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Widokówki nie są stare jak świat, ale wystarczająco wiekowe aby mieć swo-
ją ciekawą historię. Odpowiednikiem dzisiaj nam znanych pocztówek są powstałe 
w XIX wieku karty korespondencyjne. Do powszechnego użytku proponowane były 
wielokrotnie. Po raz pierwszy 30 listopada 1865 roku przez Heinricha von Stepha-
na1 na Niemieckiej Konferencji Poczt. Za ich zaletę podawał Główny Poczmistrz 
obniżenie ceny wysyłki. Jednak nie zaryzykowano wówczas wprowadzenia w życie 
tego pomysłu2.

Trzy lata później Herman Serbe3 z Lipska wyszedł z podobnym projektem do 
Urzędu Pocztowego w Berlinie. I tym razem nie zdecydowano się na wprowadzenie 
kart korespondencyjnych do obiegu. Dopiero po artykule dr Emanuela Hermanna4, 
który dowodził, że nowy sposób korespondowania pocztą ma wiele zalet, między 
innymi z powodu oszczędności czasu i pieniędzy (bo nie jest potrzebna koperta) – 
wypuszczono 1 października 1869 roku do obiegu powszechnego pierwsze karty 
pocztowe5. Zarówno na terenie Austro-Węgier, jak i poza nimi, przyjęły się one dość 
szybko, chociaż wzbudzały pewnego rodzaju nieufność. Odtajnienie korespondencji 
poprzez pisanie bezpośrednio na karcie pocztowej, powodowało początkowo nie-
chęć i lęk. Szczególnie w środowisku tak zwanych wyższych sfer, wśród których 
obowiązywały sztywne zasady savoir-vivre’u. Jednak pozostałym członkom spo-
łeczeństwa, dostępny publicznie tekst korespondencji zupełnie nie przeszkadzał. 
Świadczyć o tym może ilość wysłanych kart pocztowych. W samej tylko Austrii, 

1 Heinrich von Stephan (1831-1897) − pruski urzędnik państwowy, pełnił między innymi 
funkcje  dyrektora służby pocztowej Konfederacji Północnoniemieckiej (1870), generalnego 
poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego (ministra poczt, 1876), ministra stanu (1895). Był jed-
nym z założycieli Światowej Unii Pocztowej.

2 Paweł Banaś, Aksjosemiotyka karty pocztowej (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 1992), 66.

3 Herman Serbe – księgarz z Lipsa, właściciel firmy księgarskiej „Pardubitz”.
4 Emanuel Herrmann (1839-1902) − austriacki ekonomista, propagator pocztówek.
5 Tadeusz Hampel, Encyklopedia filatelistyki (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 

1993), 234.
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w pierwszych trzech miesiącach od wprowadzenia kart korespondencyjnych, wy-
słano ich 3 miliony6. Za Austrią poszły też inne kraje, takie jak Szwajcaria (1870), 
Luksemburg (1870), Wielka Brytania (1870), Belgia (1871), Holandia (1871), Dania 
(1871), Finlandia (1871), Kanada (1871), Rosja (1872), Szwecja (1872), Norwe-
gia (1872), Cejlon (1872), Chile (1872), Hiszpania (1873), Serbia (1873), Rumunia 
(1873), USA (1873), Włochy (1874) i najpóźniej Turcja (1877). W Polsce, będącej 
wówczas pod zaborami, korespondentki przyjęły się w tym czasie w którym upo-
wszechniał je zaborca, a mianowicie w latach 1869 do 18727.

Pierwotnie karty można było wysyłać tylko w obrębie lokalnym i ogólnokrajo-
wym. Dopiero w 1874 roku w Bernie, Światowy Związek Pocztowy wydał decyzję 
na podstawie której korespondentki można było – od 1 lipca 1875 roku – przesyłać 
na cały świat8.

Wraz z zasięgiem zmieniała się też postać karty pocztowej. Pierwsze z nich miały 
całą wierzchnią stronę (awers) przeznaczoną na adres i znaczek, a na spodniej stronie 
(rewers) można było umieścić tekst korespondencji. Z czasem zaczęto umieszczać 
na rewersie ilustracje. Encyklopedia filatelistyki podaje, że pierwszą kartę widokową 
mającą na rewersie obrazek – wizerunek Zurychu – wydano w 1872 roku9. Wraz 
z pojawieniem się ilustracji, miejsce na korespondencję zostało bardzo ograniczone, 
ponieważ obrazek zajmował miejsce przeznaczone na tekst. W ten sposób nadawca 
zmuszony był do pisania coraz krótszych wiadomości lub umieszczania ich na mar-
ginesach, czy nawet na samych ilustracjach. I na ten problem Światowy Związek 
Pocztowy znalazł rozwiązanie wydając w 1904 roku rozporządzenie na mocy które-
go karta pocztowa na rewersie miała obrazek, a awers podzielony został po połowie 
na część korespondencyjną i adresową10. Taki układ pozostał do dnia dzisiejszego.

Z biegiem czasu i wraz ze wzrostem popularności karty ilustrowanej chciano 
skrócić jej nazwę. I tak w 1900 roku na Warszawskiej Wystawie Kart Pocztowych 
ogłoszono konkurs na polski odpowiednik nazwy karta pocztowa. W czołówce 
uplasowały się takie propozycje jak otwartka (76 głosów), liścik (50), listówka (23) 
i pisanka (19). Jednak faworytem i ostatecznym zwycięzcą stała się  pocztówka  
(141 głosów). Autorem tego hasła był – kryjący się pod pseudonimem Marja  
z B. – Henryk Sienkiewicz11. Nazwa ta przyjęła się i jest stosowana powszechnie.

Wypada też wspomnieć o technikach druku kart ilustrowanych12. Początkowo do 

6 Jan Kotłowski, Dawne pocztówki (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1998), 10.
7 Tamże, s. 10-11.
8 Banaś, Aksjosemiotyka karty pocztowej, 69.
9 Hampel, Encyklopedia filatelistyki, 600.
10 Małgorzata Baranowska, Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki (Warszawa: 

Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”, 2003), 14-15.
11 J. Jackowski, Pierwsza Wystawa Kart Pocztowych w Warszawie 1900 r. [online] http://

www.varsaviana.waw.pl/filokartysta_a1.htm [dostęp 18 czerwca 2015]. 
12 W dalszej części artykułu nazwy karta widokowa, karta ilustrowana, widokówka i pocz-

tówka będą stosowane wymiennie.



Beata Kurek – Kalisz na widokówkach. Kolekcja ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 97

wykonywania obrazków wykorzystywano metody technik graficznych, takich jak 
litografia, drzeworyt, staloryt i miedzioryt. Spośród nich tylko litografia, a później 
chromolitografia pozwalała na produkcję dużych nakładów pocztówek. Pod koniec 
XIX wieku pojawiły się karty fotograficzne. Miały one różne formy: od zdjęć przy-
klejanych na karton, retuszowanych i kolorowanych, po karty fabrykowane metodą 
światłodruku. Jednak prawdziwą rewolucją w drukowaniu widokówek było wpro-
wadzenie techniki offsetowej. Umożliwiła ona masowe i tanie produkowanie kart 
widokowych13. Aby uatrakcyjnić i przyciągnąć kupujących, firmy wydawnicze 
i księgarskie prześcigały się w pomysłowości co do projektów widokówek. Sami 
nadawcy dbali też o oryginalność przesyłanej korespondencji i często wykonywali je 
własnoręcznie. Były więc karty ruszające się i otwierane. Miniaturki i giganty. Wy-
konane z kory, skóry, blachy czy materiału, ozdabiane piórami, brokatem, ręcznie 
malowane14. Wyobrażały wszystkie dziedziny życia i dotyczyły wszystkich okazji, 
jakie nadawcy przyszły na myśl. Stały się też przedmiotem kolekcjonerskim. Szcze-
gólnie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy pocztówki układano w specjalnych, 
ozdobnych albumach i wystawiano w salonie, aby dokumentowały one wrażliwość 
artystyczną domowników. Taki wystawiony na widok gości album, zapraszał i pro-
wokował do wysyłania gospodarzom kartek przy każdej nadarzającej się okazji. 
W ten sposób powstawały kolekcje o szerokiej tematyce i pochodzeniu15.

Tradycja zbierania kart widokowych przetrwała do XXI wieku. Parają się nią 
również instytucje publiczne, takie jak biblioteki. Traktują one pocztówki dwojako: 
niezapisane uznawane są za materiał ikonograficzny produkowany masowo; zapeł-
nione tekstem będącym fragmentem korespondencji – gromadzone są w rękopisach. 
Podobnie jest w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie widokówki są przechowywane 
w trzech Sekcjach.

Sekcja Grafiki i Kartografii posiada w swoim zbiorze kolekcję pocztówek o róż-
nej tematyce, obejmującą okres od 1900 roku po czasy współczesne. Są wśród nich 
całostki podarowane przez kolekcjonerów, ale też materiały napływające do biblio-
teki jako egzemplarz obowiązkowy. W zbiorze dotyczącym miast nie ma jednak 
Kalisza.

Kartki widokowe można też znaleźć w Sekcji Rękopisów, gdzie są opracowy-
wane pod względem odręcznych notatek, tworząc w ten sposób fragmenty kore-
spondencji poszczególnych osób. Nie można więc stwierdzić, czy są wśród nich 
pocztówki przedstawiające Kalisz.

Ciekawy zbiór widokówek wydanych po 1945 roku posiada Sekcja Wydawnictw 
Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Tutaj materiał w pierwszej kolejności 
jest układany ze względu na to czego dotyczy przedstawiona grafika, a następnie 

13  Kotłowski, Dawne pocztówki, 19-20.
14  Marek Sosenko, Wadowice na dawnych pocztówkach, (Wadowice: Zbiory Historyczne 

Ziemi Wadowickiej im. Marcina Wadowity 2000), 12.
15  Baranowska, Posłaniec uczuć, 18.
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stosowany jest podział na autorów fotografii lub obrazów (w przypadku kartek imie-
ninowych, świątecznych i tych będących reprodukcją malarstwa). Kartki widokowe 
przedstawiające Kalisz należą do kolekcji pogrupowanej według miast, łatwo więc 
było je wyłowić z morza tematów, jakie są przedstawiane na widokówkach. Jest ich 
81, z czego 6 to dublety, a po ich odjęciu pozostaje 75 niepowtarzalnych podobizn 
miasta.

Wydawcą opisywanych pocztówek było powstałe w 1955 roku Biuro Wydawni-
cze Ruch parające się między innymi wydawaniem fotograficznych pocztówek kra-
joznawczych16 (27 kartek), wchłonięte przez powołaną w 1974 roku Krajową Agen-
cję Wydawniczą17 (51 kartek). Ostatnia niedatowana kartka pochodzi z powstałego 
w 1957 roku Wydawnictwa Arkady18 i jest jedną z serii zawierającej reprodukcje 
obrazów przedstawiających miasta polskie. Ich znakiem rozpoznawczym były herby 
malowane przez Zenona Januszewskiego19.  

Opisywana kolekcja dokumentująca 28 lat z życia Kalisza, obejmuje okres od 
1961 do 1989 roku. Jest to zaledwie wycinek z historii miasta, ale i na jego pod-
stawie można obserwować jak zmieniał się Kalisz oraz co zasługiwało na tak dużą 
uwagę aby chwalić się tym przed światem na karcie widokowej.

Większość widokówek skupia się na jednym, wybranym temacie na przykład 
placu, czy budynku. Pierwsze siedem opisywanych przeze mnie pocztówek dotyczy 
ogólnie Kalisza. Są to cztery tablice ze zdjęciami zabytków, ważnych dla miasta 
miejsc czy spraw, które warto było uwiecznić. Na najnowszej karcie widokowej 
(wydanej w 1986 roku) umieszczono plan miasta z zaznaczonymi miniaturami znaj-
dujących się tam zabytków oraz trzy zdjęcia przedstawiające fontannę na Placu Jana 
Kilińskiego, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego i Most Kamienny na Prośnie. 
Niewinna z pozoru kartka przemyca treści propagandowe informując, że Kalisz jest 
miastem kultury, ale też przemysłu. To miasto w którym zespół cennych zabytków 
i nowej architektury harmonizuje z pięknem parków i rzeki Prosny, a zabytki są tak 
samo ważne jak Osiedle XXV-lecia PRLu oraz pomnik ku czci Poległych w Walce 
o Utrwalenie Władzy Ludowej.

Trzy pozostałe kartki to rozkładówki 4-5 zdjęć pochodzących z lat siedemdzie-
siątych. W ich opisach przemycono hasła propagandowe charakterystyczne dla epo-

16  „Biuro Wydawnicze Ruch”, w: Encyklopedia wiedzy o książce, red. naczelna Aleksan-
der Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski (Wrocław:  Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich 1971), 312.  

17  Lucjan Biliński, Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej (Warszawa: 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977), 109.

18  „Wydawnictwo „Arkady”, w: Encyklopedia wiedzy o książce, red. naczelna Aleksan-
der Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski (Wrocław: Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich 1971), 2536.

19  Kartka przedstawia Teatr im. Władysława Bogusławskiego, w prawym górnym rogu 
umieszczono herb miasta.
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ki w której poczta jest narzędziem propagandy20. Określenie dynamiczny ośrodek 
przemysłowy i kulturalny zilustrowane zostało poprzez zestawienie zespołu baro-
kowych budowli, dworca autobusowego i pracującej przy taśmie Fabryki Pieczywa 
Cukierniczego „Kaliszanka” kobiety.  

Podobne w klimacie są pocztówki przedstawiające kaliskie osiedla mieszkanio-
we. Prężnie działająca od 1948 roku Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaczęła 
wznosić zespoły osiedlowe od 1957 roku21. Pierwszym z nich było Osiedle „Kali-
niec”, wybudowane w latach 1957-1968. Na czterech widokówkach zachowały się 
widoki bloków mieszczących się między ulicą Górnośląską i Aleją Wojska Polskiego 
(wydane w 1967, 2x1969, 1878 roku). Widać na nich rozmach z jakim rozplanowa-
no szerokie ulice, symetryczne prostokąty domów i siatki chodników. Na świeżość 
budynków wskazują żywe kolory ścian, niskie rośliny na trawnikach i mała liczba 
przechodniów. Bloki są jednak zaludnione, bo we wszystkich oknach są firanki, na 
balkonach da się zauważyć suszące się pranie i kwiaty doniczkowe. Widoczne są 
pojedyncze samochody, a nawet znak przystanku autobusowego. Osiedle żyje.

Osiedle „Kaliniec” wg fotografii barwnej J. Wendolowskiego, 
Biuro Wydawnicze Ruch, 1969. Biblioteka Jagiellońska

Następnym oddanym do użytku zespołem mieszkaniowym było Osiedle „XXV-
lecia PRL” leżące między ulicami Serbinowską, Podmiejską i Aleją Wojska Polskie-
go22. Zasłużyło ono na uwagę i wyróżnienie w postaci utrwalenia drukiem na kart-

20  Davies Norman, Od i do: najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej. T. 2 1939-
2005 (Warszawa: Rosikon Press, 2008), 264.

21  Władysław Rusiński, Dzieje Kalisza (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977), 705.
22  Władysław Kościelniak, Kalisz ilustrowany przez autora przewodnik po mieście 

z praktycznym informatorem, wzbogacony 132 nowymi kolorowymi zdjęciami Kalisza (Ka-
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kach widokowych z których dwie są w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Pierwsza 
wydana w 1975 roku, to widok osiedla od strony ulicy Górnośląskiej z piękną aleją 
różaną, druga z 1978 roku przedstawia charakterystyczne dla miejskiego krajobrazu 
bloki dziesięciopiętrowe, dzisiaj uznawane za typowe dla budownictwa spółdziel-
czego okresu PRLu, wówczas znak postępu i rozwijającego się miasta.

Lata 60. w Kaliszu to okres rozkwitu życia kulturalnego z powodu pojawienia 
się kilku instytucji: Domu Kultury, Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, Kaliskiego 
Towarzystwa Muzycznego i innych. W kwietniu 1965 roku otwarto również Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch”23. Miejsce to stało się ważnym punktem 
na mapie kulturalnej miasta znanym ze swoich dwóch czytelń i księgarni. W Klubie 
odbywały się odczyty, wystawy i koncerty. Pocztówka wydana w 1972 roku nie od-
słania jednak wyglądu wnętrz, ale jest fotografią fasady budynku wraz z kolorowym 
neonem układającym się w napis.  Na ulicy przed Klubem da się zauważyć spory 
ruch pieszych, możliwe że elegancko ubrane kobiety udają się właśnie na wystawę.

Są też dowody na rozwój sieci handlu detalicznego w postaci wzniesionego 
w 1970 roku Spółdzielczego Domu Handlowego „Tęcza”, największego – na owe 
czasy – pod względem powierzchni, która wynosiła 3717 metrów kwadratowych24. 
Wydana w 1976 roku widokówka przedstawia front budynku z dużymi oknami wy-
stawowymi wypełnionymi kolorowym towarem oraz kwiatowe klomby przy ulicy. 
Jest to historyczny widok budynku, gdyż na jego miejscu stoi obecnie Galeria Han-
dlowa o tej samej nazwie, mająca 25 tys. metrów kwadratowych powierzchni.

Wraz z rozwijającym się przemysłem wzrastało zapotrzebowanie na lokale ga-
stronomiczne. W latach 70. starano się te niedobory zaspokoić poprzez moderni-
zację już istniejących lokali oraz budowanie nowych. I tak w 1977 roku powstał 
Hotel Orbisu „Prosna” wyposażony – jak widać na kartce widokowej z 1978 roku 
– w restaurację z kawiarnią i dancingiem. Na osiem lat później wydanej widoków-
ce widoczne jest nawet przytulne, utrzymane w tonacjach beżu, wnętrze kawiarni 
z charakterystycznymi dla sztuki użytkowej tego okresu - kubełkowymi fotelami. 
Pozostałe dwie pocztówki (1985, 1988) ukazują budynek z dwóch perspektyw: rzu-
tu z przodu i boku gmachu wraz z przyhotelowym parkingiem. W 2013 roku hotel 
został wyburzony, tym cenniejsze więc są jego wizerunki zachowane w postaci czte-
rech kartek widokowych.

Innym z gastronomicznych lokali znanym z opublikowanej w 1978 roku wido-
kówki, jest restauracja i kawiarnia „U Barbary i Bogumiła” wzniesiona wcześniej 
niż Hotel Prosna, bo w 1970 roku. Mieściła się przy skrzyżowaniu ulicy Górno-
śląskiej i Serbinowskiej, między dużymi osiedlami mieszkaniowymi: „Kalińcem” 
i „XXV- lecia PRL”. Dwupoziomowy budynek, podzielony na część restauracyjną 
zajmującą parter oraz dancingową – umieszczoną na pierwszym piętrze, był miej-

lisz: Wydawnictwo Sztuka i Rynek, 2005), 122.
23  Rusiński, Dzieje Kalisza, s. 805.
24  Tamże, s. 758.
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scem często odwiedzanym i cieszącym się dużą popularnością wśród mieszkańców 
dzielnic zachodnich25. Dzisiaj po czasach świetności restauracji nie ma śladu, poza 
budynkiem w którym mieszczą się różne lokale usługowe oraz neonem – nadal zdo-
biącym szczyt dachu.

Hotel „Prosna” fot. M. Jasiecki, J. Malinowski, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Biblioteka Jagiellońska

Restauracja i kawiarnia „U Barbary i Bogumiła” fot. J. Malinowski, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. Biblioteka Jagiellońska

25 Mateusz Halak, Joanna Filipczak, Nie tylko z „Barbary i Bogumiła” Kaliniec znany, 
[online] http://www.zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=168541 [dostęp 1 lipca 2015].
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Miłośnikom literatury nazwa restauracji może kojarzyć się z bohaterami powie-
ści stworzonymi przez Marię Dąbrowską i jest to słuszne odniesienie. Otóż autorka 
Nocy i dni urodziła się w podkaliskiej wsi Russów w 1889, a w samym Kaliszu 
mieszkała od 1901 do 1905 roku26. Większość życia spędziła poza ukochanym mia-
stem, ale zapadło jej ono tak mocno w pamięć, że opisała je w powieści, oddając 
wierny układ topografii Kalisza sprzed 1914 roku. Był to obraz nieskalany znisz-
czeniami wojennymi, być może w ten sposób chciała autorka zatrzymać w czasie 
to, co zniknęło na zawsze. Nic więc dziwnego, że dla mieszkańców miasta Maria 
Dąbrowska stała się lokalną patriotką, a imiona głównych postaci pojawiły się jako 
nazwa restauracji i ulicy. Ta ostatnia została ogłoszona w maju 1962 roku podczas 
jubileuszowi sesji zorganizowanej z okazji 50-lecia pracy twórczej pisarki. Ulica 
Barbary i Bogumiła stała się główną arterią osiedla „Kaliniec”27.

Inną osobą, ważną dla kaliszan, jest Maria Konopnicka. Jej postać została uwiecz-
niona w 1969 roku na pomniku stojącym przed Studium Nauczycielskim28 przy ulicy 
Nowy Świat. Pomnik był projektu Stanisława Horno-Popławskiego29, a jak przed-
stawił pisarkę można zobaczyć na dwóch pocztówkach z 1976 i 1988 roku. Obie 
ukazują Konopnicką widzianą z przodu, w tle widać budynki mieszkalne. Pisarka 
urodzona w 1842 roku w Suwałkach, zamieszkała w Kaliszu siedem lat później, 
a wyprowadziła się dopiero w 36 wiośnie życia30. Tutaj chodziła do szkoły, w 1870 
roku debiutowała na łamach „Kaliszanina”31, a w 1862 roku wzięła ślub w kościele 
św. Mikołaja32. W swoich utworach często umieszczała wydarzenia z życia codzien-
nego i kroniki miejskiej, napisała też kilka wierszy poświęconych Kaliszowi33.

Idąc pocztówkowym szlakiem literatury, natrafiamy na kartki widokowe przed-
stawiające Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego. Jest ich siedem, wszystkie 
przedstawiają budynek teatru z zewnątrz i pochodzą z lat 1961-1985. O jednej z nich 
– reprodukcji rysunku A., B. i M. Wochna z 1900 roku – już wspominałam. Pozo-
stałe sześć, to fotografie ukazujące budynek z trzech stron: na jednej z nich widzimy 
front z głównym wejściem, innej ścianę boczną, a na czterech pozostałych widnieje 
teatr od strony rzeki. Więcej o samym teatrze i kartkach widokowych z nim zwią-

26 Halina Sutarzewicz, Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu (Warszawa: „Sport 
i Turystyka”, 1977), 61.

27 Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak, Kronika miasta Kalisza (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1989), 187.

28 Zamienione w 1973 roku na Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Obecnie w budynku 
mieści się Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  

29 Stanisław Horno-Popławski (1902-1997) – rzeźbiarz, oprócz pomnika Konopnickiej 
był autorem pomnika W. Bandurskiego w katedrze wileńskiej (1937), H. Sienkiewicza 
w Bydgoszczy (1968) i K. Szymanowskiego w Słupsku (1972).

30  Tamże, s. 138.
31  „Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic” - wychodził w latach 1870-1892. 

Redaktorem był między innymi: A. Chodyński, Julian Miłkowski i Kazimierz Witkowski.
32  Sutarzewicz, Asnyk, Konopnicka, 23 i 47.
33  Między innymi wiersz pod tytułem Kaliszowi i Memu miastu.
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zanych znajduje się w tekście opublikowanym w jednym z numerów „Bliżej Bi-
blioteki”, wydanym w 2015 roku34. Są tam również zdjęcia czterech wymienionych 
widokówek.

Oprócz kaliskich instytucji kulturalnych, widocznych na kartkach ilustrowa-
nych, dostępne też są wizerunki miejsc związanych ze sportem i rekreacją. Wydana 
w 1971 roku widokówka przypomina jak wyglądał park Paderewskiego z oranże-
rią. Pomarańczowy budyneczek wzniesiono w ramach przeprojektowania parku po 
wichurze w 1880 roku35. Zmiany zaproponowane przez architekta Edmunda Jan-
kowskiego36, wprowadzano stopniowo, począwszy od prac porządkowych, sadzenia 
drzew, wykopania drugiego stawu, a na wybudowaniu bram wejściowych i oranżerii 
w 1886 roku, skończywszy37. Po zabytkowym budynku oranżerii, rozebranym w la-
tach siedemdziesiątych XX wieku, pozostała kolorowa kartka widokowa. Widać na 
niej pomarańczowy front budowli z przeszklonymi skrzydłami i dachem. Po jasnych 
alejkach, między klombami kwiatów, spacerują ludzie. W dolnym lewym rogu stoi 
biały dziecięcy wózek, jest słonecznie i ciepło. Sielski krajobraz, z budynkiem któ-
rego już nie ma.

Oranżeria w parku wg fotografii barwnej A. Stelmacha, Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1971. 
Biblioteka Jagiellońska

34  Beata Kurek, „Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego na kartkach pocztowych w zbio-
rach Biblioteki Jagiellońskiej”, Bliżej Biblioteki 1(4) (2015): 18-19.

35  Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 102.
36  Edmund Jankowski (1849-1938) – biolog i specjalista nauk sadowniczych, profesor 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
37  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta Kalisza, 143.
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Park to nie jedyne miejsce odpoczynku dla kaliszan. Równie chętnie i tłumnie 
(jak widać na pocztówce z 1976 roku) odwiedzany był basen kąpielowy. Można 
przypuszczać, że w chwili robienia zdjęcia – woda nie należała do najcieplejszych, 
gdyż więcej osób stoi na chodniku otaczającym zbiornik, niż pływa w basenie. 
W tym czasie był to drugi – poza parkiem miejskim – teren wypoczynkowy w Kali-
szu, określany jednak jako bardzo głośny38.

Innym punktem o wodnym charakterze, jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, 
założone w 1894 roku. Początkowo siedziba towarzystwa mieściła się w drewnianej 
przystani w parku nad Prosn39. Obecnie towarzystwo posiada dwie przystanie, a biu-
ra oraz sala w której organizowane są uroczyste spotkania wioślarskie znajduje się, 
od okresu międzywojennego, w budynku przy moście teatralnym. Most ten, z za-
wieszonymi wzdłuż barierek lampionami, jest doskonale widoczny na pierwszej – 
wydanej w 1977 roku – widokówce przedstawiającej siedzibę towarzystwa. Sam bu-
dynek KTW jest odsunięty na dalszy plan. Dwie kolejne pocztówki wydane w 1976 
i 1978 roku, to powtórzenie tego samego zdjęcia na którym widać front budowli od 
strony wspomnianego mostu. Wzrok przyciąga przeszklony parter z białymi firanka-
mi oraz napis na dachu „Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie”. Budynek ma ciekawą 
historię, został wzniesiony w 1832 roku przez Ernesta Foerstera40 jako sala koncer-
towa, widowiskowa i restauracja41. Do czasu w którym został zajęty przez KTW, był 
dwukrotnie przebudowywany (generalny remont w 1862 i częściowa przebudowa 
fasady w 1965 r  roku42), zatracił więc swój pierwotny charakter.

Żywioł wody i budowle z nim związane kontynuowane są poprzez reprodukcje 
zdjęć mostu i elektrowni. Ta ostatnia była efektem regulowania przepływu rzeki Pro-
sny, które rozpoczęto w XIX wieku montując śluzy. W czasie I wojny światowej na 
ich miejscu powstała elektrownia, wykupiona i zmodernizowana w 1922 roku przez 
miasto, stając się w ten sposób elektrownią miejską43.  Obecnie obiekt nad Prosną 
jest użytkowany przez firmę „Małe Elektrownie Wodne Władysław Malicki”44. Na 
widokówkach wydanych w 1961 i 1972 roku zachowały się wizerunki elektrowni 
widzianej od strony Alei Wolności w kierunku kościoła franciszkanów. Na zdjęciach 
widoczne jest koryto rzeki i przepływająca przez śluzy woda. Pozostałe obiekty, 
takie jak kościół i kamienice stojące wzdłuż cieku, są tłem dla lustra wody i drzew 
porastających brzeg.

38  Rusiński, Dzieje Kalisza, 693.
39  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta Kalisza, 146.
40 Ernest Foerster – zleceniodawca budowy oraz pierwszy właściciel budynku z dużą salą, 

w której odbywały się bale, rauty, koncerty, przedstawienia czy uroczyste obiady.
41  Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 101.
42 Jerzy Aleksander Splitt, Park, [online] http://www.kalisz.info/park.html [dostęp 12 lip-

ca 2015]. 
43 Rusiński, Dzieje Kalisza, 584.
44 Krystyna Liszewska, Mała elektrownia wodna w Kaliszu, [online] http://kalisz.liszew-

ski.info/index.php/2014/mala-elektrownia-wodna-w-kaliszu [dostęp 12 lipca 2015].
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Nieopodal małej elektrowni znajduję się Most Kamienny. Powstał w 1825 roku 
na miejsce drewnianego zwodzonego mostu zwanego Młyńskim45. Most wzniesiony 
w ramach modernizacji miasta, na podstawie planów zmienionych przez Franciszka 
Reinsteina46 opierał się na 104 palach dębowych i był zbudowany z piaskowca spro-
wadzonego z Brzeźna koło Konina. Nadano mu nazwę Aleksandryjski47, na cześć 
cara Aleksandra I48. Tablica kamienna upamiętniająca to wydarzenie, wbudowana 
w balustradę mostu, istnieje do dzisiaj, co widać na widokówce wydanej w 1985 
roku. Można powiedzieć, że kawałek balustrady i tablicy pamiątkowej, to główne 
elementy tej pocztówki. Pozostałe pięć kartek widokowych przedstawia Most Ka-
mienny z szerszej perspektywy: trzy to widok od strony małej elektrowni (wydane 
w 1966, 1969, 1987 roku), dwie pokazują most z kościołem franciszkanów w tle 
(1962, 1967). Te ostatnie są bardzo bogate architektonicznie ze względu na ilość, 
wyróżniających się kolorowymi fasadami, kamienic stojących przed kościołem, bli-
sko brzegu rzeki. Za to most widziany od strony elektrowni wyłania się z bujnej 
roślinności porastającej obie strony rzeki i tylko widoczne w rogu kawałki kamienic 
oraz przejeżdżające biało-czerwone autobusy sugerują, że to elementy miasta.  

W ten naturalny sposób, idąc tropem kartek widokowych, przenosimy się w stro-
nę starego miasta.  Oto na jednej z widokówek widnieje wspominany już wcześniej, 
teraz już będący na głównym planie, Kościół i klasztor Franciszkanów. Budowę 
gotyckiego gmachu rozpoczęto w 1257 roku i kontynuowano przez wiele lat. Wie-
lokrotne pożary (w 1339, 1537, 1559 roku) i związane z tym zniszczenia były pre-
tekstem do rozbudowy świątyni. Przy okazji zmieniały się też architektoniczne style 
mające wpływ na ostateczny wygląd kościoła.  Zdjęcie przedrukowane w 1978 roku 
pokazuje zabudowania Franciszkanów od strony rzeki Prosny. Widać ceglane mury 
kościoła, czerwony dach klasztoru i wznoszącą się ponad nimi dzwonnicę. Budy-
nek kościoła sprawia wrażenie ciężkiego i grubo ciosanego, przez ceglane ściany, 
oczyszczone z tynku po 1945 roku49.

Od kościoła Franciszkanów jest tylko kilka kroków na Rynek, dawniej zwany 
placem Bohaterów Stalingradu. Kolejna partia sześciu kartek odkrywa przed oglą-
dającym uroki wzniesionego na Rynku Ratusza. Obecny budynek to kolejna wer-
sja Ratusza, albowiem poprzedniego jego odsłony uległy zniszczeniu w kolejnych 
pożarach (w 1537, 1693 i 1792 roku). W tym ostatnim pożarze spłonęło również 

45  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta Kalisza, 120.
46  Franciszek Reinstein (1792-1853) – architekt, w latach 1821-1853 następca Sylwestra 

Szpilowskiego na stanowisku budowniczego miejskiego. Zrealizował między innymi budo-
wę pałacu Komisji Wojewódzkiej, rogatki Warszawskiej, kaplicy i sali musztry dla Korpusu 
Kadetów oraz kawiarnii Foerstera.

47  Barbara Czechowska, Kaliskie Korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX 
i XX wieku (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010), 56.

48  Aleksander I Pawłowicz (1777-1825) – od 1801 roku cesarz Rosji, wielki książę Fin-
landii od 1809, król Polski od 1815 (Królestwo Polskie).

49  Kościelniak, Kalisz ilustrowany,  65.
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archiwum miejskie50. Kolejny budynek zaprojektowany w stylu eklektycznym przez 
Józefa Chrzanowskiego51, stanął w tym miejscu w 1890 roku. Niestety został do-
szczętnie spalony 7 sierpnia 1914 roku wraz z wkroczeniem do Kalisza wojsk pru-
skich. Obecny neoklasyczny Ratusz, projektu Sylwestra Pajzderskiego52, oddano do 
użytku w 1925 roku i służy do dzisiaj za siedzibę władz miejskich. Wizerunki tego 
budynku, pochodzące z lat 1961-1985 widnieją na ośmiu kartkach widokowych.  
Tylko jedna z nich, wydana w 1878 roku, pokazuje Urząd Miasta w szerszej perspek-
tywie pomiędzy dwiema ulicami Rynku. Pozostałe widokówki to zbliżenia od strony 
ściany frontowej, ujmujące Ratusz od parteru po metalową chorągiewkę umieszczo-
ną na wieży. Dzięki temu, że jest tych kartek więcej, można dostrzec jak zmieniał 
się gmach oraz otoczenie Urzędu Miejskiego. Widać zmiany w kolorze elewacji, 
dawniej szarej, obecnie biało-różowej. Zmieniały się wzory ułożone z kwiatów po-
sadzonych na klombach przed Ratuszem, pojawiały się ławki i nowe latarnie.

Potwierdzeniem przeprowadzanych modernizacji jest pięć pocztówek przedsta-
wiających sam Rynek. Na wydanej w 1961 roku kartce widokowej uchwycono duży 
kolorowy klomb z kwiatami ułożonymi w bardzo regularne, wręcz geometryczne 
wzory. Późniejsze pochodzące z lat 1976-1978 fotografie Rynku pokazują, że wokół 
prostokąta zieleni miejskiej (już mniej regularnej) ustawiono ławki i wzorowane na 
gazowych – latarnie.

Plac Bohaterów Stalingradu fot. A. Kaczkowski, P. Mystkowski, 
Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1961. Biblioteka Jagiellońska

50  Tamże, s. 41-43.
51  Józef Chrzanowski (1844-1907) – budowniczy gubernialny kaliski w latach 1875-

1907. Do ważniejszych jego projektów należy gmach straży ogniowej, ratusza i teatru.
52  Sylwester Pajzderski (1876-1953) – architekt miejski i kierownik Wydziału Budowla-

nego w Kaliszu w latach 1920–1924, później radny miejski. Brał czynny udział w odbudo-
wie miasta po zniszczeniach jakie odniosło w 1914 roku.  
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Dla ciekawych widoku z wieży ratuszowej, wydano w 1978 roku pocztówkę uka-
zującą czerwone dachy kamienic, pas zieleni otaczającej zabytkowe centrum i cią-
gnące się dalej zabudowania miejskie.

Kartki widokowe również prowadzą w tym kierunku, czyli w stronę placu św. 
Józefa, przy którym stoi kościół kolegiacki zwany Bazyliką Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Jak większość wiekowych budowli i ona przechodziła sze-
reg zmian. Powstała w XIII wieku początkowo jako drewniana, a od 1353 murowa-
na świątynia. Podczas wykonywanych w 1783 roku prac rozbiórkowych przylegają-
cego do niej pałacu, uległa zniszczeniu południowa ściana kościoła. Obecny kształt 
w stylu późnobarokowym, bazylika uzyskała po odbudowie rozpoczętej w 1790 
roku i kilku przeprowadzonych restauracjach (w latach 1874, 1925-1926)53. W zbio-
rach Biblioteki Jagiellońskiej jest tylko jedna widokówka przedstawiająca kolegiatę. 
Zrobione w latach siedemdziesiątych zdjęcie ukazuje kościół w pewnym oddaleniu, 
tak aby ująć cały budynek. Dzięki temu zachował się obraz nieistniejącej już fontan-
ny, stojącej na środku placu. Strzelista czworoboczna wieża z zegarem, wysuwa się 
na pierwszy plan, za nią schował się czerwony dach bazyliki widziany na tle drzew. 
Takie ujęcie budynku sprawia wrażenie, jakby kolegiata nie stała w centrum miasta, 
a gdzieś na jego obrzeżach, w spokojnej i cichej okolicy.

Złudzenie to rozwiewają, ciągnące się po prawej stronie od kolegiaty, budynki 
kolegium jezuitów.  Zakonnicy pojawili się w Kaliszu za sprawą arcybiskupa Sta-
nisława Karnkowskiego54 w 1583 roku. Od tego czasu prowadzili szkołę dla mło-
dzieży szlacheckiej. Trwali nieprzerwanie prawie dwieście lat w przekazanych przez 
arcybiskupa budynkach, aż do 21 lipca 1773 roku kiedy to na mocy breve papieża 
Klemensa XIV55 zakon został rozwiązany razem z kolegium jezuickim. Ostatecznie 
7 sierpnia 1814 papież Pius VII56 formalnie przywrócił zakon do istnienia, jednak 
w Kaliszu nie wrócił on już do wcześniej zajmowanych budynków. Przez pięć lat 
pojezuickie gmachy zajmowała Szkoła Podwydziałowa. W 1788 roku zabudowa-
nia wraz z kościołem objęli bonifratrzy, prowadzący szpital św. Ducha. Następnie 
gościli w tym miejscu kolejno: pruski Korpus Kadetów, garnizon rosyjski i 29 Pułk 
Strzelców Kaniowskich57.

W 1824 roku dawne kolegium jezuickie zostało przebudowane według planów 
Franciszka Reinsteina na siedzibę władz wojewódzkich58. Obecnie budynek nale-

53  Rusiński, Dzieje Kalisza, 249.
54  Stanisław Karnkowski (1520-1603) – pisarz polityczny i religijny, mówca. Od 1567 

roku biskup kujawski, następnie arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (od 1581). Pełnił 
też funkcje sekretarza wielkiego koronnego i sekretarza królewskiego.

55  Klemens XIV, (1705 -1774), właściwie Lorenzo Ganganelli – papież w okresie od  
19 maja 1769 do 22 września 1774, franciszkanin konwentualny.

56  Pius VII (1742-1823), właściwie Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti – papież w okre-
sie od 14 marca 1800 do 20 lipca 1823.

57  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta Kalisza, 55, 86.
58  Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 57-59.
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ży do Starostwa  Powiatowego. Zachowały się na kartkach widokowych wizerunki 
kolegium, pochodzące z lat 1969-1985. Jeden, to zdjęcie gmachu od strony placu  
św. Józefa z wysuwającą się na pierwszy plan, wspomnianą wcześniej – dzisiaj 
nieistniejącą – fontanną. Trzy pozostałe pokazują budynek z perspektywy parku 
miejskiego. Prezentuje się on bardzo okazale: dwa piętra zakończone czerwonym 
dachem ułożone w kształt litery C. Pośrodku, nad wejściem znajduje się balkon 
z daszkiem, opartym na wysokich kolumnach. Na zachowanych kartkach widać, 
że front budynku nie przechodził poważnych zmian, a tylko zamiast murowanych 
tralek podtrzymujących barierkę, wstawiono metalowe ogrodzenie.

Za wspomnianą już wcześniej Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, znajduje się  „Baszta Dorotka”. Baszta wraz ze średniowiecznymi fragmentami 
murów obronnych, to pozostałość po zamku grodzkim, który spłonął doszczętnie 
w 1792 roku59. Wraz z utratą funkcji obronnej, baszta została przeznaczona na wię-
zienie. Jedna z wersji podaje, że było to więzienie dla kobiet zajmujących się pro-
stytucją. Kaliszanie nazywali takie niewiasty „dorotkami”, stąd stosowana do dzisiaj 
nazwa budowli60. Z biegiem lat baszta niszczała i traciła na znaczeniu, będąc coraz 
bardziej odcinaną przez powstające wokół domy mieszkalne. Jednak w 1940 roku 
zburzono kamienice i w ten sposób „Dorotka” stała się widoczna61. W sierpniu 1970 
roku przystąpiono do prac zabezpieczających budynek przed zniszczeniem i odbu-
dowy muru, a następnie w latach 1982-1987 całkowicie zrekonstruowano basztę62. 
Obecnie cieszy się ona renomą jednej z wielu atrakcji turystycznych Kalisza. Na 
pocztówce z 1967 roku jest ona jeszcze przed pracami renowacyjnymi, co daje moż-
liwość porównania jej wcześniejszego obrazu do stanu obecnego. Na fotografii wi-
dać półokrągły budynek wtopiony we fragment niszczejącego muru. Za nim puszy 
się dominujący nad „Dorotką” gmach kolegiaty ze strzelistą dzwonnicą. Przez to, że 
murek przy baszcie wygląda na zaniedbany, kolegiata wychodzi na pierwszy plan 
i tylko podpis widniejący z tyłu kartki widokowej, sugeruje, iż „Dorotka” też zasłu-
guje na uwagę.

Widokówki prowadzą dalej. Oto idąc od baszty, plantami w stronę fontanny, do-
chodzimy do Placu Jana Pawła II, który płynnie przechodzi w Plac Kilińskiego. Ten 
ostatni jest uchwycony na pięciu, pochodzących z lat 1962-1978, kartkach widoko-
wych. Zatrzymany w czasie obraz pokazuje otaczające plac kamienice i szerokie 
ulice przy których stoją czerwone autobusy. Zapewne jest to tabor Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego założonego w 1949 roku, cztery lata po uruchomie-
niu pierwszego autobusu miejskiego. Początkowo autobus jeździł tylko na trasie od 

59  Rusiński, Dzieje Kalisza, 314.
60 Anna Roth, Baszta Dorotka [online] http://www.info.kalisz.pl/historia/dorotka.htm 

[dostęp 14 lipca 2015].
61 Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 72.
62 Archiwum Państwowe w Kaliszu, Dawny Kalisz znany i nieznany” [online] http://

www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line-017 [dostęp 14 lipca 2015].
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placu Kilińskiego do dworca PKP63. Na pocztówkach widać od jednego do sześciu 
autobusów, stojących równocześnie na placu. Jest to dowód nie tylko na rozwój ta-
boru komunikacji miejskiej, ale też na rozkwit miasta.

Przy tym ruchliwym placu, znajduje się ciekawy budynek, nazywany pałacem 
Puchalskich. Ta klasycystyczna budowla została wzniesiona w latach 1828-1831 
według projektu Franciszka Reinsteina64. Pierwotnie była to kamienica wolnosto-
jąca, ze względu na swoje gabaryty nazywana pałacem. Należała do Józefa Grze-
gorza Puchalskiego65, posiadającego nie tylko dom w Kaliszu, ale też dobra w Za-
krzynie pod miastem. Od 1849 do 1878 roku mieszkała tutaj Maria Konopnicka66. 
W dwudziestym wieku, przez osiemnaście lat budynek gościł założone w 1911 roku 
Muzeum Ziemi Kaliskiej67. Na kartce widokowej, wydanej w 1978 roku, widać, że 
budynek obecnie przylega od lewej strony do kamienic ciągnących się aż do ulicy 
Babina. Natomiast po prawej stronie na parterze, mieści się apteka (obecnie w tym 
miejscu jest inny lokal usługowy). Kamienica stoi przy ruchliwej ulicy, co powodu-
je, że piękna elewacja traci swój urok.

Od zgiełku miejskiego można uciec kierując się na planty, leżące nieopodal Placu 
Kilińskiego. Idąc nimi na południe, po pewnym czasie natrafiamy na leżące po lewej 
stronie zabudowania klasztoru i masywną sylwetkę katedry. Ta ostatnia ledwie mie-
ści się na widokówce wydanej w 1985 roku, przedstawiającej budynek od strony mu-
rów miejskich. Ceglane ściany zlewają się z dachami kościoła, tylko strzelista wieża 
odcina się na tle nieba. Całość sprawia wrażenie solidnej, przysadzistej konstrukcji. 
Kościół noszący imię świętego Mikołaja, został zbudowany po 1253 roku. W latach 
1358-1810 należał do kanoników laterańskich, następnie przeszedł we władanie du-
chowieństwa świeckiego68. Przechodził wielokrotne przebudowy, spowodowane ko-
lejnymi pożarami i zniszczeniami wojennymi. W 1612 roku został odbudowywany 
po dwóch pożogach, następnie zniszczony po raz kolejny w 1706 roku. Generalny 
remont wraz z odbudową zawalonej wieży, przeszedł w latach 1869-1876. W dwu-
dziestym wieku odsłonięto zakopane mury i usunięto tynki. W latach siedemdzie-
siątych nie obyło się bez kolejnej walki z żywiołem ognia, po której konieczny był 
remont wnętrz. Po całkowitym remoncie przeprowadzonym w latach 1995-1997, 
kościół stał się oficjalną katedrą diecezji kaliskiej69.

Ostatnim uwiecznionym na kartkach widokowych kościołem jest ten zbudowany 

63  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta Kalisza, 180.
64  Iwona Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego (Kalisz: Ka-

liskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002) 164.
65  Józef Grzegorz Puchalski (1766-1833) – chirurg w Legionach Polskich. W 1830 roku 

otrzymał Znak Honorowy za 20 lat służby oficerskiej.
66  Upamiętniają tą okoliczność dwie tablice wmurowano w fasadę budynku.
67  Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 69.
68  Teresa Ruszczyńska, Aniela Sławska, Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. V. Woje-

wództwo Poznańskie. z. 6 Powiat Kaliski (Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki, 1960), 19.
69  W. Kościelniak, Kalisz ilustrowany, 81.
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w 1972 roku na „Kalińcu”, według projektu Władysława Pieńkowskiego70. Parafia 
w tym miejscu powstała wcześniej, bo we wrześniu 1952 roku. Prowadziło ją Zgro-
madzenie Księży Orionistów, nie posiadające własnej świątyni na Kalińcu. Roz-
poczęta 25 sierpnia 1967 roku budowa, zakończyła się 15 października 1972 roku, 
kiedy oddano do użytku kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła71. Budy-
nek podzielony jest w środku na dwa poziomy, tworząc w ten sposób kościół dolny 
i górny. Na dolnym poziomie odbywają się msze święte, nabożeństwa pogrzebowe 
i okolicznościowe spotkania. Mieści on około tysiąca osób. Wzniesiona świątynia 
ma kształt dwóch namiotów, stojących jeden obok drugiego. Mają one wysokość  
18 oraz 30 metrów i układają się w kształt pierwszej litery alfabetu greckiego. Pod-
stawa kościoła została zaprojektowana na planie ostatniej litery tego alfabetu72. 
Alfa i omega, to symbol początku i końca wszystkiego, ale też wszechogarniającej 
Opatrzności Bożej. Te symboliczne litery nie są widoczne na zachowanych pocztów-
kach (z lat 1976, 1985, 1988), gdyż są to zdjęcia budynku widzianego pod kątem, od 
strony głównego wejścia po boczną ścianę. Sama projekt gmachu jest jednak na tyle 
ciekawy, że przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie oglądających.  

Kościół na „Kalińcu” zbudowany w 1972 r. wg projektu Władysława Pieńkowskiego,
fot. J. Makarewicz, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Biblioteka Jagiellońska

Kolejna grupa pocztówek kieruje nas dalej w stronę starego miasta, gdzie idąc 
ulicą Sukienniczą, docieramy do Alei Wolności, przy której stoi budynek dawnego 

70  Władysław Pieńkowski (1907-1991) – architekt specjalizujący się w budowlach sa-
kralnych. Zaprojektował między innymi kościół św. Michała Archanioła w Warszawie.

71  Krystyna Liszewska, Kaliniec [online] http://kalisz.liszewski.info/index.php/2014/ka-
liniec/ [dostęp 14 lipca 2015].

72  Bolesław Majdak, Odnowić wszystko w Chrystusie (Warszawa:  Zgromadzenie „Małe 
Dzieło Opatrzności - Orioniści 1999), 102-104.
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Trybunału. Został on wzniesiony w latach 1819-182373 według projektu Sylwestra 
Szpilowskiego74. Ponieważ budynek miał być umiejscowiony na terenie podmokłym, 
blisko rzeki Prosny, to architekt osadził jego fundamenty na drewnianych balach. 
Spełniło to swoją funkcję i budynek jest stabilny do dzisiaj, jednak uszkodzeniu 
uległ dach, pierwotnie wykonany z dachówek ceramicznych. Wymianą i projektem 
reparacji dachu zajął się następca Szpilowskiego, wspominany już wcześniej Fran-
ciszek Reinstein. Ze względu na opieszałość administracyjną i rozterki związane 
z wyborem materiału, z jakiego ma być wykonany nowy dach, remont rozpoczęto 
nie w 1827, a dopiero w 1828 roku. Od tej chwili dach był pokryty blachą żelazną, 
a nie jak wcześniej planowano – cynkową. Kolejna ingerencja miała miejsce w 1876 
roku, kiedy to dobudowano do już stojącego gmachu, dwa prostopadłe skrzydła. 
Wtedy też zmieniono układ klasycystycznych wnętrz75. Na dwóch kartkach widoko-
wych, wydanych w 1969 i 1978 roku widać ścianę frontową tego monumentalnego 
budynku.  Dwupiętrowa budowla, w części środkowej posiada portyk o wysokim 
cokole i cztery pary kolumn korynckich. Jest to element, który przyciąga uwagę 
oglądającego. Na zdjęciach z tego okresu nie widać znaczących metamorfoz bu-
dynku. Jedyną zmianą są skrzynki z kwiatami, których zabrakło na widokówce po-
chodzącej 1978 roku oraz ogrodzenie z pomalowanych na biało-czerwono słupków 
– umieszczone na chodniku przed wejściem do gmachu sądu.

Ostatnie trzy widokówki przedstawiają Rogatkę Wrocławską, jedyną tego typu 
budowlę, która zachowała się w Kaliszu. Została wzniesiona pod nadzorem Fran-
ciszka Reinsteina w 1828 roku. Przy jej budowie wykorzystano materiały pocho-
dzące z rozebranej w 1826 roku Rogatki Rypinkowskiej projektu Sylwestra Szpi-
lowskiego76. Pierwotnie Rogatka pełniła rolę budynku celnego i wagi miejskiej. 
Od 1999 roku mieści się w niej cukiernia Sośniccy-Lechowscy77. Nowi właściciele 
przeprowadzili remont, a odnowione wnętrza zaadoptowali na parterową ciastkarnię 
i mieszczącą się na piętrze kawiarnię z mini galerią. W tym celu przeszklono fronto-
wą ścianę budynku, dotychczas całkowicie zabudowaną i posiadającą jedynie drzwi 
wejściowe.  

Zachowane widokówki  pokazują Rogatkę w okresie kiedy jeszcze nie była cu-
kiernią, albowiem zostały wydane w latach 1969-1985. Klasycystyczna budowla 

73  Barańska, Architektura Kalisza, 139.
74  Sylwester Szpilowski (1790-1832) – architekt, ówczesny budowniczy miejski na sta-

nowisku od 1816 do 1821 roku. Wprowadził do Kalisza styl klasycystyczny. Jego autorstwa 
jest między innymi Hotel Polski, dzwonnica kolegiaty kaliskiej oraz budynki Trybunału, 
Szkoły Wojewódzkiej i poczty.

75  Czechowska, Kaliskie Korso, 94.
76  Barańska, Architektura Kalisza, 156-157.
77 Cukiernicza firma rodzinna, założona w 1966 roku przez Czesława Sośnickiego. Kon-

tynuatorem tradycji jest syn Jerzy Sośnicki i jego siostra Małgorzata Lechowska. Pierwsza 
rodzinna cukiernia powstała w Kaliszu w 1874 roku. Obecnie właściciele prowadzą trzy 
obiekty, w tym jeden w Rogatce Wrocławskiej.  
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postawiona na planie kwadratu w stylu greckiej świątyni, posiada wgłębny portyk 
opierający się na czterech kolumnach doryckich. Umieszczone w głębi drzwi, spra-
wiają wrażenie małych w porównaniu ze wnoszącymi się przed nimi kolumnami. 
Cała Rogatka wydaję się być surowa w formie, jakby była sześcienną makietą, a nie 
użytkowanym budynkiem.

W ten sposób kończy się historia Kalisza pisana kartkami widokowymi. Przy-
glądając się wybranej kolekcji, trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko fragment 
większej układanki. Nie tylko pod względem czasowym – bo zachowane w Biblio-
tece Jagiellońskiej widokówki przedstawiają Kalisz w okresie od 1961 do 1989 roku 
– ale też pod względem wyboru obiektów. Świat przedstawiony jest tylko fragmen-
tem rzeczywistości, obrazem miasta poskładanego z oderwanych od siebie fragmen-
tów78. Mamy więc utrwalony w czasie jeden z wielu kaliskich pomników, placów, 
kościołów, osiedli i zabytków. Można się zastanawiać dlaczego akurat ten, a nie inny 
pomnik jest na pocztówce? Jakie było kryterium selekcji obiektów zabytkowych 
i czy basen miejski zasługuje na pamięć potomnych? Aby odpowiedzieć na te py-
tania, można przeprowadzić analizę pocztówki pod różnymi kątami, na przykład ze 
względu na datę wydania, realia polityczne, wydawcę czy związek treści korespon-
dencji z przedstawianą ilustracją79.

Nadal jest to jednak ułomek obrazu na który składa się historia Kalisza wraz 
z jego zmieniającą się architekturą i infrastrukturą. Obrazu tym ciekawszego, że 
część obiektów utrwalonych na kartkach widokowych, już nie istnieje (Dom han-
dlowy „Tęcza”, Hotel Orbisu „Prosna”, Oranżeria), albo całkowicie zmieniło swój 
pierwotny charakter (Restauracja u „Barbary i Bogumiła”, obecna siedziba Kali-
skiego Towarzystwa Wioślarskiego, Pałac Puchalskich). Biorąc pod uwagę wybiór-
czość opisywanej kolekcji, da się mimo wszystko zauważyć, że Kalisz ewoluuje 
i pulsuje życiem. W udokumentowanym widokówkami okresie, miasto zmienia się 
pod względem architektonicznym i rozwija infrastrukturę miejską. Powstają miejsca 
sprzyjające rozrywce, odpoczynkowi, ale też rozwojowi kulturalnemu i duchowemu 
mieszkańców.  Wszystko to może być ciekawym uzupełnieniem do szerszych badań 
dotyczących historii miasta, jego – zmieniającej się wraz z upływem czasu – sytuacji 
gospodarczej, społecznej i politycznej. Bowiem przedstawione opisy widokówek 
i miejsc na nich utrwalonych, to zaledwie zarys, błysk światła odbitego w lusterku, 
który ma zainteresować oraz zachęcić do dalszych studiów.  

78 G. Machel, „Idealny obraz miasta na karcie pocztowej”, w: Aksjosemiotyka karty pocz-
towej, pod red. P. Banasia, (Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992), 201.

79 Davies Norman, Od i do: najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej. T. 1 1850-
1939, (Warszawa: Rosikon Press, 2008), 17.
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KALISZ NA WIDOKÓWKACH. KOLEKCJA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI JAGIEL-
LOŃSKIEJ.

Słowa kluczowe: Biblioteka Jagiellońska, calisiana, zbiory specjalne, widokówki

Karty korespondencyjne, jak początkowo je zwano, mają już swoją ponad stuletnią histo-
rię. Z biegiem czasu stały się przedmiotem kolekcjonerskim, o wiele później gromadzonym 
również przez biblioteki. W Bibliotece Jagiellońskiej jest zbiór 81 kartek widokowych zwią-
zanych z Kaliszem. Ich opis stał się pretekstem do przedstawienia zmian jakie zachodziły 
w architekturze i życiu społecznym miasta w latach 1961-1989. We wstępie umieszczono 
krótką historię widokówki.

KALISZ ON POSTCARDS. THE COLLECTION OF THE JAGIELLONIAN LIBRARY

Keywords: The Jagiellonian Library, Kalisz prints, special collections, postcards

Correspondence cards, as they were originally known, already have more than a hundred-
year-old history. Over time they became collectors’ items, much later collected also by the 
libraries. The Jagiellonian Library owns a collection of 81 postcards related to Kalisz. Their 
description was a pretext to present the changes taking place in the architecture and in the 
social life of the city in 1961-1989. In the preface the author presented a brief history of 
postcards.


