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PRZYSZŁOŚĆ ODNALEZIONA POŚRÓD RUIN: 
ARCHITEKTURA i URBANISTYKA W PROCESACH ODBUDOWY 
i MODERNIZACJI KALISZA PO ZNISZCZENIACH I WOJNY 
ŚWIATOWEJ 
 
 
[Wstępny projekt sproblematyzowanej monografii naukowej, przeznaczony do dyskusji  
w gronie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Opracował Makary Górzyński na podstawie posiedzenia Pracowni w dniu 3 grudnia 2018, 4-12 
grudnia 2018]. 
 
SPIS RZECZY: 
      A)  Opis, cele, przedmiot i znaczenie projektu; 

B) Projekt zawartości opracowania książkowego; 
C) Bibliografia podstawowa oraz wykaz zasobów źródłowych (wstępny); 
D)  Preliminarz budżetowy / czasowy i organizacja etapowania projektu; 

 
A. OPIS, CELE, PRZEDMIOT I ZNACZENIE PROJEKTU 

 
Tragiczne zniszczenie staromiejskiego centrum i śródmieścia szybko rozwijającego się, 
nadgranicznego i gubernialnego Kalisza – miasta przemysłowego o ponad 60-tysięcznej 
populacji – miało miejsce w sierpniu 1914 roku, w pierwszych dniach Wielkiej Wojny. 
Przyniosła ona zagładę zabytkom i dzielnicom wielu europejskich miast i wiosek na 
wszystkich frontach, ale Kalisz był jedną z pierwszych „ofiar” i miejscem szczególnej 
katastrofy – stał się symbolem bezbronnego miasta, zniszczonego w niewyjaśnionych 
okolicznościach przez niemiecką armię krótko po wkroczeniu na ziemie Królestwa Polskiego 
(R. Bieniecki, B. Celer, Katastrofa kaliska 1914. Materiały źródłowe (wybór), Kalisz 2014). 
Niemal natychmiast, gdy opadły dymy pożarów, na ruinach zaczęto kreślić wizje przyszłości, 
zarówno pod nadzorem niemieckiej administracji, jak i w ramach inicjatywy elit Kalisza, które 
schroniły się w pozostającej pod rosyjskim nadzorem Warszawie. Z ruin i zapisanych w 
archiwaliach dziejach miasta, ale i w struktrurze jego architektury, często uczytelnionej 
wskutek samych zniszczeń, poszukiwano historycznych precedensów, gruntu do stworzenia 
nowego, „Wielkiego Kalisza”, którego fantazmatyczne wizje mnożyły się w czasie wojny i po 
jej zakończeniu. Ich efektem, w części, jest zachowana do dziś, unikatowa w skali 
środkowoeuropejskiej, międzywojenna zabudowa kaliskiego śródmieścia, którego nie sposób 
nazwać „starówką”, choć fundamenty stojących tu domów i elementy struktury urbanistycznej 
sięgają średniowiecznej lokacji.  
 
W jaki sposób odbudowano Kalisz po tragedii 1914 roku? Kto i w jaki sposób planował 
odbudowę, jakie potrzeby miała spełniać nowa architektura? Jakie wzorce czy tradycje 
historyczne miała zachowywać, a może „opracowywać” poprzez nowoczesne interpretacje? 
Jaką wizję historii miasta – i czyjej historii – chciano odrodzić poprzez odbudowę? Jaką rolę 
miał pełnić nowy Kalisz po Wielkiej Wojnie, a jaką rolę pełnił np. w propagandzie lokalnej czy 
państwowej okresu międzywojennych polityk modernizacyjnych II RP? Kto, w jakich 
okolicznościach i wedle jakich założeń projektował, opiniował, budował „nowy Kalisz”? Jacy 
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aktorzy byli zaangażowani w te procesy, jaki był ich przebieg? Na wszystkie te pytania, jak i 
na odnoszącą się do nich, szeroką platformę zagadnień monograficznych – opisania 
procesów poszczególnych decyzji, planowania, odbudowy, relacji między aktorami 
społecznymi, konflikty, pomysłów zrealizowanych bądź nie, kosztów i kalendarium żmudnych 
inicjatyw budowlanych w zniszczonym mieście – winna odpowiedzieć kompleksowa, 
nowoczesna monografia naukowa. Chociaż temat zniszczenia i rekonstrukcji miasta zajmuje 
kronikarzy, historyków, historyków sztuki w Kaliszu i w Polsce oraz zagranicą od lat 
międzywojennych, tak brak do dziś kompleksowej analizy tego przedsięwzięcia. Jest ona 
niewątpliwie potrzebna i ważna, zarówno jako materiał historyczno-analityczny, pozwalający 
lepiej rozpoznać rolę urbanistycznych i architektonicznych przeobrażeń miasta dla 
urbanistyki w Polsce i konserwacji zabytków, ale też – jako źródło wiedzy dla dzisiejszych 
służb konserwatorskich, władz miasta, mieszkanek i mieszkańców Kalisza.  
 
Wiedzy, która pozwoli na nowo zinterpretować, podsumować i podkreślić unikatowe walory 
historyczno-architektoniczne międzywojennego Kalisza i da możliwość ich wypromowania. 
 
 

B. PROJEKT ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KSIĄŻKOWEGO 
 
Uwagi ogólne 
 
Propozycja (pod roboczym tytułem) zakłada przygotowanie i wydanie dwutomowej 
monografii naukowej, wnikliwie opisującej procy odbudowy i modernizacji starego centrum 
Kalisza w dwudziestoleciu międzywojennym. Opracowanie uwzględnia także dodatkowo 
okres I wojny światowej (bezpośrednio po zniszczeniu miasta) oraz perspektywy uzupełnień 
czy przemian zabudowy międzywojennego zespołu w wieku XX, aż po dzień dzisiejszy. 
Dziedziny badań warunkujące ich metody to historia architektury i historia miast, 
uwzględniające perspektywy nowoczesnej historii sztuki – badanie procesów społecznych 
oraz ich artystycznych wątków, architektonicznych kreacji i artykulacji, urbanistycznych ram 
społecznego wytwarzania i ustanawiania przestrzeni wspólnych/narodowych/klasowych i 
innych w oparciu o dyskursy architektury, kreacje i ingerencje zabytkoznawcze, narracje i 
praktyki z zakresu kultury wizualnej.  
 
Tom pierwszy będzie miał formę sproblematyzowanej monografii, tom drugi – wyboru źródeł 
pisanych, kartograficznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz innych. 
 
Formaty wstępne tomów będących efektem opracowania odwołują się wstępnie do 
„gabarytu” wcześniejszego projektu naszej Pracowni – książki Odbudowy i modernizacje 
miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie. Naród, polityka, 
społeczeństwo (red. I. Barańska, M. Górzyński, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2016; także w wersji angielskiej, dostępnej jako wydanie elektroniczne, online: 
https://historictownsmodernizations2016.wordpress.com/; format B5, miękka oprawa, 
ilustracje wbudowane w tekst, ok. 600 stron tego formatu w druku) – lub do atrakcyjniejszego 
z punktu widzenia promocji miasta wydania albumowego w formacie A4, z twardą oprawą i 
znacznie lepszą możliwością prezentacji bogatego materiału architektoniczno-
urbanistycznego dotyczącego odbudowy i walorów międzywojennej architektury naszego 
miasta. 
 
Każdy tom będzie miał objętość prognozowaną na około 25 arkuszy wydawniczych (1 
00 000 znaków ze spacjami; ok. 460 s. A4 mps łącznie z ilustracjami1, które szczególnie w 
tomie 2 winny być także kolorowe). 

                                                 
1 Współczynnik dla strony dla makiety to ok. 2200 znaków ze spacjami, licząc przypisy końcowe, przy 
zastosowaniu czcionki TNR 12, 1,5 interlinia, wyjustowanie obustronne. Współczynnik uwzględnia także 
ilustracje i podpisy do nich, projektowane jako wbudowane w tekst – ale w makiecie zamieszczane na końcu 
artykułu/rozdziału jako bloki z podpisami. Wyliczenie na podstawie danych projektu Odbudowy i modernizacje. 
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Projektowana publikacja byłaby dostępna także jako e-book PDF na specjalnej, darmowej 
stronie internetowej (po wyczerpaniu nakładu).  
 
 
Wstępny projekt układu zawartości: 
 

TOM I (ok. 460 s. mps) 
 
1. HORYZONTY BADAWCZE 
 

1.1. Rozdział wprowadzający. Temat, cele, metody pracy. Pytania i wątki 
badawcze. Struktura opracowania; 

 
1.2. Podstawy historiograficzne i źródłowe oraz punkt wyjścia. Dotychczasowe 

opracowania i tematy badawcze wobec odbudowy Kalisza po 1914 roku. 
Baza źródłowa, archiwalia, specyfika źródeł, charakterystyka stanu 
zachowania obiektów i zespołu zabytkowego; 

 
2. MODERNIZACJA W CIENIU KATASTROFY: od zniszczenia do pierwszych 

odpowiedzi modernizacyjnych 
 

2.1. Przebieg „wypadków kaliskich” z sierpnia 1914 roku. Skala, zasięg oraz 
charakter zniszczeń w centrum miasta oraz na przedmieściach, w relacji do 
stanu zabudowy Kalisza z okresu przedwojennego. Wyceny zniszczeń i skala 
katastrofy społeczno-demograficznej; 

 
2.2. Wielką przyszłość rysuje się na gruzach? Pierwsze projekty i inicjatywy 

odbudowy, zorganizowane i oddolne. Duopol czy współpraca: środowisko 
kaliskie w Warszawie, Koło Architektów, okupacyjna administracja miejska, 
władze pruskie. Zniszczenie jako szansa przebudowy, rozbudowy, 
urzeczywistnienia wizji „Wielkiego Kalisza” sprzed 1914 roku oraz 
kolonialnych aspiracji. Punkty widzenia: polski dyskurs nowoczesnej 
urbanistyki z ok. 1910 roku i konkurs kaliski (1915) jako wielka szansa, 
polonizacja? Urbanistyczne manifesty „polskiego stylu narodowego” – 
przestrzeń architektów czy polityków? Perspektywy niemieckiej administracji: 
od reakcji na zniszczenia po planową politykę nadzoru i moderowania 
inicjatywy odbudowy z myślą o przyszłej inkorporacji polskiego pogranicza do 
Rzeszy? Głosy architektów, głosy konserwatorów i historyków. Głosy 
mieszkańców. 

 
2.3. Decyzje, programy i mechanizmy odbudowy, wypracowane w latach 1914-

1918: bilanse i porównania. Bilans opracowań niemieckich (Caro & Co., 
Grisebach) oraz polskich (Koło Architektów). Prace magistratu. Ustawa 
budowlana i uchwały o korektach urbanistycznych. Konteksty polityczne 
Wielkiej Wojny – czy po 1916 roku (zajęcie całości Królestwa Polskiego przez 
Niemców) coś się zmieniło w dynamice odbudowy? Dokumenty planistyczne i 
inwentaryzacyjne. Pierwsze inwestycje i zamiary (mechanizmy pożyczkowe).  

 
2.4. Podsumowanie rozdziału. 

 
3. JAK FENIKS Z POPIOŁÓW: HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNE MEANDRY 

MIĘDZYWOJENNEJ ODBUDOWY KALISZA 
 

3.1. Bilans otwarcia. Podjęcie dorobku administracyjnego, legislacyjnego itd. 
okresu wojennego. Nowe władze miasta i nowe społeczeństwo Kalisza. 
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Pierwsze narady, inicjatywy i debaty po listopadzie 1918 roku. 
Konserwatorzy, architekci, modernizatorzy. Dyskusje dotyczące kierunku, 
kształtów architektonicznych oraz tradycji urbanistycznych dla odbudowy  
i przyszłości miasta – jako część debat o „narodowej” formie budowanej 
przestrzeni państwa polskiego po 1918 roku (konteksty wojenne  
i powojenne); 

 
3.2. Struktury, mechanizmy i procesy odbudowy. Organizacja władz miejskich  

i rządowych oraz ich kompetencje. Problem samorządu miejskiego i jego 
implementacji. Aktorzy społeczni: politycy, mieszkańcy, inwestorzy, architekci, 
zewnętrzni eksperci. Nadzór. Kredytowanie. Komisje i rady. Organizacja 
władz budowlanych. Profesjonaliści zajmujący się odbudową, firmy, rynek. 
Mechanizmy negocjacji odbudowy i jej kształtu – w skali miasta, ulicy, planu, 
domu. Kontekst demografii, struktury społecznej i gospodarczej 
odradzającego się Kalisza oraz realiów wojennych budowy kraju (1918-
1920/21); 

 
3.3. Projektowanie i realizacja planów oraz zamierzeń architektoniczno-

urbanistycznych. Projekty sanacji starego śródmieścia poprzez odbudowę. 
Modelowanie zabudowy Ustawą budowlaną i planem regulacji centrum. 
Działalność poszczególnych gremiów oraz jej efekty. Plany ogólne Kalisza – 
urbanistyczne: opis, autorzy (lata 20 i 30.). Długie trwanie elementów 
niezniszczonych, korekty i modernizacje sieci ulicznej, infrastruktury. 
Polonizacje i metropolizacje. Wielkie inwestycje komunalne okresu 
międzywojennego: uzbrajanie Kalisza pod ziemią, na ziemi i nad ziemią; 
energia, wodociągi, kanalizacja a regulacja urbanistyczna; problem 
powiększenia granic miasta; problemy socjalne w odbudowie; 

 
3.4. Ranga odzyskanego miasta w projektach i inwestycjach architektury i 

przestrzeni użyteczności publicznej. Studia przypadku. / > Ratusz ; > Teatr; > 
Szkoły miejskie; > Szpital miejski; > Bank Polski; > Urząd Poczty i Telegrafu; 
> Stowarzyszenie Rzemieślników Chrześcijan i inne instytucje publiczne; > 
Przebudowa parku i terenów zieleni publicznej. Zbiorcza analiza 
paradygmatów stylistycznych i przyjętych strategii architektonicznych w latach 
20 i 30. Modernizm i klasycyzm jako dyskursy wielkiej przebudowy miasta; 
funkcje i znaczenia nowej architektury publicznej, także w kontekście 
dyskursów o jego modernizacji sprzed 1914 roku; 

 
3.5. Zabytki w procesach odbudowy. Waloryzacje dziedzictwa historycznego 

Kalisza w jego architekturze. Polityki konserwatorskie i wymagania 
konserwatorów w świetle ówczesnych teorii i organizacji służb ochrony 
zabytków po 1918. Odbudowa i konserwacja. Podejście do nowej architektury 
w centrum Kalisza. Usuwanie elmentów „rosyjskiego” dziedzictwa. Postacie, 
procesy, aktorzy; 

 
3.6. Fundamenty w historii: nowa architektura mieszczańska Kalisza jako 

narzędzie kreowania zakorzenienia w tradycji i otwarcia na nowoczesność. 
Architektura odbudowywanych/budowanych na nowo kamienic kaliskiego 
śródmieścia. Opis, analiza, typologie, infrastruktury, kultura mieszkaniowa. 
Studia obszarowe i przykłady. Analogie i porównania. Trendy i schematy. 
Projekty i ich zmiany. Problematyka społeczna i kulturowa – mieszkać, jak, 
gdzie? „Biały Kalisz”; Inwestorzy, aktorzy, Komisja ds. Zatwierdzania Planów i 
jej działania. Konflikty w procesach odbudowy. 

 
3.7. Gdynia z morza, Kalisz z ruin: medializacje odbudowy miasta w polskiej 

ikonosferze, propagandzie i sferze publicznej. Porównanie z innymi miastami 
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w odbudowie oraz Gdynią jako projektem polskiej modernizacji/fantazmatu 
nowoczesności. Modernizacje i wzorce budowy przyszłości. Artykuły, 
wystawy, przewodniki, obrazy miasta, które wysyłano w świat; 

 
3.8. Monumentalizmy: nowe kierunki w finalizowaniu odbudowy centrum miasta 

pod koniec lat 30. XX wieku: Projekty propagandy państwowej, inwestycje 
publiczne i niezrealizowane projekty drugiej połowy lat trzydziestych (>Gmach 
organizacji wojskowych > Gmach organizacji kulturalno-muzealnych im. 
Asnyka i inne > Pomniki). 

 
3.9. Bilans zamknięcia i podsumowanie. 
 

4. DZIEDZICTWO I ZNACZENIE ODBUDOWY KALISZA W OKRESIE 
MIĘDZYWOJENNYM W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM – PERSPEKYWA XX WIEKU  

 
4.1. Porównania, analizy, komparatystyka; unikatowy charakter kaliskiego zespołu 

staromiejskiego i jego znaczenie dla urbanistyki polskiej i odbudów miast 
historycznych po 1939 roku. 

 
4.2. Hitlerowskie plany i działania w okresie 1939-1945; 

 
4.3. Nowe centrum jako wyzwanie konserwatorskie po 1945 roku: plany, 

uzupełnienia, rewitalizacje, fluktuacje; 
 

4.4. Zakończenie w kontekście współczesności. Wyzwania rewitalizacyjne  
i społeczne.  

 
5. BIBLIOGRAFIA. 
 

 
TOM II 

ANEKSY ŹRÓDŁOWE I KATALOGI 
(ok. 460 s. mps) 

 
1. Wybór dokumentów archiwalnych z lat 1914-1939 z komentarzem; 
 
2. Władze miejskie i rządowe zaangażowane w odbudowę w okresie 

międzywojennym (schematy); główni aktorzy (powiązania); 
 

3. Projekty urbanistyczne z lat 1914-1918 z komentarzem – prezentowane jako 
plany ogólne a także ich wycinki; 

 
4. Projekty urbanistyczne z lat 1918-1939 z komentarzem (jw.); 

 
5. Wybrane projekty budynków z lat 1914-1939, związanych z odbudową miasta; 

 
6. Sylwetki architektów i budowniczych. 
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C. BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA ORAZ WYKAZ ZASOBÓW 

ŹRÓDŁOWYCH OBJĘTYCH PROJEKTOWANĄ KWERENDĄ 
 
 
Przegląd wstępny bibliografii przedmiotu: 
A Błaszyk, Miasto ponad ogień i czas. Echa kaliskiego sierpnia 1914 roku w literaturze, 
grafice i filmie, Kalisz 2014 
J. Bruś, Problematyka architektoniczno-konserwatorska budynku Teatru im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Artyści i 
literaci” 2007, t. 10, s. 39-51 
J. Bruś, Budynki teatralne Kalisza, Kalisz 2009 
J. Bruś, Albert Nestrypke…, Kalisz 2017 
M. Drewicz, Wypadki kaliskie 1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń, Kalisz 2014 
Katastrofa kaliska 1914. Materiały źródłowe (wybór), red. R. Bieniecki, B. Celer, Kalisz 
2014 
A. Kurzyński, Odbudowa Kalisza ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1929, „Rocznik 
Kaliski” 2005, t. 31, s. 59-87 
M. Lisiecka, K. Pawlak, G. Waliś, Zniszczenie i odbudowa Kalisza (1914-1928) – wybrane 
teksty źródłowe, „Rocznik Kaliski” 2003, t. 29, 167-180 
Odbudowa miast historycznych. Dokonania przeszłości, potrzeby i możliwości 
współczesne, wyzwania przyszłości: materiały międzynarodowej konferencji naukowej, 
Elbląg, 24-27 września 1998, red. Marii Lubockiej-Hoffmann, Elbląg 1999 
Odbudowy i modernizacje miast historycznych…, red. Barańska, Górzyński, Kalisz 2016 
M. Omilanowska, Odbudowa Kalisza po zniszczeniach 1914 roku, BHS, 2016, nr 4, s. 
663-686 i inne Autorki; 
R. Pacanowska, Samorząd Kalisza w latach 1916-1939, „Rocznik Kaliski” 2003, t. 29, s. 
49-62 
Planning for Conservation, red. R. Kain, London 1981 
D. Płócienniczak, Budynki cerkiewne Kalisza w XIX i XX wieku, „Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną” 
2011, t. 12, s. 40-61 
A. Tabaka, Adam Nieściuszko-Bujnicki (w serii „Kaliszanie”) 
A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010 
T. Zarębska, Sprawa odbudowy zabytkowego centrum Kalisza po zniszczeniu w 1914 
roku, „Rocznik Kaliski” 1977, t. 10, s. 121-177; Eadem, Znaczenie odbudowy Kalisza po 
zniszczeniach z 1914 r. dla rozwoju urbanistyki polskiej, „Rocznik Kaliski” 1992/1993, t. 
24, s. 129-143 
 
Ponadto konieczna kwerenda opracowań i artykułów współczesnych z 2p. XX wieku np. w 
„Ziemi Kaliskiej”, „Południowej Wielkopolsce”, „Życiu Kalisza”, „Spotkaniach z zabytkami”, 
i kilku in. np. A. Tabaka, M. Błachowicz, Odbudowa Kalisza, „Życie Kalisza” 2011, nr 15, 
s. 33; Jak kaliszanie budowali teatr, „Życie Kalisza 2013, nr 19, s. 26; Jaki teatr dla 
Kalisza, „Życie Kalisza” 2013, nr 20, s. 26; Kłopoty z ratuszem (I), „Życie Kalisza” 2011, nr 
10, s. 33; Kłopoty z ratuszem (II), „Życie Kalisza” 2011, nr 12, s. 33; Obrazy przyszłego 
Kalisza, „Życie Kalisza” 2011, nr 13, s. 33; Tu nic nie było. Wokół zburzenia miasta, „Życie 
Kalisza” 2013, nr 33, s. 27; Wielki spór, „Życie Kalisza” 2011, nr 19, s. 33 
 

ARCHIWALIA (prognoza ogólna) 
 
Archiwum Państwowe w Kaliszu  

 Deutscher Kreischef in Kalisch z lat 1914-1918 [1919], ok. 20-30 j.a.; 
 Akta Miasta Kalisza 1809-1950, 4681 j.a., okres m-wojenny, szczeg. akta 

budowlane nieruchomości, seria 5. Wydział Techniczno-Budowlany, ok. 
3000 j. a.; pozostałe jednostki z innych działów – ok. 100; 

 Starostwo Powiatowe w Kaliszu, 1918-1939, 599 j.a. 
 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Kaliszu, ok. 100 j.a.; 
 Zbiory kartograficzne i ikonograficzne, spuścizny, ok. 200 j.a. 
 Towarzystwo Kredytowe miasta Kalisza, akta notarialne, metrykalne itd. – 

ok. 100 j.a. 
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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

 Zbiór historyczny, kwerenda ogólna dot. okresu międzywojennego – 
dokumenty, DŻS-y, ikonografia, kartografia, akta różne, referaty, teczki dot. 
odbudowy; 

 
Archiwum Państwowe w Łodzi 

 Urząd Wojewódzki w Łodzi 1918-1939; ok. 20-30 j.a. (?); 
 Kartografia i ikonografia, ok. 20-30 j.a. 
 

Archiwum Państwowe w Poznaniu 
> Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 1918-1939; 

 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
> zbiór Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1918-1939, ok. 20. j.a.; 
 
Instytut Sztuki PAN w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Kwerenda zbiorów konserwatorskich, TONZP, spuścizn, dokumentacji.  

 
KWERENDA PRASOWA 

 „Gazeta Kaliska” 1918-1939; 
 „Ziemia Kaliska”; 
 „Goniec Kaliski” 
 Wybrane czasopisma ogólnokrajowe, prasa codzienna i specjalistyczna jak 

„Przegląd Techniczny”, „Architektura i Budownictwo”, „Arkady”, dzienniki 
urzędowe, „Kurier dla Wszystkich”, „Kurier Warszawski”; „Świat”, „Czas” 
pisma takie jak „Światowid”, „Kurier Ilustrowany”, „Życie i Sztuka” i in.  

 
KWERENDA ŹRÓDEŁ DRUKOWANYCH I OPRACOWAŃ Z EPOKI (kilka przykładów) 

 Cyfrowe dane odnośnie budujących się domów w Kaliszu, Kalisz 1919 

 Memoriał w sprawie odszkodowań Kaliszan złożony Sejmowi przez specjalną 
delegację, Kalisz 1923 

 J. Michalski, Z czasów mojej prezydentury, Kalisz 1922 

 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu maj-wrzesień 1929 r. Kalisz Pawilon 
No. 28 – Samorządy – Grupa A i B. Stoisko N° 26, Kalisz 1929 

 J. Przedpełski, O robotach publicznych miejskich w Kaliszu i o odbudowie miasta, 
Kalisz 1919 

 Przewodnik miasta Kalisza wydany przez Magistrat miasta Kalisza z okazji Targów 
Poznańskich odbyć się mających w maju 1925 roku, oprac. F. L. Moreau, Kalisz 1925 

 Sprawozdanie Magistratu m. Kalisza z pieniędzy wydanych do 22 października 1919 
r. z kredytów przyznanych przez Ministerstwo Robót Publicznych (Komitet 
Międzyministerialny), Kalisz 1919 

 Sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli Ministerstw w dniu 15 i 16 sierpnia 1919 r. 
w sprawie odbudowy miasta Kalisza, Kalisz 1919 

 Sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli Miast Ziemi Kaliskiej odbytego w dn. 7 
września 1919 r. w Kaliszu, Kalisz 1919, s. 20. 

 Sprawozdanie z drugiego Zjazdu Przedstawicieli Miast Ziemi Kaliskiej odbytego w 
dn. 30-go listopada 1919 r. w Kaliszu w sprawie aprowizacji miast, Kalisz 1919. 

 J. Zakrzewska, Odbudowa Kalisza po Wielkiej Wojnie, Kalisz 1936 
 
KWERENDA IKONOGRAFII HISTORYCZNEJ 
> MOZK, APK, APŁ, Muzeum Narodowe w Warszawie, CBN Polona, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, zbiory prywatne, wortale, instytucje różne, kolekcje polskie i 
zagraniczne – kompleksowa kwerenda internetowa oraz w zbiorach analogowych w 
Kaliszu, Łodzi, Warszawie i in. 
 
KWERENDY UZUPEŁNIAJĄCE, BIBLIOGRAFICZNE, ROZSZERZAJĄCE 
(także zagraniczne, np. w Berlinie). 


