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JANISZEWSKI JAN  
(ur. 1818 – zm. 1876, Warszawa) 
 
Architekt powiatu kaliskiego w l. 1860-66, następnie architekt gubernialny w Kaliszu (1866-67). 
 
Architekt (budowniczy) powiatu augustowskiego (1849-60?). Od 1860 r. w Kaliszu, gdzie 
przepracował na analogicznym stanowisku przez kolejnych sześć lat. Wzmiankowane są jego prace 
dla mieszczaństwa kaliskiego, ale do najważniejszych, potwierdzonych zleceń zaliczają się: 
przebudowa jatek mięsnych dla Żydów przy ulicy Nadwodnej, w eleganckiej konwencji architektury 
klasycyzmu oraz monumentalny projekt synagogi ortodoksyjnej w Kaliszu, luźno wykorzystujący 
model Rundbogenstilu i tradycje klasycyzmu (wnętrza). Z racji swoich obowiązków Janiszewski 
wykonał także liczne wizje lokalne, oszacowania, pomiary budynków i działek w Kaliszu, z których 
szczególnie cenne są dokumentacje rysunkowe kompleksów klasztorów bernardynów, reformatów i 
franciszkanów z lat sześćdziesiątych, przechowywane w zbiorze kartograficznym AGAD. Zachowane 
w tym samym archiwum projekty dla żydowskich domów modlitwy w Turku przekonują, że realizując 
zlecenia od różnorodnych klientów Janiszewski sprawnie posługiwał się kompozycjami architektury 
porządkowego klasycyzmu, nawiązaniami do fasad florenckich pałaców renesansu, a także 
prawdopodobnie i wzorami kompozycji elewacji budynków, wywiedzionymi z architektury 
romańskiej, wciąż zwanej wówczas jeszcze „bizancką”.  
 
Po reformie administracyjnej z 1866-67 r. Janiszewski wypełniał tymczasowo obowiązki architekta-
inżyniera guberni kaliskiej. Z pracy w Kaliszu zrezygnował latem 1867 r., ostatecznie odchodząc 
prawdopodobnie z początkiem kolejnego r., kiedy zastąpił go > Aleksander Siwers, architekt powiatu 
kaliskiego. Po odejściu z Kalisza Janiszewski pracował jako architekt powiatu włodawskiego.  
 
Zm. 20 kwietnia 1876 r. w Warszawie, w wieku 58 l.   
 
Znane projekty, realizacje architektoniczne i budowy: 
 
W Puławach: 
 

 prowadzenie przebudowy pałacu Czartoryskich na Instytut Aleksandryjski Wychowania 
Panien, wedle projektów innych architektów (1845); 

 
W Kaliszu: 
 

 projekt nowej synagogi ortodoksyjnej przy ulicy Złotej/Końskim Targowisku (ok. 1854-62, 
zburzona przez Niemców w czasie II wojny światowej); FOTO 

 kamienice Kotta i Weilanda w Kaliszu (nie istnieją);  
 projekt przebudowy koszernych jatek mięsnych przy ulicy Nadwodnej (1863, projekt 

wykonany; budynek został zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej). FOTO 
 
W regionie kaliskim: 
 

 żydowski dom modlitwy w Turku przy ulicy Kolskiej (etap I – 1841-51, następnie koncepcja 
projektowa z 1857; obiekt wykonany w I etapie, następnie częściowo zburzony w czasie 
zamieszek z 1857, rozebrany);  

 kościół parafialny w Świnicach Warckich (1855-60, ustalenia Andrzeja Majdowskiego; obiekt 
przebudowany); 

 ratusz w Turku (proj. 1859, budowa 1867-79, zachowany ze zmianami); 
 projekt kamienicy dla lekarza powiatu turkowskiego Konstantego Czeszyka w Turku, w 

zachodniej pierzei rynkowej, ob. Plac Wojska Polskiego nr 20 (1864, zachowany). 



 
Atrybucje, projekty przypisywane, udział w roli architekta korygującego: 
 

 synagoga w Turku przy ulicy Szerokiej (1861-66, budynek rozebrany w latach 
siedemdziesiątych XX wieku); 
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