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Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej 
 
Zabudowa śródmieścia Kalisza, kształtująca się od XIII wieku, została w znacznej mierze zniszczona 
przez wojska niemieckie na początku I wojny światowej, między 7 a 22 sierpnia 1914 roku. Straty w tkance 
miejskiej były ogromne – zniszczonych zostało ponad 400 budynków, a przy Rynku przetrwała tylko 
jedna kamienica. Podjęte już w czasie wojny dzieło podnoszenia miasta z ruin trwało przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne, a miejscami i dłużej. 
 
Podczas wojny zadaniem odbudowy zajmowały się zarówno okupacyjne władze niemieckie, które 
tworzyły kolejne plany zakładające nadanie nowej zabudowie cech wyglądu typowych dla niemieckiego 
miasta, jak i warszawskie Koło Architektów, które przeprowadziło konkurs na projekt odbudowy Kalisza. 
Jedne i drugie działania miały wpływ na obecny wygląd miasta. 
 
W ciągu dwudziestu lat w miejscu dawnych zabudowań po kosmetycznych, ale niezwykle potrzebnych 
zmianach urbanistycznych, wzniesiono okazałe budynki użyteczności publicznej – ratusz, teatr oraz 
pocztę – a także około 150 kamienic, które w największym stopniu zdecydowały o współczesnym 
wyglądzie centrum Kalisza. Mając na celu zachowanie autentyzmu zabytkowej przestrzeni miasta 
znakomitą większość projektów kamienic z dwudziestolecia międzywojennego cechowała powściągliwość 
zewnętrznej szaty architektonicznej, nawiązującej do stylów historycznych, chociaż zdarzały się także 
realizacje o bardziej awangardowej formie. 
 
Po ponad 100 latach od rozpoczęcia dzieła odbudowy, jego rezultat można uznać za bardzo udany. 
Okazało się ono również bezcennym polem doświadczalnym w kontekście powojennych działań w 
miastach zniszczonych podczas II wojny światowej. 

Problemy badawcze: 

1. Jak bardzo pierwsze ogólne plany odbudowy różnią się od późniejszej realizacji? 
2. Liczba odbudowanych budynków (podział ze względu na funkcję i datę budowy). 
3. Budynki, które zostały odbudowane i zniszczone lub rozebrane później (i z jakiego powodu). 
4. Ile budynków zostało wzniesionych „od zera”, a ile z wykorzystaniem istniejących murów (i w 

jakim stopniu)? 
5. Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących niezniszczonych budynków (Belweder, Dom 

Sztytera i inne). 
6. Ogólne wytyczne dla odbudowywanych budynków, czy i jak bardzo wytyczne zmieniły się po 

1918 roku? 
7. Czy istniała jednoznaczna myśl przewodnia w kwestii wyglądu budynków i kto za nią odpowiadał? 
8. Na ile kaliska odbudowa odpowiada na problem poszukiwania stylu narodowego i o czym miała 

właściwie świadczyć architektura kaliskiego śródmieścia? 
9. Typologia kamienic (kwestie prawne, analiza rzutów, kompozycji elewacji, różnice w projektach w 

zależności od autorstwa). 
10. Kwestia modernizacji infrastruktury. 
11. Czym (jeśli w ogóle) różnią się projekty sporządzane podczas I wojny światowej od projektów po 

odzyskaniu niepodległości? 
12. Zmiany w projektach poszczególnych budynków (co konkretnie, dlaczego, kto nanosił poprawki). 



13. Specyficzne dla kaliskiej odbudowy cechy kamienic (wysokie dachy kryte dachówką, kamienice 
narożne o liczbie kondygnacji różniącej się od strony ulicy głównej i podrzędnej, witryny 
zwieńczone łukami eliptycznymi, kolorystyka elewacji i kwestia „białego miasta”). 

14. Gdzie można znaleźć analogie do kaliskich kamienic z dwudziestolecia międzywojennego 
(Warszawa, Poznań, ale także Ryga, Berlin, być może mniejsze miasta)? 

15. Czy jakieś budynki z innych miast stanowiły konkretny wzorzec? 
16. Jaki wpływ na odbudowę mieli architekci działający w Kaliszu przed 1914 rokiem? 
17. Jak wyglądałaby zabudowa Kalisza z dwudziestolecia międzywojennego i jak rozwijałoby się 

miasto, gdyby jego centrum nie zostało zniszczone? 
18. Co Niemcy w 1914 roku mogli wiedzieć o wyglądzie Kalisza sprzed zniszczenia miasta i jak 

wpłynęło to na ich pierwsze projekty odbudowy? 
19. Jaki cel w odbudowie Kalisza mieli Niemcy, dlaczego im na tym zależało (co pisano na temat 

odbudowy Kalisza w prasie niemieckiej, kwestia znaczenia politycznego odbudowy)? 
20. Jaki był odbiór społeczny odbudowy w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa lokalna i nie 

tylko)? 
21. Jak podeszły do odbudowy okupacyjne władze niemieckie w okresie II wojny światowej (wydaje 

się, że w wielu kwestiach dokończyły pierwotne plany jeszcze z czasów I wojny światowej, 
poprzez m.in. sanację kwartałów przy Babince, z drugiej strony zniszczono dekorację elewacji 
niektórych kamienic)? 

22. Jak bardzo doświadczenia kaliskiej odbudowy wpłynęły na odbudowę innych miast po 
zniszczeniach II wojny światowej? 

23. Jakie było podejście do kaliskiej odbudowy po II wojnie światowej (i kwestia uzupełnień z lat 50. 
XX wieku)? 

 
 
KOREFERAT 
mgr Makary Górzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, KTPN 
 
Problematyka badań kaliskiej kultury mieszkaniowej w początkach XX wieku wobec 
ówczesnej modernizacji zabudowy starego centrum miasta – uwagi ogólne 
 
Podczas swojego koreferatu, odnosząc się do projektu badawczego Pana Mateusza Rabiegi, przedstawię 
porównawczo kilka zagadnień badawczych architektury mieszkaniowej Kalisza z lat około 1900-1914. 
Nawiązując do kategorii Wohnkultur i metodologii badań nad warunkami, przemianami oraz 
architektonicznymi przeobrażeniami przestrzeni mieszkaniowych w miastach XIX-XX wiecznych 
postaram się pokazać krótkie case-studies nieznanych dotąd przebudów kaliskich kamienic oraz nowych 
inwestycji z początku XX wieku, a więc okresu gdy miasto otrzymało impulsy rozwojowe po budowie 
kolei Warszawa-Łódź-Kalisz (1902) i połączenia transgranicznego (1906). Skupię się szczególnie na 
przebudowach i modernizacjach XIX-wiecznych domów mieszczańskich na obszarze miasta lokacyjnego, 
tragicznie zniszczonego w sierpniu 1914 roku. Koreferat ma za zadanie naszkicować korzenie 
modernizacyjnych przedsięwzięć okresu międzywojennego w kaliskim śródmieściu, a także zaproponować 
różne kierunki badań kaliskiej architektury mieszkaniowej jako narzędzia projektów społecznych, 
kulturowych, dyskursów zabytkoznawczych i modernizacyjnych.  


