jak J.
Chrzanowski czy W.
Stachlewski.
W głębi wąskiej działki
zbudowano – zapewne w
zbliżonym czasie do powstania
budynku frontowego – podobny
gabarytem drugi tom „tylni”.
Między nimi znalazła się
zabudowa gospodarcza, m. in.
posiadająca oddzielny wpis w
GEZ pralnia.

Jabłkowskiego
16

Jabłkowskiego
14 i 14a (w
podwórzu)

509510

507

Kamienica z ok.
1900 roku

Kamienica z ok.
1900 roku

Trzypiętrowa, pięcioprzęsłowa
kamienica posiada zachowany,
neorenesansowy wystrój
elewacji, sharmonizowany z
pozostałymi czynszówkami w tej
części ulicy.
W podwórzu, oprócz budynków
gospodarczych, znajduje się
połączony ścianą ogniową z
sąsiednim domem nr 18
budynek tylny o wysokości
dwóch pięter.
Piętrowy, skromny dom frontowy
typu małomiasteczkowego o
siedmioprzęsłowej elewacji mógł
powstać już na początku XX
wieku, w pierwszej fazie
urbanizacji tej dzielnicy.
Zabudowa działki została w
okresie międzywojennym
uzupełniona o oficynę
równoległą do domu frontowego,
otoczoną ogrodem (ob. 14a).

części do wyburzenia.

Kamienica winna
zostać przeznaczona
do zachowania i
rewaloryzacji –
zarówno dom frontowy,
jak i tylni.
Warto poszukać
możliwości wyburzenia
położonych przy
południowej granicy
posesji obiektów
gospodarczych i
urządzenia ogrodu.
Do zagospodarowania
pozostaje budynek
gospodarczy (dawna
pralnia), również wart
zachowania – pod
warunkiem znalezienia
nowej funkcji wspólnie
z mieszkańcami.
Problemem
adaptacyjnym mogą
być niskie lokale
parteru w domu
frontowym.
Zalecenia jak w
przypadku domu nr 18.

Należy przeanalizować
różne scenariusze
dotyczące przyszłości
zabudowy na
posesjach 14 i 14a.
Zrujnowany budynek
frontowy stanowi
gabarytową „wyrwę” w
wysokiej zabudowie
południowej pierzei
ulicy. Być może warto
dopuścić możliwość
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Budynek od kilku lat jest
wykwaterowany z powodu
fatalnego stanu technicznego.
APK, AMK, sygn. 1149.

Jabłkowskiego
12

505

Kamienica z 1904
roku.

Prostokątną działkę wydzielono
w 1898 roku, a dwupiętrowy od
strony ulicy i trzypiętrowy od
podwórza dom o
ośmioprzęsłowej, asymetrycznej
elewacji powstał
prawdopodobnie w 1904 roku
lub nieco później.
Budynek posadowiono w głębi
działki, zgodnie z poszerzoną
linią regulacyjną ulicy
Jabłkowskiego, zapewne za
namową władz miasta – i
jeszcze przed włączeniem
kwartału w granice Kalisza.
Wystrój elewacji frontowej
utrzymano w neorenesansowej
konwencji tej części ulicy –
zachował się on do dnia
współczesnego, za wyjątkiem
balkonów.
Po funkcjonującym tu w okresie
międzywojennym sklepie
spożywczym pozostały relikty
malowanej na tynku reklamy na
parterze.

Jabłkowskiego
10

501503

Kamienica z 1903
roku z oficyną i
piekarnią z okresu
międzywojennego
w podwórzu

APK, AMK, sygn. 1147.
Działkę wydzielono w 1898 roku
z terenów folwarku Dobrzec
Mały. Przez okres do 1914 roku
często przechodziła ona z rąk do
rąk w trakcie licytacji oraz
spekulacji gruntowych.
W 1903 roku powstała piętrowa,
skromna kamienica o
siedmioprzęsłowej elewacji.
Posadowioną przy południowej
granicy posesji obszerną,

jego zastąpienia nową,
współczesną
architekturą na całej
długości działki,
wysokością
sharmonizowaną z
kamienicami nr 16 i 12.
Przebadania wymaga
oficyna w ogrodzie i
możliwości jej adaptacji
bądź rozbudowy, z
dowiązaniem nowego
obiektu do ściany
ogniowej domów na
zapleczu działek nr 16 i
18.
Budynek winien zostać
kompleksowo
zrewaloryzowany z
zachowaniem
oryginalnego wystroju.
Na posesji znajdują się
garaże i ogród. Obiekty
gospodarcze wymagają
uporządkowania.
Proponuje się rozważyć
– w wypadku
dopuszczenia
rozbudowy obiektów
znajdujących się
wewnątrz kwartału –
możliwość
wprowadzenia
zabudowy w tyle
działki, dowiązanej do
ściany ogniowej oficyny
na działce nr 10, z
zachowaniem
maksymalnie 1-2
piętrowego gabarytu
zabudowy
współczesnej.
Dom frontowy wymaga
modernizacji, a jego
fasada po
wielokrotnych
przebudowach w
znacznej mierze
zatraciła pierwotny
charakter. Budynek
wymaga rewaloryzacji
oraz przemyślenia
sposobu jego
użytkowania oraz
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dziewięcioprzęsłową oficynę
nakrytą dachem pulpitowym z
dachówką dobudowano
zapewne około 1920 roku z
myślą o działalności
rzemieślniczej. W latach
międzywojennych XX wieku na
posesji funkcjonowała piekarnia
Icka Katza, dla której w latach
1935-1936 wzniesiono
oddzielny, parterowy budynek z
wysokim kominem wedle
projektu Witolda Wardęskiego.
Dom frontowy już w okresie
międzywojennym uznawano za
stary i tandetne zbudowany, a
władze miasta zamierzały go w
przyszłości zburzyć w związku z
planowanym poszerzeniem
ulicy, do czego jednakże nie
doszło.
Jabłkowskiego 8

500

Kamienica z 1901
roku

APK, AMK, sygn. 1145.
Jednopiętrowa kamienica o
ośmioprzęsłowej elewacji
przyulicznej dekorowanej
powtarzalnymi motywami
wywodzącymi się z
neorenesansu XIX-wiecznego, o
dość dobrze zachowanym
wystroju parawanowej fasady,
kryjącej obecnie skromne
mieszkania. Dom zbudowany w
1901 roku na działce
wyodrębnionej w pierwszej fazie
parcelacji folwarku przez
Hajmana i Dancygiera, przy
starym, wąskim przebiegu drogi
narolnej (Jabłkowskiego). Po jej
uregulowaniu i wybrukowaniu
parter budynku znalazł się w
niedogodnym, zaniżonym
położeniu względem poziomu
ulicy. Choć jeszcze w 1922 roku
na I p. znajdowało się duże, 5
pok. mieszkanie, dom był w
nienajlepszym stanie
technicznym w okresie
międzywojennym. W 1930 roku
inspekcja budowlana
wskazywała na zły stan dachu,
zapewne przebudowanego i
częściowo wymienionego po tej
dacie, co może być powodem
zachowanego do dziś
zróżnicowania połaci w części
zachodniej domu.

dopuszczalnych
konserwatorsko
kierunków modernizacji
(niska kondygnacja
górna).
Oficyna oraz
nieużytkowany budynek
piekarni są w lepszym
stanie, po kilkukrotnych
remontach. Stanowią
interesujące zabytki
przemysłowego wątku
historii przedmieścia
Ogrody i winny zostać
zachowane, a piekarnia
– zaadaptowana do
nowej, np. kulturalnej
albo usługowej funkcji,
o ile znajdzie się taka
możliwość.

Zwarty ciąg domów o
numerach 4-10 cechuje
się podobnym
gabarytem i sposobem
zabudowy –
dwutraktowymi,
pozbawionymi oficyn
budynkami frontowymi
o małomiasteczkowym
charakterze, z niskimi
kondygnacjami i
zastosowaniem
„parawanowych” fasad
od strony bardzo
wąskiej na tym odcinku
ulicy.
Domy te stanowią
świadectwo pierwszego
etapu parcelacji po
1896 roku do ok. 1902.
Należy przeznaczyć je
do rewaloryzacji,
opracowując
koncepcyjnie i
praktycznie problem
niskich kondygnacji,
szczególnie parterów,
cz. położonych poniżej
poziomu ulicy.
Prawdopodobna jest
częściowa wymiana
zabudowy – podczas
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Jabłkowskiego
6, 6a

498

Kamienica z ok.
1896-1900 roku.

APK, AMK, sygn. 1143.
Jednopiętrowa kamienica z
ośmioprzęsłową, skromną
elewacją powstała krótko po
wyodrębnieniu działki
budowlanej z dawnego folwarku.
Niestety, dom w typie
małomiasteczkowym ulokowano
w samej linii granicznej posesji
wraz z sąsiednimi budynkami
tworząc wąski „korytarz” uliczki.
W 1908 roku J. Chrzanowski
sporządził projekt rozbudowy
domu o jedno przęsło w
kierunku wschodnim (z budową
bramy) oraz dostawienie oficyn
wokół podwórza. Dom
rozbudowano, rezygnując
jednak z budowy oficyn.
W 1934 roku W. Wardęski
zaprojektował dla Władysława
Górnego pawilon wędliniarni w
tyle działki, zachowany do dziś
(6a).

modernizacji – na
nową, ale z
koniecznością
zachowania gabarytu
czy historycznych
fasad, choć rodzi to
problem aranżacji
pomieszczeń parteru i
ich funkcjonalności.
Wszystkie domy stoją
na obszernych,
prostokątnych
działkach o niskim
stopniu intensywności
zabudowy.
Możliwa jest więc
likwidacja lub adaptacja
budynków
gospodarczych i
powiększenie
zieleńców.

Po regulacji ulicy problemem
budynku jest nisko położony
parter.
Na działce wydzielonej 6a
międzywojenne oficyny
kamienicy.

Jabłkowskiego 4

496

Kamienica z ok.
1896-1900 roku.

APŁ, RGK, sygn. 8363, k. 38.
APK, AMK, sygn. 1142.
Dwupiętrowa kamienica
powstała w wąskiej, „niwowej”
linii zabudowy około 1900 roku,
w pierwszej fazie parcelacji.
Siedmioprzęsłowa fasada ma
bardzo ograniczony wystrój
architektoniczny z gzymsami i
boniowaniem. Od wschodu dom
ślepą ścianą przylega do
wąskiego przejścia Gołębiej.
APK, AMK, sygn. 1140.

UWAGI
OGÓLNE

Rozległy kwartał „D” zawiera charakterystyczne, regularne działki najszybciej
wyodrębnione z terenu folwarku Dobrzec Mały po 1898 roku, niestety z zabudową
ustawioną wzdłuż linii dawnej drogi narolnej – i obszernymi ogrodami na zapleczach. W
części zachodniej kwartału wzdłuż ulicy Jabłkowskiego zwarta zabudowa kamienicami
czynszowymi o zróżnicowanych wysokościach, ale o dość ujednoliconym, powtarzalnym
programie opracowania architektonicznego fasad, opartych na szablonowym
neorenesansie popularnym w Kaliszu w okresie 1870-1910. Wszystkie te domy mają
mniejsze lub większe zaplecze gospodarcze w podwórzach, a na niektórych działkach
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istnieją budynki małych wytwórni, piekarnia, wędliniarnie, dawna fabryka tasiemek,
warsztaty rzemieślnicze i małe zakłady usługowe – obecnie nieczynne. W zachodniej
części ulicy Jabłkowskiego na zapleczach niektórych domów, z racji głębokości kwartału,
zbudowano „domy tylne”, z zaczątkami wewnętrznych segmentów zabudowy,
równoległych do budynków frontowych.
Istniejące kamienice, co charakterystyczne dla przedmieścia Ogrody, nie posiadają
niemal dużych oficyn, charakterystycznych dla zabudowy z przełomu XIX-XX wieku –
wyjątkiem jest dom Podgórze 5.
W południowej i zachodniej części kwartału zabudowa jest bardziej zróżnicowana,
położona także nieco wyżej. Występuje tu szerzej typ małomiasteczkowego domu
piętrowego o niskim standardzie, ale zachowały się również trzypiętrowe czy
dwupiętrowe kamienice.
Na całym obszarze występują luki w zabudowie pierzei lub budynki w stanie daleko
posuniętej degradacji. Istnieje możliwość wybrania punktowo działek do przebudowy,
rozbudowy bądź uzupełnienia zabudowy współczesnymi obiektami, zharmonizowanymi
jednak z dawną architekturą pod względem skali, wysokości, szacunku dla otoczenia
zabytkowego – ale bez pastiszu. Od strony ulicy Ogrodowej i Alei Wojska Polskiego
kwartał nie posiada zwartej zabudowy, należy przeanalizować możliwość jej
wprowadzenia lub inne rozwiązanie urbanistyczne o charakterze izolującym od trasy
przelotowej – lub integrującym istniejącą strukturę.
W kształtowaniu wnętrz bloków można przeanalizować uzupełnienie zabudowy starej o
nowe, maksymalnie 1-2 piętrowe budynki dopełniające istniejące zaczątki „szeregów”.
Pożądane jest uporządkowanie zabudowy gospodarczej, jej częściowa wymiana i
rozwiązanie kwestii parkingów wewnętrznych, zieleńców czy np. przejść publicznych w
obrębie kwartału (części wspólnych).

87

EKSPERTYZA W ZAKRESIE HISTORII REJONU ULIC PODGÓRZE
i JABŁKOWSKIEGO W KALISZU Z OCENĄ WALORÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
ZESPOŁU PRZESTRZENNEGO

3.5. Kwartał „E”

Fot. 61-62. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Kwartał „E”, model Kalisza z systemu
Google Maps
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KWARTAŁ „E”
ograniczony ulicami Poznańską, Ogrodową i Aleją Wojska Polskiego
zawiera 2 nieruchomości, w tym 1 należącą do Miasta Kalisza
ADRES
Poznańska
11/Ogrodowa
2

GEZ

OBIEKT

860 i
992

Kamienice
mieszkalne z
1913 roku

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Nietypowa działka w formie
nieregularnego pięcioboku u
zbiegu Poznańskiej i Ogrodowej
do lat 30. XX wieku znajdowała
się poza granicami Kalisza,
które od 1906 roku przebiegały
po wschodniej pierzei tej części
Ogrodowej.

Zabudowa działki –
dwie wolnostojące
kamienice połączone
murem oporowym
budynku
gospodarczego –
znajduje się w
niekorzystnym,
bezpośrednim
sąsiedztwie dwóch
arterii komunikacyjnych
– Poznańskiej oraz Alei
WP. Budynek od strony
Poznańskiej znajduje
się nieomal w pasie
drogowym (zwężenie
chodnika).

Dwupiętrowa, posadowiona na
wysokim parterze, dwutraktowa
kamienica od strony Ogrodowej
oraz piętrowy, jednotraktowy
dom mieszkalny od strony
Poznańskiej powstały w 1913
roku. W okresie
międzywojennym należały do
rodzin Brzezińskich i Załuckich.
Na posesji znajdował się także
budynek gospodarczy, drwalniki
oraz sklep.
Zieleń osłonowa

APK, AMK, sygn. 1728.
Trójkątny skwer powstał po
budowie Alei Wojska Polskiego i
przecięciu działek po zachodniej
stronie ulicy Ogrodowej przez
nową trasę.

Brak rozwiązania
narożnika ulic
Ogrodowej i
Poznańskiej.

skwer

brak

Funkcje zieleni
osłonowej, izolującej,
do utrzymania i
wzbogacenia.

UWAGI
OGÓLNE

Możliwe są różne scenariusze dotyczące zmian w obrębie tego przypadkowo
wydzielonego „kwartału”:
- dopełnienie zabudowy od strony Ogrodowej i Poznańskiej nową formą o gabarycie
ustalonym przez istniejące domy;
- przebicie podcieni dla pieszych w parterze domu Poznańska 11;
- dopuszczenie przebudowy/rozbudowy istniejących domów lub też ich częściowe lub w
przyszłości ewentualne całkowite wyburzenie i stworzenie nowej części skweru z zielenią
izolacyjną;
- nowa zabudowa może się okazać problematyczna ze względu na sąsiedztwo
ruchliwych arterii ruchu kołowego.
Wariant z całkowitym wyburzeniem obu domów należy jednak traktować jako
niepożądany / skrajny.
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3.6. Kwartał „F”

Fot. 63-65. Wycinek współczesnej mapy struktury własnościowej (legenda jak w poz. 48), materiał
udostępniony przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza. Kwartał „F”, model Kalisza z systemu
Google Maps, widoki od północy i południa.
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KWARTAŁ „F”
ograniczony ulicami Kopernika, Jabłkowskiego i Aleją Wojska Polskiego, zawiera 19
nieruchomości, w tym 2 należące do Miasta Kalisza, a 2 współnależące
ADRES
Kopernika 9

GEZ
559

OBIEKT
Kamienica z ok.
1900 roku

UWAGI HISTORCZNE

UWAGI W ZAKRESIE
WALORYZACJI

Piętrowa kamienica frontowa o
skromnej, ośmioprzęsłowej
elewacji dzielonej gzymsami,
boniowanymi lizenami oraz
otworami okiennymi opiętymi
opaskami z trójkątnym
naczółkami oraz
charakterystyczną wystawką w
osi skrajnej ponad bramą
powstała prawdopodobnie
krótko po 1900 roku. Na posesji
zlokalizowano pojedynczą
oficynę boczną i budynek
gospodarczy w miejscu oficyny
tylnej – nie powstało więc
zamknięte podwórze, cechujące
domy od północy sąsiadujące z
kamienicą nr 9.

Budynek przeznaczony
do zachowania w
obecnej formie i
konserwacji, z
uporządkowaniem
wtórnie
przebudowanego
parteru handlowego i
wyznaczeniem zakresu
jego możliwej
modernizacji.

Dom stanowi fragment niskiej
części zachodniej pierzei ulicy
Kopernika, przerwanej w części
północnej przez trzypiętrową
kamienicę Trzebuchowskich z
ok. 1908-1910 roku.

Wtórne balkony (po
1945).
W podwórzu oficyny i
obiekty gospodarcze do
modernizacji i
zachowania, w tym
nietypowe, drewniane
schody zewnętrzne z
obudową – wiodące na
I piętro.

W okresie międzywojennym na
posesji funkcjonowała niewielka
piekarnia i wytwórnia wag.
Kopernika 11

560

Kamienica z ok.
1900 roku

APK, AMK, sygn. 1215.
Prostokątną posesję przy
skrzyżowaniu dawnych dróg
narolnych – Kopernika i
Jabłkowskiego – wyodrębniono
zapewne ok. 1890 roku, a ok.
1900 roku zbudowano na niej
piętrową kamienicę o
ośmioprzęsłowej, wydłużonej
elewacji (wysoki dach
dwuspadowy nakryty dachówką,
wyposażony w facjatki –
wyróżniający się pośród
niższych dachów
dwuspadowych krytych papą,
charakterystycznych dla tej
dzielnicy – jest być może
efektem międzywojennej
przebudowy domu). Od strony
wąskiej części ulicy

Budynek winien zostać
zachowany w obecnej
formie, z możliwością
modernizacji wnętrz, po
wykonaniu
indywidualnej
waloryzacji elementów
wyposażenia o
zabytkowym
charakterze – co jest
zresztą generalnym
zaleceniem dla domów
na całym analizowanym
obszarze.
W tyle posesji garaże i
budynki gospodarcze –
do wymiany na bardziej
uporządkowane formy
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Jabłkowskiego znajduje się
trójprzęsłowa elewacja boczna o
ślepych ramach, pozorujących
otwory okienne.
APK, AMK, sygn. 1216.
Jabłkowskiego 3

Brak

Relikt
nieukończonej
kamienicy z ok.
1936-1939

W 1933 roku rodzina Boguckich,
zapewne po zakupie położonej
w głębi kwartału działki,
podzieliła posiadane tereny z
myślą o wydzieleniu posesji
budowlanych przy
nowoprojektowanej (od 1927
roku) ulicy wewnątrz bloku
zabudowy.
W 1935 roku przedstawiono
projekt Maciejewskiego i
Czyżewskiego – budowy w
dwóch etapach dwupiętrowej,
modernistycznej kamienicy
frontowej od strony
Jabłkowskiego, o interesującej
architekturze. Do prac
budowlanych przystąpiono
jednakże z opóźnieniem i
pierwszej fazy budowy nie udało
się ukończyć przez wrześniem
1939 roku – zbudowano
trójprzęsłowy segment o
wysokości jednego piętra,
przylegający do domu nr 5.

zabudowy
gospodarczej w
otoczeniu ogrodowym,
które winno się być
może ustalić dla całego
obszaru po konsultacji
z mieszkańcami.
Istniejący obecnie
budynek z ogrodem
stanowi relikt
ciekawego projektu
architektonicznego z
połowy lat 30., niestety
nigdy nieukończonego.
Nie powinno się jednak
dopuścić do
zwiększenia
intensywności
zabudowy działki lub
nadbudowy czy
przebudowy
istniejącego budynku.

Około 2000 roku dom
przebudowano, z dodaniem
wysokiego dachu i zmianą
wykrojów otworów okiennych,
dodaniem okiennic.
Jabłkowskiego 5

497

Kamienica z ok.
1900 roku

APK, AMK, sygn. 1139.
Dwupiętrowa kamienica o
siedmioprzęsłowej, symetrycznej
elewacji o skromnej,
neorenesansowej kompozycji z
przejazdem bramnym (obecnie
zamurowanym) na osi powstała
około 1900 roku.
Od strony niewielkiego
podwórza dom ma trzy piętra
oraz zachodnią oficynę boczną o
trzech przęsłach, a także
piętrowy budynek drwalnikówkomórek. Okna posesji
wychodzą na ogród domu pod nr
3. W latach międzywojennych w
kamienicy funkcjonowała
niewielka fabryczka trykotaży

Dom przeznaczony do
zachowania i remontu
konserwatorskiego,
choć nie znajduje się
on w najgorszym stanie
technicznym. Niewielkie
podwórko o
zamkniętym
charakterze – do
renowacji, z
zachowaniem
istniejących elementów
i ich modernizacją
(budynek
gospodarczy).
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Szai Mendelsohna oraz
wędliniarnia.
Balkony wymieniono na obecne
ok. 1947 roku.
Jabłkowskiego 7
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Kamienica z ok.
1925 roku.

APK, AMK, sygn. 1141.
Obecna posesja nr 7
obejmowała do ok. 1920 roku
również działkę nr 9. Obie
zostały wydzielone z folwarku
Dobrzec Mały ok. 1900 roku.
Do lat międzywojennych na
posesji znajdował się ogród.
Około 1925 roku powstała
zachowana do dziś dwupiętrowa
kamienica z suterenami i
wysokim parterem o
pięcioprzęsłowej fasadzie
przyulicznej, dzielonej gzymsami
i balkonami, z ornamentacyjnymi
tondami na elewacji. Od strony
podwórza dom ma płytki ryzalit
ze ściętym narożnikiem i
piętrową oficynę, budynki
gospodarcze oraz ogród.

Jabłkowskiego 9

brak

Niezabudowana
działka miejska

Działka nr 9 została wydzielona
z posesji nr 7 po 1920 roku. W
latach 1929-1930 projektowano
tu dom frontowy z oficyną
boczną, wedle planu Kazimierza
Plichtowskiego budowniczego i
właściciela posesji. Zakładano
budowę kamienicy z długą,
wąską i niezbyt funkcjonalną
oficyną. Projekt nie został
zrealizowany, zapewne z
powodu Wielkiego Kryzysu.
APK, AMK, sygn. 1144.

Jabłkowskiego
11

504

Kamienica z ok.
1903 roku.

Działka została wydzielona z
folwarku „Glapigórka” około 1903
roku i w tym czasie została
zabudowana. Wzniesiono tu
jednopiętrową kamienicę o
siedmioprzęsłowej, symetrycznej
elewacji z wejściem na opiętej
pilastrami osi, zwieńczonej
wystawką z trójkątnym
naczółkiem. Dom zachował swój
pierwotny charakter skromnej
architektury
podmiejskiej/małomiasteczkowej.

Przykład
międzywojennej
architektury kaliskiej, z
zachowaną, skromną
elewacją dekorowaną
gzymsami, plakietami i
ciekawą metaloplastyką
balkonów i koszy na
kwiaty na parapetach
okien. Zachowana
stolarka bramy
wejściowej i wysokie
okna sutereny.
Dom winien zostać
wyremontowany
zgodnie z zasadami
sztuki konserwatorskiej,
z zachowaniem
wszystkich w/w
elementów
zabytkowych.
Działka w zasobie
miejskim, warto
rozważyć możliwość
dopuszczenia jej
zabudowy domem
frontowym w linii
regulacyjnej ulicy
Jabłkowskiego, o
maksymalnej – i
preferowanej –
wysokości sąsiednich
budynków
historycznych po
stronie wschodniej, o
współczesnej
architekturze.
Budynek do
rewaloryzacji, z
zagospodarowaniem
podwórka i
zachowaniem jego
przeważnie
ogrodowego
charakteru.
W razie zabudowy
posesji nr 9 należy
rozważyć połączenie
nowego budynku
frontowego ze ścianą
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Jabłkowskiego
13

506

Kamienica z 1900
roku.

APK, AMK, sygn. 1146.
W 1899 działkę w obrębie
parcelowanego folwarku kupili
Ludwika i Andrzej małżonkowie
Tarchalscy. W 1900 roku wedle
projektu majstra budowlanego,
właściciela znanej firmy
murarskiej Andrzeja
Tarchalskiego zbudowano
dwupiętrową kamienicę frontową
z pojedynczą oficyną zachodnią.
Dom otrzymał unikatową na
terenie analizowanego obszaru
dekorację architektoniczną
dziewięcioprzęsłowej fasady.
Typowe podziały ramowe –
boniowany cokół, gzymsy, lizeny
– wzbogacono o rozbudowane,
eleganckie oprawy okienne
nawiązujące do XVI-wiecznej
architektury pałacowej (z
pilastrami, półkolumnami,
festonami i naczółkami). W
partiach lizen zamieszczono
motywy sztukatorskie – girland i
ornamentów kandelabrowych.
Detal uzupełniają powtarzalne
głowy-maski nad oknami parteru
oraz niska attyka na
zwieńczeniu osi, z wolutami,
sterczynami i trójkątnym
naczółkiem. Podziały
architektoniczne i detale
kondygnacji pierwszego i
drugiego piętra zamieszczono
na tle ozdobnej cegły
licówkowej, zapewne wtórnie
pomalowanej.

boczną domu nr 11.
Unikatowy w Kaliszu
przykład architektury
mieszczańskiej z
początku XX wieku,
wykorzystującej
wzorniki form i
motywów
neorenesansu tzw.
północnego, z
odniesieniem do XVIXVII wiecznej
ornamentyki
niderlandzkiej.
Mimo niefachowych
konserwatorsko
remontów i cz.
wtórnych podziałów
okiennych, budynek
zachował wysoką
wartość zabytkową –
winien zostać poddany
kompleksowej
konserwacji i
rewaloryzacji z
rekonstrukcją
balkonów, które w
domach
neorenesansowych w
Kaliszu prezentowały
przeważnie
powtarzalne,
neoregencyjne formy –
zachowane na
elewacjach innych
kamienic także w tym
rejonie.

Elewacje podwórzowe, choć
pozbawione detalu
architektonicznego zgodnie z
zasadami XIX-wiecznego
decorum, zwracają uwagę
dużymi oknami klatek
schodowych, o półkolistych
zwieńczeniach.
Przez kilka lat po budowie domu
na posesji działała firma
rzeźbiarsko-sztukatorska
Floriana Harnysza, ale już ok.
1905 roku dom sprzedano na
licytacji za długi.
Po 1945 roku wymieniono
balkony.
APK, AMK, sygn. 1148.
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Jabłkowskiego
15

508

Kamienica z 1908
roku

Dwupiętrowy dom z suterenami,
o dziewięcioprzęsłowej,
symetrycznej elewacji
przyulicznej zaprojektował w
1908 roku J. Chrzanowski, w
oparciu o typowy wzornik
motywów neorenesansowych, z
neobarokowymi balkonami.
Budynek wzniesiono zgodnie z
projektem, ale nie wykonano
tynkowania i montażu sztukaterii
fasady – co spowodowało, że do
dziś kamienica posiada elewację
niejako „zatrzymaną” w stanie
surowym, z ceglaną strukturą
przewidzianą do zakrycia przez
tynk i dekoracje
architektoniczne.
Dwa górne balkony zostały
zniszczone przed 1984 rokiem.
Na podwórzu parterowe budynki
gospodarcze.

Aleja Wojska
Polskiego 103105

brak

Blok mieszkalny –
wspólnota
mieszkaniowa
(1983-1985)

APŁ, RGK, sygn. 8363;
APK, AMK, sygn. 1150.
Obiekt powstał z
przeznaczeniem na mieszkania
dla rodzin wojskowych na
niezabudowanym terenie na
skraju ul. Jabłkowskiego,
frontem do Alei Wojska
Polskiego.
Jak informuje zachowana
tabliczka z brązu umieszczona
na elewacji bocznej, podwójny
blok zbudowali żołnierze LWP w
latach 1983-1985.

UWAGI
OGÓLNE

Kamienicę należy
poddać konserwacji i
renowacji, z
rozważeniem
możliwości
dobudowania od strony
podwórza wschodniej
nowoczesnej oficyny –
która zostałaby
połączona ze ścianą
ogniową oficyny
sąsiedniego domu.
Elewacja frontowa
mogłaby ze względów
konserwatorskich
pozostać
nieotynkowana, a
jedynie odczyszczona i
zakonserwowana, z
dociepleniem
wewnętrznym – jako
nietypowy dokument
historyczny dotyczący
czasów powstania
domu.
Posesja z budynkiem
wielorodzinnym i
garażami stanowi
swoistą enklawę w
obrębie analizowanego
obszaru, do lat
osiemdziesiątych XX
wieku pozbawioną
zabudowy.
W obrębie działki nie
należy dopuszczać
możliwości nowej
zabudowy.

Kwartał stanowi południową część obszernego bloku w granicach ulic Kopernika,
Jabłkowskiego, Alei WP i Kościuszki. Cechuje go koncentracja zabudowy mieszkalnej na
obrzeżach, w liniach zabudowy ulic Jabłkowskiego i Kopernika oraz użytkowanie
zaplecza działek jako ogrodów. Plany rozbicia kwartału na kilka części (1927) nie zostały
nigdy zrealizowane. Hipotetyczne możliwości powrotu do tego typu idei istnieją, np.
poprzez wytyczenie wewnętrznej ulicy na działce nr 9 i dalej – w kierunku północnym –
do Kościuszki. Jednak rozwiązania tego rodzaju byłyby kosztowne, a niekoniecznie
dałyby pożądane efekty w postaci nowej zabudowy obrzeżnej kwartałów. Ponadto ulica
Jabłkowskiego po budowie Alei WP jest ulicą ślepą, o charakterze drogi wewnętrznej –
lokalnej, przeznaczonej dla mieszkańców. Stanu tego nie powinno się zmieniać. Istnieją
możliwości uzupełnienia zabudowy pierzei na działce nr 9.
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4. Wnioski z waloryzacji: obiekty, zespoły obiektów, elementy kompozycji
do bezwzględnego zachowania, wybrane problemy konserwatorskie
Po przeprowadzeniu analizy historycznej zespołu urbanistyczno-architektonicznego
dawnego „przedmieścia Ogrody” powstałego na terenach folwarku Dobrzec Mały
(„Glapigórka”) około 1900 roku, a także waloryzacji zabudowy, można przedstawić
następujące wnioski ogólne:
 Analizowany rejon ulic Jabłkowskiego i Podgórze stanowi zamkniętą urbanistycznie
całość, będąc efektem parcelacji folwarku Dobrzec Mały po 1896 roku, a w
mniejszym zakresie – wcześniejszych podziałów dawnych gruntów pozakonnych.
Sieć uliczna obszaru została wykształcona w oparciu o relacje z układem drogowym
Przedmieścia Wrocławskiego o średniowiecznym jeszcze rodowodzie, a także XIXwieczne drogi narolne. Jej przekształcenie i poszerzenie w początkach XX wieku
(szczególnie po 1906 roku, po inkorporacji przedmieścia w granice Kalisza) – oraz
regulacja w latach międzywojennych – wykształciły unikatową sytuację w zakresie
różnych szerokości przekrojów ulic z liniami regulacyjnymi zabudowy. Ten nietypowy
zabytek „urbanizacji łanowej” z przełomu XIX-XX wieku oraz urbanistycznych
ingerencji w sieć uliczną, dokonywanych przez władze miasta – należy uznać za
dokument trudnej historii przedmieść kaliskich początków XX wieku;
 Jako taki, układ sieci ulicznej – ulic Jabłkowskiego, Podgórze, Gołębiej, Wroniej,
fragmentu ulicy Ogrodowej, wraz z siecią działek i obrzeżnym systemem zabudowy
kwartałów należy uznać za cenny zabytek urbanistyki Kalisza, obejmując go ochroną,
rezygnując z prób poszerzania czy korygowania istniejącego układu dróg
wewnętrznych. Ponadto, struktura przestrzenna rejonu ma niską atrakcyjność
komunikacyjną dla ruchu przelotowego czy śródmiejskiego i pozwala na aranżację na
Podgórzu spokojnej dzielnicy mieszkaniowej;
 Zabudowa obszaru powstała głównie w latach 1900-1914, z uzupełnieniami z okresu
międzywojennego i dwoma większymi budynkami z lat po 1945 roku. W większości
prezentuje ona typ kaliskiej kamienicy czynszowej, o wysokości od 1 do 3 pięter,
złożonej przeważnie z dwutraktowych budynków frontowych o niewyszukanym
programie funkcjonalnym i skromnych mieszkaniach, których elewacje artykułowano
motywami architektury neorenesansowej. Większe skalą domy sąsiadują tutaj z
małomiasteczkowymi kamienicami, a także budowlami o wyjątkowo tylko
śródmiejskiej skali, o kilku skrzydłach i wczesnomodernistycznej architekturze.
Wnętrza uliczne, gabaryty zabudowy, intensywność zabudowy posesji – bez oficyn, z
dużą powierzchnią ogrodów – oraz formy elewacji, detalu wykonanego z różnych
materiałów, wreszcie zabudowa gospodarcza – składają się na świetnie zachowany,
choć w części zrujnowany, zespół drobnomieszczańskiego przedmieścia Ogrody;
 Z racji architektonicznej różnorodności, interesującej historii czy wielości
zachowanych elementów o wartości zabytkowej – zespół ten należy traktować
całościowo jako architektoniczny dokument prosperity i kryzysów miasta Kalisza w
XX wieku. Należy objąć ochroną zdecydowaną większość istniejących tu budynków,
dążąc do ich modernizacji i zachowania przynajmniej gabarytu, obrysów zabudowy i
ustalonych historycznie obowiązujących linii zabudowy, kształtów dachów,
kompozycji i detalu fasad;
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 Analizowany rejon stanowi wyzwanie konserwatorskie w kontekście jego koniecznej
rewitalizacji. Relatywnie niska intensywność zabudowy, jej dość kameralna skala,
zamknięty układ kwartałów, możliwość aranżacji ulic wewnętrznych jako stref ruchu
uspokojonego, czy wreszcie sama wartość zabytkowa architektury – to przesłanki do
ukierunkowania procesów rewaloryzacyjnych w dzielnicy na zachowanie jej
charakteru mieszkaniowego i odbudowę atrakcyjności tego śródmiejskiego rejonu.
Jednocześnie jednak konieczność długofalowych inwestycji modernizacyjnych
wymusza stałość nadzoru konserwatorskiego i opracowanie spójnego postępowania
w odniesieniu do możliwego zakresu ingerencji. W świetle przedstawionych tu
materiałów rekomenduje się bezwzględne zachowanie istniejących kształtów
kwartałów oraz sposobu ich obrzeżnej zabudowy, z utrzymaniem jej wysokości i
obecnego charakteru architektury zabytkowej. Konieczne będzie indywidualne
opracowanie wytycznych dla poszczególnych domów, w tym analiza ewentualnych
możliwości wykonywania oryginalnych projektów lub rekonstrukcji detalu tam, gdzie
został usunięty podczas nieprawidłowo prowadzonych remontów – a badania
architektoniczne potwierdzą jego obecność;
 W celu stymulowania procesów rewaloryzacyjnych, jak i dla uzupełnienia pierzei
ulicznych, proponuje się dopuścić do punktowego uzupełnienia zabudowy kwartałów
w sposób kontynuujący istniejące linie oraz wysokość budynków zabytkowych, z
którymi nowe obiekty nie powinny nadmiernie konkurować formą, ani tworzyć
„pastiszowych” form pseudohistorycznych;
 W odniesieniu do przestrzeni dziedzińców należy dokonać szczegółowego
rozpoznania, przyjmując jednak możliwość wymiany substandardowej zabudowy
gospodarczej na nową lub rearanżacji sposobu wykorzystywania wnętrz kwartałów
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, po pozytywnym zaopiniowaniu
konserwatorskim;
 Zachowane w obrębie podwórzy większe budynki – domy tylne, obiekty przemysłowe,
warsztaty rzemieślnicze i usługowe – należy potraktować w procesie rewaloryzacji
jako potencjalne miejsca świadczenia usług rzemieślniczych lub innych usług
nieuciążliwych, znajdując dla zabytkowej architektury wnętrz bloków nowe funkcje,
które pozwolą zachować materialną substancję tych obiektów, przy niezbędnej ale
ograniczonej modernizacji pod okiem służb konserwatorskich;
 Rejon ulic Jabłkowskiego i Podgórze w Kaliszu kojarzony jest dziś głównie z
substandardową, zaniedbaną często zabudową czy problemami społecznymi. W
początkach swego istnienia była to jednak popularna dzielnica mieszkaniowa.
Niestety podczas jej budowy popełniono istotne błędy, związane z brakiem nadzoru
urbanistycznego na terenie gminy wiejskiej oraz zacofaniem infrastrukturalnym
Kalisza, niewielką dynamiką budżetu inwestycyjnego miasta w zakresie budowy ulic
czy wodociągów i kanalizacji. Mimo to, zachowany krajobraz kulturowy dawnej
„Glapigórki” zaświadcza o dawnej różnorodności architektonicznej Kalisza.
Projektowali tu dla wielu różnych inwestorów z kręgów kaliskiego
drobnomieszczaństwa, inteligencji czy biznesu znani kaliscy architekci: Józef
Chrzanowski, Władysław Stachlewski, Aleksander Herman, Zenon Chrzanowski,
Albert Nestrypke, Adam Czyżewski, Witold Wardęski;
 Można mówić o świetnie zachowanym „muzeum na wolnym powietrzu” kaliskiej
architektury mieszczańskiej z pierwszej połowy XX wieku, które należy potraktować
jako nadrzędną wartość w procesie rewitalizacji, świadczącą o unikatowym potencjale
tego rejonu jako kameralnej, śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej.
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Wybrane problemy konserwatorskie, wynikające z badań i waloryzacji, stanowiące integralną
część powyższych zaleceń – zobrazowaną przykładami:

Fot. 66-67. Zachowane wybiórczo projekty architektoniczne z obszaru analizy wskazują, że
niekorzystną praktyką kaliskiego budownictwa początków XX wieku było odchodzenie od
zatwierdzonych planów w trakcie prac budowlanych i pozostawianie elewacji nieotynkowanych nawet
po przewidzianej prawem, rocznej przerwie między wybudowaniem stanu surowego a tynkowaniem.
Do dziś zachowały się budynki będące przykładami tego typu sytuacji, jak dom Podgórze nr 20. Z
punktu widzenia rewaloryzacji tych domów należy przedyskutować ewentualne wykonanie ich elewacji
czy ukończenie budowy zgodnie z pierwotnymi projektami jeśli są one dostępne. Rozwiązanie takie
może być atrakcyjne, ale niewątpliwie rodzi kontrowersje konserwatorskie i wymaga dyskusji.
Reprodukcje: AGAD, zb. kart., sygn. 493-176 (górna), APŁ, RGK, sygn. 8363, k. 64-66.
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Fot. 68-69. Różne szerokości przekroju ulicy Jabłkowskiego już od początku istnienia zabudowy
stanowiły problem funkcjonalny, który dodatkowo pogłębił się w dobie upowszechnienia się
indywidualnej motoryzacji. Projektowanie przebudowy wnętrz ulicznych na analizowanym obszarze
można ukierunkować na tworzenie „podwórców miejskich” – z wydzieleniem miejsc postojowych i
strefy pieszo-jezdnej, a także wprowadzeniem zieleni formowanej na szerszym odcinku ulicy.
Pożądane będzie stworzenie ławek, niewielkich zieleńców itp. – po konsultacji zamierzeń z
mieszkańcami. Problem miejsc postojowych należy próbować rozwiązać poprzez stworzenie
wydzielonych parkingów w osłonie zieleni wewnątrz kwartałów, co jednak może okazać się trudnym
zadaniem. Fot. współczesne MG.
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Fot. 70. Dzięki zabiegom władz miasta od 1906 roku do lat międzywojennych ulica Podgórze
otrzymała znaczną – jak na panujące na tym obszarze warunki – szerokość. Przystępując do
projektowania jej przebudowy można sobie wyobrazić rozwiązanie w typie „podwórca miejskiego”, z
uspokojeniem ruchu, wprowadzeniem drzew i zieleńców oraz elementów małej architektury. Przy
projektowaniu rekomenduje się używanie współczesnych form i unikanie stylizacji. Omawiana
dzielnica do lat międzywojennych była pozbawiona infrastruktury, stąd aranżacja współcześnie
„historyzujących” latarni byłaby błędem. Fot. współczesna MG.

Fot. 71. Podczas rewaloryzacji należy założyć przebadanie a następnie wyeksponowanie starszych
nawierzchni brukowych za pomocą „okien archeologicznych” lub wydzielonych pasów
wkomponowanych w nowe urządzenia uliczne. Przykład reliktów bruku na ulicy Jabłkowskiego, fot.
współczesna MG.
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Fot. 72-73. Większość z fasad historycznych kamienic została zniekształcona różnego rodzaju
przeróbkami – np. wymianą balkonów, okien, bram, drzwi, dodawaniem współczesnych elementów –
lub niewłaściwymi remontami, niwelującymi dawne podziały architektoniczne. Przed pracami
remontowymi należy prowadzić badania architektoniczne i stosować dokładne wytyczne
konserwatorskie, aby przywrócić dawną formę zewnętrzną tych kamienic. Przykłady domów
Jabłkowskiego 13 oraz Gołębia 1, fot. współczesna, MG.
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Fot. 74. Specyfika obszaru nakazuje przyjęcie indywidualnego podejścia do kierunków modernizacji i
renowacji istniejącego zasobu, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych wytycznych co do
utrzymania linii zabudowy, gabarytu, itp. Przykład domów Jabłkowskiego 13 i 15 – po konserwacji
mogą one stanowić zabytek różnego przebiegu procesów budowlanych w Kaliszu początków XX
wieku. Fot. MG.

Fot. 75. Uwagi wymagają również zachowane – lub przykryte farbami – ślady międzywojennych,
malowanych reklam, które należy przywrócić i w miarę możliwości zrekonstruować podczas renowacji.
Przykład kamienicy pod adresem Jabłkowskiego 12; ciekawa reklama sklepu Stefana Reszelskiego
znajduje się również na domu Wronia 3. Fot. MG.
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Fot. 76. Elewacje podwórzowe kamienic, zgodnie z XIX-wiecznym decorum pozbawione ozdób,
wymagają modernizacji – otynkowania, ocieplenia – ale z uszanowaniem ich pierwotnego,
zabytkowego charakteru. Na wielu podwórkach kryją się ciekawe rozwiązania i drobne detale, a także
wartościowe zabytki o znaczeniu ogólnomiejskim – jak kuczki na ścianach domu Wronia 3/Harcerska
1, stanowiące ślad po żydowskich mieszkankach i mieszkańcach tej dzielnicy sprzed 1939 roku.
Wymagają one zachowania, rekonstrukcji i właściwej ekspozycji. Fot. GEZ, online (2012).

Fot. 77. W obrębie podwórzy występują używane lub opuszczone obiekty gospodarcze oraz małe
budynki mieszkalne. W toku prac rewaloryzacyjnych należy dążyć do ich zachowania i renowacji, a
także przywrócenia/znalezienia im akceptowalnych dla mieszkańców funkcji. Fot. MG.
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Fot. 78. Przykładem występowania interesującej historycznie formy zagospodarowania podwórzy są
np. posesje wzdłuż południowej pierzei ulicy Jabłkowskiego, na których można znaleźć relikty dawnej
zabudowy przemysłowej oraz gospodarczej. Warto rozpoznać możliwości ich adaptacji np. do
podobnych celów, albo dostosowania niektórych z nich np. do funkcji małych warsztatów
rzemieślniczych.
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Fot. 79. Problemem konserwatorskim na obszarze dzielnicy są także ślepe ściany szczytowe od
strony sąsiednich posesji, efekt obowiązujących w XIX-XX wieku regulacji prawnych. Przykład
podwórza domu pod adresem Jabłkowskiego 10, z widokiem na ścianę ogniową kamienicy nr 12.
Docieplenie, renowacja czy aranżacja zieleni, albo murali – to kwestie otwarte, wymagające
konsultacji. Fot. MG.
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Fot. 80-81. Należy wyraźnie zwrócić uwagę na istotność rozpoznania i zachowywania detali, drobnych
elementów dekoracji czy wyposażenia wnętrz lub działek, które mają znaczenie historyczne – i po
renowacji mogą stanowić o genius loci miejsca. Odsłonięta, niezabezpieczona ściana domu pod
adresem Gołębia 1 od strony posesji Jabłkowskiego 4 – widoczne malarstwo krajobrazowe z ok. 1910
(?), do ok. 2016 część altany w ogrodzie, niestety obecnie wyciętym. Fot. MG.
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Fot. 82. Analogiczną uwagę należy odnieść do zaniedbywanej często stolarki, ślusarki, metaloplastyki
i innych małych form składających się na całość wyrazu architektury zabytkowej na tym obszarze.
Przykład drzwi z ok. 1910 roku w domu Podgórze 12, fot. MG.
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Fot. 83. Klatka schodowa w domu Podgórze 12, zbudowanym według projektu A. Hermana ok. 1910
roku, zachowana do dnia dzisiejszego. Fot. MG.
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5. Zalecenia w zakresie sposobu użytkowania, struktury przestrzennej,
gabarytu, linii rozgraniczających, polityki kształtowania wnętrz
urbanistycznych i ulicznych
Z perspektywy wartości historii architektury i urbanistyki rejonu ulicy Jabłkowskiego i
Podgórze proponuję ponadto następujące zalecenia, ukierunkowujące sporządzany
miejscowy plan rewitalizacji:
 Bezwzględne zachowanie istniejącego układu kwartałów, kierunku i przekrojów ulic,
gabarytu zabudowy (maksymalnego i minimalnego – od budynków 1 piętrowych do
maksymalnie 3 piętrowych), obowiązujących linii zabudowy, w tym także dla
ewentualnej i wyjątkowo tylko dopuszczalnej nowej zabudowy, jak i utrzymanie
dotychczasowej intensywności zabudowy obrzeżnej z zielonymi/gospodarczymi
dziedzińcami;
 Docelową funkcją omawianych kwartałów winno być mieszkalnictwo wielorodzinne z
dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków, szczególnie od strony
obrzeżnych ulic śródmiejskich (Kopernika, Harcerska), z ew. funkcjami biurowousługowymi w obrębie istniejących lub nowych budynków, ale o niskiej intensywności;
 Plan, jak i podejmowane na jego podstawie działania inwestorów prywatnych oraz
miasta winny być realizowane w stałej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, w celu indywidualnych rozstrzygnięć
konserwatorskich, nadzoru, wsparcia prowadzonych prac i dla zapewnienia ich
należytych efektów;
 W związku z częściową dekapitalizacją zabudowy, a także w wypadku, gdy
uzasadnione względami konserwatorskimi będzie jej zastąpienie nowymi budynkami
dowiązanymi do gabarytu i charakteru budynków otaczających należy utrzymać
obowiązujące linie zabudowy ustalone historycznie na podstawie planu regulacyjnego
Kalisza z 1906 roku, usankcjonowane międzywojenną budową infrastruktury ulicznej;
 Modernizacje domów w analizowanych kwartałach winny być kompleksowe, aby w
efekcie budynki te oferowały mieszkańcom i najemcom standardy współczesne w
zakresie warunków mieszkaniowych, jednak modernizacja nie może polegać na
wyburzeniach istniejących obiektów i ich swobodnym zastępowaniu „atrapami” z
zachowanymi fasadami. Ingerencje tego typu należy ograniczyć do minimum i w
czasie remontów utrzymać skalę i gabaryt istniejącej zabudowy. Możliwa i pożądana
jest wymiana zniszczonych konstrukcji, przebudowa wnętrz i ich modernizacja,
częściowo nowe rozwiązania elewacji od strony podwórzy, w zakresie
dopuszczalnym praktyką i teorią konserwatorską;
 Pilotażowo należy przeprowadzić dyskusję konserwatorską o możliwości stworzenia
dekoracji architektonicznej – wiernie z projektami archiwalnymi, które nie zostały
wykonane – współcześnie – ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Konieczne jest
indywidualne podejście do tego zagadnienia i być może zachowanie niektórych
budynków nieotynkowanych, z „surowymi” elewacjami zatrzymanymi na etapie
wstępnego formowania ich programu dekoracyjnego – co może być interesującym
dokumentem problemów architektonicznych i budowlanych dawnego Kalisza i
podnosi wartości zabytkowe, choć stwarza trudność np. dotyczącą izolacji termicznej
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od wewnątrz. Z kolei inne fasady z tynkami z okresu międzywojennego, nałożonymi
na struktury sprzed 1914, winny być indywidualnie traktowane.
 W kwestii fasad, co do zasady, warto przywołać zalecenia prof. Andrzeja
Tomaszewskiego: „Od wewnątrz konserwacja fasady musi być elementem programu
pełnej konserwacji lub modernizacji całego budynku; jeśli tak nie będzie, możemy
mówić co najwyżej o konserwacji kulis. Z zewnątrz konserwacja fasady musi być
elementem rewaloryzacji miasta. Wystawiona na przestrzeń publiczną, fasada nie
należy wyłącznie do budynku, należy do miasta, do jego struktury materialnej i do
jego struktury społecznej. Stąd wniosek, że konserwacja fasady nie jest wyłączną
sprawą właściciela budynku, lecz również sprawą lokalnego społeczeństwa,
miejscowej opinii publicznej. Wynik prac konserwatorskich fasady – doby lub zły –
będzie komentowany, chwalony lub potępiany przez opinię publiczną”90.
 Także w przypadku budowy nowych „plomb” należy bezwzględnie wystrzegać się
pastiszu stylów historycznych, a wyznaczyć takie warunki ramowe kształtowania bryły
i sposobu zabudowy, aby nowe kubatury nie stanowiły wtrętów w istniejącą
architekturę – a jej uzupełnienie o indywidualnie kształtowanych formach
współczesnych;
 Kształtując wnętrza uliczne na obszarze objętym analizą należy dążyć do stworzenia
atrakcyjnych przestrzeni o charakterze „podwórca miejskiego” z ruchem
uspokojonym, dominacją pieszych, wydzielonymi miejscami parkowania, zielenią
urządzoną i małą architekturą, z uwzględnieniem „okien archeologicznych” (np.
dawne bruki) oraz potraktowaniem cz. ulic jako wyłączne ciągi piesze (Gołębia).
Problemem istotnej wagi jest w tym kontekście zapewnienie dostatecznej liczby
miejsc parkingowych np. wewnątrz bloków lub w inny sposób;
 Postuluje się zwiększenie terenów zieleni publicznej poprzez urządzenie skweru na
terenie „Glapigórki” – w zachodniej części działki Podgórze 8;
 Proponuje się na etapie sporządzania planu wykonać różne, wstępne scenariusze
kierunków zmian na analizowanym obszarze, przedstawiając warianty
przekształcenia wnętrz kwartałów, np. modernizacji zabudowy, wprowadzenia
nowych elementów, części wspólnych, zieleni itp. Prace studialne winny poprzedzać
szerokie konsultacje z mieszkańcami, zebranie oczekiwań i pomysłów, dokładna
diagnoza problemów, na które odpowiedzią winny być stopniowe zmiany w obrębie
dzielnicy. Same warianty czy koncepcje należy konsultować z mieszkańcami,
władzami konserwatorskimi, a także poszukiwać innych jeszcze form ich pozyskania
np. w drodze warsztatów architektonicznych dla studentów, architektów, itp.
 Konieczne rozpoznanie, jakie osoby związane z tą częścią miasta lokalna
społeczność chciałaby upamiętnić i w jaki sposób w jej przestrzeni91. Przykłady
postaci historycznych, mieszkających w XX wieku w tym rejonie to choćby: bojowiec
PPS-u Wojciech Jabłkowski czy artysta Krzysztof Hubert Marks.
 Zawarte tu zalecenia uzupełniają perspektywy urbanisty, architekta, konserwatorów –
ale nade wszystko nie zastąpią perspektywy i wiedzy mieszkanek i mieszkańców
omawianego obszaru rewitalizacji, którzy winni stale uczestniczyć w procesie.
90

A. Tomaszewski, Fasady architektoniczne jako zagadnienie konserwatorskie, w: idem, Ku nowej
filozofii dziedzictwa, wybór i opracowanie Ewa Święcicka, Kraków 2012, s. 280-283, tu s. 282.
91
Zob. I. Rącka, Obiekty małej architektury w przestrzeni miasta na przykładzie Kalisza, „Zeszyty
KTPN”, nr 17, red. I. Barańska, Kalisz 2017, s. 300-321.
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6. Uwagi na temat obiektów dysharmonizujących lub sugerowanych
do likwidacji / zastąpienia nową zabudową
 Tylko w wyjątkowych sytuacjach proponuje się dopuścić możliwość całkowitego
wyburzenia istniejących obiektów i ich zastąpienia nowymi budynkami – w ramach
korekty i modernizacji w obszarze urbanistycznym;
 Każde ustalenie w
konserwatorskich;

planie

do

tego

typu

interwencji

wymaga

uzgodnień

 Proponuje się dopuszczenie do punktowej wymiany części zabudowy w celu
wspomagania procesów rewitalizacyjnych z uwagi na następujące motywy takiego
działania: ożywienie tej części miasta nowymi inwestycjami prywatnymi lub miejskimi
z
zakresu
budownictwa
mieszkaniowego
/
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego o regulowanych czynszach; zwiększenie ilości budynków z
usługowymi parterami w obrębie wnętrza urbanistycznego, gdzie istniejące,
mieszkalne partery historycznych kamienic ograniczają możliwości urządzenia
punktów handlowych; wymianę zdekapitalizowanych budynków o niskiej wartości
architektonicznej na nową substancję; korektę gabarytu pierzei istniejących ulic;
uzupełnienie „plombami” przerw w istniejących pierzejach ulic;
 Działania w zakresie warunków dopuszczenia nowej zabudowy powinny ograniczać
się do reintegracji – uzupełnienia zabudowy zgodnie z założeniem historycznym w
sposób łączący je z miastem współczesnym, za pomocą form architektury
współczesnej, dostosowanej do zabytkowego otoczenia (limity gabarytu, kubatury,
wypraw elewacyjnych, kształtowania bryły, stosowanych materiałów, stonowanej
kolorystyki, uregulowania sposobu kształtowania reklam i szyldów) nie zaś pastiszu
form architektury historycznej;
 W ramach rekomendacji do utworzenia skweru na obszarze „Glapigórki” (Podgórze 8,
zachodni fragment działki) należy przewidzieć rozbiórkę typowego pawilonu
handlowego – i przeniesienie sklepu w inne, sąsiednie miejsce, np. do jednego z
budynków;
 Potencjalne lokalizacje dla nadbudowy i/lub uzupełniania zabudowy pierzejowej (do
dyskusji z władzami konserwatorskimi) – Harcerska 5, Harcerska 15 róg Wronia,
Poznańska 3, Podgórze 24, Ogrodowa 2/Poznańska 11, Podgórze 19, Ogrodowa 3,
Podgórze 7-9, Jabłkowskiego 9.
 Sugerowane obiekty do kompleksowej rekonstrukcji lub wymiany na nową zabudowę:
Podgórze 22, Jabłkowskiego 14/14a; Ogrodowa 1; Poznańska 7.
 Oddzielnie należy opracować wytyczne dotyczące postępowania z reliktami
infrastruktury gospodarczej posesji: drwalników, schowków, składzików, garaży,
budynków poprzemysłowych, wypracowując model działania łączący modernizację,
uporządkowanie wnętrz kwartałów, ale i zachowanie wybranych obiektów z nadaniem
im nowej funkcji, np. lokali czynszowych dla rzemieślników.
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Fot. 84. Wstępny scenariusz kierunków zmian w obszarze objętego ekspertyzą rejonu – materiał
koncepcyjny, opracowanie Makary Górzyński, 2019. Kolorem pomarańczowym oznaczono budynki
przewidziane do bezwzględnego zachowania i rewaloryzacji; kolorem czerwonym hipotetyczną
lokalizację nowej zabudowy uzupełniającej i/lub powstałej z przekształcenia, nadbudowy lub
zastąpienia istniejących budynków. Ulice w typie „woonerf”, zielone dziedzińce z elementami stref
ruchu i parkowania oraz budynkami gospodarczymi, nowe ciągi piesze. Koncepcja zakłada daleko
idącą ingerencję w zakresie kształtowania wnętrz kwartałów jako terenów zielonych i przestrzeni
wspólnych, ma więc raczej charakter teoretyczny w tym zakresie.

Fot. 85. Model 3D obszaru (Google Maps) z zaznaczeniem chronologii zabudowy: kolor czarny –
najstarsza zabudowa na terenie przedmieścia Ogrody, z przełomu XIX-XX wieku z ew. reliktami
wcześniejszej zabudowy; kolor żółty – budynki powstałe w latach 1900-1914; kolor czerwony – w
latach 1917-1939; kolor niebieski – zabudowa powstała po 1945 roku. Opracowanie autora.
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7. Podsumowanie.
Odwołując się raz jeszcze do cytowanej we wstępie Danuty Kłosek-Kozłowskiej warto
podkreślić, że:
Historyczną wiedzę o przestrzennych wartościach miast z punktu widzenia nauki
powinny uzupełniać oceny mieszkańców, które profesjonalnie gromadzone i
opracowane, wzbogacają ocenę przestrzeni miasta o wartości niematerialne”
92
symboliczne i emocjonalne, składając się na specyfikę miejsc – „genius loci”.

Refleksję tego rodzaju należy uzupełnić o przekonanie, że udział mieszkańców w
opracowywaniu Miejscowego Planu Rewitalizacji dla rejonu ulic Podgórze i W.
Jabłkowskiego w Kaliszu pozwoli na wskazanie wielu kluczowych mankamentów i
problemów tego obszaru93. Problemów, będących także efektem jego zagospodarowania
przestrzennego oraz degradacji dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, na
tym obszarze. Jest on niestety obciążony nie tylko nienajlepszą opinią, ale i
wyeksploatowaniem technicznym domów, budowanych na „surowym korzeniu”
niezagospodarowanego i nieuregulowanego urbanistycznie przedmieścia w początkach XX
wieku. Stanowi swoistą przestrogę – szczególnie w kontekście współczesnych zjawisk
suburbanizacji i „urbanizacji niwowej”. Jednocześnie jednak ten fragment śródmieścia
cechuje się wieloma zapomnianymi, niedostrzeganymi na co dzień walorami. W odróżnieniu
od Alei Wolności czy ulicy K. Pułaskiego brak tu wielkomiejskiej, intensywnej zabudowy z
podwórzami-studniami, a kamienice czynszowe posiadają ogrody i w większości, spore
dziedzińce. Niemal brak oficyn, co należy uznać za niezwykle korzystne urbanistycznie, jak i
ze względu na warunki mieszkaniowe. Walory zabytkowe, dzieje architektury i urbanistyki
przedmieścia przedstawiłem w niniejszej ekspertyzie, wyrażając zdecydowane przekonanie
o unikatowości zabudowy dawnej „Glapigórki”.
Walorem są tu zamknięte, zwarte kwartały z dużą ilością zieleni, nietypowy kształt
sieci ulicznej – który oczywiście można też postrzegać jako efekt historycznej
dysfunkcjonalności kaliskiej suburbanizacji przed 120 laty, ale jest on częścią naszego
dziedzictwa. Walorem jest zachowana różnorodność form budynków mieszkalnych,
uzupełnianych wartościowymi, choć nielicznymi obiektami publicznymi oraz późniejszą
zabudową. Dawne „Ogrody” uniknęły urbanistycznego losu Piskorzewia, rozciętego przez
Aleję Wojska Polskiego i bez sukcesu poddawanego działaniom sanacyjnym po 1945 roku.
Posiadają wartość historycznego przedmieścia Kalisza, dziś leżącego blisko ścisłego
centrum miasta i w obrębie śródmieścia. Zabytkowa architektura, przy uznaniu jej wartości –
jako dokumentu dziejów Kalisza i dawnej różnorodności, ale i skomplikowania warunków
projektowania i budowania w tym mieście – ma szansę stać się wizytówką dzielnicy i jej
wielkim atutem. Zadaniem długofalowego procesu rewitalizacji powinno być stworzenie
warunków do wydobycia tych walorów z zapomnienia i degradacji, co jednakże będzie
procesem kosztownym i czasochłonnym. Jednak szansa, aby przywrócić literackie marzenieinspirację, cytowaną we wstępie z Nocy i dni – o jasnych fasadach, podwórzach zalanych
słońcem, bogatej zieleni i ogrodach – jest zbyt duża, aby pozwolić na dalszą degradację tego
zespołu zabytkowego.
Makary Górzyński
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D. Kłosek-Kozłowska, Miasto historyczne i jego ochrona, w: R. Rudkowski, red., O zabytkach.
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W zakresie procedur i wiedzy na temat procesów rewaloryzacyjnych w ujęciu konserwatorskim zob.
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8. ANEKS
1. Część tekstowa.
2. Część ilustracyjna – załączona oddzielnie w postaci elektronicznej
Wczasy Kaliskie. XIII. „Gazeta Kaliska” 1912
[Nr 157, 13 lipca 1912, s. 1-2]
Na podstawie: M. Górzyński, Wczasy Kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji,
Kalisz 2016. Fragmenty cyklu artykułów prasowych anonimowego autorstwa, drukowanych w
„Gazecie Kaliskiej” Józefa Radwana w latach 1911-1913.
FRAGMENT, dotyczący rejonu ulic Podgórze i W. Jabłkowskiego
[…]
Unikając zgiełku miejskiego i nie mając często ochoty przewijać się w tłumie, rojącym
się od ludzi w parku, błądzę czasem samotnie po dalszych pustych ulicach rozległego grodu.
Razu jednego przeszedłszy ulicę dawniej Ciasną, dziś nie wiem dla czego przerobioną na
„Czasną”, udałem się na Towarową, gdzie oglądałem z boku wcale ładnie zarośnięty skwer,
a do którego wstęp, nie wiem również dlaczego, jest dotąd zamknięty przez zawieszenie u
wejścia drucianego sznura, nie pozwalającego przechodniowi dostać się do wnętrza tego
nęcącego zielonego kącika miejskiego.
Pobrnąłem więc dalej i znalazłem się wreszcie w nieznanej mi dotąd jeszcze dzielnicy
– gdzieś jakby na wsi, czy przedmieściu, które cechowało nagromadzanie wysokich
kamienic, wzniesionych niedawno bez symetrji i porządku.
Zmierzchało już. Skierowałem się więc z powrotem i znalazłszy się w jakiejś
dziwacznej ulicy, zmęczony długą wędrówką, przesiadłem na krawędzi muru i – wśród ciszy
tam panującej – popadłem w pół senną zadumę.
Nie mogłem na razie zdać sobie sprawy, gdzie się znajduję i zacząłem podziwiać
miejscowość, która robiła na mnie niezwykłe wrażenie. Widziałem bowiem góry, doły i
przepaści na całej przestrzeni ulicy, które zdawały się mówić o zdarzonej tu jakiejś
katastrofie, czy kataklizmie natury. A jednak, rzecz dziwna, katastrofa ta nie dotknęła wcale
domów, gdyż te stoją sobie spokojnie nie wzruszone, widać nawet gdzieniegdzie u ich
podnóża chodniki cementowe wcale nie uszkodzone; ulica sama jedynie przedstawia jakiś
dziwny nieład. Miejscami spiętrzona, to znowu zapadnięta, pełna gruzów i wałów
piaskowych, sprawia widok zamętu, spowodowanego jak gdyby nagłym jakimś przewrotem.
Gdy tak się biedzę nad rozwiązaniem swojej zagadki, nadchodzi jeden z
zamieszkałych w owej dzielnicy miasta, człek poważniejszej statuy i objaśnia mnie, że to jest
jedna z nowych ulic Kalisza, mianowicie „Podgórze”, która nie przechodziła bynajmniej
żadnej katastrofy, a po prostu przedstawia dotąd pierwotny swój stan zaniedbania. Powstała
ona jeszcze w czasie, kiedy miejscowość, na której wytkniętą została tak zwana „Glapi
górka”, należała do sąsiedniej gminy podmiejskiej. Ulica więc zabudowana bez planu,
chaotycznie, przedstawia plątaninę uliczek, zaułków, a owe doły i wzgórza czekają na
regulację i zrównanie.
Zanim to nastąpi jednak, „Podgórze” będzie długo jeszcze budziło wrażenie miłego
pierwotnego chaosu, który w każdym razie jest wart opisu. Jedną odnoga ulicy zakończona
prywatną posesją i ma przez nią zamknięty dostęp do Towarowej ulicy; połączenie z którą
byłoby nader pożądane dla przyszłości dzielnicy owej i jej bezpieczeństwa wrazie wypadku
pożaru. Obok na lewo wylot ciasny nadzwyczaj ku ciasnej również ulicy Piaskowej nie budzi
zaufania.
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Z drugiej strony wjazd od ulicy Dobrzeckiej, jak dziś przynajmniej, jest całkiem
niemożliwy, z powodu panującego w tej części omawianej ulicy wzgórza piaszczystego, od
którego chyba cała ulica przyjęła swą nazwę. Wreszcie to wzgórze, doły, pełne rumowisk,
kałuż i wstrętnego niewysychającego błota, wprost niemożliwym czynią dojazd tu ciężkich
wozów i sikawek wrazie niebezpieczeństwa.
Spowodowywa to wszystko gwałtowną potrzebę zwrócenia pilniejszej uwagi na tę
zapomnianą ulicę i zaradzenia zawczasu złym następstwom, jakie przy obecnym jej stanie
przy lada okazji wyniknąćby mogły.
Słowem, ciekawa bardzo ulica ze względu na swoją dziewiczą oryginalność i warta
zwiedzenia jej, gdyż takiego obrazka trudno byłoby się doszukać, gdziekolwiek w innem
mieście, choćby w małym partykularzu prowincjonalnym, a tembardziej w większem mieście,
podobnem Kaliszowi, w którego granicach coś podobnego nie można było przypuszczać.
Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Rząd Gubernialny Kaliski, sygnatura 4525
Akta dotyczące próśb właścicieli nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicach
Widok i Cmentarnej w sprawie uporządkowania tych ulic, 1913 [fragmenty].
Tłumaczenie zamieszczone jako egzemplifikacja problemów wynikających z „urbanizacji
niwowej” przedmieść Kalisza na początku XX wieku, a występujących także w rejonie
Podgórza i Jabłkowskiego. łumaczyła z języka rosyjskiego – Justyna Danik, fragment
k. 9-10rv Do Gubernatora Kalisza, Od właścicieli domów przy ul. Widok i Cmentarnej w Kaliszu,
Prośba [lato 1913]

Nasze nieruchomości są położone na skraju miasta, ulice są niewybrukowane i brakuje na
nich gazowego oświetlenia, a przy najmniejszym deszczu czy niepogodzie droga zamienia
się w błotnistą masę, przejście przez którą jest bardzo trudne lub niemożliwe. Dochodzi
[przez to] do absurdalnych sytuacji, na przykład: kiedy jest potrzebna pomoc medyczna dla
chorego mieszkającego przy tej ulicy, doktor odmawia udania się po tej drodze pieszo znając
jej [nie]wygodę, a woźnica odmawia zabrać doktora nawet za podwyższoną opłatę, nie
patrząc na nic kategorycznie odmawia wykonania swoich usług przewozu. Oprócz tego
wśród niżej podpisanych właścicieli domów znajdują się tacy, których nieruchomości
składają się z dwóch pomieszczeń i jedno zajmuje właściciel, a drugie najemca, który płaci
rocznie 36 rubli a sam właściciel pracuje w fabryce, we młynie itp. i nie jest w stanie
zapewnić sobie środków dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Inni, mimo że władają
bardziej obszernymi domami, to lokatorzy odmawiają mieszkania w tak oddalonej i
niewygodnej lokalizacji z powodu niewygodnego przejścia i przejazdu po tej ulicy, i
mieszkania / zawsze stoją puste. Podatki za mieszkania i domy praktycznie nie różnią się w
swojej wysokości od podatków od domów znajdujących się w centrum miasta, tak samo jak
nie różnią się obowiązki przestrzegania porządków ustalonych przez administrację, jak
zapalanie o określonej porze lamp-latarni itp. Takim sposobem właściciel domu, który
wybudował sobie dom aby czerpać z niego środki na zaspokojenie swoich życiowych
potrzeb, zamiast tego ponosi koszty utrzymania porządku i swojego nie przynoszącego
dochodu domu. Droga i ulica w naszej okolicy jest pod każdym względem niewygodna, sama
nawierzchnia jest w skrajnie niemożebnym stanie, a do tego dochodzą jeszcze nieczystości i
sami lokatorzy, to jest właściciele domów posiadający lokatorów brukują sobie chodniki, a
drudzy, nie posiadający lokatorów, nie widzą konieczności brukowania chodników. W tej
sytuacji w czasie niepogody gromadzące się błoto i woda spływają po chodniku do jego
zakończenia i występują na ulicę, gdzie gromadzą się w koleinach i dziurach w postaci breji,
a w gorące dni wydają z siebie odrzucający zapach i smród, i dlatego mamy zaszczyt
najpokorniej prosić Waszą Wysokość o wydanie stosownego rozporządzenia, aby w naszych
nieruchomościach na schodach oświetlenie do godziny 11 wieczorem paliło się pełnym
ogniem, a od 11 wieczorem do rana umiarkowanym, a w miejscach ustronnych i w piwnicach
w ogóle się nie świeciło.
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Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 381, k. 19, fot. M. Górzyński
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