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KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK,  

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ 
 

 
 

SŁOWNIK 
 
a r c h i t e k t ó w,  
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WYDOBYWAMY Z ZAPOMNIENIA LUDZI, KTÓRZY ZAPROJEKTOWALI 
I ZBUDOWALI KALISZ:  

PUBLIKACJA PLANOWANA, MATERIAŁ INFORMACYJNY  
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

 
Fot. Archiwalne: J. Kuczyński, „Ziemia Kaliska”, rocznik 1957. 

 
 
KIM JESTEŚMY? 
 

Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk skupia profesjonalistów, wykształconych i przygotowanych do badania dziejów sztuki, 
kultury i architektury Kalisza oraz regionu. Działamy zawodowo na uczelniach wyższych, w 
muzeach, instytucjach naukowych. Na swoim koncie nasz zespół ma nie tylko liczne, 
nagradzane publikacje o historii budowli i zabytków kaliskich, ale też międzynarodowe 
konferencje, które przyciągają do Kalisza gości zagranicznych. W naszym zespole działają 
młodzi i pomysłowi specjaliści różnych branż: historycy sztuki, badacze architektury, eksperci 
muzealni, architekci i specjaliści od studiów nad dziejami miast.  
Strona WWW: https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia.  
 
CO PLANUJEMY? 
 

Naszym nowym projektem jest potrzebna od wielu lat i oczekiwana dokumentacja 
postaci kaliskiej architektury i budownictwa. W 2020 roku stworzyliśmy koncepcję Słownika 
architektów, budowniczych i planistów Kalisza. Chcielibyśmy przypomnieć, odnaleźć, a 
często ocalić od zapomnienia ponad 120 postaci kaliskiej architektury od czasów gotyku i 
renesansu do dnia współczesnego. Bogaty w informacje, pięknie ilustrowany słownik będzie 
nie tylko bezcennym źródłem informacji o architektach, którzy zbudowali czy odbudowywali 
Kalisz – ale też ważnym narzędziem promocji miasta, słynnego z ciekawej architektury. 
 
OGÓLNE ZAŁOŻENIA – CELE SŁOWNIKA: 
 

 udokumentowanie dziejów kaliskiego środowiska architektonicznego poprzez 
przebadanie i opisanie w jednej publikacji postaci budowniczych, muratorów, 
architektów, urbanistów, planistów ogrodów – którzy budowali Kalisz od 
średniowiecza do współczesności; 

 
 ukazanie bogactwa kaliskiej kultury budowlanej w przekroju historycznym, poprzez 

publikację danych o twórcach budynków i rozwiązań planistycznych; 
 

 zachowanie lub wydobycie z niepamięci biografii osób, które w przeszłości zajmowały 
się budownictwem, architekturą i urbanistyką w Kaliszu, a niejednokrotnie miały 
bardzo duże zasługi dla miasta i przemian w architekturze – a pozostają zapomniane 
lub niedocenione (słownik obejmie postaci nieżyjące); 

 
 wzrost świadomości w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki; 

 
 popularyzacja architektury i urbanistyki Kalisza poprzez udostępnienie wiedzy 

            o twórcach kaliskich budowli i rozwiązań urbanistycznych; 
 

 promocja miasta poprzez przygotowanie kolejnej, wartościowej publikacji o historii 
jego architektury i urbanistyki w atrakcyjnej formie słownika biograficznego.     
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KTO BĘDZIE ODBIORCĄ SŁOWNIKA? 
 

 mieszkanki mieszkańcy Kalisza, zainteresowani dziejami miasta i zabytkami; 
 turyści, odbiorcy z regionu i całej Polski, interesujący się dziejami miast i turystyką; 
 władze miasta, konserwatorzy zabytków, muzealnicy, specjaliści od historii; 
 krajowe środowisko badaczek i badaczy historii miast, historii sztuki i architektury; 

 
JAKA BĘDZIE FORMA PUBLIKACJI? 
 
Od wielu lat Wydawnictwo Naukowe KTPN jest liderem w publikacji świetnie 
zredagowanych, profesjonalnych i dostępnych cenowo książek naukowych z różnych 
dziedzin, promujących Kalisz i region: https://ktpnkalisz.wixsite.com/wydawnictwo.  
 
Nasz nowy Słownik... zamierzamy udostępnić w postaci papierowej, a następnie jako 
EBOOK w dziale wydawnictw cyfrowych KTPN – dostępny online za darmo.   

 
JAKI JEST HARMONOGRAM DZIAŁAŃ? 
 
ETAP I, 2020:  
przygotowanie koncepcji słownika, listy haseł, prace wstępne, budowa i organizacja zespołu 
oraz bazy danych, dyskusja nad kształtem haseł, podział zadań i opracowanie 
harmonogramu, pozyskanie dofinansowań; 
 
ETAP II: 2021:  
angaż autorski zespołu redakcyjnego – przygotowanie biogramów na bazie kwerend 
archiwalnych i bibliograficznych, nadesłanie ich do zespołu redakcyjnego. 
 
ETAP III: 2022: 
prace redakcyjne nad wydawnictwem, korekty, recenzje wydawnicze, opracowanie łamania, 
przygotowanie do druku. 
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CO ZNAJDZIE SIĘ W SŁOWNIKU ARCHITEKTÓW? 
 
 
CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 

 wstęp do Słownika, cele i układ zawartości, wprowadzenie do tematu; 
 autorzy haseł – wyszczególnienie, krótkie afiliacje lub także biogramy; 
 objaśnienie skrótów; 

ŁĄCZNIE do 40 000 znaków tekstu; 
 
SŁOWNIK – część zasadnicza 
 
A.  
Ułożone alfabetycznie, hasła biograficzno-artystyczne o związanych z Kaliszem architektach 
od średniowiecza do współczesności (lista obejmuje postacie nieżyjące) – budowniczowie 
Kalisza -  [122 hasła na dzień 18/8/20]; 

ŁĄCZNIE OKOŁO 300 000 znaków tekstu ze spacjami; 
 
B. 
Krótkie hasła informacyjne, lista postaci epizodycznie z Kaliszem związanych poprzez 
pojedyncze projekty dla naszego miasta [ok. 100 haseł ;] 

ŁĄCZNIE do 150 000 znaków tekstu ze spacjami; 
 
ANEKS 
 
Architekci-urzędnicy w Kaliszu od XIX wieku do dziś – architekci miejscy, wojewódzcy, 
gubernialni, itp. – lista; 
 
Indeks osobowy – haseł, osób wzmiankowanych; 

ŁĄCZNIE DO 50 000 znaków. 
 
 

CAŁOŚC – pod względem objętości nie przekroczy 550 000 znaków. 
 

 W efekcie powstanie spora, elegancko wydana i przede wszystkim bogata 
informacyjnie książka o ludziach, których pracy zawdzięczamy bogactwo kaliskiej 

architektury i urbanistyki. 
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DLACZEGO PROSIMY O WSPARCIE NASZEJ PRACY? 
 
Jesteśmy grupą ludzi, którzy działają na rzecz Kalisza i regionu. Pomysł stworzenia Słownika 
architektów przygotowaliśmy społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. Rozumiemy i znamy 
sens pracy w organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Nad Słownikiem pracujemy 
często „po godzinach”. Jesteśmy specjalistami, a przedstawiony wyżej pomysł to praca 
naukowa, której nie da się przeprowadzić bez choćby minimalnego finansowania. 
 

Liczymy na Państwa zainteresowanie projektem. 
 
OFERUJEMY nie tylko ciężką i solidną robotę nad zadaniem, ale i oficjalne podziękowania 
na stronie internetowej naszej Pracowni i KTPN, a także w Słowniku. Ponadto, rezerwujemy 
bezpłatną stronę reklamowo-promocyjną w Słowniku, dla wszystkich, którzy zdecydują się 
nas wesprzeć kwotą 1000,00 złotych i więcej.  

 
 

JAK NAS WESPRZEĆ? 

Będziemy zobowiązani za każdą formę finansowego wsparcia naszej pracy na rok 2021, 
poprzez wpłaty na cele statutowe KTPN: 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

62-800 Kalisz  ul. Bankowa 9 

PEKAO SA I Oddział Kalisz 
51 1240 2946 1111 0000 2873 3766 

Z dopiskiem „darowizna na cele statutowe KTPN – słownik architektów”. 

 

Dziękujemy! 
 
 

Z wyrazami szacunku, zespół redakcyjny: 
 

Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: prof. Krzysztof Walczak 
 

Koordynator: dr Makary Górzyński, makarygorzynski@gmail.com; 669 113 457. 
 

Szefowa Pracowni Historii Sztuki KTPN: dr Iwona Barańska. 
 

Zespół: dr Ewa Andrzejewska, mgr Maciej Błachowicz, dr Joanna Bruś,  
mgr Mateusz Rabiega, mgr Anna Tabaka 

 
 
 

Strona WWW:  
https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia 

 
https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia/s%C5%82ownik-architekt%C3%B3w-kalisza 

 


