
 1 

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ KALISKIEGO 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

 

[FRAGMENTY Z KRONIKI KTPN, opracowała Ewa Obała, 2019] 

 

2012 
 

6 lutego – ukazało się kolejne wydawnictwo KTPN z serii Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk nr 12 pt. „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną” pod red. Iwony 

Barańskiej, a w nim artykuły pióra A. Ciesielskiej, M. Błachowicza, D. Płócienniczak, K. 

Płachcińskiego, M. Górzyńskiego, I. Barańskiej, J. Delury, A. Tabaki, recenzje i omówienia E. 

Steczek-Czerniawskiej, E. Andrysiak, J. Wąsowicza, sprawozdania A. Wojtynki, B. Celer, E. Obały, 

wspomnienia o zmarłych w rozdziale „Z żałobnej karty ” przedstawiane przez A. Czepik, K. Walczaka 

oraz wiadomości KTPN ujęte w rozdziale „Z życia Towarzystwa” autorstwa H. Karolewskiej i E. 

Skotowskiej. Książka ta przynosi nowe informacje na temat sztuki, archeologii, architektury i kultury 

artystycznej Kalisza. 

 

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną / red. Iwona Barańska,  

Kalisz 2011. - 243 s. : il. ; 24 cm. (Zaszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 12) 

 

17 marca – podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Kaliszu odbyła się promocja książki „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i 

kulturą artystyczną”, wydanej jako dwunasty już tom „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk”. Nową publikację przedstawiła redaktor tomu dr Iwona Barańska, a przewodniczący Rady 

Redakcyjnej „Zeszytów” prof. dr hab. Artur Kijas wręczył autorom egzemplarze publikacji. 

 

 

Fot. E. Obała 
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15 listopada – w Villi Calisia odbyło się spotkanie naukowe poświęcone życiu i twórczości kaliskiego 

architekta Alberta Nestrypke. Poprowadziła je dr Joanna Bruś-Kosińska, nauczyciel akademicki UAM 

Poznań, a także nauczyciel Liceum Plastycznego i Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów 

Kultury oraz członkini Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sekretarz naukowy pracowni 

historii sztuki i kultury artystycznej. Spotkanie stało się nie tylko przypomnieniem biografii 

zasłużonego architekta, lecz także przeglądem jego dokonań artystycznych i zawodowych. 

Wystąpienia wysłuchali przedstawiciele środowisk i instytucji związanych z naukowym i kulturalnym 

życiem miasta, a także miłośnicy jego dziejów. Wielu z obecnych uczestniczyło w ciekawej i 

inspirującej dyskusji na temat kierunków artystycznych w architekturze. Spotkanie uznano za 

interesujące i bardzo udane. Kolejne posiedzenie naukowe kierująca pracownią i organizatorka 

spotkań dr Iwona Barańska zapowiada w styczniu przyszłego roku. 

 

 

Fot. E. Obała 

 

2013 

 

9 maja – w pomieszczeniach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza miało miejsce spotkanie naukowe z mgr. Makarym Górzyńskim; jego tematem był „Styl 

i wykluczenie. Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX wieku w polskiej historii 

architektury ostatnich dziesięcioleci”. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił swoje spostrzeżenia na 

ten kontrowersyjny temat, powołując się również na wątki kaliskie. Była to już trzecia sesja, 

zorganizowana przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej. 

Mgr Makary Górzyński, ur. w Warszawie, wychowywał i uczył się w Turku, gdzie jeszcze w podczas 

nauki w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął prace nad 3 tomową publikacją „Zabytki 

miasta Turku i powiatu tureckiego”. Ukończył Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 

broniąc pracy związanej z relacją między architekturą dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego z 

1890 r., a procesami modernizacyjnymi i politycznymi w Kaliszu i zaborze rosyjskim przełomu XIX i 

XX wieku. Jest członkiem stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile oraz Kaliskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z którym ściśle współpracuje. 
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Fot. E. Obała 

 

12 listopada – w nowej siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się spotkanie 

naukowe zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej. Przybyłych gości 

powitał prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, a spotkanie, 

poprowadzone przez przewodniczącą pracowni dr Iwonę Barańską, wypełniło wystąpienie mgr 

Dominiki Płócienniczak poświęcone życiu i twórczości Marianny Władimirowny von Werewkin. 

Prelegentka przedstawiła ciekawą postać rosyjskiej malarki (1860-1938), posiadającej pośrednie 

związki z Kaliszem. Pochodziła ona z rodziny arystokratycznej, a jej matka Elizaveta Pietrowna z 

domu Daragan była siostrą kaliskiego gubernatora. Po wystąpieniu doszło do interesującej dyskusji, 

podczas której pojawiło się wiele nowych, nieznanych dotąd informacji o losach Rosjan związanych z 

Kaliszem. 

 

Fot. E. Obała 

 

2014 

 

7 stycznia – w nowej siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce posiedzenie 

Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, w celu 

omówienia dalszych działań przy organizacji konferencji dotyczącej odbudowy Kalisza, która ma się 

odbyć w 2015 r. Było to pierwsze spotkanie otwierające działalność KTPN w nowym roku. 

 



 4 

 

Fot. E. Obała 

 

29 stycznia – w mroźne zimowe popołudnie w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

odbyło się spotkanie naukowe z mgr. Mateuszem Halakiem pt. „Dominium brzezińskie za czasów 

ostatnich jego właścicieli - rodziny Schlöesser. Obraz majątku w początkach ubiegłego wieku. Pojęcie 

kontaktu kulturowego”. Ten ciekawy temat o przemysłowcach w Ozorkowie i posiadaczy dóbr 

ziemskich w Opatówku i Brzezinach, przedstawił młody obiecujący naukowiec, autor kilku publikacji 

oraz sekretarz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. Na spotkanie przybyło wielu miłośników historii Kalisza i regionu. 

 

 

Fot. E. Obałą 

 

18 marca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Bankowej, miało miejsce 

spotkanie naukowe z mgr. Makarym Górzyńskim, zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i 

Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską na czele. Tematem wystąpienia była 

historia architektury i jej społecznej funkcji, stanowiąca raport z przeprowadzanych badań, bardzo 

ciekawie przedstawiony przez doktoranta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

mającego już na swoim koncie szereg publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej 

w trzech częściach książki pt. „Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego”. 
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Fot. E. Obała 

 

12 września – wyszła z druku kolejna ciekawa pozycja wydawnicza Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk pt. „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt 

nowoczesności” pióra Makarego Górzyńskiego – historyka architektury, pracownika naukowo-

badawczego oraz popularyzatora nauki i wiedzy. Celem autora była próba spojrzenia na projekt, 

realizację i funkcjonowanie gmachu ratusza w Kaliszu, wzniesionego w latach 1888-1891 

i spalonego w tragicznym dla miasta sierpniu 1914 r. Książka, oparta na źródłach i wzbogacona 

wieloma interesującymi ilustracjami, przybliża dzieje ważnego, aczkolwiek mało znanego 

przedsięwzięcia architektoniczno-budowlanego, przynosząc wiele nieznanych dotąd faktów i 

interpretacji. Poprzez opis spalenia tej ważnej dla miasta budowli wiąże się bezpośrednio ze stuleciem 

zniszczenia miasta w sierpniu 1914 r. 

 

 

27 listopada – w siedzibie KTPN odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury 

Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym omawiano szczegóły organizacji 

międzynarodowej konferencji pt. „(Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo 

a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej”. To znaczące wydarzenie 

będzie miało miejsce 16-17 kwietnia 2015 r. w budynku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, 

w którym władze Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego będą pełnić rolę współorganizatora razem z 

Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. 
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27 listopada – miało miejsce posiedzenie naukowe poświęcone wystąpieniu mgr. Makarego 

Górzyńskiego, zatytułowane „Działalność inwestycyjna Kalisza za rządów gubernatora Daragana, a 

problemy rozwoju miasta u progu Wielkiej Wojny” połączone z promocją ostatnio wydanej przez 

KTPN książki pt. „Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt 

nowoczesności” autorstwa bohatera tegoż spotkania. Makary Górzyński jest historykiem sztuki i 

doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w historii architektury i kultury 

architektonicznej; jest popularyzatorem sztuki dyskutowania i analizy opartej na rzetelnych badaniach 

naukowych. Tematem rozważań stała się działalność inwestycyjna Kalisza na przełomie XIX i XX 

wieku w odniesieniu do powstałych obiektów (ratusz, teatr, szkoła realna, dworzec, straż ogniowa oraz 

ciąg kamienic i budynków tworzących nowe dzielnice miasta). Przemyślenia tego utalentowanego 

młodego badacza, oparte o przekonanie, iż architektura oraz rozwiązania urbanistyczne rodzą się w 

określonych warunkach społecznych i ekonomicznych, prowadziły do interesującej dyskusji, 

nawiązującej także do czasów nam współczesnych. 

 

 

Fot. E. Obała 

 

2015 

 

16-17 kwietnia – „(Od)budowa Miasta Historycznego: naród, polityka, społeczeństwo, a 

rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej” – pod takim hasłem odbyła się 

międzynarodowa konferencja w Kaliszu. Naukowcy z Polski, Niemiec, Włoch, Anglii, Francji, 

Izraela, Belgii, Chorwacji i Stanów Zjednoczonych spotkali się na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-

Artystycznym, zaproszeni przez organizatorów: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Konferencja była 

dziełem Pracowni Historii Sztukii Kultury Materialnej KTPN, działającej pod kierunkiem dr Iwony 

Barańskiej, a najaktywniejszymi współorganizatorami byli mgr Makary Górzyński, dr Joanna Bruś 

Kosińska oraz mgr Mateusz Halak.    

Uczestnicy, a także goście tego międzynarodowego spotkania naukowego powitani zostali przez 

Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, jak również dziekana UAM prof. Mirosława J. 

Śmiałka oraz prezesa KTPN prof. Krzysztofa Walczaka. Prelegenci wygłosili ponad 30 referatów w 
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języku polskim, angielskim i niemieckim na temat powstawania z ruin ośrodków zniszczonych przez I 

wojnę światową. Przypadek kaliski stał się centralnym motywem problemów rekonstrukcji miast 

europejskich, a działania odbudowy oraz strategia architektoniczna, polityczna i społeczna stały się 

tematem wygłaszanych referatów. Przygotowali je prelegenci zajmujący się historią sztuki, 

architektury, urbanistyki, konserwacją zabytków. Prelekcje uzupełniane były bardzo interesującymi 

dyskusjami, w których goście odnosili się do swoich doświadczeń i badań naukowych. Ta bardzo 

udana konferencja odbiła się szerokim echem nie tylko w Kaliszu; mamy nadzieję, że jej zasięg 

ogólnopolski i międzynarodowy pozwoli wpisać losy zniszczenia i odbudowy Kalisza w historiografię 

europejską, obok podobnie zniszczonych miast zachodnioeuropejskich – Lowanium i Reims.  

Konferencji towarzyszyły wystawy obrazujące dawny i współczesny Kalisz, przygotowane przez 

studentów UAM i uczniów Liceum Plastycznego w Kaliszu oraz wystawa „Kalisz w odbudowie 1916-

1939” opracowana i przedstawiona przez organizatorów. Oprócz ekspozycji prezentowane były 

książki kaliskie, które można było obejrzeć lub zakupić dzięki Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół 

Nauk. 

 

Fot. E. Obała 

 

30 czerwca – W siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ramach działalności Pracowni 

Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN dr Iwona Barańska wygłosiła referat pt. "Gięta 

cukierniczka" czy "orzeł w błyskawicznym locie" - poświęcony recepcji poliptyku kaliskiego w 

środowisku kaliskiej inteligencji XIX wieku. Omawiany temat był próbą odtworzenia wypowiedzi 

znanych kaliszan takich jak: Alfons Parczewski oraz Adam Chodyński czy Zygmunt Zaborowski na 

temat ołtarza zaliczanego do wyjątkowych przykładów malarstwa tablicowego późnego gotyku, 

znajdującego się dzisiaj w północnej nawie bazyliki św. Józefa. Referat poprzedzony został ogólnym 

zebraniem członków pracowni, poświęconym podsumowaniu niedawnej międzynarodowej 

konferencji na temat odbudowy Kalisza po zniszczeniach 1914 r.. Zajęto się też planowaną publikacją 

pokonferencyjną, jak również zarysowano plany dalszej działalności tej agendy Kaliskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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Fot. E. Obała 

 

26 listopada – w Sali Kominkowej Centrum Kultury „ZAMEK” w Poznaniu podczas Ogólnopolskiej 

Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki wręczone zostały nagrody dla zwycięzców 

konkursu im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa. W czterdziestej edycji tak prestiżowego konkursu dla 

młodych naukowców sukces odniósł Makary Górzyński (historyk architektury, członek Kaliskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pracownik naukowo-badawczy, doktorant Instytutu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Warszawskiego), uhonorowany nagrodą za publikację „Dziewiętnastowieczny ratusz w 

Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności”, wydaną przez Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Dla Towarzystwa jest to kolejna książka, która tak wysoko została 

oceniona przez jurorów. Jak pisze autor w podziękowaniach „Szczególne wyrazy uznania należą się 

prof. Krzysztofowi Walczakowi, który jako prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjął się 

niełatwych starań o wydanie tomu o ratuszu, zakończonych powodzeniem jesienią 2014 roku. 

Chciałbym podkreślić, że tylko dzięki determinacji Wydawcy w tym i innych przypadkach najnowsze 

kaliskie badania historyczno-artystyczne mogą ujrzeć światło dzienne i trafić do rąk czytelników.” 

 

 

Fot. Makary Górzyński - od lewej: dr Emilia Kiecko, prof. Małgorzata Omilanowska, mgr Makary Górzyński, prof. Wojciech 

Włodarczyk 

 

2016 

 

13 stycznia – odbyło się w siedzibie KTPN otwarte posiedzenie naukowe Pracowni Historii Sztuki i 

Kultury Artystycznej podczas którego dr Joanna Bruś i mgr Anna Tabaka przedstawiły referat nt. 

Modernizacja Kalisza. Teatr i tzw. Dom Kowalskiego. Autorki, świetnie znane wszystkim 

zainteresowanym dziejami kaliskiej architektury zaprezentowały ostatnie efekty swoich badań 
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naukowych. Oba analizowane budynki stały się dla nich pretekstem do szerszych rozważań na temat 

różnych form modernizacji Kalisza w okresie powojennej odbudowy miasta i czynników 

pozaarchitektonicznych, wynikających z uwarunkowań społecznych i ideowych, mających wpływ na 

formy tej odbudowy. Zaprezentowany materiał stanie się częścią tomu dotyczącego modernizmów w 

architekturze polskiej. Jest to świetna forma popularyzacji i promocji miasta. Jak się okazało nasza 

sala posiedzeń jest zbyt mała, aby pomieścić wszystkich zainteresowanych – co niezmiernie cieszy. 

 

 

Fot. B. Celer 

17-18 marca – w Saint John’s College w ramach University of Oxford odbyła się międzynarodowa 

konferencja naukowa pt. „Architecture and Experience in the Nineteenth Century”, na której mgr 

Makary Górzyński (członek KTPN) reprezentujący Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu 

Warszawskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Collegium Invisibile wygłosił referat pt. 

„Architecture of Urban Success: Experiencing Public Elite and Middle Class Spaces of Kalisz at the 

turn of the 20th century” wraz z pokazem multimedialnym prezentującym dawny Kalisz.    

Serdecznie gratulujemy wystąpienia w tak znaczącej konferencji. 

http://www.history.ox.ac.uk/faculty/events/event/2016/03/17//tx_cal_phpicalendar/architecture-and-

experience-in-the-nineteenth-century.html 

https://uw.academia.edu/MakaryG%C3%B3rzy%C5%84ski 

 

 

6 kwietnia – odbyło się kolejne posiedzenie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej 

KTPN. Tym razem referat wygłosił mgr Maciej Błachowicz. Tematem wystąpienia była 

Problematyka ochrony zabytkowych cmentarzy przy Rogatce w Kaliszu. Autor przedstawił 

obecny stan zachowania cmentarza ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego, ilustrując swój 
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wywód bogatym materiałem fotograficznym. Wskazał również na przyczyny strukturalne fatalnej 

kondycji wspomnianych nekropolii – kłopoty finansowe, stale malejącą liczbę wiernych należących 

do wspólnoty ewangelickiej i prawosławnej oraz problemy konserwatorskie. Paradoksalnie, na co 

również zwrócił uwagę, aktualne użytkowanie cmentarza – jak to ma miejsce w wypadku cmentarza 

katolickiego, także przynosi katastrofalne skutki. Pojawiają się nowe nagrobki, usuwa się zabytkowe 

tablice a sposób „odnowienia” pozostawia wiele do życzenia. Intensywne użytkowanie terenu 

cmentarza powoduje nieodwracalne szkody i pozbawia go zabytkowego charakteru. Temat wzbudził 

ożywioną dyskusję wśród słuchaczy. Zwracano szczególnie uwagę na niemożność wyegzekwowania 

ochrony konserwatorskiej na tym obszarze, konieczność zmiany przepisów w tym zakresie i 

niebezpieczeństwo komercjalizacji dostępu do terenów cmentarza. Wspomniano także o 

możliwościach uzyskania dofinansowania konserwacji zabytkowych nagrobków. Problem jest palący, 

bo wkrótce może się okazać, że zabytkowe cmentarze przestaną istnieć. 

 

 

Fot. E. Obała 

 

15-17 kwietnia – w ramach wyjazdu naukowego w Kaliszu przybywali przyszli historycy sztuki ze 

Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wizyta ta 

zorganizowana była przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w osobie Makarego Górzyńskiego (KTPN i IHS-UW), przy współpracy dr Ewy 

Andrzejewskiej (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Anny Tabaki (KTPN) i dr. Michała 

Wardzyńskiego (IHS-UW), a także kaliskiego oddziału PTTK. Grupa studentów licząca ponad 

dwadzieścia osób poznawała historię, architekturę, urbanistykę i kulturę artystyczną Kalisza 

począwszy od średniowiecza po współczesność, a pobyt ten był dla nich okazją do zwrócenia uwagi 

na naukową działalność regionalną i formy regionalnego ruchu naukowego jako podstawy badań 

historyczno-artystycznych.  

Zapraszamy na stronę (aut. Agnieszki Myszkowskiej)  

https://onedrive.live.com/redir?resid=63FB5BD26E04543F!64498&authkey=!APQKjIOoPedAeNA&ithint=folder%2c 
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Fot. https://onedrive.live.com/?authkey=%21APQKjIOoPedAeNA&id=63FB5BD26E04543F%2164498&cid=63FB5BD26E04543F 

22 kwietnia – w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył nagrody i stypendia w dziedzinie kultury. 

Jest to pomoc w formie materialnej, dzięki której wiele osób może realizować swoje projekty w 

dziedzinie artystycznej, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami województwa 

wielkopolskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się mgr Anna Tabaka (Członek Sądu Koleżeńskiego 

Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Serdecznie gratulujemy! 

Pani Ania napisała do KTPN: „Dziękuję członkom KTPN za rozmowy i współpracę - wszystko, 

cokolwiek robimy razem, uczy i rozwija. W szczególności dziękuję panu profesorowi Krzysztofowi 

Walczakowi i pani doktor Iwonie Barańskiej, prowadzącej Pracownię Historii Sztuki KTPN, naszym 

przewodnikom na drodze mądrości, życzliwości i wyrozumiałości za udzielone mi rekomendacje. Z 

pewnością pomogły w otwarciu drzwi. Mój projekt nazywa się "Wszystko dla pań" i ma być 

alternatywną formą przewodnika po Kaliszu z kobietami w roli głównej. Nad ilustracjami równolegle 

ze mną pracuje Przemek Dunaj. Pod koniec roku (listopad/grudzień) odbędzie się finał projektu. Już 

dzisiaj serdecznie zapraszam”. 

 

Fot. A. Tabaka 

 

28 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ramach działalności Pracowni 

Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej, odbyło się 

spotkanie naukowe. Tym razem wykład pt. „Papierowy trzystutysięcznik: plan urbanistyczny 

wielkiego Kalisza 1906 roku, studium rekonstrukcji” wygłosił Makary Górzyński. Prelegent podjął w 

nim próbę rekonstrukcji procesu projektowania miasta Kalisza, przybliżył projekty urbanistyczne, w 

tym „plan Bukowińskiego” z lat 1906-1908. To ciekawe wystąpienie dostarczyło słuchaczom wielu 
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nieznanych dotąd informacji dotyczących planów rozwoju miasta w powiązaniu z polityką, 

wydarzeniami historycznymi, gospodarką itp., które w tamtych czasach (jak i dziś) wzbudzały wiele 

emocji oraz doprowadzały do interesujących dyskusji. 

 

 

Fot. E. Obała 

 

29 czerwca – ukazała się nowowydana książka zatytułowana „Wczasy kaliskie 1911-1913. Obrazy z 

czasów transformacji”, opracowana i opatrzona wstępem przez Makarego Górzyńskiego. Publikacja ta 

oparta jest na materiałach źródłowych, składających się z cyklu blisko 20 felietonów publikowanych 

w „Gazecie Kaliskiej” w wymienionych w tytule latach, a dotyczących dynamicznych przemian w 

dziedzinie przebudowy, modernizacji i rozwoju ówczesnego miasta, a także odnosi się do zagadnień 

kulturalnych i społecznych, charakterystycznych dla grodu nad Prosną na początku XX wieku. Autor 

książki wyodrębnił w niej siedem tematów, by dokonać analizy i doszukać się tła politycznego oraz 

kulturowego dawnego Kalisza. 

 

 

1 września – Zespół Szkół Plastycznych w Kole zainaugurował działalność w pałacu Kreutzów w 

Kościelcu Kolskim, który zaprojektowali Józef Chrzanowski i Eugeniusz Oraczewski (budowa ok. 

1887-1891), wyposażyli we wspaniałe sztukaterie,, metaloplastykę i rzeźby inni kaliscy artyści np. 

firma Floriana Harnysza i zakłady Rotha, a dwa wielkie plafony z freskami wymalował August 

Bertelmann. Kreutzowie, rosyjska rodzina arystokratyczna o łużycko-polskich korzeniach, 

patronowali w Kole rozmaitym inwestycjom (m. in. szkole i teatrowi), utrzymywali też dość bliskie 

kontakty z gubernatorem Daraganem, który najpewniej polecił im kaliskich specjalistów do projektu 

budowy pałacu i aranżacji ogromnego parku. Na uroczystości otwarcia Uniwersytet Warszawski oraz 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk reprezentowali Makary Górzyński i Anna Tabaka, którzy 
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zapraszają do obejrzenia zdjęć i filmów z Kościelca, gdzie zachowały się niemal niezmienione dzieła 

sztuki świadczące o klasie kaliskiego środowiska artystycznego w XIX wieku. 

Tekst: Makary Górzyński 

 

Fot. http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/106165/koscielec_od_arystokratycznej_rezydencji_do_palacu_sztuki 

 

22 listopada – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie naukowe z 

mgr Mateuszem Halakiem w ramach prężnie działającej pod kierunkiem dr Iwony Barańskiej 

Pracowni Historii i Kultury Artystycznej KTPN. Wystąpienie młodego naukowca, inspektora ochrony 

do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze w Kaliszu, zatytułowane „Zachęta dla klienta czyli 

rzecz o kulturze reklam w Kaliszu”, ukazało formy reklam oraz informacji, w postaci szyldów 

sklepowych umieszczanych na murach kamienic i innych obiektów od czasów guberni kaliskiej po 

dzień dzisiejszy. Prelegent wspomniał także o reklamach umieszczanych w dawnej prasie i na 

odwrocie starych fotografii. Prezentowana przez niego różnorodność reklam, które do dziś możemy 

znaleźć jeszcze w formie napisów zachowanych na starych budynkach lub fotografiach, przywołuje 

pamięć o nazwiskach dawnych właścicieli sklepów, hoteli, restauracji, cukierni itp. oraz miejscach, 

gdzie owe reklamy się znajdowały. Ilustracją wykładu był pokaz multimedialny, zawierający dużą 

ilość ikonografii, ukazujący również przemiany reklam, przybierających nowe formy materialne (np. 

reklamy w kształcie neonów). Podsumowaniem wystąpienia była ciekawa dyskusja, w której wzięli 

udział uczestnicy wykładu. 

 

Fot. E. Obała 

 

2017 

 

18 stycznia – ukazała się publikacja pt. „Odbudowa i modernizacja miast historycznych w pierwszej 

połowie dwudziestego wieku w Europie : naród, polityka, społeczeństwo”, pod redakcją Iwony 
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Barańskiej i Makarego Górzyńskiego. Sto dziewięćdziesiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk omawia rekonstrukcję, odbudowę, projekty i działania modernizacyjne na terenie 

miast polskich i europejskich, które uległy zniszczeniu wskutek działań wojennych  

w latach 1914-1918. Wśród wielu przypadków zburzonych zabytkowych dzielnic, czy całych miast 

(m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i w Polsce), znaczące miejsce miał Kalisz, który był 

najważniejszym przykładem tego typu działań, eksponowanym podczas międzynarodowej konferencji 

poświęconej temu tematowi, będącej dziełem Pracowni Historii, Sztuki i Kultury Materialnej KTPN. 

Przypadek kaliski jest również dominującym tematem wśród artykułów znajdujących się w książce, a 

wśród autorów znaleźli się także członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Joanna Bruś, 

Monika Sobczak-Waliś i Dominika Płócienniczak. 

 

 

18 stycznia – książka pt. „Odbudowa i modernizacja miast historycznych w pierwszej połowie 

dwudziestego wieku w Europie : naród, polityka, społeczeństwo” pod red. Iwony Barańskiej i 

Makarego Górzyńskiego w języku angielskim jest dostępna na stronie: 

https://historictownsmodernizations2016.wordpress.com/welcome__trashed/about/ 

 

 

29 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbył się bardzo ciekawy wykład popularno-

naukowy z cyklu "FOTOPLASTIKON" z Makarym Górzyńskim (członkiem KTPN) pt. 

„Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach 

imperium”. Prelegent na spotkaniu przedstawił również słuchaczom najnowszą publikację wydaną 

przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. „Odbudowa i modernizacja miast historycznych w 

pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie : naród, polityka, społeczeństwo”, której jest 

redaktorem wraz z dr Iwoną Barańską.   
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Fot. http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-xix-wieczny-teatr-miejski-w-kaliszu-architektura-i-polityki-kulturowe-na-peryferiach-

imperium-fotorelacja/ 

 

13 marca – w gościnnych progach Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w 

Kaliszu, która wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk była organizatorem promocji książki 

pt. „Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w 

Europie ; naród, polityka, społeczeństwo”, można było posłuchać redaktorów publikacji, czyli dr 

Iwony Barańskiej i Makarego Górzyńskiego. Na spotkaniu tym twórcy wydawnictwa ukazali 

działania, by ta nowa naukowa publikacja mogła powstać oraz omówili poszczególne artykuły, by 

przybliżyć treść książki, która, prócz wersji papierowej w języku polskim, posiada angielskojęzyczną 

wersję elektroniczną. Całość pracy to zbiór artykułów mówiących o rekonstrukcji, odbudowie, 

projektach i działaniach modernizacyjnych miast, które uległy zniszczeniu poprzez działania  

I wojny światowej na terenie Polski i Europy z podkreśleniem Kalisza, które to miasto jest jednym z 

najważniejszych przykładów takich dramatycznych doświadczeń. Redaktorzy podziękowali także 

poszczególnym osobom za pomoc i wsparcie przy redakcji i procesie wydawniczym oraz zaprosili 

słuchaczy do zapoznania się z lekturą. Na koniec spotkania  prezes KTPN prof. Krzysztof Walczak 

podziękował za entuzjazm i włożony wkład pracy w powstałą publikację redaktorom, a także 

podkreślił prężną, aktywną działalność Pracowni Historii Sztuki i Kultury Materialnej Kaliskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, której przewodniczy dr Iwona Barańska.   

 

 

Fot. E. Obała 

 

29 czerwca – ukazała się książka pt. „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu. Architektura i 

polityki kulturowe na peryferiach imperium” autorstwa Makarego Górzyńskiego. Autor – historyk 

architektury, pracownik naukowo-badawczy oraz popularyzator nauki i wiedzy, zajął się kolejnym 
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ważnym symbolem architektonicznym miasta. Obiekt teatru przedstawił od strony projektu, jego 

charakteru architektonicznego, budowy gmachu i jego społecznego funkcjonowania. Jak stwierdził, 

powstały budynek teatru, który w pełnej krasie otwarty został w 1900 r., a spalony podczas „katastrofy 

kaliskiej” w 1914 r., pełnił kluczową funkcję przestrzennej dominanty na równi z kaliskim ratuszem. 

Był też ważnym obiektem publicznym, którego projektowanie i budowa możliwe były uwzględniwszy 

rozmaite meandry polityk lokalnych, imperialnych, narodowych i kulturalnych. W nowej książce 

opartej na źródłach i przynoszącej czytelnikowi wiele dotąd nieznanych faktów oraz interpretacji, 

można znaleźć również interesujące ilustracje, które wzbogacają i przybliżają dzieje tego ważnego 

budynku. 

 

 

14 września – w Villi Calisia odbyło się sympozjum zorganizowane w ramach wielkopolskiego 

programu Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2017 nt. „Zabytkowe cmentarze kaliskie jako 

element wielokulturowego dziedzictwa narodowego – perspektywy i potrzeby ratowania”. 

Organizatorem spotkania było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a poprowadzili je Anna 

Tabaka i Makary Górzyński. Celem zaś było przedstawienie zespołu zabytkowych cmentarzy przy 

Rogatce i dyskusja na temat sposobów ratowania i ochrony kaliskich nekropolii.  

W programie znalazły się wystąpienia: prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Walczaka, który otworzył 

spotkanie, Stanisława Małyszki omawiającego „Rys historyczny tworzenia się cmentarzy trzech 

wyznań przy kaliskiej Rogatce”, Anny Woźniak odpowiadającej na pytanie „Czy zespół zabytkowych 

cmentarzy przy Rogatce w Kaliszu posiada szczególną wartość dla kultury narodowej? Prawne 

aspekty ustanowienia zabytku Pomnikiem Historii przez Prezydenta RP”, Marka Kawczyńskiego 

przedstawiającego „Jak rozpada się kamień – technologiczne aspekty konserwacji nagrobków”, 

Sławomira Przygodzkiego podejmującego temat „Zabytkowe kaliskie cmentarze – świadectwa 

tożsamości, elementy pamięci społecznej i dziedzictwa kulturowego”, dr Jarosława Dolata 

mówiącego o „Kaliskiej kweście na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy w Kaliszu” oraz prof. dr 

hab. Krzysztof Stefański dającego za przykład „Łódzkie doświadczenia – ratowanie zabytków 

Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej”.  

Na koniec sympozjum w przewidzianym panelu dyskusyjnym próbowano znaleźć sposoby 

rozwiązania dramatycznej sytuacji kaliskich historycznych cmentarzy przy Rogatce. Po burzliwej 

dyskusji prezes towarzystwa prof. Krzysztof Walczak podsumowując spotkanie podkreślił 

wypływającą zeń pozytywną konkluzję konieczności budowania świadomości i działania na rzecz 
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pomników historii i kultury, a także dał do przemyślenia uczestnikom sesji pomysł utworzenia 

organizacji zajmującej się ratowaniem tego fragmentu dziedzictwa kulturowego miasta, jakim są nasze 

zabytkowe nekropolie. Miejmy nadzieję, że zebranie to stanie się początkiem trudnych, ale 

koniecznych działań ratowania kaliskich cmentarzy.   

 

 

Fot. E. Obała 

 

19-20 października – w murach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbyła się 

międzynarodowa konferencja pt. „Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej w drugiej 

połowie XIX i początkach XX wieku: przemiany, formy i funkcje”. Zorganizowały ją Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk i uczelnia będącą gospodarzem tego wydarzenia, a objęta została 

honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. Tematem spotkania 

były zagadnienia życia kulturalnego i artystycznego w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w 

Kaliszu i wielu podobnych do niego ośrodkach w kraju i zagranicą. Konferencję przygotował komitet 

naukowy, w skład którego weszli: prof. Lechosław Lameński (KUL), prof. Piotr Łuszczykiewicz 

(UAM), prof. Jerzy Malinowski (UMK), prof. Olimpia Mitric (Uniwersytet Stefana Wielkiego w 

Suczawie), prof. Beate Störtkuhl (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), prof. Oleh 

Suchomłynow (University of Taras Shevchenko In Kyiv) i prof. Krzysztof Walczak (KTPN, UWr., 

PWSZ w Kaliszu), a także komitet organizacyjny, złożony z działaczy Pracowni Historii Sztuki i 

Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską 

(w nim: dr Joanna Bruś, Makary Górzyński, Anna Tabaka, Dominika Płócienniczak, Maciej 

Błachowicz oraz współdziałająca z nimi Ewa Kowalczyk-Wiśniewska z UAM). 

Międzynarodową konferencję otworzyli: prof. Krzysztof Walczak (prezes KTPN, prorektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) 

oraz prof. Piotr Łuszczykiewicz (dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu), a 

wykład wprowadzający pt. „O przejawach polskiego życia artystycznego w drugiej połowie XIX i 

pierwszych latach XX wieku w kontekście europejskiej rzeczywistości” wygłosił prof. Lechosław 

Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski).  

W czasie dwudniowych obrad swoje referaty również przedstawili: prof. Stanisław Wiech 

(Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), mgr Katarzyna Sucharkiewicz (Muzeum 
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Częstochowskie / Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Narodowe w 

Poznaniu), dr Ligia Henczel-Wróblewska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu), dr 

Raluca Goleşteanu (Instytut Historii PAN), prof. Olimpia Mitric (Uniwersytet Stefana Wielkiego w 

Suczawie), dr Jana Laslavikowa (Slovak Academy of Science), prof. Dorota Kudelska (Katolicki 

Uniwersytet Lubelski), mgr Aleksandra Szymonowicz-Hren (Polish Academy of Sciences – Scientific 

Center in Vienna), dr Iwona Barańska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu / Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk), mgr Anna Tabaka (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej / Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk), dr Joanna Bruś (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), mgr Monika 

Sobczak-Waliś (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 

Asnyka w Kaliszu), mgr Arkadiusz Błaszczyk (Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w 

Kaliszu), mgr Maciej Błachowicz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu / Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk), mgr Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), dr 

Agnieszka Świętosławska (Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Studiów nad 

Sztuką Świata), mgr Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), mgr inż. Arch. 

Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Gliwicach), dr Piotr Molenda (Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menadżerska – Menadżerska „Milenium”), dr Piotr Kondraciuk (Muzeum w 

Zamościu), mgr Teresa Bagińska-Żurawska (Muzeum-Zamek w Łańcucie), dr Anna Maniakowska-

Sajdak (Muzeum Zamkowe w Pszczynie), mgr Anna Ozaist-Przybyła (Fundacja Ochrony Mebli 

Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury D. O. M.), mgr Dorota Anna Mętrak (Uniwersytet im. Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) i mgr Magdalena Nowak (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w 

Kielcach). 

 

 

Fot. E. Obała 

 

2018 

 

28 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się spotkanie z cyklu 

FOTOPLASTIKON, w którym wystąpił Makary Górzyński (członek KTPN) z wykładem pt. „Ogród 

cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX- XX wieku okiem historyka”. 
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Fot. http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-ogrod-cywilizacji-park…/ 

 

19 lutego – wyszła z druku oczekiwana książka o zasłużonym dla Kalisza architekcie pt.  

„Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, napisana przez dr Joannę 

Bruś. Jest to monografia opisująca proces odbudowy miasta po pierwszej wojnie światowej, do której 

przyczynił się w dużej mierze bohater publikacji. Świetnie wykształcony, w latach 1919-1939 pełnił 

funkcję architekta powiatowego oraz zasiadał w komisji zatwierdzającej plany odbudowy Kalisza. Po 

drugiej wojnie światowej pozostał w Kaliszu i zmarł tu 1977.  Autorka przybliżyła losy tej niezwykłej 

postaci, a także pokazała efekt wieloletnich badań związanych z projektami architektonicznymi 

Alberta Nestrypke oraz ich realizacjami. Książka zawiera wiele zdjęć rodzinnych architekta, a także 

projekty i gotowe budynki będące jego dziełem. 

 

 

 

2 marca – w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza miała miejsce promocja kolejnej książki wydanej 

przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. „Albert Nestrypke : propagator architektury 

modernistycznej w Kaliszu”, której autorką jest dr Joanna Bruś. Twórczyni tej publikacji opisała losy i 

dzieło, jakie po sobie pozostawił kaliski architekt. Zbierając na temat tej postaci materiały, sięgając po 

rozliczne projekty i plany budynków oraz dokumentując aktualny ich stan, autorka wykonała ogromną 

pracę, której podsumowaniem była obrona pracy doktorskiej i wydana teraz książka.  

Dr Joanna Bruś, historyk sztuki specjalizująca się w zagadnieniach architektury oraz propagująca w 

regionie idee ochrony zabytków, jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezesem 

Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
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Fot. E. Obała 

 

10 kwietnia – na kaliski rynek wydawniczy trafił kolejny tom czasopisma naukowego, a mianowicie 

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 17, pt. „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i 

kulturą artystyczną (2)” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Publikacja ta jest kontynuacją zeszytów nr 

12 i obejmuje takie kaliskie tematy, jak: problematyka ochrony zabytków, dzieje greckich cerkwi w 

Kaliszu, historia hotelarstwa do 1945 r., odkrycie poliptyku, spojrzenie na witraże w katedrze, plany 

regulacyjne miast, a także badania nad twórczością i sztuką: H. Wieniawskiego, M. V. Verevkiny, T. 

Kulisiewicza, A. Niekrasza oraz wiadomości o wystawie kościelnej z 1931 r. i rękopisach A. 

Chodyńskiego odnalezionych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Problematyką zawartą w 

tomie siedemnastym „Zeszytów KTPN” zajęli się w większości działacze Pracowni Historii Sztuki i 

Kultury Artystycznej KTPN, którym przewodniczy redaktor tego tomu, dr Iwona Barańska. Pozostałe 

artykuły to recenzje, sprawozdania, sprawy towarzystwa i noty pośmiertne. Autorami „Zeszytów 

KTPN” nr 17 są: E. Andrysiak, I. Barańska, M. Błachowicz, J. Bruś, B. Celer, J. Delura, J. Durka, M. 

Górzyński, M. Goźniczak, M. Kaliszuk, H. Karolewska, M. Mikołajczyk, E. Obała, D. Płócienniczak, 

I. Rącka, K. Rottermund, M. Sobczak-Waliś oraz A. Tabaka.   

 

 

 

10 maja – w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu została 

zorganizowana promocja siedemnastego tomu „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 

zatytułowanego „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)”. Publikacja ta jest 

dwieście siódmym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwem Przyjaciół Nauk i ukazała się pod 

redakcją dr Iwony Barańskiej, z inicjatywy Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej kaliskiego 

towarzystwa naukowego. Tom przynosi kilkanaście tekstów, głównie poświęconych problematyce 

historii sztuki i architektury w regionalnym kontekście tych zagadnień. Spotkanie poprowadziła 
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przewodnicząca Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN oraz redaktor wydanego tomu 

dr Iwona Barańska, dziękując autorom i osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a także 

prezentując poszczególne artykuły; o ich treści mówili także ich twórcy. Na promocję przybyli 

członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak również goście, w tym m.in. Grażyna 

Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

 

 

Fot. E. Obała 

 

20 czerwca – w konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą 

publikację o Wielkopolsce w roku 2017 nominowane zostały dwie publikacje Kaliskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk: „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu” Joanny 

Bruś i „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu : architektura i polityki kulturowe na 

peryferiach imperium” Makarego Górzyńskiego.  

 

 

 

29 czerwca – w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się wręczenie nagród 

konkursu zorganizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 

2017 r. Na konkurs nadesłano blisko sto publikacji, spośród których wybrano dziesięć najlepszych. 

Miło nam poinformować, że w dziesiątce najlepszych książek, poświęconych problematyce 

Wielkopolski w kategorii literatury naukowej znalazły się dwie edycje, wydane przez Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są to: Joanna Bruś, „Albert Nestrypke : propagator architektury 

modernistycznej w Kaliszu”. Kalisz 2017 Makary Górzyński, „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w 

Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium”, Kalisz 2017  

Ta ostatnia książka okazała się też najlepszą publikacją poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r. 

Na jej temat wygłosił laudacje członek kapituły nagrody, prof. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu 
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Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyplomami nagrodzono też wydawcę książek, 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w imieniu którego wyróżnienia odebrał prezes towarzystwa, 

prof. Krzysztof Walczak. Wręczenia nagrody Makaremu Górzyńskiemu, a także dyplomów dziewięciu 

pozostałym laureatom dokonał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z 

prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Andrzejem Gulczyńskim. 

Książka dr Joanny Bruś (historyka sztuki, nauczycielki tego przedmiotu w kaliskim Liceum 

Plastycznym) poświęcona została postaci zapomnianego kaliskiego architekta, twórcy wielu projektów 

budynków na terenie Kalisza, natomiast publikacja Makarego Górzyńskiego (historyka architektury, 

doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego) omawia losy powstania i zniszczenia 

dziewiętnastowiecznego teatru kaliskiego w kontekście działań inicjatora budowy, gubernatora 

Michała Piotrowicza Daragana. 

 

Fot. E. Andrysiak 

 

23 października – miało miejsce spotkanie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej 

Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na którym z wykładem wystąpiła jego przewodnicząca dr 

Iwona Barańska. Wykład pt. „Kilka uwag nad kaliskim Rubensem. Pierwsze próby naukowej recepcji 

dzieła”, wzbudził wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy – historyków i historyków sztuki, a także 

członków KTPN innych specjalności – zainteresowanych historią i sztuką grodu nad Prosną. 

Przedstawiony materiał, przypominający dzieje obrazu, stanowiącego przez kilka wieków 

najcenniejszą ozdobę dzisiejszej katedry pod wezwaniem św. Mikołaja, stał się także przyczynkiem 

ciekawej dyskusji, będącej uzupełnieniem tematu. 

 

 

Fot. E. Obała 
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3 grudnia – w siedzibie towarzystwa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pracownię Historii 

Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną 

Barańską. Tym razem było ono poświęcone wystąpieniu mgr. inż. arch. Mateusza Rabiegi (absolwenta 

Politechniki Wrocławskiej, a obecnie studenta Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

który prowadzi badania dotyczące architektury mieszczańskiej w procesach odbudowy Kalisza po 

1914 roku) na temat „Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej”. Referent 

przedstawił słuchaczom posiłkując się pokazem medialnym, jak wyglądała zabudowa śródmieścia 

Kalisza, kształtująca się od XIII wieku, po zniszczenie jej przez Prusaków oraz jak przebiegał proces 

odbudowy poszczególnych budynków.  Jako koreferent mgr Makary Górzyński (doktorant Instytutu 

Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) 

odniósł się do wystąpienia przedmówcy i zaprezentował porównawczo kilka zagadnień badawczych 

architektury grodu nad Prosną z lat 1900-1914. Prelegent zatytułował swoje wystąpienie 

„Problematyka badań kaliskiej kultury mieszkaniowej w początkach XX wieku wobec ówczesnej 

modernizacji zabudowy starego centrum miasta – uwagi ogólne”. Omawiane tematy zgromadziły 

wielu słuchaczy, w tym wiceprezydenta Mateusza Podsadnego, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, 

Sportu i Turystyki Grażynę Dziedziak oraz wielu historyków sztuki i gości towarzystwa, 

zainteresowanych historią Kalisza. Po wysłuchaniu referatów rozgorzała ciekawa dyskusja, 

zakończona sformułowaniem wniosku o podjęcie się przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

opracowania monografii poświęconej odbudowie Kalisza po I wojnie światowej jako jednego  

z najciekawszych przypadków rekonstrukcji tkanki miejskiej w dziejach polskiej urbanistyki i 

architektury. 

 

Fot. E. Obała 

 

 

 


