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„Kalisz w połowie 1914 roku

Kalisz w roku 1914 był jednym z najpiękniejszych i najzamożniejszych miast 
b. Królestwa Polskiego. Wygląd jego imponował: ulice do mostu kamiennego 
świeżo wybrukowane kostką granitową, nowe chodniki ułożono na tej przestrze-
ni, kilka nowych gmachów wykończono jak Tow. Wzajemnego Kredytu, Tow. Po-
życzkowo-Oszczędnościowe, Bank Handlowy i kilka prywatnych domów. Odno-
wiono prawie wszystkie kamienice w rynku i na głównych ulicach zrobiono kilka 
przybudówek, w których urządzono sklepy z piękną wystawą. Sławny park z uro-
czymi kwietnikami, klombami w swej bogatej zieleni wyglądał, jakby udekorowany 
wstęgami. W tej pięknej szacie oczekiwał on na coraz to więcej zjeżdżających ku-
racjuszów w parkowej lecznicy, słowem Kalisz uśmiechał się do przybysza i swo-
ich, życie wrzało jak w kotle fabrycznym tak w mieście jak i na przedmieściach. 
Maszyny hafciarskie, pończosznicze, firanek i tiulu trzaskały i warczały, a śpiew 
wesoły rozlegał się po warsztatach. Młyny parowe czyniły ruch uliczny, wysyłając 
swoje przemiały zbożowe na kolej, liczni ekspedytorzy na pograniczu mieli tyle 
zajęcia, wysyłając towar do Rosji, że liczba ich powiększała się z miesiąca na mie-
siąc. Rzemieślnicy od czasu swego zjednoczenia i umieszczenia swoich cechów  
w jednym przez siebie zbudowanym budynku rozpoczęli kulturalną pracę: założyli 
dla swoich członków szkółkę freblowską i elementarną dla dzieci, nadto utworzyli 
z członków swoich orkiestrę, która im uprzyjemniała wszystkie uroczystości. Tow. 
Muzyczne, posiadając własny gmach a w nim fortepian, instrumenty muzyczne, 
znaczą bibljotekę, urządzało koncerty, odczyty, bale. Ruchliwe było Tow. Wioślar-
skie. Wszystko to znamionowało, że życie Kalisza miało swój kulturalny dorobek 
i zamożność. Od czasu zbudowania kolei miasto wzrosło z 22 000 mieszkańców 
do 72 000. Taki jest słaby szkic Kalisza do wojny europejskiej”. 

Bronisław Szczepankiewicz, Kalisz wśród bomb, granatów i ognia w dniach sierpniowych 1914 roku: z oso-
bistych wrażeń, (publ. w: „Gawędy Kaliskie” 1937-1939), w: R. Bieniecki, B. Celer, Katastrofa kaliska 
1914. Materiały źródłowe (wybór), Kalisz 2014, s. 272.
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fot. 1. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Spuścizna T. Martyna, sygn. 1401. 
Nieopisana i niedatowana fotografi a ulicy Wrocławskiej w momencie przebrukowywania [1913].
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▌ wStęp: Obrazy z czaSów 
▌ tranSfOrmacji  1

Cytat pochodzi ze wstępu do relacji ze zniszczenia Kalisza w sierpniu 
1914 roku, napisanej przez znanego w mieście księgarza, drukarza i społeczni-
ka Bronisława Szczepankiewicza (1843-1922). Wyłania się z niego obraz miasta 
przemysłowego, w którym życie „wrzące jak w kotle fabrycznym” rozgrywa się  
w imponującej przestrzeni pełnej banków, lśniących świeżością fasad, atrakcyj-
nych sklepów. Jego mieszkańcy, zajęci handlem, wytwórczością i przemysłem, zo-
stali przedstawieni jako społeczność modernizująca się, ale i jakby pozbawiona 
konfliktów: „zjednoczeni rzemieślnicy rozpoczęli kulturalną pracę”, działały ru-
chliwe towarzystwa, „śpiew wesoły rozlegał się po warsztatach”. Szczepankiewicz 
zastrzega jednak, że w potrzebie chwili – gdy śródmieście Kalisza leży już gru-
zach – tworzy „słaby szkic”, rodzaj impresji, mającej wprowadzić czytelników do 
pełnej grozy opowieści o „kaliskiej katastrofie”  2. Obraz prosperującego miasta, 
które zaraz ulegnie zagładzie – to cecha wspólna kilku relacji i opisów kaliskie-
go sierpnia, wydanych na gorąco, w kilka miesięcy po zniszczeniu Kalisza. Łą-
czy je tendencja do idealizacji, do wspominania o „polskiej Wenecji” rozłożonej 
malowniczo wzdłuż kanałów Prosny, do pisania o nadgranicznej stolicy handlu  
i przemysłu, nad którą patronat roztoczył w końcu XIX wieku „sumienny i uczci-
wy” gubernator rosyjski Michał Piotrowicz Daragan (1834-po 1916)  3. Szczepan-
kiewicz jednak nie wspomina w swym krótkim wstępie ani razu o tym, że Ka-
lisz był w 1914 roku stolicą nadgranicznej rosyjskiej guberni, miastem poddanym 
władzy Imperium. Z jego tekstu wyłania się solidarystyczna wizja zgodnej pracy 
polskich stanów społecznych w wielkiej „fabryce” kaliskiego życia opartego na 

1 Za recenzję niniejszej pracy dziękuję prof. Agnieszce Zabłockiej-Kos, zaś za cenne uwagi 
merytoryczne i konsultację historyczną prof. Andrzejowi Szwarcowi. Za opiekę wydawniczą sło-
wa wdzięczności należą się prof. Krzysztofowi Walczakowi. Za udzieloną mi pomoc chciałbym też 
podziękować Annie Tabace, Elżbiecie Żaryn oraz Dyrekcji Archiwum Państwowego w Kaliszu w za 
udzielenie zgody na wykorzystanie reprodukcji oraz Mariuszowi Hertmannowi za pomoc techniczną. 

2 R. Bieniecki, B. Celer (red.), Katastrofa kaliska 1914. Materiały źródłowe (wybór), Kalisz 2014; 
M. Drewicz, Wypadki kaliskie 1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń, Kalisz 2014.

3 Por. np. W. Z. [W. Zawadzki], Na zgliszczach Kalisza. Ku wiecznej pamiątce pogromu teutońskiego 
dokonanego przez Prusaków w sierpniu 1914 r. (Warszawa, 1914), w: R. Bieniecki, B. Celer (red.), Katastro-
fa kaliska…, op. cit., s. 318-320.
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handlu z Rosją, wypracowującego kulturalne instytucje i zamożność. Obok no-
wych budowli znakiem postępu mają być wspomniane od razu na wstępie, świe-
żo przebrukowane ulice. Latem 1913 roku wygodny bruk z granitowego kamie-
nia kostkowego układano też, na zlecenie magistratu, na głównej ulicy kaliskiego 
śródmieścia – Wrocławskiej. 

Niniejszy tekst otwierają jednak dwa cytaty – tekstowy oraz fotograficzny. 
Na reprodukowaną tu bezcenną fotografię natrafiłem przed kilkoma lata w spu-
ściźnie Tadeusza Martyna w kaliskim Archiwum Państwowym  4. Przedstawia ona 
szerokie ujęcie ulicy Wrocławskiej na wysokości dawnego klasztoru reformackiego  
i szpitala św. Trójcy, wykonane w stronę północną. Tematem pamiątkowego zdjęcia 
z 1913 roku jest udokumentowanie przebudowy tego ruchliwego traktu, łączącego 
centrum z dworcem kolejowym. Widzimy kilkudziesięcioosobową grupę brukarzy, 
stojących lub siedzących na placu budowy, uchwyconą wraz z przedstawicielami ka-
liskiego magistratu – w tym centralnie umiejscowionym prezydentem Bronisławem 
Bukowińskim (1857-1928), podpierającym się laską. Pozując do zdjęcia robotnicy 
tworzą malowniczą grupę, a narzędzia ich pracy zostały wyeksponowane na bli-
skich planach ujęcia. Grupie towarzyszą przechodnie, na jej obrzeżach wtapiający 
się w kompozycję fotografii. Nierównomierna, głównie dwupiętrowa zabudowa 
ulicy kulisowo zwęża się, dając plany dalsze zdjęcia. Mimo nagromadzenia balko-
nów, elementów architektonicznych i słupów trakcji elektrycznej – ulica nie zagłu-
sza dominującego tematu: dokumentacji przebudowy, utrwalenia pracy, zatrzyma-
nia w kadrze modernizacji miasta. To owe „imponujące bruki” Szczepankiewicza  
i ich twórcy pod patronatem zarządu miasta, którym od 1911 kierował Bukowiński. 

Zarówno fragment „słabego szkicu”, jak i zapomniane zdjęcie z archiwum 
symbolicznie legły u podstaw projektu niniejszego opracowania źródłowego. Wy-
znaczają one zarówno horyzont czasowy, jak i metaforycznie, ogólne ramy opisu 
przemian miasta w przededniu I wojny światowej. Publikowany w latach 1911-
1913 w „Gazecie Kaliskiej” cykl felietonów, zatytułowanych „Wczasy Kaliskie” 
(udogodnienia, ulepszenia kaliskie), pozostaje zapomnianym materiałem źródło-
wym zarówno do dziejów Kalisza początku XX wieku, jak i interesującym ze-
społem tekstów, poruszających zagadnienia rozwoju, modernizacji i problemów 
cywilizacyjnych polskiego prowincjonalnego miasta tego czasu. Blisko 20 felieto-
nów nieznanego autora dotyczy dramatycznych przemian zachodzących nad Pro-
sną po otwarciu linii kolejowej Warszawa-Łódź-Kalisz w 1902 roku: ich wymiaru 
przestrzennego, architektonicznego, ale i kulturowego czy społecznego. Cykl po-

4 Archiwum Państwowe w Kaliszu, Spuścizna T. Martyna, sygn. 1401. 
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rusza też tematykę społeczną, opisuje kulturowe przemiany i odzwierciedla rosną-
ce napięcia etniczne, w tym antagonizmy nacjonalistyczne i kampanię antysemic-
ką. Przede wszystkim jednak, z serii „Wczasów…” wyłania się obraz Kalisza jako 
miasta w stanie nieustannej przebudowy, dramatycznie zmienionego w stosun-
ku do XIX-wieku, znajdującego się „pomiędzy” prowincją a wielkomiejskością. 
Co interesujące, połączono tu najróżniejsze zagadnienia tyczące się bezpośrednio 
modernizacji miasta i jego potrzeb. Teksty podejmują zarówno propozycje pro-
jektów infrastrukturalnych, upiększenia, rozwój dzielnic, jak i kampanię na rzecz 
„kultury i szyku miejskiego”, tyczącą się ruchu ulicznego, zachowań w miejscach 
publicznych, stosunków społecznych, poziomu edukacji. Sądzę, że „Wczasy…” 
to intrygujący materiał dla historyków społeczeństwa, miast, życia regionalnego, 
ale i dla badaczy doświadczania miejskiej nowoczesności i jej dyskursów w środ-
kowoeuropejskim wymiarze. 

Celem tego opracowania jest udostępnienie Czytelnikom kompletu „Wcza-
sów…”, do tej pory nieobecnych w kaliskiej historiografii, ani nieznanych w kra-
jowym obiegu naukowym. W ramach wstępu chciałbym scharakteryzować cykl  
i wstępnie zanalizować jego zawartość z perspektywy historyka architektury i kultu-
ry miejskiej. Wyodrębniłem siedem pojawiających się w felietonach tematów, któ-
re z mojej perspektywy wydały się najbardziej interesujące. Postaram się dokonać 
analizy zaprezentowanego przez autora rozumienia przemian przestrzeni Kalisza  
i jego propozycji technik zarządzania miastem, doszukując się zarówno tła poli-
tycznego, jak i kulturowego jego piśmiennictwa. Na „Wczasy…” pierwszy raz tra-
fiłem w trakcie badań doktorskich, związanych z projektem „Miasto, społeczeń-
stwo, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza 1870-1914”, 
realizowanym od 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego (opiekun naukowy prof. Barbara Arciszewska). Wątki krytyki architekto-
nicznej i urbanistycznej, poruszane w cyklu prezentowałem już kilkukrotnie  5 . 

5 Tematykę poruszaną w niniejszym wprowadzeniu dyskutowałem dotąd na następujących 
konferencjach i spotkaniach naukowych: Miasto-smok, czyli o skutkach pewnego sukcesu (zjazd jesienny 
Collegium Invisibile, Warszawa-Mądralin, 17-19 października 2014); Unwelcome Spaces: Political Di-
mensions of  Urban Growth in Polish Kingdom at the turn of  the 20th century (Case Study: Kalisz) (Workshop 
„Debating Heritage. National Connotations of  Historical Matter”, Uniwersytet Wrocławski, Insty-
tut Historii Sztuki, 7-8 listopada 2014); Działalność inwestycyjna Kalisza za rządów gubernatora Daragana 
a problemy rozwoju miasta u progu Wielkiej Wojny (spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Arty-
stycznej KTPN, Kalisz 27 listopada 2014); Przedmieścia poprzemysłowe gubernialnego Kalisza jako „niemile 
widziane przestrzenie”: problemy badawcze i wyzwania konserwatorskie (III Łódzkie Spotkanie Studentów 
Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztuki, 12-14 grudnia 2014); „Wczasy kaliskie” 
1911-1913. Obrazy z czasów transformacji (wykład „fotoplastikonu”, Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu, 18 stycznia 2015). Wszystkim, którzy w ramach dyskusji mieli udział przy powstaniu tej publi-
kacji – składam w tym miejscu wyrazy podziękowania. 
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Sądzę, że opracowanie całości materiału jest dobrą okazją do rozwinięcia tych 
przemyśleń, które w krótszej formie znajdą się też w mojej dysertacji doktorskiej. 

„Wczasy…” to zbiór, z którego lektury wyłania się obraz zgoła inny, niż  
z popularnych opisów, krajoznawczych reklam i obiegowych wyobrażeń o Kaliszu 
ery „Belle Epoque”  6. W pierwszej dekadzie XX wieku to gubernialne (od reformy 
administracyjnej 1866/7 roku) miasto weszło w epokę szybkiego przemysłowe-
go rozwoju, między 1902 a 1914 rokiem potrajając liczbę ludności. Gdy w 1900 
roku w Kaliszu mieszkało około 23 000 osób, to w 1905 – 28 tysięcy, w 1910 – 50 
tysięcy, a w momencie wybuchu wojny około 65 tysięcy  7. Stosunki wyznaniowe 
w 1909 roku układały się następująco: pośród 46 796 tysięcy mieszkańców oko-
ło 45,2% stanowili wierni kościoła rzymskiego, 31,5% Żydzi, 12,4% protestanci  
i 10,9% prawosławni. Rozwój drobnego przemysłu hafciarskiego pod koniec XIX 
wieku po otwarciu linii kolejowej (w 1906 roku zyskującej status linii międzyna-
rodowej poprzez połączenie z Niemcami przez Skalmierzyce) przyczynił się do 
wzrostu populacji robotników fabrycznych. W 1900 roku ponad 3200 osób zosta-
ło zakwalifikowanych w statystykach do grupy robotników i rzemieślników, kiedy 
w roku 1910 – ponad 6100  8. Uznany ekonomista Edward Grabowski (1880-1961) 
prognozował przed 1914 rokiem, że Kalisz może niebawem stać się ośrodkiem 
przemysłowym konkurującym z Sosnowcem czy Częstochową, a więc głównymi 
aglomeracjami przemysłowymi południowo-zachodniej „Kongresówki”  9. Okres 
ten stał się w rozwoju miasta czasem wyjątkowo gwałtownych przemian, któ-
re z prowincjonalnego ośrodka na pograniczu dwóch Imperiów uczyniło szybko 
rosnące miasto, rozrastające się wokół tradycyjnego, średniowiecznego ośrodka 
lokacyjnego. O ile jednak inwestycje architektoniczne i przemiany urbanistyczne 
końca XIX wieku w Kaliszu – od dłuższego czasu będące przedmiotem zainte-
resowania historyków sztuki – doczekały się szeregu opracowań  10, o tyle dekada 

6 Por. np. obecność tej tematyki w przewodnikach i folderach turystycznych, a także w albu-
mach pocztówek, np. T. Chlebba, Kalisz na starych pocztówkach, Łódź 2011.

7 J. Raszewska, „Rozwój zaludnienia miasta Kalisza w latach 1793-1939”, „Rocznik Kaliski”, 
t. 2, 1969, s. 8-67; J. Janczak, „Stosunki ludnościowe”, w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 
1977, s. 328-342.

8 Przytoczone dane, opracowane na podstawie statystyk z epoki, należy traktować z dużą 
ostrożnością, por. J. Janczak, “Stosunki ludnościowe…”, op. cit, s. 340. 

9 E. Grabowski, Skupienia miejskie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1914, s. 132-135. 
10 Dotąd oddzielnych opracowań doczekały się głównie budynki publiczne z tego czasu  

i Aleja Józefiny, por. J. Bruś-Kosińska, Budynki teatralne Kalisza, Kalisz 2007; B. Czechowska, Ka-
liskie Korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku, Kalisz 2010; M. Górzyński, 
Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności, Kalisz 2014. 
Por. też M. Błachowicz, A. Tabaka, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010. W przekrojowym zarysie dziejów 
sztuki i architektury miasta opracowanym przez T. Ruszczyńską i A. Sławską do „Dziejów Kalisza” 
również dostrzeżono tylko wybrane obiekty, co jednak można tłumaczyć wstępnym charakterem 
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„kolejowa” po 1902 roku pozostaje słabiej przebadana. Nie jest ona również do-
tąd rozpoznana w historiografii pod kątem socjologii przestrzeni miasta i spo-
łecznego wymiaru jego przemian. Być może zarówno katastrofa roku 1914, jak  
i pamięć o „dobrym gubernatorze” Daraganie wpływają na ten stan rzeczy, nieja-
ko przysłaniając rewolucyjne w mojej ocenie lata, które czekają na swoich badaczy. 
Owe „przesłonięcie” ma też niejako swój wymiar idealizacyjny, czytelny w pisanej 
na gorąco pracy Szczepankiewicza. 

Opracowanie i udostępnienie „Wczasów Kaliskich” badaczom i czytelni-
kom jest więc częściowo odpowiedzią na nieobecność wczesnodwudziestowiecz-
nego Kalisza na mapie studiów nad rozwojem miast przemysłowych. Sądzę, że 
jako rozbudowany komentarz do zachodzących nad Prosną zmian, ale i zestaw 
propozycji modernizacyjnych, „Wczasy…” stanowią znakomity punkt wyjścia do 
badań nad społecznymi wymiarami przemian przestrzeni miejskich. Jako zbiór 
opowieści o zmianie i przemianie, „Wczasy…” są także narracją o niedoborze 
modernizacji. Stanowią opowieść o kryzysie szybko rozwijającego się miasta, sta-
wiając szereg diagnoz i oferując rozwiązania, które w mniemaniu autora miały ów 
kryzys zażegnać. W początkach XX wieku Kalisz znalazł się bowiem w sytuacji 
paradoksalnej. Gwałtowny napływ ludności, rozwój handlu i przemysłu bardzo 
szybko wyprzedziły zarówno plany, jak i możliwości inwestycyjne i organizacyjne 
miejscowych władz. Magistrat Kalisza, pozbawiony samorządu i będący nominal-
nie niskiej rangi organem rosyjskiej administracji, nie był w stanie poradzić sobie 
z narastającymi potrzebami infrastrukturalnymi i machiną biurokratyczną, która  
o zgodę na przebrukowanie ulicy nakazywała starać się w Sankt Petersburgu  11 . 
Wokół dotychczasowego śródmieścia zaczęły wyrastać nowe dzielnice i przed-
mieścia, jednak sposób ich rozplanowania i regulacji przestrzennej bardzo szybko 
stały się źródłem narastających konfliktów  12. Długo wyczekiwany przez kaliską 
inteligencję i przemysłowców rozwój miasta stał się dla części dwudziestowiecz-
nych obserwatorów przyczyną frustracji. Miasto rosło, ale jak pisał znany prawnik, 
polityk i intelektualista Alfons Parczewski (1849-1933):

opracowania por. T. Ruszczyńska, A. Sławska, Architektura, budownictwo (1793-1914), w: W. Rusiński 
(red.), Dzieje Kalisza…, op. cit., s. 492-499. 

11 W. Spasowicz, E. Piltz (red.), Potrzeby społeczne w Królstwie Polskim, Kraków 1902; S. Ko-
szutski, Nasze miasta a samorząd. Życie miast w Królestwie Polskiem i reforma samorządowa, Warszawa-
-Lwów 1915; A. Suligowski, Pisma, Warszawa 1915. Opracowania: J. Burza, Starania o samorząd miejski  
w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, praca magisterska w Instytucie Historycznym UW, 
Warszawa 1988, mps; T. R. Weeks, Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification 
on the Western Frontier 1863-1914, Northern Illinois University Press 1996, szczeg. s. 24-27, 152-172.

12 Por. przyp. 3 oraz M. Górzyński, The Unwelcome Transformation. Urbanization of  Russian Po-
land’s Frontier Town at the turn of  the 20th century, w druku .
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Regulacja nowego Kalisza nie jest sprawą zakończoną; właściwie jest dopiero  
w samym zaczątku, lecz dziś już można powiedzieć, że dokonywaną jest bez pla-
nu, bez ogólnej syntetycznej orjentacji, bez zamiaru istotnego upiększenia miasta 
i zarazem siedzib ludzkich. Nowe ulice są najczęściej wązkie. Domy budowane 
są szablonowo, tuż przy ulicy, bez odstępów na ogrody kwiatowe i trawniki. Este-
tyczna strona przeważnie szwankuje. Nowy Kalisz zgoła nie przypomina nowych 
przedmieść w małych nawet miastach niemieckich, w których gustowne wille peł-
nemi indywidualizmu fasadami wychylają się z obramowania kwiatów i zieleni  13.

Napięcie między postulowaną „zachodniością” Kalisza a realiami jego roz-
woju rosło gwałtownie w erze po rewolucji lat 1905-1907. Był to też czas uma-
sowienia postaw związanych z działalnością partii politycznych, czego pochodną 
była nowa forma wyrażania konfliktów społecznych, w tym narastająca w zaborze 
rosyjskim kampania antysemicka  14. Jak stwierdza Kamil Śmiechowski, badający 
polityczne funkcje i cele dyskursów miejskich w Królestwie Polskim tych lat, dzie-
dzictwem rewolucji jako nowego w polskich realiach konfliktu w obrębie miej-
skiej cywilizacji przemysłowej były pogłębiające się antagonizmy między klasa-
mi wyższymi a robotnikami w walce o władzę i zakres demokracji w miastach  15 . 
Negocjowana w Dumie rosyjskiej reforma, projektowany samorząd miast na ob-
szarze 10 guberni dawnego Królestwa – stale powracał w tym czasie w prasie 
warszawskiej, łódzkiej i w miastach prowincjonalnych, stając się nierzadko osią 
coraz ostrzejszego sporu politycznego. Debata ta była też częścią dyskusji o bo-
lączkach modernizacyjnych Kalisza i drogach ich rozwiązania, do czego koniecz-
ny był nowy układ sił między władzami rosyjskimi a przedstawicielami różnych 
grup społecznych zamieszkujących miasto. Na tym tle, tu jedynie ogólnie zaryso-
wanym, powstały „Wczasy…”.

13 A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza, Wydanie jubileuszowe 
(1886-1911 r.), Kalisz 1911, s. 46.

14 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012; R. Blobaum, 
Rewolucja: Russian Poland, 1904-1907, Nowy Jork 1995; K. Piskała, W. Marc, Rewolucja 1905. Przewodnik 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

15 K. Śmiechowski, “Searching for the better city: urban discourse during the Revolution 
of  1905 in the Kingdom of  Poland”, „Praktyka Teoretyczna” nr 3 (13), 2014, http://www.prak-
tykateoretyczna.pl/ PT_nr13_2014_Archeologies/04.Smiechowski.pdf, DOI 10.14746/pt.2014.3.4 
(dostęp 14 lipca 2015). Por też. A. Zysiak, “The desire for fullness. The fantasmatic logic of  modern-
ization discourses in the turn of  the 19th century in Łódź”, „Praktyka Teoretyczna” nr 3 (13), 2014, 
http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr13_2014_Archeologies/03.Zysiak.pdf, DOI 10.14746/
pt.2014.3.3 (dostęp 14 lipca 2015)
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„Wczasy Kaliskie” 1911-1913

Seria ukazała się między 4. stycznia 1911 a 30. kwietnia 1913 roku w dzien-
niku „Gazeta Kaliska”, piśmie wychodzącym w Kaliszu od 1893 roku  16. Jak pisze 
Danuta Wańka, od 1911 roku „Gazeta…” nosiła podtytuł „Kaliszanin – organ Zie-
mi Kaliskiej”  17, a jej redaktorem od końca XIX stulecia pozostawał znany praw-
nik, dziennikarz i polityk Józef  Radwan (1858-1936)  18. „Wczasy…” wychodziły 
jako cykl krótkich artykułów, felietonów o tematyce społecznej i ogólnomiejskiej 
z życia Kalisza, publikowanych zazwyczaj na pierwszych stronach pisma. Każ-
dy z tekstów można traktować jako odcinek cyklu – wszystkie posiadały wspól-
ny tytuł, opatrywany rzymską numeracją, tylko w jednym wypadku rozszerzony  
o podtytuł, a w trzech przypadkach o komentarz podkreślający, że dany tekst jest 
dokończeniem poprzedniego. Publikacja felietonów była dość nierównomiernie 
rozłożona w czasie: w roku 1911 ukazały się 2 części (styczeń i wrzesień), w roku 
1912 kolejne 15 odcinków (od marca do lipca, następnie od października do grud-
nia) a w 1913 – ostatnie 8 edycji cyklu (styczeń-luty, kwiecień). Ogółem opubli-
kowano 25 odcinków, z czego kilka będących dokończeniami poprzednich, tym 
samym dochodząc w numeracji do dwudziestego miejsca. Tytuł, opierając się na 
słownikach etymologiczno-historycznych, należy rozumieć jako „udogodnienia”, 
bądź „ulepszenia” czy „wygody” kaliskie  19. W ówczesnej „Gazecie Kaliskiej” po-
dobnym mianem opatrzył swój referat o środkach oczyszczania Prosny ze ście-
ków inżynier powiatu kaliskiego Józef  Szrajer (1860-po 1914), pisząc o możliwej 
modernizacji tego procesu  20. Interpretacja ta jest zbieżna z treścią cyklu, wyraźnie 
nastawionego nie tylko na opisanie braków infrastruktury i bolączek przestrzeni 
miejskiej Kalisza, ale i na polepszenie warunków cywilizacyjnych życia, przebudo-
wę gospodarki miejskiej czy polityki przestrzennej miasta. 

Kto był autorem „Wczasów…”? Tylko pod dwoma pierwszymi felietonami 
znalazł się podpis autora – „Vir” (łać. „mąż” lub „człowiek”). Przeglądając bi-
bliografię „Gazety Kaliskiej” odnajdziemy ten podpis także pod kilkoma innymi 
artykułami – sprawozdaniami teatralnymi, informacjami o życiu miejscowych sto-
warzyszeń – zamieszczonymi na początku XX wieku  21. Wydaje się, że autora cyklu 

16 D. Wańka, Kalisz i Ziemia Kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej” 1893-1914. Bibliografia, Kalisz 
1998.

17 Ibidem, s. 8. 
18 Na temat tej postaci por. K. Walczak, E. Andrysiak, E. Obała, Józef  Radwan (1858-1936) 

prawnik, wydawca i działacz społeczny, Kalisz 2014.
19 K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny PWN, Warszawa 2008.
20 J. Szrajer, „Wczasy kaliskie: o zanieczyszczaniu rzeki Prosny i o samooczyszczaniu się rzek 

w ogóle”, „Gazeta Kaliska”, 1911, nr 224, s. 1-2. 
21 Por. D. Wańka, Kalisz i Ziemia Kaliska…, op. cit., s. 218. 
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należałoby szukać pośród stałych autorów lub współpracowników pisma, które 
starało się nieustannie rozszerzać dopływ materiałów z miasta i guberni kaliskiej, 
a także z zagranicy  22. Od 1906 roku „Gazeta” miała koncesję na dziennik poli-
tyczno-literacko-społeczny, a tematyka i charakter „Wczasów…” zdają się idealnie 
pasować do tego rozszerzonego profilu, dotycząc w dodatku spraw aktualnych  
z punktu widzenia lokalnego kręgu odbiorców pisma, ale i władz. Z lektury cyklu 
można wnioskować, że jego autor był mężczyzną w wieku dojrzałym, zapewne 
przedstawicielem wolnych zawodów, członkiem różnych stowarzyszeń kultural-
nych i gospodarczych. W swoich przekonaniach reprezentował kaliską inteligen-
cję zbliżoną do ówczesnej Narodowej Demokracji. Taką opcję polityczną obrała 
w pewnej mierze także i redakcja „Gazety Kaliskiej”, stojąc nierzadko w konflikcie 
z socjalistycznym „Kurjerem Kaliskim”  23 . 

Wydaje się, że „Wczasy…” stworzył ktoś zbliżony także do środowiska Bu-
kowińskiego, od czerwca 1911 roku pełniącego urząd prezydenta miasta z nadania 
gubernatora rosyjskiego  24. Za taką tezą przemawia wymowa samych artykułów, 
od jesieni 1911 roku wyraźnie nastawionych na wspieranie nowej administracji 
miasta. Od nowego prezydenta oczekiwano w Kaliszu dynamicznych działań nad 
modernizacją infrastruktury i stymulowania rozwoju miasta. Nadzieje w kręgu ka-
liskich elit i inteligencji były rozbudzone po okresie krytykowanych na łamach 
„Gazety” poczynań administracji prezydenta Leonarda Boettichera (1855-po 
1918), zmagającego się z kryzysem finansów pozbawionego samorządu miasta, 
wypadkami rewolucyjnymi, ale i nieefektywnością w przeprowadzeniu przez ma-
gistrat inwestycji w latach 1903-1911  25. O domniemanym związku z nową admi-
nistracją świadczy również cechująca autora cyklu znajomość różnych akt władz 
Kalisza, ich aktualnych poczynań oraz projektów. Jednak to głównie promoder-
nizacyjne nastawienie i troska o rozwój miasta zdają się zbliżać „Vira” do ambicji 
nowego zarządu. Warto dodać, że już sam pseudonim, interpretowany jako „mąż” 
w znaczeniu „mąż stanu”, może sugerować intencje piszącego. Byłaby to autopre-
zentacja osoby chcącej wziąć odpowiedzialność za stan i rozwój miasta, oferującej 
władzy swoje pomysły i rady, podparte wszechstronną wiedzą. 

22 Sądzę, że autora cyklu można szukać pośród opisanych przez Krzysztofa Walczaka osób 
związanych z „Gazetą…”, por. K. Walczak, Czasopisma kaliskie XIX i początku XX wieku. Studium biblio-
logiczne, Kalisz 2005. Za dyskusję nad tym zagadnieniem dziękuję także prof. Andrzejowi Szwarcowi.

23 H. Tumolska, Przemiany w języku prasy regionalnej Królestwa Polskiego po roku 1905 – w świetle 
„Gazety Kaliskiej” i „Kuriera Kaliskiego”, w: J. Załubski (red.), Z dziejów prasy Wielkopolskiej XIX-XX 
wieku, t. 5, Poznań 2003, s. 37-56; eadem, Kultura polityczna „małej ojczyzny” w świetle prasy kaliskiej 
(1870-1914), Kalisz-Poznań 2006.

24 Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Kaliski, sygn. 2207, O służbie Broni-
sława Bukowińskiego. 

25 Na ten temat por. M. Górzyński, The Unwelcome Transformation…
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Nie podejmując się ustalenia, kto dokładnie mógł się skrywać za postacią 
autora, chciałbym jedynie zasugerować kilka potencjalnych możliwości. Być może 
należy szukać w kręgach kaliskich prawników czy intelektualistów – takich jak 
prezes Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Stanisław Bulewski, rejent Wincenty 
Młynarski (1870-1932), albo Parczewski, prawnik, polityk i wybitny intelektuali-
sta – choć akurat tę ostatnią możliwość należy traktować najostrożniej, choćby ze 
względu na ilość innych obowiązków kaliskiego posła do Dumy rosyjskiej, postaci 
o biografii dobrze przebadanej przez historyków  26. Czy mógł to być redaktor dzia-
łu literackiego „Gazety…”, Kazimierz Młodowski „Halinka” (1864-1914)? Dobry 
poziom językowy i pewne wartości literackie „Wczasów…” zdają się sugerować 
taką możliwość, choć niewiele wiadomo o związkach Młodowskiego z władzą mia-
sta. Być może, jak sugeruje badaczka życia społecznego dawnego Kalisza Anna Ta-
baka, autorem cyklu mógł być sam redaktor naczelny „Gazety…” – Józef  Radwan, 
postać bardzo zaangażowana politycznie i społecznie w życie miasta  27. Mowa jedy-
nie o propozycjach hipotez. Być może za trop należy uznać sam fakt anonimowo-
ści cyklu „Wczasów…”, stawiając pytania o powody, dla których jego autor chciał 
pozostać nierozpoznany. Wydaje się jednak pewne, że była to postać dość znana 
w Kaliszu, czynna w miejscowych stowarzyszeniach, związana z polską inteligen-
cją i popierająca administrację prezydenta Bukowińskiego. Z tym ostatnim wska-
zaniem wiąże się też tematyka i wymowa „Wczasów…”, którą postaram się teraz 
ogólnie omówić  28 . 

Na kolejnych stronach fot. 2-3.
„Gazeta Kaliska. Kaliszanin Organ Ziemi Kaliskiej”, strona tytułowa 
i strona pierwsza wydania 195 i 215 z sierpnia i września 1911 roku. →

26 E. Andrysiak, Alfons Parczewski (1849-1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej, Kalisz 
2010.

27 Dziękuję Annie Tabace za podzielenie się ze mną tą propozycją. 
28 Tu dodam ogólną uwagę redaktorską: w opisie „Wczasów…” niejednokrotnie odwołu-

ję się do kolejnych felietonów, podając tylko w nawiasie rzymski numer danego tekstu, np. (II) –  
i tym samym w postaci skróconej odsyłam Czytelników do części źródłowej. Podobne rozwiązanie 
przyjąłem, gdy w tekście pojawiają się krótkie cytaty z danego odcinka. Natomiast przy cytowaniach 
dłuższych, blokowych stosuję zapis w nawiasie kwadratowym, określając dokładnie numer felietonu, 
numer i datę wydania oraz stronę. 
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Główne tematy podejmowane w ramach cyklu

▌ Samorząd i gospodarka miejska Kalisza

W okresie po przerwanych reformach Aleksandra Wielopolskiego i powsta-
niu styczniowym miasta w zaborze rosyjskim były pozbawione samorządu, a ich 
władze funkcjonowały na zasadzie organów biurokracji rosyjskiej niskiego szcze-
bla, z których kompetencji wyłączono m. in. szkolnictwo czy opiekę społecz-
ną. Sytuacja ta rodziła w praktyce szereg problemów w zarządzaniu, szczególnie  
w szybko rozwijających się ośrodkach przemysłowych, wymagających wielu in-
westycji infrastrukturalnych i publicznych. Niestety, przez cały omawiany okres 
nie udało się wprowadzić w dawnym Królestwie Polskim miejskiej reformy sa-
morządowej w jej rosyjskiej wersji (1870; okrojona w 1892), choć między 1870  
a 1914 rokiem dyskutowano kilkadziesiąt projektów. Przepisy o samorządzie miej-
skim władze rosyjskie ogłosiły ostatecznie już w czasie działań wojennych, w 1915 
roku. W przypadku Kalisza nie miało już żadnego znaczenia  29. Debata o potrze-
bie zreformowania niesprawnego systemu zarządzania miastami toczyła się także  
i w Kaliszu przełomu XIX/XX wieku. Dysfunkcjonalność istniejących przepi-
sów i niesprawność władz w rozwiązywaniu problemów budowy nowoczesnego 
miasta stała się szczególnie jasna w pierwszym dziesięcioleciu ubiegłego stule-
cia, w czasie szybkiego rozwoju  30. Ta tematyka pojawia się we „Wczasach…” już  
w pierwszym odcinku, na marginesie dyskusji nad brakiem tanich mieszkań w Ka-
liszu; miasto nie prowadziło żadnej polityki budowy lokali socjalnych. Rozwijając 
z czasem listę potrzeb Kalisza w dziedzinie infrastruktury, usług publicznych czy 
regulacji przestrzennej, autor kilkukrotnie zaznacza, że administracja Bukowiń-
skiego musi mierzyć się ze wszystkimi tymi problemami w realiach swej daleko 
ograniczonej władzy:

Nawiązując dalszą nić swych uwag i wrażeń do treści poprzedniego artykułu, czuję 
się w obowiązku zaznaczyć, że obecny zarząd miejski, nie zważając na spotykane 
na swej drodze działania trudne do zwalczania czasem przeszkody, komplikujące 
się przytem oglądaniem jak samego miejscowego społeczeństwa, tak i sfer rządzących 
na oczekiwany w niedalekiej przyszłości samorząd, zabiega usilnie o zmiany i ulep-

29 M. Górzyński, Dziewiętnastowieczny ratusz…, op. cit. Por. przypis 11 niniejszej pracy. 
30 Por. np. f. L., „Głosy”, „Gazeta Kaliska”, 1904, nr 139, s. 1; „Głosy”, „Gazeta Kaliska”, 

1907, nr 62, s. 3; „Słuszne narzekania”, „Gazeta Kaliska”, 1908, nr 244, s. 1; „Wielki Kalisz”, „Gazeta 
Kaliska”, 1910, nr 177, s. 1-2. 
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szenia w gospodarce miejskiej, których potrzeba wraz z rozwojem i rozszerzaniem 
się miasta dotkliwie i natrętnie uczuwać się daje. [IV, nr 54, 6 marca 1912, s. 1]

Pojawia się tutaj także wątek, który w ówczesnej gospodarce wielu miast za-
boru rosyjskiego miał jak się wydaje istotne znaczenie: spodziewane wprowadze-
nie reformy samorządowej. Nieustanne dyskutowanie projektów reformy w Du-
mie i ciągła nadzieja na jej wejście w życie było, co widać na przykładzie Kalisza, 
powodem opóźniania różnych inwestycji. Często odkładano je do czasu wprowa-
dzenia szerszych uprawnień władz miasta, powodując paraliż decyzyjny  31. Autor 
„Wczasów…” zarówno apeluje o nadanie miastom samorządu, jak i dyplomatycz-
nie chwali administrację Bukowińskiego, która jego zdaniem, pomimo ograniczo-
nych możliwości przeprowadza w Kaliszu liczne reformy:

Przechodząc z krainy piękna duchowego do sfery działalności codziennego życia, 
widzimy, ile dobrego, pożytecznego otrzymuje zdawna zaniedbane miasto nasze, 
dzięki również celowej i ze znajomością rzeczy, prowadzonej obecnie gospodarce 
miejskiej. I choć brak dotąd ustaw samorządnych nie daje całkiem swobodnego 
pola do rozwinięcie skrępowanych skrzydeł postępu w kierunku szerszych zamie-
rzeń onej gospodarki, to jednak dowodzi ona, iż przy dobrej woli i szczerych chę-
ciach zrobić dużo można. [XII, nr 146, 29 czerwca 1912, s. 1]

Jednym z takich działań była akcja modernizacji głównych szlaków komu-
nikacyjnych miasta, uporządkowanie nazewnictwa ulic w nowych dzielnicach, 
starania o uregulowanie handlu (jak np. przeniesienie targu z Głównego Rynku, 
gdzie urządzono skwer), czy kolejne plany budowy wodociągów, kanalizacji czy 
tramwajów. „Wczasy…” nie były jedynym medium podkreślającym rolę działań 
Bukowińskiego i jego współpracowników. W wydanym w 1913 roku w lokalnym 
kalendarzu zarysie „Z historji guberni Kaliskiej” Wincentego Zawadzkiego  32 
znalazł się pochlebny komentarz dotyczący ostatniego z przedwojennych prezy-
dentów miasta, przedstawionego w roli światłego gospodarza. Jednocześnie, po-
lityczny wymiar tych publikacji był czytelny w zestawieniu ze wspomnianym już 
okresem zarządu Boettichera. Byłego prezydenta oskarżano w Kaliszu o nieefek-
tywność, doprowadzenie miasta do stanu zaniedbania i niewykorzystanie jego 
potencjału rozwojowego jako ośrodka wymiany transgranicznej  33. Regulacji tych 
zaniedbań miała służyć właśnie „racjonalna gospodarka miejska” wspomniana 
w wielu odcinkach „Wczasów…”. Proponując budowę w Kaliszu wodociągów, 

31 Por. M. Górzyński, The Unwelcome Transformation…
32 W. Zawadzki, „Z historji gub. Kaliskiej”, w: „Kalendarz Kaliski na rok zwyczajny 1914”, 

Kalisz 1913, s. 37-59, tu s. 52. 
33 Por. przypis nr 30.
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kanalizacji czy hali targowej, ich autor wskazuje na korzyści, jakie mogłoby wyni-
kać dla miejskiego budżetu z eksploatacji tych obiektów. Do tego konieczne było 
traktowanie ich jako przedsiębiorstw miejskich, nad którymi władze miałyby kon-
trolę i z których mogłyby czerpać zysk. Tylko na niektóre z inwestycji należało-
by udzielać koncesji prywatnym przedsiębiorcom. Tym samym, „Wczasy…” były 
głosem za reformą i wprowadzeniem do zarządu miastami nowoczesnych reguł 
gospodarczych, wzorem idei, promowanych przez ekonomistów i prawników ta-
kich jak Adolf  Suligowski (1849-1932), autor wielu prac na ten temat  34 .

▌ Infrastruktura komunikacyjna i techniczna

Czytając „Wczasy…” można odnieść wrażenie, że sprawa jakości bruku 
ulicznego była przed stu laty jedną z najważniejszych kwestii dla życia w mieście. 
Stopień rozbudowania i jakość infrastruktury komunikacyjnej były i pozosta-
ją kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego  
i współcześnie technologicznego. Samo zagadnienie środków komunikacji – ko-
lei żelaznych, telegrafów, telefonów – zmieniających nasze relacje z czasem i prze-
strzenią, jest jednym z kluczowych dla opisów zmiany, jaką przyniosła nam w ma-
sowej skali era nowoczesna  35. Oddalenie od miasta o blisko trzy kilometry dworca 
kolejowego spowodowało, że sprawa infrastruktury drogowej stała się paląca wo-
bec wzrastającego ruchu towarowego i handlowego. Ponadto szybko rozrastające 
się przedmieścia takie jak Chmielnik, Tyniec czy Ogrody, w 1906 roku włączone 
do miasta, pozbawione były zarówno latarni ulicznych, jak i bruków. Na nienadą-
żanie infrastruktury za rozbudową Kalisza autor „Wczasów…” zwraca wielokrot-
nie uwagę. Opisuje nowe części miasta jako zaniedbane, pozbawione dobrych 
bruków, ginące w tumanach kurzu lub błota, nocą niknące w ciemnościach. Ana-
lizuje konkretne przykłady problemów, nad których rozwiązaniem winny pochy-
lić się władze, działające w imieniu wszystkich mieszkańców, choć pozbawione 
wyborczej legitymizacji. Tak pisze np. o ulicy Nowy Świat, która choć zaliczała 
się do starych ulic miasta, zaczęła się szybko zabudowywać dopiero w począt-
kach stulecia:

34 Por. najbardziej znaną książkę „warszawską” tegoż autora: A. Suligowski, Warszawa i jej 
przedsiębiorstwa miejskie, Warszawa 1903. 

35 Por. A. Giddens, Time-Space Distanciation and the Generation of  Power, w: idem, A Contemporary 
Critique of  Historical Materialism: Power, Property and the State, Londyn 1981, s. 90-108; W. Schivelbusch, 
The Railway Journey. The Industrialization of  Time and Space in the 19th Century, Berkeley-Los Angeles 1986 
(I-1977).
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To nie ulica, lecz jedno morze błota i kałuż nie do przebycia. Trzeba używać zna-
komitej umiejętności ekwilibrysty, aby przejść spokojnie szczególniej wieczorem. 
Dzielnica ta zaliczona do miasta, ponosi wszelkie ciężary tego przywileju, nie od-
bierając w zamian za to nic z dobrodziejstw miejskiej kultury. Prawda, ma oświe-
tlenie, ale oświetlenie to jest bardzo prymitywne, nie zabezpieczające wcale od wy-
padku przechodnia, zmuszonego przebywać tą arcy oryginalną ulicę. Nadawanie 
jej tej nazwy zakrawa doprawdy na ironję, a zawieszone na jej domkach latarki 
z numerami policyjnymi, wielkomiejskiemi, wyglądają naprawdę śmiesznie wobec 
potwornej dziewiczości ulicy. [XX, nr 97, 30 kwietnia 1913, s. 1]

Nowe dzielnice miasta zdradzały dla autora „Wczasów…” złą gospodarkę 
miejską. Na pustkowiach do niedawna pełniących rolę ziem uprawnych, w ciągu 
kilku lat wyrosły zwarte szeregi kamienic, w których toczyło się nowe życie mia-
sta. Jednak kontrast między dynamicznością działań prywatnych przedsiębiorców  
a nikłymi inwestycjami władz w infrastrukturę prowokował do budowania dia-
gnoz o cywilizacyjnym zacofaniu. W opisie Ogrodów z 1912 roku, a konkretnie 
Podgórza, autor zasugerował wręcz, że przestrzeń tego mieszkaniowego przed-
mieścia może odzwierciedlać stan niestabilności samego społeczeństwa, zmienio-
nego latami rewolucji 1905-7:

Widziałem bowiem góry, doły i przepaści na całej przestrzeni ulicy, które zda-
wały się mówić o zdarzonej tu jakiejś katastrofie, czy kataklizmie natury.  
A jednak, rzecz dziwna, katastrofa ta nie dotknęła wcale domów, gdyż te stoją 
sobie spokojnie nie wzruszone, widać nawet gdzieniegdzie u ich podnóża chodni-
ki cementowe wcale nie uszkodzone; ulica sama jedynie przedstawia jakiś dziwny 
nieład. Miejscami spiętrzona, to znowu zapadnięta, pełna gruzów i wałów pia-
skowych, sprawia widok zamętu, spowodowanego jak gdyby nagłym jakimś prze-
wrotem. [XIII, nr 157, 13 lipca 1912, s. 1]

W równie złym stanie dla autora pozostawały główne trasy komunikacyjne 
miasta, łączące Kalisz z koleją i z przejściem granicznym; jedynie szeroka i prosta 
Nowowrocławska (obecnie Górnośląska) zasługiwała na miano wzorowo utrzy-
manej szosy państwowej, spinającej miasto z dworcem. Jednym z wielokrotnie 
powracających tematów był casus „ulicy Dobrzeckiej”, która od 1905/1906 roku 
stanowiła łącznik między szosą z dworca kolejowego do ulicy Towarowej, wio-
dącej przez most nad kanałem Prosny do ulicy Ciasnej, na Piskorzewie – główną 
dzielnicę przemysłową Kalisza. Był to ważny szlak komunikacji towarowej i prze-
mysłowej, pozwalający ominąć ciasne ulice śródmieścia na wyspie miasta lokacyj-
nego. Jednakże wedle autora przy jego regulacji zmarnowano miejskie pieniądze, 
oszczędzając na brukowaniu Dobrzeckiej: 
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Pomimo, że przez nią skierowano cały ruch komunikacji przewozowej, skut-
kiem której ulica ta ponosi olbrzymi ciężar pracy gatunkowej, ongi Zarząd miej-
ski zamiast odrazu wyposażyć ją w odpowiedni naporowi bruk możliwie wytrwały, 
zarządził zbudowanie szosy, nie bacząc na to, że nawet na traktach szosowych  
w miejscach bardziej narażonych, władze odnośne uciekają się do zamiany szosy na 
bruk, aby zapewnić tym miejscom większą wytrzymałość. Rezultat tej niewłaściwo-
ści nastąpił bardzo prędko. I oto nowa szosa zniknęła, zamieniła się w proch i pył,  
w drogę prawdziwie krzyżową, wymagającą po czasie tak niedługim nowego nakła-
du, kosztów, które pociągnie za sobą przerabianie jej z gruntu pod ułożenie zapro-
jektowanego już przez obecny Zarząd bruku. [XII, nr 146, 29 czerwca 1912, s. 2]

W przywołanym powyżej tekście znalazł się też komentarz dotyczący prze-
budowy szosy rządowej z Kalisza do Konina  36:

Ślimaczym krokiem posuwa się naprzód, bo na miejscu robót pod Kaliszem wi-
dzimy aż dwu i pół robotników i nieomal aż półtorej furmanki. Cały ten wspa-
niały zastęp, pełny apatycznej ochoty, porusza się i daje znaki życia na szo-
sie swą flegmatycznością, nie zabiegając o rozgrzanie się pracą, bo teraz przecież  
i bez tego jest ciepło na dworze. A pan przedsiębiorca, zabiegły w oszczędności, nie 
zwiększa siły roboczej, bo się nie pali, bo… robota i tak się zrobi jeszcze. [XII,  
nr 146, 29 czerwca 1912, s. 2]

Po Kaliszu trudno się poruszać, a i wyjechać z miasta inaczej jak koleją nie 
było łatwo. Stan infrastruktury drogowej w dawnym Królestwie Polskim był 
zresztą na początku XX wieku ogólnie zły. Jak przekonywał kaliski inżynier guber-
nialny Melchior Nestorowicz w wydanej w 1913 roku książce, rządowe inwestycje 
w szlaki komunikacyjne nie nadążały za potrzebami rozwojowymi kraju, którego 
modernizację utrudniała lub wręcz tamowała słaba infrastruktura transportowa  37 . 
„Wczasy…” tworzą obraz Kalisza jako miasta, gdzie za gospodarczym rozwojem 
w „erze kolejowej” nie szła sprawna akcja inwestycyjna jego władz, a prowadzo-
ne działania często miały jedynie charakter doraźny, albo wręcz były realizowane 
nieudolnie.

Chociaż obraz kaliskich ulic, odmalowany przez autora „Wczasów…” nie 
napawa optymizmem, doba współczesna przynosi zmiany. Nowy zarząd miasta 

36 Na temat przebudowy tej szosy por. także wspomnienia S. Poradowskiego, zawierające 
sądy o „ustawianiu” przetargów i łapownictwie w administracji, E. M. Poradowska-Werszler, Stani-
sław Poradowski-praecursor elektryfikacji Kalisza, w: S. Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza 
i regionu południowej Wielkopolski, t. II, Poznań-Kalisz 2012, s. 80-115.

37 M. Nestorowicz, Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego, Warszawa 1913. 
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zdecydował o przebrukowaniu głównych traktów i zastąpieniu wysłużonych na-
wierzchni kostką granitową, „…co jest pożądanem z dwóch względów: raz z uwa-
gi, że bruk kostkowy jest wygodniejszy, estetyczniejszy, a co najważniejsze, trwal-
szy, a powtóre, nie sprawia tego hałasu i niemiłego turkotu, o których usunięcie 
wogóle z pobudek czysto ludzkich nader zabiegają inne miasta.” (VI). Warto do-
dać, że kwestia wyboru nawierzchni ulic była w ówczesnej Europie przedmiotem 
nieustannych dyskusji pomiędzy władzami miast, inżynierami, przemysłowcami  
a higienistami. Stosowano zarówno bruki i chodniki drewniane, asfaltowe, grani-
towe jak i betonowe; o wyższości jednego rozwiązania nad innym toczono nie-
ustanne dyskusje w takich pismach krajowych, jak „Zdrowie”  38 . 

Na łamach „Wczasów…” sprawa nowych nawierzchni pojawia się wielo-
krotnie (VI, XII, XIII, XVII, XX), zawsze jako jedno z najpilniejszych zadań 
władz Kalisza. Nowe, równe i wytrzymałe nawierzchnie ulic śródmieścia stanowią 
istotną zmianę zbyt dotąd oszczędnej polityki magistratu. Przekształcają ono ży-
cie miasta, co „Wczasy…” wyraźnie zaznaczają: unowocześniona Dobrzecka nie 
jest już miejscem mordęgi dla zwierząt pociągowych, ruch odbywa się płynnie, 
zniknęły tumany kurzu. Na betonowych chodnikach mogą się teraz bezpiecznie 
pojawić mieszkańcy, występujący też w roli spacerowiczów w tej nowej dzielni-
cy miasta. Wybór granitowej kostki jest też etyczny, ma zmniejszyć hałas, który 
na wąskiej Wrocławskiej po otwarciu kolei stał się jednym z głównych manka-
mentów codzienności. Sąsiednia ulica Wiejska, obudowana wysokimi kamienica-
mi, dopiero po wybrukowaniu „przybiera odpowiedni wyraz” i można ją nazwać 
jedną z ładniejszych arterii w nowych dzielnicach miasta (XVII). Uregulowane  
w ten sposób, nowe fragmenty nadprośniańskiego grodu stają się łatwo dostępne 
dla swobodnej cyrkulacji towarów, usług i ludzi. Przyrost równych i szerokich ulic 
jest dla autora częścią mechanizmu, w jakim funkcjonuje nowoczesne miasto. Dla 
efektywniejszego usprawnienia ruchu już w początkach cyklu pojawia się sugestia 
rozdziału ruchu towarowego od osobowego i wprowadzenia ulic jednokierunko-
wych dla wozów towarowych (III). Techniki, o których tu mowa, można uznać 
za podstawy dyskursów scjentystycznych o rozwoju miast i zarządzaniu nimi jako 
„mechanizmami” życia społecznego w końcu XIX wieku  39 .

38 Było to wydawnictwo Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, por. np. roczniki 1905, 
1907. O wieloaspektowej modernizacji wielkiego miasta w tym czasie (z uwzględnieniem proble-
mu komunikacyjnego) por. bardzo interesującą, kwestionującą wiele stereotypów dysertację Petera  
S. Soppelsa, The Fragility of  Modernity: Infrastructure and Everyday Life in Paris, 1870-1914, dysertacja 
doktorska, University of  Michigan, 2009, wersja cyfrowa: http://sociology.sunimc.net/htmledit/
uploadfile/system/20100826/20100826174846317.pdf, dostęp IV 2015. 

39 M. R. Levin, S. forgan, M. Hessler, R. H. Kargon, M. Low (red), Urban Modernity. Cultural 
Innovation in the Second Industrial Revolution, Londyn 2010.
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Ale, to tylko krople w morzu potrzeb. Kalisz początku XX wieku był mia-
stem pozbawionym komunalnych wodociągów, kanalizacji, czy tramwajów; ich 
różne projekty od lat znajdowały się w biurokratycznym obiegu między gmacha-
mi magistratu, rządu gubernialnego a siedzibami rosyjskich władz w Warszawie 
i ministerstwami petersburskimi a także zainteresowanymi przedsiębiorcami  40 . 
„Wczasy…” szczególnie podnoszą konieczność budowy miejskiego systemu wo-
dociągowego i kanalizacyjnego, tym bardziej, że w niektórych dzielnicach brakuje 
studni, albo wręcz nie ma wody (XIII). Brak podziemnej infrastruktury stanowi 
dla Kalisza wstyd, tym bardziej, że inicjatywy budowy wodociągów i kanalizacji od 
wielu już lat kończyły się nad Prosną fiaskiem. Autor nie tylko przedstawia własną 
propozycję obliczeń dochodów z eksploatacji systemu przez miasto (V), ale i wie-
lokrotnie nawołuje do niezwłocznej realizacji inwestycji, po której należy spodzie-
wać się prawdziwej odmiany życia nad Prosną:

A Kalisz gwałtownie domaga się tej innowacji, która radykalnie zmieni jego po-
stać, uzdrowotni i uprzyjemni życie jego mieszkańców. Jak pod działaniem różdż-
ki czarodziejskiej, znikają owe wszystkie brudy miejskie, cuchnące rynsztoki  
i wonie drażniące; znikają w potężnej dozie mikroby i przyczyny chorób miejsco-
wych, trapiące dziś ludzkość. [IV, nr 54, 6 marca 1912, s. 1]

Aby Kalisz stał się miastem europejskim, musi zostać wyposażony w sys-
tem, który usunie z ulic rynsztoki, nieprzyjemne zapachy, wstydliwe pozostałości, 
wykluczy niehigieniczne zachowania. Wodociąg i kanalizacja, skryte pod ziemią, 
zadziałają niemalże w magiczny sposób na przestrzeń miasta i jego mieszkańców.  
W dwudziestowiecznych realiach nie ma już miejsca na kontrowersje, debatowanie 
i prześciganie się w wyliczeniach zysków czy strat, związanych z budową podziem-
nej infrastruktury. Argument racjonalny, „oczyszczający” i modernizujący miasto, 
ale i poparty wyliczeniami zysków, wykonanymi przez autora dominuje we „Wcza-
sach…”, wyraźnie mając przekonywać oponentów pomysłu. 

Oponentów? Warto w tym miejscu przywołać opracowanie Włodzimierza 
K. Pessela „Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy”, 
przedstawiające dzieje przejścia Warszawy od „kultury studni” do „technologii 
wodociągu” na antropologicznym tle studiów z kultury „komunalnego oczysz-
czania”  41. Praca ta pokazuje wyraziście, że modernizacji systemu oczyszczania  
i dostarczania wody w Warszawie przełomu XIX-XX wieku towarzyszyły ogromne 
kontrowersje. „Techniczno-racjonalny” głos zaprezentowany we „Wczasach…” 

40 Por. M. Górzyński, The Unwelcome Transformation…
41 W. K. Pessel, Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, Warszawa 2010. 
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często ginął nad Wisłą pośród kłótni o politycznym wymiarze, przesądów o zgub-
nym wpływie „waterklozetu” na ludzi, czy był dyskredytowany przez niechętnych 
wydatkom właścicieli domów. Również wielkie miasta, takie jak Berlin, długo  
w XIX wieku nie mogły uporać się z budową nowoczesnych systemów infrastruk-
tury higienicznej, której nie traktowano bynajmniej jako „oczywistości”  42. Jak za-
uważa Patrick Joyce w książce „The Rule of  freedom. Liberalism and the Modern 
City”  43, w Europie przełomu XIX-XX wieku skutkiem technologicznej reformy 
sanitarnej jest widzenie miasta jako wielkiego „organizmu miejskiego”, złożonego 
z „organizmów ludzkich”, których funkcjonowanie w przestrzeni należy oprzeć 
na racjonalnych, naukowych podstawach związanych z medycznym dyskursem 
higieny  44. Wedle Joyce’a bieda, jako związana z brudem i zarazkami, będzie odtąd 
widziana przez technokratów jako efekt złego zarządzania miastami przez wła-
dze; jest dysfunkcją „organizmu”. Człowiek kulturalny i nowoczesny, jak wynika  
z „Wczasów…”, to postać odseparowana od dawnych woni, brudu, niehigienicz-
nych zachowań. To także ktoś, kto oczekuje od władz miasta technologicznego 
rozwiązania problemów Kalisza i dysponuje racjonalnie ustrukturyzowaną wie-
dzą na temat potrzeb „mechanizmu” czy „organizmu” miejskiego. 

▌ Rozwój przestrzenny i regulacja miasta

Racjonalne zarządzanie powinno dotyczyć także i tego, co dziś nazwalibyśmy 
urbanistyką czy planowaniem przestrzennym. Zagadnienie to zyskiwało wówczas 
w Europie coraz większą popularność jako nauka o „budowie miast”  45. W Kaliszu 
recepcja nowych teorii miała miejsce właśnie w okresie publikacji „Wczasów…”, 

42 M. Hessler, “Damned Always to Alter, but Never to be”: Berlin’s Culture of  Change around 1900, 
w: M. R. Levin, S. forgan, M. Hessler, R. H. Kargon, M. Low (red.), Urban Modernity…, op. cit.,  
s. 167-204. Jak jednak przekonuje w swoim opracowaniu P. S. Soppelsa, także i nasze stereotypowe 
wyobrażenia o „wzorcowej wielkomiejskości” Paryża w tym czasie jako miasta nowoczesnego warto 
przemyśleć – por. idem, The Fragility of  Modernity… op. cit. 

43 P. Joyce, The Rule of  Freedom. Liberalism and the Modern City, Londyn-Nowy Jork 2003. Za 
zwrócenie mojej uwagi na tą pozycję serdecznie dziękuję prof. Barbarze Arciszewskiej. 

44 Ibidem, rozdział „The Water and the Blood of  the City”.
45 J. Rodriguez-Lores, G. fehl (red.), Städtebaureform 1865-1900: von Licht, Luft und Ordnung 

in der Stadt der Gründerzeit: [Ergebnisse des Zweiten Kolloquiums zur Planungsgeschichte... Werner-Reimers-
Stiftung in Bad Homburg vom 22.-25.6.1983]. Allgemeine Beiträge und Bebauungsplanung, t. I-II, Hamburg 
1985, 1988 (za zwrócenie mi uwagi na te wydawnictwa dziękuję prof. Agnieszce Zabłockiej-Kos); 
B. Ladd, Urban Planning and Civic Order in Germany, 1860-1914, Camrbidge, Mass.-Londyn 1990. Por. 
bazę danych literatury naukowej „urban history” m. in. na ten temat http://journals.cambridge.org/
uhy_bib/action/browseauthors?key=G, dostęp IV 2015. 
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między innymi za sprawą Zjazdu Higienicznego w 1911 roku  46. Niestety, „nowy 
Kalisz” w granicach z 1906 roku to dla autora „Wczasów…” miasto pozbawione 
racjonalnego planu wyznaczającego reguły zabudowy, rządzące się przypadkiem  
i jedynie prywatnymi, doraźnymi korzyściami. 

I rzecz dziwna, doprawdy! Kalisz pod względem swego rozplanowywania się miał 
zdawna pech jakiś, uległ fatum prześladowawczemu, które stworzyło zeń plątani-
nę ulic krzywych, wązkich, nieregularnych, co o ile z jednej strony nadaje mu może 
pewną oryginalność, z drugiej strony zato czyni go ciasnym, posępnym i ciemnym. 
[VI, nr 79, 6 kwietnia 1912, s. 4]

Potworzyły się więc ulice krzywe, wązkie, smutne, nie odpowiadające nowym za-
sadom hygjeny i wygody, nie mówiąc już nic o wymaganiach estetyki i szyku miej-
skiego. Słowem narodziła się w tamtej stronie nowa ogromna dzielnica miasta, 
która poza Towarową, nigdy nie będzie mogła dla swej ciasnoty harmonizować  
z miastem w jego przyszłym tonie wielkomiejskim, nie będzie mogła, pomimo 
przyszłych być może wspaniałych budowli swoich, imponować. Pozostanie ona dzi-
wacznym wybrykiem fantazji, mającym znaczenie nowego osobliwego przedmieścia 
Kalisza. [XIV, nr 182, 11 sierpnia 1912, s. 1]

Owa „plątanina krzywych ulic” to rejon Piskorzewia, zaułki Ogrodów, prze-
cznice Dobrzeckiej, okolice cmentarzy. „Wczasy…” przedstawiają Kalisz jako 
miasto, które w ciągu ostatniego dziesięciolecia „nagle zolbrzymiało”, ale zawi-
sło gdzieś między prowincjonalnością a małomiasteczkowością. Zaniedbane ulice 
dopiero współcześnie są brukowane, kanalizację wciąż można zbudować – ale co 
zrobić z wytyczoną już siatką ulic i jej chaotyczną zabudową? faktycznie, przez 
cały omawiany okres miasto pozostawało bez zatwierdzonego planu regulacyjne-
go. Jego projekty sporządził w początkach stulecia Bukowiński (z zawodu geome-
tra), zakładając wytyczenie regularnej, modularnej sieci ulicznej opartej na prosto-
kątnych kwartałach  47 . 

46 Na temat recepcji nowych zasad planowania miast w Kaliszu por. np. J. Schrajer, „Plano-
wanie miast”, “Gazeta Kaliska”, 1911, nr 69, s. 1-2; nr 72, s. 1-2. Natomiast kronika zjazdu higieni-
stów, zorganizowanego w mieście przez lokalny oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego 
(istniejący od 1903), została opublikowana przez „Zdrowie”, por „Referaty i dziennik zjazdu higie-
nicznego w Kaliszu”, „Zdrowie”, 1911, nr 10 (w całości).

47 Plan regulacji Kalisza w rozszerzonych granicach rozpoczęto tworzyć w 1901 roku. Ma-
gistrat powierzył to zlecenie geometrze Bronisławowi Bukowińskiemu. W 1906 roku, w momencie 
przyłączenia przedmieść, były gotowe wersje wstępne projektu podziału działek i wytyczenia no-
wych ulic i placów, dyskutowane przez władze miasta i guberni. Przed 1914 rokiem szkicowa wersja 
planu została opublikowana i jako taka pozostaje znana do dziś, plan kompleksowy zaś – nigdy nie 
wprowadzony w życie / nie zatwierdzony oficjalnie – można współcześnie jedynie rekonstruować. 
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Pomysły te tylko częściowo zostały wcielone w życie, szczególnie na Wro-
cławskim Przedmieściu, w dzielnicy rozwijającej się w stronę dworca kolejowe-
go. Przemysłowe, robotnicze Piskorzewie i drobnomieszczańskie, rzemieślniczo-
-przemysłowe Ogrody stały się we „Wczasach…” przedmiotami najostrzejszej 
krytyki. Nie było tu ani szerokich ulic, ani wspaniałych budowli; estetę-racjonalistę 
razić mogła monotonia, przypadkowość zabudowy łączącej funkcje mieszkanio-
we i przemysłowe. Domy powstawały zbyt szybko, w realiach „hafciarskiej i ko-
lejowej gorączki” przełomu wieków. W jednym z odcinków autor cyklu opisuje 
szczegółowo swoją popołudniową wycieczkę na Ogrody, „poza Towarową”: „Po-
brnąłem więc dalej i znalazłem się wreszcie w nieznanej mi dotąd jeszcze dzielni-
cy – gdzieś jakby na wsi, czy przedmieściu, które cechowało nagromadzenie wy-
sokich kamienic, wzniesionych niedawno bez symetrji i porządku” (XIII). To, co 
rzuca się w jego oczy jako pierwsze, to brak racjonalnej regularności, brak „syme-
trji i porządku” w architekturze. Dalej następuje cytowany już opis: „góry i prze-
paści” na pozbawionym bruku i oświetlenia Podgórzu. Ulice są tu wąskie, tworzą 
niebezpieczny labirynt, przejazd co chwilę tamują błoto, piach albo rozpadliska. 
„Słowem, ciekawa bardzo ulica ze względu na swoją dziewiczą oryginalność i war-
ta zwiedzenia jej, gdyż takiego obrazka trudno byłoby się doszukać, gdziekolwiek 
w innem mieście (…)” – kończy autor ten odcinek cyklu (XIII). Podgórze staje 
się kolejnym przykładem złego zarządzania i nieznajomości nowoczesnych reguł 
budowy miast. Jest też przedstawione jako krajoznawcza, a może i etnograficz-
na „ciekawostka”, „obrazek” o „dziewiczej oryginalności”. Jedynie pośrednio do-
myślamy się, że ten zapomniany fragment Kalisza zamieszkują uboższe warstwy 
społeczeństwa. Ich dzielnicę, budzącą pewien niepokój swoją „pierwotnością”  
i skojarzenia z rewolucją („chaos jak po przewrocie”) warto zwiedzić, przypo-
minając zarządowi miasta o jego obowiązkach, ale i oglądając ciekawe dla widza 
z klasy średniej „widowisko”, kuriozum będące efektem przestrzennym biedy  48 . 

Przedmieście Ogrody w granicach dzisiejszych ulic Piaskowej, Jabłkowskiego, 
Gołębiej i Wroniej powstawało od początku XX wieku, od 1906 roku znajdując się 
w granicach miasta. Wąskie, o nierównej szerokości ulice (między 7 a 11 metrów) 

Szerzej na ten temat por. Górzyński, The Unwelcome Transformation…, oraz: Archiwum Państwowe  
w Łodzi, Rząd Gubernialny Kaliski, sygnatura 4052, Koszty i dokumentacja nowego planu Kalisza. 

48 O tym zjawisku na przykładzie opisów warszawskiego Powiśla w okresie budowy “trze-
ciego mostu” (obecnie most im. S. Poniatowskiego) pisał Stefan Muthesius, por. Idem, “Warsaw’s 
Poniatowski Viaduct: The World’s first Elevated Urban Expressway”, “Journal Society of  Archi-
tectural Historians”, t. 72, 2013, nr 2, por. s 216. Por. także E. Kaczyńska, Złe dzielnice: marginalizacja  
a ruchliwość społeczna, w: M. Bogucka et. Al. (red.), Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miastecz-
kach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa, t. 3, 
Toruń 1998, s. 267-296.
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wytyczono tu z inicjatywy prywatnej na miejscu dawnych dróg narolnych, a wła-
dze nie kwapiły się z ich wybrukowaniem i oświetleniem, mimo zwartej zabudowy. 
Jednak struktura przestrzenna dzielnicy paradoksalnie stwarzała lepsze warunki 
do życia niż przeludnione i ciasne śródmieście wyspy staromiejskiej, gdzie brak 
kanalizacji dawał się szczególnie we znaki. Na Ogrodach, na zapleczu jedno- bądź 
dwupiętrowych kamienic o płytkich oficynach, funkcjonowały małe warsztaty lub 
fabryki, a dalsze fragmenty działek zamieniano na ogródki owocowe czy warzyw-
ne. Mimo to, już przed stu laty dzielnica doczekała się opisu we „Wczasach…” 
właśnie jako „kuriozum”, choć bardzo nie odbiegała pod względem infrastruk-
tury od reszty nowych części miasta. Być może fakt, że zamieszkiwała ją ludność 
uboższa, pracująca w sąsiednich fabrykach, czy związana z ruchem socjalistycznym 
(to w końcu tutaj mieszkał Wojciech Jabłkowski, który w czasie rewolucji 1905-
1907 stał się słynnym kaliskim zamachowcem, straconym przez Rosjan  49) – wpły-
nęła, obok rzucającej się w oczy przypadkowości układu przestrzennego, na wybór 
tej części miasta do pełnienia roli negatywnego exemplum? Złe i dobre miasto. We 
„Wczasach…” pojawia się kilkukrotnie teza, że szansą dla przyszłego, wielkomiej-
skiego Kalisza będzie nowa dzielnica południowa, położona między starym Wro-
cławskim Przedmieściem a dworcem kolejowym w Noskowie. To tutaj, na pustej 
równinie dawnych pól można jeszcze założyć europejskie miasto:

Tymczasem w stronie ku południowo-zachodowi wysuniętej, w kierunku drogi 
kolejowej, widzimy szmat ziemi ogromny, równy, szeroki i pusty, gdzie swobodnie 
można było rozpościerać się i bez krępowania się względami ścieśnionych granic są-
siedstwa zakładać ogródki i placyki przed domami. Wytknięto tu przecież nowe 
całkiem ulice (…) równe i szerokie, na których jednak życie nie rozwija się już 
tak intensywnie. I kto wie, kiedy i jak w ogóle prędko nowe te ulice zabudują się  
i zaludnią. [XIV, nr 182, 11 sierpnia 1912, s. 1]

W tym samym odcinku pada stwierdzenie, że winą za ten stan rzeczy należy 
obciążyć „dzielnicę zachodnią” – wspomniane Piskorzewie czy Ogrody – która 
„spaczyła” rozwój Kalisza. Autor zastanawia się nad tym, dlaczego w przeciągu 
ostatniego dziesięciolecia to właśnie dzielnice zachodnie rozwijały się najszybciej, 
a nowa przestrzeń w granicach miasta, rozpościerająca się w kierunku linii kole-
jowej pozostaje niezabudowana. Jednak tutejsze ulice dobrze rokują – dzisiejsze 

49 Wojciech Jabłkowski (1885-1906) był rzemieślnikiem, członkiem PPS i Organizacji Bo-
jowej PPS. Siódmego listopada 1906 na placu św. Mikołaja w Kaliszu przeprowadził zamach na 
Władysława Gajewskiego, agenta tajnej policji rosyjskiej. Aresztowany po pościgu przez władze, 
został stracony 9 listopada 1906 w kaliskim więzieniu. Ulicę Piaskową przy której mieszkał nazwano  
w międzywojniu jego imieniem. W. Kościelniak, Leksykon kaliski, Kalisz 2008, s. 74.
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fot. 4-8.
Ulica Górnośląska 
w Kaliszu w obiektywie 
Aleksego Żaryna, 1956. 
Reprodukcje udostępnione 
przez Annę Tabakę dzięki 
uprzejmości Elżbiety Żaryn. 4
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Widok, Legionów czy Polna  50 – wytyczono jako równe i proste ciągi o około 
piętnastometrowej szerokości. Osią tej części Kalisza jest przedłużenie Wro-
cławskiej – Nowo-Wrocławska (dziś Górnośląska), szeroka, ponad 20-metrowej 
rozpiętości arteria, dla której „Wczasy…” rysują świetlaną przyszłość. Będzie to 
przyszły centralny bulwar Kalisza:

Swoją drogą ulica ta w przyszłości będzie bezwątpienia jedną z najwspanialszych  
i stać się ona powinna czymś w rodzaju alei Ujazdowskich. W tym celu właśnie 
czeka ona na odpowiednie zadrzewienie i urządzenie spacerowej alei, do której bę-
dzie dążył każdy zapracowany i znużony mieszkaniec miasta, pragnący wieczorem 
i w dni świąteczne odetchnąć swobodnie i rozerwać się widokiem ruchu powozowego, 
jaki najprawdopodobniej tu ujście znajdować będzie na wzór innych miast więk-
szych, posiadających sine qua non, swe własne pola elizejskie i aleje. [VI, nr 79, 
6 kwietnia 1912, s. 4]

Choć nadal w 1912 roku brak tu chodników, a zabudowa jest nieregularna – 
piętrowe domki sąsiadują z trzypiętrowymi, wielkomiejskimi kamienicami – autor 
ma nadzieję, że w przyszłości będzie to serce kaliskiej „dzielnicy burżuazyjnej”. Po-
sadzenie alei spacerowej i uregulowanie przecznic ulicy ma być pierwszym krokiem 
do zrealizowania tego celu. Inicjatywa publicznej modernizacji musi uprzedzać 
i stymulować inwestycje prywatnych inwestorów, tworząc miejsca atrakcyjne dla 
lepszych klientów właścicieli domów. Takie działanie będzie stymulować budowę 
gmachów upiększających miasto, które autor „Wczasów…” przykładowo opisuje 
w Alei Józefiny, komentując wzniesienie nowych banków (Towarzystwa Wzajem-
nego Kredytu, Warszawskiego Banku Handlowego) jako współgranie z wysiłkami 
magistratu, by z Kalisza uczynić nowoczesny ośrodek. Wielkie miasto nie może 
obyć się bez spacerowego corso, a wytyczona na początku XIX stulecia Aleja Józe-
finy wydaje się na ambicje „wielkomiejskiego Kalisza” już nie wystarczać  51. Należy 
pamiętać, że miasto w granicach z 1906 roku projektowano i obliczano na około 
300 000 ludności  52, a szybki przyrost mieszkańców w początku XX wieku mógł 
nastrajać optymistycznie do podobnych prognoz. Lokalizacja dworca pod miastem 
zrodziła problem połączenia urbanistycznego Kalisza i stacji, a Nowo-Wrocław-
ska – od 1906 włączony do miasta odcinek uregulowanego w 19 wieku traktu do 
Wrocławia – zdawała się być rozwiązaniem tego problemu, przyszłą „osią” dziel-
nicy. Także i na południe musi się z czasem przenieść centrum Kalisza, sugerował 
autor w innym miejscu (XIV). Jego zdaniem dotychczasowa dominacja starego 

50 Por. „Z miasta”, „Gazeta Kaliska”, 1912, nr 163, s. 2.
51  B. Czechowska, Kaliskie Korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku, 

Kalisz 2010.
52 „Wielki Kalisz”, „Gazeta Kaliska”, 1906, nr 202, s. 1. 
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miasta pod względem ilości sklepów, usług i urzędów musi się z czasem zmienić 
na korzyść Wrocławskiego Przedmieścia, które z takimi ulicami jak Wiejska, fa-
bryczna czy Nowo-ogrodowska jest już dzielnicą klasy średniej i inteligencji kali-
skiej, dotąd zupełnie niemal pozbawioną sklepów czy banków. Z punktu widzenia 
historii architektury i urbanistyki, w Kaliszu tych lat zaczynały być widoczne pro-
cesy tworzenia się „city” – kumulacja usług komercyjnych i publicznych oraz biur 
w dzielnicy centralnej (w rejonie wyspy staromiejskiej), gdzie nie przybywało już 
mieszkań, a liczba mieszkańców powoli zaczynała maleć z korzyścią dla dzielnic 
sąsiednich  53. To właśnie skupiające główne miejscowe placówki handlowe, usłu-
gowe i firmy kaliskie „city” zostało zniszczone w sierpniu 1914 roku, na co zresz-
tą zwrócił uwagę jeden ze świadków opisujących te wydarzenia, Józef  Dąbrowski 
(1876-1926)  54. Perspektywa, o której czytamy we „Wczasach…” – wykształcenie 
się w dzielnicy południowej przestrzeni usługowo-handlowych, konkurencyjnych 
dla starego miasta – była prognozą wieloletnią, o której trafności możemy dysku-
tować szczególnie dzisiaj, analizując współczesną przestrzeń Kalisza. 

Nowo-Wrocławska przyszłości to alejowe corso pełne pięknych gmachów, 
ale nie znajdziemy we „Wczasach…” żadnych konkretnych „wizji” czy propozy-
cji architektonicznych tego pożądanego przez autora Kalisza przyszłości. Nie bę-
dzie to jednak ulica w rodzaju hałaśliwej i ruchliwej „main street” pełnej sklepów, 
handlu, biur i kin – kopia łódzkiej Piotrkowskiej czy warszawskiej Marszałkow-
skiej. Autor nieprzypadkowo kilka razy podnosi swój pomysł bulwaru dla space-
rów i przejażdżek jako najważniejszy dla przyszłego oblicza alei. Przy szerokich 
ulicach tej części miasta można budować swobodnie wielkie, luksusowe kamieni-
ce z ogrodami, zakładać miasto burżuazyjne „na surowym korzeniu”. Wzmianka  
o „ogródkach i placykach” przed domami wyraźnie koresponduje z popularnymi 
na początku XX wieku ideami reformy mieszkaniowej i architektonicznej (niem. 
„Reformarchitektur”), postulującymi rozluźnienie zabudowy czynszowych kamie-
nic, lepsze parametry nasłonecznienia i wentylacji mieszkań, wolne podwórza, 
poszerzanie pasów zieleni ulicznej o „przedogródki”  55. Wzory osiedli tego typu  
z miast niemieckich, albo starych ośrodków polskich po niemieckiej stronie gra-

53 Pojęcia „City” i „Citybildung” wprowadziły do polskiej historiografii architektoniczno-
-urbanistycznej Barbara Szczypka-Gwiazda oraz Agnieszka Zabłocka-Kos. Por. B. Szczypka-Gwiazda, 
Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom-Zabrze-Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego 
czasów Republiki Weimarskiej, Katowice 2003; A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia 
na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858, Wrocław 2006, szczeg. s. 8-13. 

54 Dąbrowski używa określenia „city kaliskie”. Por. idem, Katastrofa kaliska: opowieść naocznego 
świadka [Warszawa 1914], w: R. Bieniecki, B. Celer, Katastrofa kaliska…, s. 238. 

55 Por. np. H. Grzeszczuk-Brendel, Miasto do mieszkania. Zagadnienia reformy mieszkaniowej na 
przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzanie w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 2012;  
f. Lenger, European Cities in the Modern Era 1850-1914, Leiden 2012, szczeg. rozdz. 5. 
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nicy takich jak Poznań czy Ostrów, musiały być znane autorowi „Wczasów…” 
jako przykłady racjonalnej, „nowoczesnej” gospodarki  56. Na tego typu inspiracje 
w technikach zarządzania przestrzenią powoływali się też uczestnicy wspomnia-
nego już Zjazdu Higienicznego z 1911, wielokrotnie porównując Kalisz z miasta-
mi niemieckimi  57. Przywołanie warszawskich Alej Ujazdowskich utwierdzało zaś  
w przekonaniu, iż Nowo-Wrocławska przyszłości będzie też ulicą eleganckich wil-
li i pałaców miejskich, pełną ogrodów. Dla stymulowania rozwoju dzielnicy po-
łudniowej autor „Wczasów…” zalecał rezygnację z innych, jego zdaniem mniej 
ważnych inwestycji, już w drugim odcinku nawołując do odłożenia ad acta planu 
przebicia „Nowo-Babinej” przez ogród pobernardyński do Nowego Rynku (dziś 
ul. 3 Maja). „Czy potrzebna Kaliszowi nowa dzielnica” – zapytywał, argumentu-
jąc iż minione czasy spekulacji nieruchomościami, wywołane przez otwarcie kolei, 
stały za chybionym pomysłem budowy tego szlaku, usprawniającego komunikację 
towarową w północnej dzielnicy miasta, ale będącego w jego ocenie niepotrzeb-
nym wydatkiem wobec konieczności inwestycji w południowych częściach Kalisza. 

Dobre miasto / złe miasto, choć właściwie to drugie przytłacza perspekty-
wę tego pierwszego. Nowe dzielnice o wąskich i krętych ulicach, ponurych do-
mach, niebudzących zaufania zaułkach – robotnicze i rzemieślnicze Piskorze-
wie i Ogrody. Wątki nowoczesnych teorii planowania miast pojawiają się właśnie  
w tym negatywnym kontekście, jako narzędzia koniecznej, racjonalnej interwen-
cji w „tkankę miejską”. Wielkomiejskość Kalisza osiągnie się właśnie na drodze 
takich ulepszeń: modernizacji ulic, budowy wodociągów i kanalizacji, a na pozio-
mie makroskali – wprowadzenia planowania rozwoju miasta, higienicznego i este-
tycznego projektowania i regulowania jego „szerokich i prostych” ulic i bulwarów, 
przeciwstawionych „krętym zaułkom”. Nowoczesność miejskiej przestrzeni, to 
swoisty „dyktat rozumu” i racjonalnych technologii zarządzania opartych na in-
żynierii wodno-kanalizacyjnej, niwelacji ulic, nowej, higienicznej urbanistyce „zie-
lonych dzielnic”. Jednak za opisem miasta, a więc podłoża, na którym należy 
zastosować owe technologie, kryją się społeczne wykluczenia i konkretne gru-
py interesów, którym będzie służyć nowa przestrzeń  58. Jak przekonuje studium 
Hanny Grzeszczuk-Brendel o „reformie architektonicznej” w Poznaniu tego  

56 Mowa np. o poznańskiej dzielnicy Johowa przy nowym ogrodzie botanicznym, czy osie-
dlach spółdzielczych Ostrowa lub nowej, urzędniczej kolonii – Nowych Skalmierzycach, w bliskim 
sąsiedztwie Kalisza. Por. H. Grzeszczuk-Brendel, Miasto do mieszkania. Zagadnienia reformy mieszka-
niowej na przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzanie w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 
2012, gdzie dalsza bibliografia. 

57 Por. przyp. nr 45.
58 Por. też Z. Baumann, Modernity and The Holocaust, Nowy Jork 1989; A. Hunt, Governing Mor-

als: A Social History of  Moral Regulation, Cambridge 1999; E. Dürr, R. Jaffe (red.), Urban Pollution: Cul-
tural Meanings, Social Practices, Berghahn Books, 2010.
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fot. 9-10. fantazmat wielkomiejski jest we „Wczasach…” bardzo mocno obecny. Odwołania do Warszawy 
i miast niemieckich mają wskazywać na wielkość lokalnych aspiracji. Aleje Ujazdowskie i Viktoria-Luise Platz 
w Berlinie mogą tu funkcjonować jako ulotne wyobrażenia o metropolis sprzed 1914. 
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czasu, narzędzia nowoczesnej urbanistyki były używane przez klasy średnie i wyż-
sze, które okazywały się być głównymi beneficjentami „estetycznych i moralnych” 
przekształceń miast wyrosłych w erze przemysłowej  59 .

▌ Kwestia mieszkaniowa

Kolejnym zagadnieniem, któremu autor „Wczasów…” poświęcił uwagę już 
w pierwszym odcinku, był problem wysokich cen wynajmu mieszkań. Borykała 
się z nim znaczna część mieszkańców miasta, powszechne było też zamieszki-
wanie w suterenach, na strychach, bądź najem substandardowych pomieszczeń 
w okolicznych wsiach  60. Ożywienie na rynku nieruchomości, jakie miało miej-
sce w początkach XX stulecia wskutek budowy linii kolejowej, znacząco wpłynę-
ło na ceny lokali mieszkalnych i wartość nieruchomości w „rokujących” dzielni-
cach  61. Jak zauważa autor, problem drożyzny dotyka już nie tylko śródmieście, ale 
i przedmieścia Kalisza (I). Na ceny mieszkań wedle relacjonowanych opinii miały 
też wpływ potrzeby modernizacji istniejących domów, oraz koncentracja usług  
w sercu miasta, skutkująca podniesieniem kosztów zaopatrzenia. Ponadto brak 
publicznej komunikacji dodatkowo utrudnia życie kaliszan, zmuszając nieraz do 
pokonywania pieszo znacznych odległości. 

Narastające od początku stulecia narzekania w kaliskiej prasie na niski stan-
dard oferowanych na wynajem lokali, niefunkcjonalność układów pomieszczeń, 
ekonomiczny wyzysk lokatorów  62 znajdują zrelacjonowaną we „Wczasach…” 
próbę rozwiązania problemów: założenie spółdzielni budowy tanich domów. Ini-
cjatywa ta, opisana przez autora (I, IX) wzorowana na podobnych instytucjach 
łódzkich czy warszawskich, miała jednak przede wszystkim nawiązywać do do-
świadczeń niemieckiego sąsiada i tamtejszych spółdzielni budowlanych np. dla 
urzędników, choćby z bliskiego Ostrowa  63. Niestety, zakończyła się ona fiaskiem, 

59 H. Grzeszczuk-Brendel, Miasto do mieszkania…, op. cit.
60 J. Janczak, „Stosunki ludnościowe”, w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza…, op. cit., s. 328-342.
61 Kaliski „boom” na rynku nieruchomości w latach 1900-1904 był niewątpliwą inspiracją 

dla Marii Dąbrowskiej, która w „Nocach i dniach” bardzo wnikliwie sportretowała procesy speku-
lacji gruntami i angaż w nie polskiego ziemiaństwa, a także oczekiwania modernizacyjne, jakie poja-
wiły się wobec „Kalińca” w momencie budowy linii kolejowej, por. M. Dąbrowska, Noce i dnie, wyd. 
Kraków 2008, s. 277-293.

62 Np. M. Eris, „Poszukiwanie mieszkań”, „Gazeta Kaliska”, 1899, nr 84, s. 1; „Wielu właścicieli 
domów…”, „Gazeta Kaliska”, 1901, nr 14, s. 2; „Ceny mieszkań”, „Gazeta Kaliska”, 1905, nr 51, s. 2. 

63 O problemie mieszkaniowym w Europie Środkowej w tym czasie por. A. Janatková,  
H. Kozińska-Witt, Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich, Stuttgart 2006 oraz Ladd, 
op. cit., rozdz. 5. 
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choć o budowę tanich domów wciąż apelowano w prasie. To zagadnienie również 
należy rozpatrywać w kontekście „udogodnień”, czyli potrzeby polityki miejskiej 
w Kaliszu: brak samorządu także i tutaj zdaniem autora komplikował warunki 
działania, a wobec braku zainteresowania ze strony przemysłowców dla sprawy 
nie znaleziono silnego oparcia finansowego. Choć od rozwoju miasta w „erze ko-
lejowej” oczekiwano wcześniej właśnie polepszenia warunków mieszkaniowych  64, 
tak nowa grupa kilkudziesięciu wielkomiejskich, wygodnych kamienic stanowiła 
przede wszystkim intratną lokatę kapitału, oferując mieszkania głównie dla klas 
średnich i elit miasta. 

▌ Plantacje miejskie, czyli rola zieleni publicznej  
▌ dla edukacji i estetyzacji

Sporo miejsca poświęca autor także zagadnieniu rozwoju plantacji miej-
skich, czyli zieleni publicznej Kalisza. Sprawne urządzanie terenów zielonych 
powinno stanowić kolejny obszar działalności władz miasta, a szacunek dla pu-
blicznych skwerów, drzew i parków – jedną z obywatelskich postaw. Te ostat-
nie, wobec „niekulturalności ogółu” przejawiającej się np. łamaniem świeżo po-
sadzonych drzew, winno się wychowywać na drodze „ukulturalniania” nowych 
mieszkańców miasta. Upiększanie i estetyzacja Kalisza winna odbywać się przede 
wszystkim w ramach „pracy u podstaw”. We „Wczasach…” znajdziemy popar-
cie dla akcji ukwiecania balkonów (IX), czy właśnie żarliwe apele o szacunek dla 
zieleni publicznej (IX, XI, XV). 

Pojawiają się także relacje z działań nowych władz miasta, takich jak urzą-
dzenie skweru na Głównym Rynku (XI, XX) czy renowacja zieleńca na placu św. 
Józefa (XI) jak i projekty. Należą do nich – wzmiankowane już urządzenie alei 
spacerowych na Nowo-Wrocławskiej (VI, XIII, XIX), jak i pojawiające się około 
1910 roku w prasie pomysły zasypania Babinki i stworzenia pasma szerokich bul-
warów otaczających stare miasto (XIII). 

Zresztą park nasz, chociaż dość obszerny, obecnie przy zwiększonem terytorium 
miejskiem i potrojeniu się liczby jego mieszkańców, nie wystarcza już dla całej lud-
ności i bywa literalnie przepełniony tak, iż trudno w nim o dawniejszą swobodę.

64 Por. W. Szatkowski, „Kalisz”, w: „Kaliszanin Kalendarz Ilustrowany na rok zwyczajny 
1902”, Kalisz 1901, s. 49-56. 
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To też, marząc o Kaliszu, w duchu zamiarów i pragnień Towarzystwa Hygjenicz-
nego stworzyć zeń miasto ogrodów, spoglądamy tęsknem okiem ku przyszłym na-
szym „Ujazdowskim alejom”, ku ulicy Nowo-Wrocławskiej, która przedstawia 
znakomity ku temu teren w przyszłości, wymagający jednak obsadzenia go na całej 
przestrzeni do kolei dwoma rzędami drzew, co uczyniłoby z tej ulicy równej i szero-
kiej prześliczną i zdrowotną spacerową aleję. [XIII, nr 157, 13 lipca 1912, s. 1]

Wobec centralnego położenia starego parku kaliskiego autor zwraca latem 
1912 roku uwagę na potrzebę urządzenia w nowych dzielnicach terenów zielo-
nych, kolejny raz skupiając się na dzielnicy południowej. Przywołując środowi-
sko Kaliskiego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (działające-
go od 1903 roku) autor wprost odwołuje się do Zjazdu Higienicznego w Kaliszu  
z września 1911  65, kiedy zebrani inżynierowie, lekarze, prawnicy i społecznicy dys-
kutowali nad potrzebami modernizacyjnymi miasta. Jednym z tematów była wła-
śnie kwestia uczynienia z Kalisza „miasta ogrodów”, z nawiązaniem do popu-
larnej retoryki ruchu reformy miast i tworzenia ogrodowych przedmieść, „The 
Garden City Movement” zainicjowanego w zachodniej Europie przez Ebenezera 
Howarda (1850-1928) i jego zwolenników  66 . 

Choć na łamach „Wczasów…” znajdziemy sugestię, iż zakładanie nowych 
skwerów czy parków jest w realiach kaliskich finansowym zbytkiem, tak narracja 
cyklu stanowiła wsparcie dla realizowanych przez magistrat inicjatyw. W momen-
cie opublikowania cytowanych wyżej zdań trwała już realizacja zaprojektowanego 
przez znanego warszawskiego ogrodnika i projektanta franciszka Szaniora (1853-
1945) „parku wystawowego” na Łęgu Rypinkowskim, który przygotowywano na 
Krajową Wystawę Ogrodniczą we wrześniu 1912 roku. Po jej zakończeniu park 
stał się częścią miejskiego zespołu parków w widłach Prosny i Bernardynki, funk-
cjonując także jako komercyjna przestrzeń sportowa  67. Choć na Nowo-Wrocław-
skiej przed 1914 roku zarząd miasta posadził dwa rzędy drzew, arteria ta nigdy nie 
stała się, nawet pomijając już powierzchowność porównania, „kaliskimi Alejami 
Ujazdowskimi”. Natomiast długie trwanie pomysłu zasypania kanału Babinki zre-

65 Por. przyp. nr 46.
66 A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego / Miasta 

Ogrody Przyszłości – Ebenezer Howard (tłum. P. Borman, A. Czyżewski), Warszawa 2009; E. Barucka, 
W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930, Warszawa 2014. 

67 Zob. „Wystawa ogrodnicza”, „Gazeta Kaliska”, 1912, nr 77, s. 2; „Trzy parki kaliskie”, 
„Gazeta Kaliska”, 1912, nr 95, s. 2; „Zarząd miejski m. Kalisza”, „Gazeta Kaliska” 1912, nr 188, 2. 
Znajdujące się w nowym parku boiska do tenisa, piłki nożnej i place zabaw były płatne, jak i sam 
wstęp do nowego ogrodu. O parku wystawowym por. też M. Błachowicz, A. Tabaka, „Na stulecie 
nowego parku”, „Życie Kalisza” 2012, nr 17-18.
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alizowali dopiero hitlerowcy w czasie ostatniej wojny, jako fundamentów dla no-
wego bulwaru używając materialnych śladów przeszłości i kultury okupowanego 
miasta, którego historię zamierzali napisać na nowo  68. Przywołanie przez autora 
inicjatyw higienicznych oraz popularnego ruchu „miasta-ogrodu” miało zapew-
ne na celu zwrócenie uwagi czytelników, iż jednym z wyzwań przemiany życia  
w Kaliszu jest rozbudowa terenów rekreacyjnych i zielonych. Myśl ta mogła zy-
skać naukową i racjonalną podbudowę nie tylko w argumentach o ich niedostatku, 
ale i w zasugerowaniu istnienia szerszej, obiecującej wizji przyszłości miasta, które 
mogłoby się kiedyś stać atrakcyjnym „miastem ogrodów”. Tym samym hasłowe 
odwołanie do idei howardowskich i ich polskiej recepcji, miało uwiarygodnić ak-
tualne inwestycje miasta w park, który ostatecznie okazał się być „parkiem płat-
nym”, służącym wybranej grupie mieszkańców miasta. Jednocześnie kampania  
o szacunek dla „plantacji miejskich” była częścią akcji edukacyjnej, której osta-
tecznym celem ma być wychowanie „niekulturalnego ogółu” i jego przemiana  
w świadomych, dbałych o otoczenie obywateli miasta.

▌ Mieszkańcy Kalisza: problem „masy” i „tłumu”

Jednym z problemów, na które cykl stara się dać odpowiedź, jest pytanie  
o to, jakimi metodami uczynić z mieszkańców „wielkiego Kalisza” społeczeństwo 
kulturalne? Jak, wobec potrojenia ludności dawnego miasta, napływu nad Prosnę 
zarobkowych imigrantów i rozmaitych „żywiołów” przeprowadzać modernizację 
miasta, by była ona połączona z „wychowywaniem” jego mieszkańców? „Dużo 
jeszcze u nas tej szorstkowości, zdradzającej typ człowieka pierwotnego, różnią-
cego się zaiste od zwierzęcia – jedynie mową!” – stwierdza autorytatywnie au-
tor w jednym z pierwszych odcinków (IV), przyjmując patronalny ton kulturowej  
i cywilizacyjnej elity. Wiara w edukację jako narzędzie rozwiązywanie proble-
mów społecznych i torowania drogi awansowi cywilizacyjnemu, jak i krytyczne, 
jeśli nie kontestacyjne nastawienie względem społecznej „masy” będzie mu towa-
rzyszyć do ostatniego wydania, przejawiając się w większości z felietonów. Kalisz  

68 Koryto Babinki wokół starego miasta zostało zasypane w latach 1940-1944 pod nadzorem 
okupacyjnych władz hitlerowskich. Do prac wykorzystano zarówno gruz z burzonych domów dziel-
nicy żydowskiej, jak i księgozbiór kaliskich bibliotek. Okoliczności te upamiętnia „Pomnik Książki” 
projektu Władysława Kościelniaka, wykonany przez Jerzego Sobocińskiego i odsłonięty na kaliskich 
„plantach” w 1978 roku. Współcześnie pamięć o „Babince” jest żywa m. in. dzięki Annie Tabace, au-
torce wykładu „Babinka – historia znikania”, w cyklu „fotoplastikon” CKiS w Kaliszu (22 listopada 
2015), oraz happeningu poświęconego dziejom tego miejsca, „Odkrywanie Babinki”, 21 kwietnia 2015, 
uczennice IV LO w Kaliszu przy współpracy uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych  
w Kaliszu pod kierunkiem Anny Tabaki.
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fot. 11-14
Pomiędzy kaliskim, dziewiętnastowiecznym śródmieściem a nowymi, wczesnodwudziestowiecznymi 
przedmieściami (ul. Dobrzecka, Garncarska, fot. 12, 13) i zalążkami „dzielnicy burżuazyjnej” 
(ulica Wiejska, ob. K. Pułaskiego, fot. 14). fotografi a ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu 
(około 1900, Rynek Główny) i ze zbiorów autora.
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„ery kolejowej” jest co prawda miastem znacznie większym niż przed dziesięcio-
leciem, liczącym blisko 60 tysięcy ludności. Ale nowi mieszkańcy pozostają w oce-
nie autora „ludźmi pierwotnymi”, nieprzyzwyczajonymi do obyczaju miejskiego:

Materjalizm i chropowata proza przygasiły całkiem estetyczną stronę życia, 
sprofanowały naszą mała dawną stolicę szyku i towarzyskiej ogłady.
A odczuwa się to tembardziej dlatego, iż Kaliszowi, przy jego obecnym gorączko-
wym rozwoju brak jeszcze dużo tych dobrych stron wielkiego miasta, które prze-
szedłszy już swoją epokę reformy, zdobyło właściwe europejskiemu miastu cechy 
prawdziwej kultury i zewnętrznego piękna. [III, nr 52, 3 marca 1912, s. 2]

Oznaki ledwie rozpoczętej przemiany społeczeństwa Kalisza w ludność „eu-
ropejskiego miasta” autor punktuje w różnych dziedzinach życia. „Pierwotny nie-
ład” cechuje brudne i nieuregulowane ulice, na których gorączkowy ruch tamują 
niesubordynowani przechodnie. Ich ruch jest pozbawiony „…tej lekkości i zręcz-
ności w chodzeniu i mijaniu się, jakie cechują większe miasta. Tłok na chodni-
kach i zawadzanie w przejściu innym, śpieszącym do celu swojego spotyka się 
czasem co chwila.” (IV). „Niesforny, nieogładny, ślepy i ciężki” jest zdaniem au-
tora „Wczasów…” chód na ulicach Kalisza; jego uczestnicy są niesubordynowa-
ni, niezdyscyplinowani, nieracjonalni. „A tego światła, tej kultury tak nam bardzo 
potrzeba. Bo masy całe – tłum, bardzo właściwie tem mianem zwiany, taki jeszcze 
nieuświadomiony, nieurobiony, że aż gorzko pomyśleć o tem.” [XV]. Kim są więc 
właściwie mieszkańcy Kalisza? O kim pisze autor? Na kogo projektuje abstrakcyj-
ne pojęcie „człowieka cywilizowanego”, jak się zdaje wychodzące ze scjentystycz-
nych poglądów o „technologii zarządzania miastem”? 

Bo tak prawie cała ludność, co się zbiegła na arenę życiową kaliską, nie myśląc 
o niczem innem, tylko o wyzyskaniu każdej chwili życia na własną korzyść, ze-
wnętrznie przedstawia z siebie nie zbiór istot myślących i działających celowo,  
a tłum, masę niekarną, przybraną w niekulturalną, niekształtną szatę swej pier-
wotności, która razi i czyni objawy życia miejskiego szorstkiemi, niezgadzające-
mi się z pojęciem dzisiejszych wymagań człowieka cywilizowanego. [VII, nr 90,  
21 kwietnia 1912, s. 2]

„Wielki Kalisz” dnia dzisiejszego to więc nie tyle społeczeństwo, co tłum 
i masa o parweniuszowskich, pierwotnych manierach. Nowi przybysze z okolic 
podmiejskich, dalszych oraz bliższych wsi, ludzie niewykształceni, niezamożni – 
wymagają edukacji, kulturalnej pracy, która ma szansę przemienić ich w miesz-
kańców dużego miasta. Wysiłki nowych władz nad modernizowaniem Kalisza 
muszą więc dotyczyć także i „przeistoczenia” masy w „społeczeństwo kulturalne”. 
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Miejscowa inteligencja, zdaje się wskazywać autor, winna mieć projekt dla nowych 
mieszkańców, których jednak nie widzimy tu pod postacią jednostek, ale anonimo-
wego tłumu, opatrzonego negatywnymi konotacjami językowymi, kryjącymi ste-
reotypy i lęki z opisów miast przemysłowych jako przestrzeni społecznego chaosu. 

Tłumu, który co najmniej od wydarzeń rewolucji 1905-1907 w Rosji i Kró-
lestwie budził silny niepokój elit władzy i polskich elit społecznych. Jak zwracali 
uwagę badacze, rewolucja była przełomowym momentem zderzenia wyobrażeń 
polskiej postępowej inteligencji o społeczeństwie z realiami uprawiania polityki ma-
sowej, w okresie zamętu, ogromnych kontrastów ekonomicznych i społecznych  69 . 
W przemysłowych miastach rosyjskich i polskich dostrzeżono potencjał „zrewol-
towanej i upolitycznionej” masy, która w dobie rozwoju gospodarczego państwa 
przybyła do miast z terenów wiejskich. Refleksję nad tym, jak „ucywilizować” 
wielką migrację wewnętrzną do miast w początkach XX wieku toczyły władze, 
intelektualiści czy społecznicy w Rosji i dawnym Królestwie  70. Badająca prasę kali-
ską Halina Tumolska zwróciła uwagę na pojawienie się w niej po 1905 roku zaan-
gażowanego, wprost politycznego języka, w tym dotyczącego projektów przyszło-
ści; także wtedy karierę robi hasło „masy”, „żywiołu ludzkiego z wielkich skupisk 
proletariackich”  71. Mowa o okresie, w którym ukształtowały się czytelne do dziś 
postawy polityczne społeczeństwa polskiego  72 . 

W kształtowaniu się koncepcji nowoczesnej myśli politycznej mającej służyć od-
rodzeniu się narodu polskiego (…) znaczenie odgrywały owoczesne teorie ekono-
miczne i idee społeczno-liberalne, takie jak: kooperacja, agraryzm, postęp cywili-
zacyjny, samorządność. Prasa kaliska ma znaczny udział w kształtowaniu wizji 
przyszłości społeczeństwa i narodu mającego ambicję wszechstronnego rozwoju  
i potrafiącego wykorzystać realne możliwości.

– pisała Tumolska  73. Polaryzacja między partiami politycznymi po wydarze-
niach rewolucji pozwoliła na nadanie tym projektom wymiaru konfliktu ideolo-
gicznego i etnicznego, z przypisaniem nieraz wiodącej roli w „ciemnym tłumie” 

69 T. Stegner, Rewolucja w opinii środowisk liberalnych Królestwa Polskiego w latach 1905-1907,  
w: M. Przeniosła, S. Wiech (red.), Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim i Rosji, Kielce 2005, s. 21-43 
oraz inne eseje w tymże tomie.

70 J. Bradley, Muzhik and Muscovite. Urbanization in Late Imperial Russia, Berkeley-Los Angeles-
Londyn 1985; M. f. Hamm (red.), The City in Late Imperial Russia, Bloomington 1986; D. R. Brower,  
The Russian City between Tradition and Modernity, 1850-1900, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1990,  
K. Śmiechowski, “Searching for the better city…”, op. cit.

71 H. Tumolska, Przemiany w języku prasy regionalnej…, op. cit., s. 41. 
72 Por. przypis nr 13. 
73 H. Tumolska, Przemiany w języku prasy regionalnej…, op. cit., s. 49. 
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biedocie żydowskiej czy socjalistom  74. W tłumie agitowano, wichrzono, stymu-
lowano negatywne zachowania. Na „tłum” projektowano lęki i przydawano mu 
rolę „wykonawcy” wrogich polskiemu interesowi celów. W beletryzowanych 
wspomnieniach aktorki Zofii Hartmanowej z wydarzeń sierpniowych 1914 roku  
w Kaliszu znaleźć można szereg niuansów retorycznych, dających w efekcie opis 
przerażenia autorki na widok mówiącego żydowskim lub niemieckim „żargonem” 
tłumu, określanego też jako „czerń”. Jej zdaniem to właśnie „czerń” korzystając  
z zamętu w chwili wybuchu wojny rusza do „długo oczekiwanego” rabunku w mie-
ście i sprzyja nowym okupantom  75. Z czasem uwagi o potrzebie „socjalizowania” 
mas w społeczeństwo nabierają we „Wczasach…” także i tego ostatniego, etnicz-
nego wymiaru, wyraźnie podszytego politycznie:

Ale w tym olbrzymim zalewie Kalisza przez różnorodne żywioły, znalazł się prze-
ważnie element obcy, surowy, zacofany; mnóstwo osobników nie mających nic do stra-
cenia, a liczących tylko na traf  szczęśliwy, na wykorzystanie chwil przełomowych na 
swoją korzyść, często w mętnej wodze pragnących odnaleźć dla siebie połów obfity.
Nic w tem dziwnego, powtarzamy, że ludność polska miejscowa, dotąd jeszcze 
mało przedsiębiorcza, nie wyrobiona, dała się w tym wyścigu wyprzedzić, skut-
kiem czego Kalisz został zajęty przez ów obcy, ruchliwszy, ryzykowniejszy żywioł, 
i że ta masa napływowa wielkiego dziś Kalisza przygniotła sobą, zasłoniła dawne 
małe, inteligentne, sympatyczne i kochane nasze miasteczko.
Pod tym naporem siły brutalnej dawna ludność miasta zmalała i musiała na ra-
zie poprzestać na biernym oporze. [XVIII, nr 8, 11 stycznia 1913, s. 1]

– przekonywał autor we wprowadzeniu do najdłuższego, czteroodcinkowe-
go felietonu w cyklu, o którym jeszcze nieco więcej za moment. Choć nie po-
wiedziano tego wprost, jest rzeczą jasną, że ludzie nazwani przez autora mianem 
„obcych, surowych, zacofanych”, czy też „ruchliwszym, ryzykowniejszym żywio-
łem”, „osobnikami”, „elementem” to właśnie kaliscy Żydzi. To oni w większości 
tworzyć mają ową „niekulturalną masę”, która nie tylko wymaga cywilizowania, ale 
i w ostatnich odcinkach cyklu wprost okazuje się być groźnym konkurentem „lud-
ności polskiej miejscowej”. To również jej winą jest „zasłonięcie” dawnego Kalisza, 
przedstawionego jako miasto prowincjonalne, ale „nasze” i „inteligentne” – a więc 
w opinii autora zdominowane przez duchowe (bo nie polityczne) przewodnic-
two polskiej inteligencji i jej ambicje. Zapewne chodziło tu o idealistyczną wizję 
Kalisza końca XIX wieku, przeżywającego pod rządami gubernatora Daragana 

74 Por. przyp. 69. 
75 Z. Hartmanowa, Wśród huku armat: wrażenia przeżyte [Warszawa 1914], w: R. Bieniecki,  

B. Celer (red.), Katastrofa kaliska…, op. cit. s. 242-247.
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coś w rodzaju „miesiąca miodowego” polsko-rosyjskich stosunków. W 1912 roku 
dawny gubernialny Kalisz wydał się autorowi „Wczasów…” pozytywnym punk-
tem odniesienia, miastem gdzie pragmatyczna współpraca między lokalnymi elita-
mi przemysłowymi i intelektualnymi a władzami stroniła od gorących konfliktów, 
a brak dużej, silnie rozwiniętej społeczności robotników fabrycznych mógł uła-
twiać rządzenie  76. Teraz, pojawienie się „niemile widzianych” przestrzeni robotni-
czych dzielnic postawiło problemy społeczne z całą wyrazistością.

Biorąc pod uwagę negatywny obraz współczesności zarysowany wyżej, nale-
ży zadać pytanie czy „Wczasy…” oferują czytelnikom spójną odpowiedź na pyta-
nie, jak dokonać „ukulturalnienia”? Wydaje się, że wskazania dotyczące tego pro-
cesu znaleźć można we wszystkich odcinkach cyklu. Od omawianych wyżej zmian 
infrastruktury – która „czarodziejsko” odmieni warunki życia – przez uporząd-
kowanie ulic i ruchu, technologie wodociągowe i kanalizacyjne, po „kulturalną 
pracę nad sobą” – szanowanie zieleni publicznej, przestrzeganie zasad higieny, 
oraz wybór teatru jako miejsca kultury wysokiej. Pożytki z tych czynności autor 
„Wczasów…” traktuje jako oczywiste i jego uwaga koncentruje się na przykła-
dach negatywnych, które należy napiętnować, skrytykować, jak właśnie jego zda-
niem „niechęć” do teatru:

Tymczasem wśród 60,000 ludności miasta popęd w kierunku tym nie zdradza 
szerszego rozmachu, objawy pragnień estetycznych zarysowują się dość nikłe, gdyż 
masy nie rozumieją jeszcze potrzeby piękna i zadawalają się bardziej ulotne-
mi przyjemnościami, bardziej trywialnemi i drastycznemi wrażeniami, które nie 
kształcą umysłu i serca, lecz podniecają wyobraźnię i drażnią zmysły. [VIII,  
nr 104, 8 maja 1912, s. 1]

Czym są owe „trywialno-drastyczne” przyjemności konkurujące ze świątynią 
muz, jaką miał być gmach kaliskiego teatru miejskiego  77? Niewątpliwie autorowi 
chodzi o coraz popularniejsze kaliskie kina i stereogloby, cyrk czy teatrzyki popu-
larne, które stanowiły istotną konkurencję dla sceny dramatycznej czy muzycz-
nej w mieście. Autor narzekając na słabą frekwencję w teatrze i Kaliskim Towa-
rzystwie Muzycznym stwierdza, iż „rozrywka bez treści głębszej” (VIII) stanowi 
rozwijającą się dziedzinę nad Prosną. Prezentując punkt widzenia inteligenckiego 

76 Wydaje się, że od kilkudziesięciu lat temat ten nie został obszerniej przebadany, a przywo-
łane tu rozpoznanie sytuacji pochodzi z tekstu, który stracił już swoją „ideologiczną” aktualność, na-
dal jednak w mojej ocenie zawiera on wiele interesujących materiałów; por. P. Korzec, Kalisz w latach 
rewolucji 1905-1907, w: A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza, t. III, Poznań 1962, tu s. 363-5. 

77 O gmachu teatru i jego funkcjonowaniu por. J. Bruś-Kosińska, Budynki teatralne Kalisza…, 
op. cit., (gdzie dalsza bibliografia) oraz M. Górzyński, Dziewiętnastowieczny ratusz…, op. cit., s. 126-7.
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etosu „kultury wysokiej” przeciwstawionej „kulturze niskiej” „Wczasy…” dyskre-
dytują kulturę popularną jako nieprzydatną na drodze cywilizacyjnej misji władz  
i elit miasta. Remedium ma być obniżenie cen w teatrze i tym samym zwiększenie 
konkurencyjności; kwestia atrakcyjności dla masowej publiczności spektakli te-
atralnych nie jest tu w ogóle poruszana  78 . 

Modernizowanie Kalisza, aby stał się miastem wielkomiejskim, to więc rów-
nież praca „socjalizowania” jego mieszkańców, tak by stawali się odbiorcami kul-
tury „wysokiej”. Być może użycie „narodowego teatru” byłoby jednym z narzędzi 
przemiany budzącego rewolucyjne skojarzenia „tłumu” w „polskie społeczeń-
stwo”. „Wczasy…” zawierają także i inne wątki, które mogłyby stać się interesują-
ce z socjologicznego punktu widzenia. Sądzę jednak, że naczelnym zadaniem jest 
stymulowanie modernizacji przestrzeni całego miasta i technik zarządzania nim, 
prowadzących do zmiany zachowań i obyczajów, do wykształcenia dzielnic boga-
tych i „wzorcowych”, do usankcjonowania niepożądanych zachowań. Integralną 
częścią tego wysiłku zdaje się być i dla autora asymilacja, europeizacja Żydów, 
której postępy komentuje on w jednym z odcinków (XVIII-Dokończenie). Kwe-
stii asymilacyjnej, zastąpionej w tym czasie przez wątki propagandy antysemickiej 
chciałbym w tym miejscu poświęcić nieco więcej uwagi. 

▌ Problem wątku antysemickiego na przełomie 1912-3 roku

Najdłuższy, bo czteroczęściowy felieton cyklu (XVIII) ukazał się między  
11 a 30 stycznia 1913 roku jako reakcja na korespondencję z Kalisza, zamieszczo-
ną pod koniec poprzedniego roku w „Dzienniku Kujawskim”  79. Zdaniem auto-
ra tego anonimowego artykułu, jedyny ruch we współczesnym Kaliszu to ruch 
budowlany, a wobec walki ekonomicznej o „unarodowienie handlu i przemysłu” 
miasto „śpi”. W tej antysemickiej i tendencyjnej felietonistyce Kalisz został spor-
tretowany jako miejsce „rozpanoszenia Żydów”, którzy mieli zdominować lokalne  
życie ekonomiczne; niemal „nic nie świadczy o polskości miasta”  80 . Napisana  
w tonie pełnym fobii i autofrustracji „relacja z Kalisza” wyraźnie obruszyła autora  
„Wczasów…”, który przez cały styczeń 1913 roku publikował obszerne odpowie-
dzi i wyjaśnienia na zarzuty „Dziennika…”. Wpisując się w retorykę narzuconą 

78 Por. Ł. Biskupski, Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. 
Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Warszawa 2013.

79 Podróżny, „Z życia Kalisza (Koresp. Własna „Dzien Kuj.”)”, „Dziennik Kujawski”, 1912, 
nr 286, s. 1.

80 Ibidem.
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w korespondencji autor rozpoczął od poszukiwania wyjaśnień „apatii miejscowe-
go społeczeństwa” wobec ekonomicznej dominacji „obcych żywiołów”. To wła-
śnie wówczas rozwinięty został przywołany wyżej wątek „zalania” nowego Kali-
sza przez „obce elementy”:

Zwróćmy najprzód uwagę na to, że miasto nasze było niedawno jeszcze miastecz-
kiem skromnem, małem w którym życiem wysoce na swe czasy kulturalnem i sa-
mym swoim wyglądem na zewnątrz czyniło na zwiedzających je wrażenie miasta 
większego, europejskiego.
Dopiero w ostatnich lat dziesiątkach, gdy po wybudowaniu kolei kaliskiej miasto 
raptownie wzrosło niepomiernie, powiększyło się w trójnasób, dawne cechy swej 
estetycznej pańskości utraciło na razie, co zresztą nic dziwnego, inaczej być nie 
mogło ze względu, że zaczęła doń napływać ze wszech stron ludność przenajro-
zmaitsza, przedsiębiorcza, szukająca w nowowytworzonych warunkach zdobycia 
odpowiedniego stanowiska. [XVIII, nr 8, 11 stycznia 1913, s. 1]

Pojawiają się tu dwa wspomniane wcześniej wątki: Kalisz sprzed lat kilkuna-
stu jako „europejskie miasteczko” i nagła zmiana, przynosząca napływ nowych, 
jeszcze nie „ukulturalnionych” mieszkańców. O przejściowości tego załama-
nia „dawnej świetności” Kalisza świadczyć mają kolejne części felietonu, z wiel-
ką drobiazgowością opisujące działalność różnych polskich stowarzyszeń chary-
tatywnych, gospodarczych czy oświatowych nad Prosną. Szeroki zakres działań 
i wielomilionowe obroty kas pożyczkowych stają się tu dowodami, które nieja-
ko w obronie polskiej inteligencji Kalisza autor na serio gromadzi w odpowiedzi 
tendencyjnemu korespondentowi  81. Przy okazji otrzymujemy wykładnię roli, czy 
wręcz dziejowej misji polskiej warstwy inteligenckiej wedle wciąż pozytywistycz-
nego modelu, tutaj przez autora użytego do uwiarygodnienia swojej postawy „pra-
cy na rzecz dobra wspólnego”:

Prawda, że po dawnym, małym Kaliszu, zostało niewielu doświadczonych przo-
downików postępu, że w liczbie tej niektórzy z nich, dźwigając na sobie niemały 
lat ciężar, nie mogą obecnie już z równą dawniejszej energją pracować nad udo-
skonaleniem nowego, przeobrażonego Kalisza, co, rzecz naturalna, nie jest bez 
szkody dla niego. Ale na ich miejsce przychodzą wciąż nowe, młodsze siły, które, 
idąc śladami osiwiałych w pracy społecznej bojowników, chętnie przyjmują na 
swoje barki trudne brzemię przewodnictwa, nawołując społeczeństwo miejscowe  

81 Reakcja ta przypomina do pewnego stopnia książkę Emilii Bohowiczowej, Kaliniec a rze-
czywistość. Kalisz w końcu XIX w. jako tło „Nocy i dni” M. Dąbrowskiej (Warszawa 1935), napisaną jako 
żarliwa reakcja oburzonej autorki na „Kaliniec” z „Nocy i dni”.
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do współdziałania, do jednoczenia się w pracy nad uszlachetnieniem mas, nad 
upiększaniem i wyrównaniem rażących swą chropowatością zboczeń i różnic w po-
glądach i objawach życia miejskiego. [XVIII (dalszy ciąg), nr 17, 22 stycznia 
1913, s. 1]

Ludzie przedstawiający się jako „Pracownicy postępu” rozpoczynają więc 
walkę o odzyskanie „wielkiego Kalisza” i modernizacyjne zadania postawione we 
„Wczasach…” mają służyć realizacji tego celu. W warstwie ekonomicznej narzę-
dziem walki ma być „obudzenie” polskiego społeczeństwa do pracy w handlu, 
przemyśle i rzemiośle, o co autor apeluje w dwóch ostatnich częściach osiem-
nastego felietonu, wspominając też i o konieczności pracy asymilacyjnej wobec 
biednych warstw żydowskich w mieście. Jednak kolejne odcinki „Wczasów…” 
zdradzają narastającą także i kręgu kaliskiej narodowej demokracji antysemicką 
kampanię, wywołującą w 1913 roku wyraźny konflikt między lewicowym „Kur-
jerem Kaliskim” a prawicową „Gazetą Kaliską”, dziś z racji niezachowania rocz-
ników tego pierwszego pisma – trudny do odtworzenia. Motorem tych wydarzeń 
był narastający w Królestwie Polskim spór polityczny, który znalazł swoją kulmi-
nację po wyborach 1912 roku do IV Dumy rosyjskiej. Po długim sporze głosa-
mi partii żydowskich do Dumy w Warszawie wybrano socjalistę Eugeniusza Ja-
giełłę (1873-1947), związanego z PPS-Lewicą; przegrali z nim Roman Dmowski 
(1864-1939) i Jan Kucharzewski (1876-1952). Wybór socjalisty przez żydowskich 
elektorów wbrew posłom chrześcijańskim spowodował powszechne zaskoczenie,  
a następnie histerię w krajowej opinii publicznej, rozpętaną przez antysemicką, 
polityczną nagonkę. Dla Dmowskiego wydarzenie to było pretekstem do akcji 
bojkotu ekonomicznego i towarzyskiego Żydów w Kongresówce, którą Narodo-
wa Demokracja rozpoczęła jesienią 1912 roku. Jak pisała Alina Cała, lektura prasy 
warszawskiej z tego okresu sugeruje, jakby zagadnienia żydowskie nagle stały się 
najważniejszym problemem kraju  82; podobny sąd można i w pewnym zakresie od-
nieść do prasy kaliskiej. Bojkot, skutkujący między innymi rozpadem Towarzystwa 
Kultury Polskiej po odmowie współpracy z artystami pochodzenia żydowskiego, 
czy polaryzacją lokalnych społeczności, miał jednak bardzo konkretne skutki eko-
nomiczne, rozgrywające się za zasłoną histerycznej propagandy o „zażydzeniu” 
kraju. Jak zauważa cytowana badaczka na podstawie opracowań z epoki, bojkot 
uderzył przede wszystkim w najbiedniejszych sklepikarzy i dostawców firm ży-
dowskich, (w tym głównie polskich chłopów) i był w rękach kupców narzędziem 

82 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny…, op. cit., s. 284. Zob. eadem, Asymilacja Żydów w Królestwie Pol-
skim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989; T. R. Weeks, From Assimilation to Antisemi-
tism: The “Jewish Question” in Poland, 1850–1914, Northern Illinois University 2006; S. Ury, Barricades and 
Banners. The Revolution of  1905 and the Transformation of  Warsaw Jewry, Stanford 2012.
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rozprawy z kooperatywami chłopskimi  83. Zdaniem badaczy, słaby wynik endecji  
w wyborach 1912 roku był przyczyną paniki wśród paternalistycznie nastawionych 
elit Kongresówki, które zdały sobie sprawę, iż rywalizacja z partiami socjalistycz-
nymi i aktywnymi politycznie społecznościami żydowskimi może być trudniejsza 
niż zakładano; za pomocą bojkotu zjednoczono chwilowo polską scenę politycz-
ną pod jak doskonale wiemy zawsze nośnymi hasłami „wroga zewnętrznego”  84 . 

Czytając ostatnie odcinki „Wczasów…” należy mieć na uwadze ten wła-
śnie kontekst ich powstania. Zaskakuje jednak, że autor cyklu, czując się najwy-
raźniej w obowiązku polemizować z niespecjalnie wyrafinowaną korespondencją  
z innego prowincjonalnego pisma, tak łatwo przyjął stereotypy myślowe opo-
nenta, nakazujące wyliczać przykłady „walki ekonomicznej” z Żydami w Kaliszu.  
W przedostatnim odcinku cyklu sprawa bojkotu była już natomiast rzeczą z ga-
tunku „być albo nie być” (XIX). Ten tekst wpisuje się w ówczesną produkcję anty-
semickiej mobilizacji w prasie polskiej, odnosząc się do nieznanych dziś publikacji 
na łamach „Kurjera Kaliskiego”, z którymi autor „Wczasów…” wyraźnie pole-
mizował. Znajdziemy tu charakterystyczne dla antysemickiej retoryki paradoksy – 
wezwanie do „całkowitej asymilacji” Żydów i jednocześnie podejrzliwość wzglę-
dem tylko „pozornie” zasymilowanych  85; nawoływanie do bojkotu i jednocześnie 
oburzenie, że strona przeciwna nazywa całą akcję bojkotem; deklaracje o „po-
kojowym nastawieniu” i unikaniu „waśni i szczucia”, a jednocześnie podsycanie  
w ostrych słowach trwającego konfliktu, bez przyznania jego politycznego pod-
łoża. Tekst ten winien być przedmiotem analizy w szerszym kontekście kaliskiej 
sfery publicznej i życia społecznego tego czasu, stąd moje uwagi traktuję jako 
wstępne. Warto jednak zauważyć, że wydarzenia bojkotu 1912-1913 roku wyraźnie 
„zaktywizowały” autora „Wczasów…” do mocniejszego jeszcze zarysowania tezy 
o kontraście „dawnego” i obecnego, „zalanego obcymi żywiołami” Kalisza, który 
należy ucywilizować pod wodzą polskiej inteligencji. Ostatni odcinek cyklu był po-
wrotem do spraw miasta i jego modernizacji, z wyliczeniem nowych domów, ulep-
szonych bruków czy innych zachodzących w Kaliszu zmian. Nie obyło się jednak 
bez retorycznego stwierdzenia, że wszystko to dzieje się pomimo „niesprzyjającej 
atmosfery” a i wojennych nastrojów w Europie. Stąd prowadzona kampania mo-
dernizacyjna stawała się walką o przebudowę miasta, a w erze bojkotu – nabierać 
zaczęła niebezpiecznej wymowy. 

83 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny…, op. cit., s. 285.
84 Ibidem, s. 295-6. Por. też A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa 2014, s. 173-6.
85 Problemowi modernizacji w obrębie wspólnoty żydowskiej Kalisza poświęciła interesu-

jące opracowanie magisterskie Aleksandra Oniszczuk, por. eadem. Ludność żydowska Kalisza w latach 
1815-1914. Wybrane aspekty modernizacji, praca magisterska napisana w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. T. Kizwaltera, Warszawa 2010, mps. Za podzielenie 
się ze mną wynikami swojej pracy składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Autorce. 



▌54

▌ „Miasto-smok”: obrazy czasów transformacji

Na powracającym po kilku latach do Kalisza, dawniejszym jego mieszkańcu, 
miasto robi dość silne, jeżeli nie powiem, potężne wrażenie.
Po małym, głuchym partykularzu zwłaszcza, Kalisz wydaje się piekłem, odmę-
tem oszołamiającym na razie człowieka, przyzwyczajonego do ciszy, do monotonji 
życia, regulującej wszystkie jego czynności, pozwalającej mu w spokoju ducha tra-
wić, dumać i – często gnuśnieć.
(…)
Bo w istocie Kalisz spotężniał, rozgrzmiał i rozwinął się. Niby smok olbrzymi, 
wyrosły w nurtach swej matki Prosny, rozwarł swą paszczę olbrzymią, by chło-
nąć w nią soki rozlane na szerokiej w promieniu dokoła siebie przestrzeni kraju,  
a wywijając swym długim językiem i ogonem, sięgającymi z jednej strony dworca ko-
lei, a z drugiej pól majkowskich i drogi stawiszyńskiej, zagarnia ku sobie, co staje 
ma na drodze i rzuca w ten ruch dośrodkowy, w którym wre walka o byt – o życie. 
[III, nr 52, 3 marca 1912, s. 2]

Wizja miasta-smoka, miasta-potwora pochłaniającego dawne okolice wydaje 
się być może przesadzoną metaforą. Ale wygłoszona już na początku cyklu „Wcza-
sów…” teza cały czas kieruje myślą autora. Gwałtowny rozwój miasta, którego 
oczekiwano w drugiej połowie XIX stulecia z wielkimi ambicjami – dość przypo-
mnieć liczne pisma prawnika i literata Adama Chodyńskiego (1832-1902)  86 – na-
stępuje w kolejnym wieku. „Era kolejowa” powoduje awans prowincjonalnego 
grodu na transgraniczny ośrodek przemysłowo-handlowy. Ale gwałtowność zmia-
ny zaczyna grozić rozpadem obrazu dawnego „małego, sympatycznego Kalisza”, 
do którego przekonuje nas tak bardzo autor „Wczasów…”. Niewielkie miasto na-
gle zostaje „zalane”, „zatopione”, przechodzi wręcz chorobę:

Ogółem rzecz biorąc, miastu naszemu brakuje dużo tego szyku i poloru, jaki-
mi słynął nasz dawny wprawdzie mały, ale elegancki, sympatyczny Kalisz, któ-
ry jakby wstydząc się dzisiaj wyrośnięcia na jego ciele niesmacznego nowotwora, 
ukrył twarz swoją pod fałdą opszernego płaszcza, skrojonego na formę przeobra-
żonego tym nowotworem olbrzyma. [VII, nr 90, 21 kwietnia 1912, s. 2]

86 Na ten temat porównaj I. Barańska, Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Problemy rozwo-
ju przestrzennego Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku, wykład podczas sesji „Portret miasta. 
Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych”, Kalisz, 1 grudnia 2010, wersja elektroniczna: 
http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/56, dostęp IV 2015; M. Górzyński, Dziewiętnastowieczny 
ratusz w Kaliszu…, op. cit., 50-62.
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„Element obcy, surowy, zacofany” przygniata w tej wizji polską inteligencję, 
która wcześniej miała nadawać dominujący ton 20-tysięcznemu miastu. Miastu, 
rządzonemu przez „dobrego gubernatora” Daragana i jego polskich, niemieckich 
i żydowskich, pragmatycznych sojuszników. O tym jednak, podobnie jak i w ogó-
le o władzy rosyjskiej, nie przeczytamy ani razu wprost w cyklu „Wczasów…”. 
Dobra pamięć o latach rządów w Kaliszu Daragana – okresie, który pozostawił 
miastu wielkomiejską i drogą architekturę nowego ratusza, teatru czy parku – jest 
tu bardzo, ale wybiórczo obecna. Jest osnuta niedopowiedzeniem, jakie w krę-
gu kaliskiej endecji mogło być długo obecne  87. Trudno zresztą się spodziewać, 
by sympatia do rosyjskiego rządcy mogła zostać w 1911 roku wyrażona wprost 
przez kogoś, kogo zadaniem miało być wspieranie lokalnej administracji miej-
skiej w jej modernizacyjnych zadaniach. Każde takie przywołanie byłoby bowiem 
stwierdzeniem, że po 1902 roku – gdy Daragan udał się na wymuszoną emery-
turę – dla miasta nastąpiły gorsze czasy i że były one „zasługą” nowej rosyjskiej 
władzy nad Prosną. Ale, brak Rosjan i ich władzy w felietonach „Wczasów…” 
jest bardzo wyraźny – Kalisz zdaje się być miastem rządzonym wyłącznie przez 
magistrat Bukowińskiego, który choć ma ograniczone kompetencje (należy zało-
żyć, że wszyscy wiedzą, przez kogo), to jednak energicznie rusza do odrobienia 
strat z ostatniego dziesięciolecia. Rosyjski organizm państwowy właściwie nie 
istnieje w obrębie problemów i tematów cyklu, brak też właściwie efektów jego 
działania w przestrzeni miasta. Absencja państwa z aktywnej i perspektywicznej 
polityki modernizacji miast Kongresówki po połowie XIX wieku  88 oznacza ko-
nieczność wypełnienia pustego miejsca. A do tego potrzeba władzy. Jak pokazu-
ją polskie dyskursy o mieście około 1910 roku, formułowane przez architektów, 
inżynierów, higienistów czy polityków, wezwanie do samostanowienia o własnym 
narodowym losie jest więc także i wyzwaniem rządzenia miastami i ich moderni-
zowania; rodzi konieczność stworzenia planu, wizji przyszłości Polski jako kraju 
zurbanizowanego, konkurującego z państwami wysoko rozwiniętymi  89. „Mimo 
powstania kilku wielkomiejskich kamienic, trudno o gęsto i bezładnie zabudo-
wanym Kaliszu, pozbawionym wodociągów i kanalizacji, myśleć w kategoriach 

87 Tak w 1930 roku o latach 1905-7 w Kaliszu pisał A. Parczewski: Otóż w Kaliszu panowały 
wówczas wśród inteligencji polskiej bardzo ugodowe nastroje. Budzący się ruch polityczny miał wielu nawet niechętnych, 
a przynajmniej nielicznych miał zwolenników, gotowych do akcji i działania. Przyczyną tej psychicznej atmosfery były 
krótko przedtem ukończone długie gubernatorskie rządy Daragana (…), por. idem, „Przed dwudziestu pięciu 
laty w Kaliszu”, „Ziemia Kaliska”, 1930, t. 1, nr 2, s. 42. 

88 K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim 
1831-1869, Wrocław 1974; M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie 
Polskim 1865-1914, Warszawa 1986.

89 Por. S. Muthesius, Warsaw’s Poniatowski Viaduct..., op. cit. oraz B. Arciszewska, M. Górzyński, 
“Urban Narratives in the Age of  Revolutions: early 20th century Ideas to Modernize Warsaw”, “ 
Artium Quaestiones” XXVI, 2015, 101-148.
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miasta nowoczesnego” – napiszą Anna Tabaka i Maciej Błachowicz sto lat póź-
niej  90. Choć także „Wczasy…” pokazują, że pojęcie nowoczesności jest płynne  
i żyje w momencie jego „projektowania” i dyskursywizacji, to trudno nie przyznać 
tu racji: zapóźnienia są duże. Zdaniem autora cyklu w trzewiach Kalisza-smoka 
trapionego nowotworem trwa bowiem przede wszystkim walka o byt, a jej efek-
tem jest transformacja miejskiego krajobrazu, poddana we „Wczasach…” krytyce.

Kręte, źle wybrukowane i oświetlone, chaotycznie zabudowane ulice no-
wego miasta pełne są „niewychowanych” przechodniów, żyją przemysłowym, 
gorączkowym rytmem walki o byt, która nadaje miejskiemu krajobrazowi „chro-
powatą powierzchowność”. W smętnych korytarzach zaułków, pełnych kosza-
rowych domów gubi się oko kogoś, kto szukałby w rozplanowaniu Kalisza ra-
cjonalności, celowości, uporządkowania. Jest obsesyjnie powracająca, frustrująca 
„dzika pierwotność” ludzi i ich przestrzeni. Handel uliczny też przedstawia „pier-
wotny” charakter. Brak infrastruktury komunalnej. Lokalne życie społeczne oka-
zuje się rozczarowywać – ludzie są „niekulturalni”, „szorstcy”, a miejscowe insty-
tucje społeczne zdają się jedynie wegetować. Nowy Kalisz jest miastem dużym, 
ale nie wielkomiejskim. Cechuje się dynamiką życia przemysłowo-handlowego, 
ale i nieładem. Posiada cechy, które kulturowy stereotyp kultury inteligenckiej 
tego czasu zakwalifikował do cech „miasta potwora”  91. W oczach autora upo-
dabnia się do głównego „antywzoru” miasta polskiego – jakkolwiek wieloznacz-
ne politycznie i kulturowo byłoby dla ówczesnych komentatorów to pojęcie – do 
przemysłowej, multietnicznej i pełnej konfliktów Łodzi, której krytycy społeczni 
i uczestnicy życia kulturalnego poświęcili wówczas ogromną i nierzadko pełną 
frustracji literaturę  92. Zresztą, porównanie obu miast pojawia się w cyklu wprost 
w 1912 roku:

Nasz kochany Kalisz wciąż długo jeszcze będzie stanowił dla nas pewnego ro-
dzaju zagadkę, co do swojego gwałtownego w ciągu ostatnich lat kilku rozwoju. 
Jak ongi, jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, niespodzianie, nagle wy-
rastała niby zpod ziemi Łódź – stolica przemysłu kraju naszego, niestety, więcej 
niemiecka niż polska, która dziwnemi jakiemiś kierowana tezami, w niesprzy-
jającej, zdawałoby się ku temu miejscowości w przeciągu lat kilkudziesięciu roz-

90 M. Błachowicz, A. Tabaka, „Dzielnica staromiejska. Od średniowiecznego miasta do mię-
dzywojennej „starówki”, „Życie Kalisza”, 2012, nr 1, s. 32

91 W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, w: J. Data (red.), Miasto-
-kultura-literatura. Wiek XIX, Gdańsk 1993, s. 189-212. O szerszej perspektywie odbioru miast no-
woczesnych jako przestrzeni degeneracji i zepsucia w literaturze czy publicystyce por. A. McElligott, 
The German Urban Experience: Modernity and Crisis 1900-1945, Routledge 2001; f. Lenger, European Cit-
ies in the Modern Era, 1850-1914, Leiden 2012 (rozdz. 6).

92 A. Zysiak, “The desire for fulness…”, op. cit.; tamże dalsza bibliografia. 
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winęła się w potężne, ogromne miasto fabryczne, tak oto obecnie i Kalisz również 
dość niespodzianie z dawnego skromnego, lecz sympatycznego miasteczka, wzrózł 
w trójnasób i przyjął charakter bardziej przemysłowo-fabryczny. [XIV]

Kalisz jest więc miastem stającym się ośrodkiem przemysłowym i autor 
„Wczasów…” stara się zdiagnozować niebezpieczeństwa tego gwałtownego pro-
cesu. Czy to sugestia, że bez koherentnych działań polskiej inteligencji – prowa-
dzonych w imieniu całego społeczeństwa – z „zagadki” może niespodziewanie 
wyłonić się „druga Łódź”, kolejne miasto „kierowane dziwnymi tezami” i „obce” 
autorowi etnicznie? Kalisz jest więc światem na rozstajach dróg, organizmem, któ-
rego przejawy „pierwotności” i zmiany „nowotworowe” należy poddać terapii. Au-
tor „Wczasów…” okazuje się być racjonalnym „inżynierem nowoczesności”, ofe-
rującym naukowe „technologie modernizacji” dla przestrzeni miasta i jego życia 
społecznego. Scjentystyczna wiara w postęp i ujarzmianie sił ludzkich, kierowanych 
do wspólnego, ale w rzeczywistości podporządkowanego narodowemu i klasowe-
mu interesowi celu zdaje się kierować tą argumentacją  93. Czytelnicy są przekony-
wani, że każdy problem miasta można racjonalnie rozwiązać, odwołując się do 
wiedzy, techniki, rozumu. Rozwój Kalisza należy uczynić planowym i drobiazgowo 
kierowanym przez racjonalną władzę, które wprowadzi życie miasta na nowe tory. 
Plan musi być wszechstronny: od rozdziału ruchu towarowego od zwykłego, przez 
inżynierię wodociągów i kanalizacji, szacunek dla własności publicznej, do właści-
wego, „wielkomiejskiego” stylu poruszania się po ulicach. Kampania ma towarzy-
szyć działaniom administracji prezydenta Bukowińskiego, dyplomatycznie chwa-
ląc, podsuwając pomysły i krytykując nadal istniejące zaniedbania. Kalisz, choć jest 
miastem „w pół drogi”, czeka na swoją wielkomiejską przyszłość, której znakiem 
jest choćby zapowiedź przyszłej dzielnicy burżuazyjnej z miejscowymi „Alejami 
Ujazdowskimi”, wyobrażeniem bogatej ulicy „zaimportowanej” nad Prosnę. 

Wiara w postęp i konieczność modernizacyjnego „wdrożenia” technologii 
„zachodniej nowoczesności” spotykają się tu z rosnącymi konfliktami klasowymi 
i etnicznymi. Odsłaniają charakterystyczne dla racjonalizatorskich projektów wra-
żenie obiektywnych, naukowych wizji, które przy bliższej, mikrohistorycznej lek-
turze okazują się być narzędziami w rękach konkretnych grup politycznych i szero-
ko rozumianej klasy średniej miasta  94. Używanie naukowych argumentacji, takich 

93 J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, wyd. 
Warszawa 2002. 

94 Por. inspirujące z mojej perspektywy studia pod redakcją Barry’ego M. Doyle’a o XIX-
-XX-wiecznych politykach miejskich na Wyspach Brytyjskich, B, M. Doyle (red.), Urban Politics and 
Space in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge 2007.



▌58

jak elementy dyskursu higienicznego, miało uprawomocnić ingerowanie w różne 
dziedziny życia, może nawet próbę prowadzenia pewnej „biopolityki” racjonal-
nego miasta jako wielkiego organizmu przepływu towarów, dóbr, usług, współ-
działania „wychowanych do miasta” ciał jego mieszkańców, którzy w oczach elit 
stanowią „tłum”, przedmiot, a nie podmiot modernizacji  95. Czy „Wczasy kaliskie” 
miały być głównie dyskursem „politycznego zaplecza” prezydenta Bukowińskie-
go, wytłumaczeniem jego posunięć i przedstawieniem ich jako koherentnej opo-
wieści modernizacyjnej dla zaniedbanego miasta? Jeśli tak, projekt ten wydaje się 
być niedokończony, urwany wiosną 1913 roku z niejasnych przyczyn, może po-
dyktowanych wyjazdem autora z Kalisza. Czy zaognienie atmosfery politycznej  
w okresie antysemickiej histerii mogło być powodem jego zamilknięcia? 

Na tle kaliskiej publicystyki  96 społecznej o mieście „Wczasy…” pozostają  
w tym czasie cyklem największym i moim zdaniem najciekawszym. Różnią się od 
interesującej felietonistyki prasowej Młodowskiego „Halinki” – „Listów z placu 
świętego Józefa” (w „Gazecie Kaliskiej”)  97 i „Listów z ulicy Marjańskiej” (w „Kur-
jerze Kaliskim”)  98 – tematyką i wyraźnie politycznym celem, nastawieniem na efekt 
w zarządzaniu miastem. Zdaje się jednak, że mimo dość przemyślanego zestawu 
wątków, „Wczasy…” były pisane z odcinka na odcinek, raczej z ogólnym pla-
nem – niż jako „gotowy zestaw” rozwiązań nadesłanych do redakcji przy Placu 
św. Józefa. Stanowią one niezwykle interesujący zapis modernizacyjnego projektu, 
a jednocześnie są frapującym źródłem do dziejów dyskursów miejskich, w tym re-
cepcji nowych teorii urbanistycznych, w dwudziestowiecznej Polsce  99. Na pewno 
można wymowę tego cyklu porównywać np. z prawicową publicystyką doty-
czącą innych miast przemysłowych, np. z pracami Stefana Gorskiego (1882-
1941) czy literaturą Zygmunta Bartkiewicza (1867-1944) o polskim symbolu 
„złego miasta” – Łodzi  100. Otwarte i fascynujące pozostaje pytanie o zestawienia 
„Wczasów…” z przykładami z innych ówczesnych miast gubernialnych byłego 
Królestwa Polskiego, ale i z wyciągnięciem wniosków w szerszym, środkowoeu-
ropejskim kontekście badawczym. Warto tu postawić pytania o stosunek elit spo-

95 T. Campbell, A. Sitze (red.), Biopolitics: a Reader, Duke University 2013. 
96 O początkach felietonu w Kaliszu por. H. Tumolska, Kultura polityczna „małej ojczyzny”..., 

op. cit., s. 51, przyp. 120.
97 K. Halinka [K. Młodowski], „Listy z placu św. Józefa”, „Gazeta Kaliska” 1903 i 1914.
98 Idem, „Listy ulicy Marjańskiej”, „Kurjer Kaliski” 1905-1906. 
99 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej litera-

turze polskiej, Kraków 2003.
100 S. Gorski, Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne. Lwów 1904; Z. Bartkiewicz, Złe 

miasto. Obrazy z 1907 roku, Warszawa 1911. Por. przypis nr 90 oraz K. Śmiechowski, Łódzka wizja po-
stępu: oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kurjera Łódzkiego”, „Nowego Kurjera Łódzkiego” w latach 
1898-1914, Łódź 2014.
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łecznych do skutków uprzemysłowienia i o dyskursy, jakimi starano się opisać czy 
może w niektórych wypadkach „wytworzyć” obraz miejskich problemów. Rola 
nowoczesnych zasad budowy miast i „zachodnich” porównań na ówczesnym tle 
politycznym także wydaje się frapująca dla tego rodzaju, komparatystycznej ana-
lizy  101. Sądzę też, że dla współczesnych czytelników, niekoniecznie zainteresowa-
nych historią miast, „Wczasy Kaliskie” stanowić mogą materiał do wielokrotnych 
porównań ze współczesnością lub niedaleką przeszłością. Świadczą one także 
i o trwałości pewnych stereotypów myślowych czy języka pojawiającego się w de-
bacie o miastach, każąc szukać źródeł odniesień czy problemów właśnie w archi-
wum polskiego dyskursu o mieście przemysłowym. 

101 Por. N. D. Wood, Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of  Modern Cracow, 
Northern Illinois University 2010.

fot. 15. Wycinek fot. 1.
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▌ „wczaSy KaLiSKie” 
▌ WYSZCZEGóLNIENIE ODCINKóW  
▌ Z OPISANIEM ZAWARTOŚCI

Wczasy Kaliskie. I. / drożyzna mieszkań / koncentracja usług w cen-
trum miasta, zaniedbanie peryferii / pomysł spółdzielni budowy tanich domów  
w Kaliszu

Wczasy Kaliskie. II. Czy potrzebna Kaliszowi nowa dzielnica? / sprawa 
przebicia ulicy przez ogrójec bernardyński wobec wahań koniunktury w Kaliszu 

Wczasy Kaliskie. III. / miasto-smok / Kalisz dawny i obecny / gorączka 
życia / modernizacja: transport w mieście

Wczasy Kaliskie. IV. / działania zarządu miejskiego / reforma systemu 
oczyszczania miasta / tramwaje / oświetlenie elektryczne ulic / wodociągi i kana-
lizacja / uporządkowanie ruchu / uwagi o „pierwotności” życia miejskiego

Wczasy Kaliskie. V. / potrzeba budowy wodociągów miejskich / szacun-
kowe obliczenia opłacalności inwestycji w wodociągi

Wczasy Kaliskie. VI. / modernizacja bruków / potrzeba regulacji nowych 
ulic / chaos nowej urbanizacji / Nowowrocławska: przyszłe Aleje Ujazdowskie 
Kalisza / potrzeba reformy przedsiębiorstw miejskich i dochodowej nimi go-
spodarki

Wczasy Kaliskie. VII. / uwagi o Wielkanocy w Kaliszu / „parwenjuszow-
skie maniery” mieszkańców miasta: uwagi o ukulturalnieniu / ruch uliczny a kul-
tura i cywilizacja wielkomiejska

Wczasy Kaliskie. VIII. / życie kulturalne a walka o byt / bieda a stagnacja 
życia kulturalnego / drogie ceny biletów w teatrze 

Wczasy Kaliskie. IX. / ukwiecanie balkonów-wady i zalety / utrzymanie 
plantacji miejskich a kultura ludności / „niedbalstwo” życia codziennego: spóź-
nianie się / drożyzna mieszkaniowa i nieudane próby jej przeciwdziałania
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Wczasy Kaliskie. X. / krytyczne uwagi o młodzieży na marginesie pewne-
go samobójstwa / „uszlachetnienie przez pracę”

Wczasy Kaliskie. XI. / ulepszenia miejskie: nowe bruki i chodniki / likwida-
cja targowiska na Głównym Rynku / postulat budowy hali targowej / modernizacja 
skweru na placu św. Józefa / niszczenie roślinności z okazji „Zielonych Świątek”

Wczasy Kaliskie. XII. / wakacje: perspektywy dla maturzystów / koniecz-
ność regulacji Dobrzeckiej i Wiejskiej / ciągnąca się modernizacja szosy koniń-
skiej / trudności komunikacyjne

Wczasy Kaliskie. XIII. / postulat urządzenia alei na Nowowrocławskiej / 
park miejski: zbyt mały / postulaty zasypania Babinki / braki w oświetleniu ulic / 
brak studni miejskich / wycieczka po Ogrodach: „pierwotne dzielnice”

Wczasy Kaliskie. XIV. / o gwałtownym rozwoju przestrzennym miasta / 
paradoksy rozwoju dzielnic zachodnich i południowych / potrzeba wykształcenia 
nowych funkcji śródmiejskich w nowych dzielnicach

Wczasy Kaliskie. XV. / ostatnie wystawy i koncerty roku 1912 / niszcze-
nie plantacji na Lipowej / koniecznośc budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej

Wczasy Kaliskie. XVI. / ciągły deficyt inwestycji miejskich wobec potrzeb 
nowego Kalisza / place targowe: potrzeby ulepszeń i budowy hali targowej

Wczasy Kaliskie. XVII. / po regulacji Dobrzeckiej i Wiejskiej / nowe gma-
chy banków i szkół / 

Wczasy Kaliskie. XVIII. / wobec korespondencji prasowej w „Dzienni-
ku Kujawskim” i „Gazecie Warszawskiej” o prowincjonalizmie życia kulturalnego  
i społecznego Kalisza: polemika / wzrost miasta i „walka o byt” oraz „misja cywi-
lizacyjna” polskiej inteligencji

Wczasy Kaliskie. XVIII (dalszy ciąg). / omówienie działalności głów-
nych stowarzyszeń kaliskich

Wczasy Kaliskie. XVIII (dalszy ciąg). / działalność stowarzyszeń kultu-
ralnych i bankowych / walka o „unarodowienie” przemysłu

Wczasy Kaliskie. XVIII (Dokończenie). / rywalizacja polsko-żydowska  
w handlu i przemyśle / obecny wygląd miasta / masy a biedniejsza ludność żydowska
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Wczasy Kaliskie. XIX. / jesień w Kaliszu / zmienne nastroje i apatia życia 
społecznego / pustki w teatrze

Wczasy Kaliskie. XX. / drożyzna mięsa i środki jej zaradzenia / potrzeba 
alei na ulicy Nowo-wrocławskiej jako przyszłej dzielnicy burżuazyjnej / smutek 
społeczeństwa: nastroje / potrzeba docenienia wesołych przedstawień teatralnych

Wczasy Kaliskie. XIX  102. / walka ekonomiczno-prasowa z Żydami: „una-
rodowienie handlu” „bojkot” „polemika” „konflikt etniczny”

Wczasy Kaliskie. XX  103. / ogólny rozwój miasta mimo wojennych nastro-
jów / nowy skwer na Głównym Rynku / uporządkowanie ulic / nowe kamienice  
i ich architektura / potrzeba regulacji Nowego Światu i ulepszeń na Sukienniczej / 
zacofane obyczaje w handlu / potrzeby nieustannej modernizacji

* * *
Nota redakcyjna

Zachowano oryginalną pisownię z „Gazety Kaliskiej”, niwelując jednak, dla 
jasności lektury, dostrzeżone pomyłki w druku. Powyższe zestawienie zawartości 
również zostało dodane przez autora opracowania. Utrzymana została numeracja 
oryginalna, która w ostatnich częściach cyklu prawdopodobnie została pomylona 
przez autora lub wydawcę. Tekst w wybranych miejscach został opatrzony przy-
pisami końcowymi, które mają wyjaśniać ważniejsze kwestie niejasne dla dzisiej-
szego czytelnika. Zrezygnowano jednak z komentowania czy podawania wiedzy 
o zagadnieniach dobrze już opracowanych w historiografii, publikacjach popular-
nych o Kaliszu, takich jak miejscowe towarzystwa społeczne, inwestycje miejskie, 
wystawy czy instytucje publiczne. Dotyczy to też spraw komentowanych w części 
wprowadzającej. 

102 Prawdopodobnie błędny numer kolejny, nadany przez redakcję „Gazety Kaliskiej”. 
103 Ibidem.
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▌ „wczaSy KaLiSKie”

Odcinki I – XX, „Gazeta Kaliska”,  
styczeń 1911 – kwiecień 1913 
Autor: Vir (podpis tylko pod pierwszymi dwoma odcinkami). 

1911 
 
▌ Wczasy Kaliskie. I.  
▌ [Nr 3, 4 stycznia 1911, s. 1-2]

Jedną z największych bolączek, jakie dokuczają od lat paru wszystkim, którzy 
nie mają prawa przyjmowania czynnego udziału w naradach Stowarzyszenia wła-
ścicieli nieruchomości w Kaliszui, jest drożyzna mieszkań.

Drożyzna ta w ostatnich czasach przyjęła tak zastraszające rozmiary, że ca-
łej rzeszy mieszkańców naszego grodu grozi wprost bankructwo. W danym ra-
zie nie pomagają nawet tak proste środki ochronne jak poszukiwania szczu-
plejszych mieszkań i wynoszenie się po za obręb starego miasta do nowego 
„Wielkiego Kalisza”ii, gdyż i tam właściciele nieruchomości stawiają nadzwyczaj 
wygórowane żądania; mieszkanja zaś mniejsze są stosunkowo wiele droższe od 
obszerniejszych.

Drożyznę tę ludzie tłómaczą sobie rozmaicie. Przedewszystkiem właściciele 
starych domów – podwyższeniem podatków, wygórowanemi żądaniami lokatorów, 
co do oświetlania schodów i urządzenia hygjenicznych ustępów, wreszcie zlewów 
i prowizorycznych wodociągów. Inaczej na tę sprawę zapatrują się ci szczęśliwcy, 
którzy wybudowali sobie na kupionych placach okazałe kamienice. Ci są zdania, 
że wysoka tenuta lokali wywołaną została nadzwyczajnem podrożeniem materia-
łów budowlanych, wreszcie wygórowanemi cenami robocizny i niepunktualnością 
przedsiębiorców. Pomimo jednakże tych tak ważnych, zdawałoby się, powodów, są 
ludzie, którzy płacą w śródmieściu za dom, który kosztował 3 lata temu 35,000 rb. – 
70,000 rb., lub którzy stawiają domy nowe, rentujące się w stosunku 10-12%.
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W ciągu ostatnich 3-ch lat przybyła do Kalisza znaczna ilość osób, które po-
trzebują lokali i sklepów, płacąc za nie, ile gospodarze zażądają i to właśnie jest głów-
nym powodem tak szalonej podwyżki komornego, jaka się obecnie zauważyć daje.

Drugim ważnym powodem bolączki kaliskiej jest, że wszystkie sklepy starają 
się umieścić w pobliżu Rynku i nie bacząc na to, że miasto się rozrasta, że podług 
nowego planuiii ma 5 wiorst kwadratowych przestrzeni, długości zaś z górą 3 wior-
sty, spotykamy się z taką anomalją małomiasteczkową, iż: trzy księgarnie znalazły 
się obok siebie na jednej ulicy (więcej księgarń Kalisz nie posiada); składy kolonial-
ne są na 4 rogach Rynku, wreszcie 3 największe zakłady krawieckie dotykają jeden 
prawie drugiego. Gdyby właściciele tych i tym podobnych zakładów zrozumieli 
swój własny interes i rozrzucili się więcej po całym obszarze Kalisza, pierwsza bo-
lączka nasza – drożyzna sklepów – straciłaby napewno o kilka stopni temperatury.

To, cośmy powiedzieli o sklepach, znajduje zastosowanie najzupełniejsze  
i do innych zajęć profesjonalnych. Adwokaci, lekarze, właściciele zakładów ekspe-
dycyjnych i t. d. poszukują mieszkań wyłącznie w środku miasta, około Rynku, lub 
w okolicach Alei Józefiny. Dawniej tego samego systemu trzymano się w Warsza-
wie, gdzie dziś przekonano się dowodnie, że dobrego lekarza lub adwokata znajdą 
nawet na krańcach miasta.

Z chwilą, gdy ustanie konkurencja lokatorów na punkcie wyboru ulicy przy 
szukaniu mieszkań, bez najmniejszej kwestji lokale muszą stanieć. 

Środki powyższe nie są jednakże radykalnemi, któreby uleczyły chorobę  
i poprawiły stan ekonomiczny lokatorów. Chwilowo mogą powstrzymać gorącz-
kę mieszkaniową, ale nie są w stanie zaradzić złemu. Na to potrzebne środki 
mocniejsze.

Jeden z ekonomistów niemieckich teoretycznie wyrachował, że liczący się 
z groszem człowiek, chcący, aby, jak to przysłowie mówi: „Rozchód był z przy-
chodem w zgodzie”, powinien najwyżej 7-mą część swego budżetu wydatkowego 
przeznaczyć na komorne. Jakimiż bankrutami skończonymi jesteśmy wobec tej 
teorji. Wielu z nas nie 7-mą, ale ¼ część dochodów przeznacza na mieszkanie. 
Pocieszmy się jednem, że w takiem samym położeniu znajduje się zapewne ów 
ekonomista, jeżeli zamieszkuje w środku Berlina, znajdują się wszyscy lokatorzy 
Warszawy i Łodzi, gdzie gorączka mieszkaniowa szerzy straszne spustoszenia na 
budżetach domowych ich mieszkańców. Lecz na to znaleziono środek i to środek 
radykalny. Zaczęto tworzyć stowarzyszenia lokatorów i tanich mieszkań. Niema 
dziś w całej środkowej Europie miasta, gdzieby stowarzyszenie takie nie istniało. 
Na wzór Berlina, gdzie w podmiejskich okolicach friedenau, Johanisthal, Steglitz 
i t. d. powstały całe setki domów, których właścicielami wspólnymi są lokatorzy  
i w których lokali bezwarunkowo wynajmować obcym nie wolno, poszły inne 
miasta niemieckie, jak Monachjum, frankfurt, Hamburg i t. d. W każdem również 
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większem mieście niemieckim znajdują się tak zwane stowarzyszenia lokatorów, 
które ułatwiają swym członkom wyszukiwanie tanich i dogodnych lokali, wreszcie 
piętnują niezdrową konkurencję lokatorów pomiędzy sobą.

I w naszym kraju uciskani lokatorzy pomyśleli o stworzeniu tego rodzaju in-
stytucji. Pierwszy krok w tym względzie uczyniła Warszawa, organizując „Stowa-
rzyszenie lokatorów”. Środek ten, jak się okazało, nie osiągnął wielkich korzyści. 
Pomimo organizacji takiej, lokale drożeją z każdym dniem prawie, i ludzie posia-
dający szczuplejsze fundusze, zmuszeni są szukać mieszkań w odległości 20 i wię-
cej wiorst od Warszawy. O wiele dalej poszła na tej drodze Łódź, tworząc stowa-
rzyszenie, które już zostało zatwierdzone pod nazwą „Nasz dach”. W pierwszym 
paragrafie tego stowarzyszenia powiedziano, że Towarzystwo ma na celu dostar-
czenie zdrowych i tanich mieszkań dla niezamożnej ludności; w następnym zaś, że 
dla osiągnięcia powyższego celu, ma prawo nabywać, dzierżawić i budować domy 
dla swych członków. Zbyt nizka, co prawda, wysokość udziału (25 rb.) nie zapo-
wiada w bliskiej przyszłości tego dobrodziejstwa, dla jakiego instytucja została 
stworzoną. W każdym jednakże razie dobry początek został zrobiony i spodzie-
wać się należy, iż przy dobrej woli i zgodzie ogółu ludzi, potrzebujących dobrych  
i tanich mieszkań, warunki lokatorów w mieście tem się poprawią.

Tanie domy dla lokatorów budować można wyłącznie w dalszych okolicach 
miasta. Łódź pod tym względem od Kalisza jest szczęśliwszą, posiada bowiem kil-
ka linji kolei elektrycznej, która szybko łączy odleglejsze okolice ze śródmieściem.

Mieszkańcy kresów Kalisza, wskutek braku środków komunikacyjnych i zu-
pełnego nieuregulowania nowo przyłączonych dzielnic, o czem pomówimy innym 
razem, są o wiele w trudniejszych warunkach, które, sądzić należy, przyszły samo-
rząd przedewszystkiem weźmie pod uwagę. Nie przeszkadza to nam sprowadzić 
ustawę stowarzyszenia „Nasz dach” z Łodzi i „Lokatorów” z Warszawy, a następ-
nie zebrać się, omówić całą sprawę i zapoczątkować na wzór Łodzi i Warszawy nie 
walkę, lecz przymierze odporno-zaczepne z właścicielami nieruchomości kaliskich.

Vir. 

▌ Wczasy Kaliskie. II.  
▌ Czy potrzebna Kaliszowi nowa dzielnica?  
▌ [Nr 215, 21 września 1911, s. 1.]

Podczas największej „gorączki placowej” w 1909 roku, kiedy zdawało się, 
że Kalisz pomimo przyłączenia do miasta 14 włókowej przestrzeni, nie będzie  
w stanie zmieścić w swych murach wszystkich, którzy mieli ciągnąć z całego kraju 
i z dalszych stron, jako do „Ziemi obiecanej”, powstał projekt stworzenia nowej 
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dzielnicy przez utworzenie ulicy od Nowego Rynku do Stawiszyńskiej, poza nie-
ruchomościami przy ulicy Babinyiv . 

ówczesny prezydent miasta Boetticherv był zdania, że wobec zabudowy-
wania się miasta i nadzwyczajnego wzrostu ludności, a co za tem idzie i potrzeb 
mieszkańców, ulica Babina nie wystarcza, jako łącznica szos stawiszyńskiej, turec-
kiej i sieradzkiej, dla przyjeżdżających na targi; że koniecznem jest otwarcie „nowej 
dzielnicy miasta, w której znajdują się place pod budowle i niema do nich dojazdu 
i dlatego koniecznem jest przeprowadzenie nowej ulicy równoległej do Babiny,  
łączącej Nowy Rynek ze Stawiszyńską”.

Właściciele nieruchomości w liczbie 7-miu chętnie się naówczas zgodzili od-
dać swe place pod nową ulicę, widząc w tem osobisty interes-zarobku; jedyny 
dozór kościelny wobec tego, że ulica miała przeciąć historyczną i drogą dla kali-
szan pamiątkę „Ogrójec” bernardyński, gdzie od lat kilkuset odbywają się procesje  
i nabożeństwa, zaprotestował przeciwko temu i nie zgodził się na żadne wyna-
grodzenie. Nie pomogły perswazje prezydenta, dozór kościelny był niewzruszony  
i dobrowolnie „Ogrójca” pod ulicę oddać nie chciał.

Wtedy Magistrat wystąpił w drodze urzędowej o przymusowe wywłaszcze-
nie „Ogrójca”. Z No 145 „Praw.Wiest.” dowiadujemy się, że zapadł Ukaz Naj-
wyższy, dozwalający Magistratowi wywłaszczenie 350 sążni z posesji klasztoru po 
Bernardyńskiego, na przeprowadzenie nowej ulicy. 

Miasto zatem uzyskało prawo wywłaszczenia „Ogrójca” i ma zamiar do tego 
przystąpić. Jednakże zastanowić się wypada, czy cały projekt stworzenia nowej 
ulicy i „nowej dzielnicy” ma dzisiaj rację bytu i jest celowym wobec zmian, jakie  
w życiu Kalisza w ostatnich 3 ch latach nastąpiły.

Nie wchodząc już w doniosłość zniszczenia historycznej pamiątki, postaram 
się udowodnić, że projekt ówczesnego prezydenta jeżeli miał jakie racje w roku 
1909-ym, dziś jest co najmniej przedwczesnym i nie tylko żadnej korzyści miastu 
nie przyniesie, lecz przeciwnie urzeczywistnienie tego projektu narazi kasę miejską 
na duże wydatki, zuboży wielu obywateli miasta, a tylko kilku jednostkom przynie-
sie wątpliwe zyski.

Siedmiu obywateli miasta, którzy złożyli w dn. 23 grudnia 1909 roku dekla-
rację oddania bezpłatnie placów pod nową ulicę postawiło za warunek „aby ulica 
była wybrukowaną i oświetloną w jak najkrótszym czasie, gdyż bez tego warunku 
nie miała by ona żadnego znaczenia, ani dla miasta, ani dla właścicieli placów”. 

Aby zatem Magistrat mógł korzystać z ulicy i ofiarowanych mu placów, 
musi przedewszystkiem ją wybrukować i oświetlić, co będzie kosztowało kilka-
dziesiąt tysięcy rubli. Czy zatem nie byłoby lepiej wskazane asygnować tak wiel-
ką sumę na zabrukowanie i oświetlenie ulic w stronie kolei, gdzie setki domów 
już stanęły, niż wydawać na tworzenie dzielnicy nowej, znajdującej się na uboczu 
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fot. 16. Ulica Górnośląska (d. Nowo-Wrocławska), 1956, fot. A. Żaryn, 
reprodukcja dzięki uprzejmości A. Tabaki i E. Żaryn.

16
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miasta, która w wyjątkowych okolicznościach i w dalekiej tylko przyszłości, może 
rywalizować z dzielnicą pomiędzy starym Kaliszem i Dworcem kolejowym. Ruch 
spekulacyjny placów i domów nie tylko że się nie zwiększa, ale przeciwnie ustał 
zupełnie. Wielu obywateli w nowo połączonym Kaliszu posiada jeszcze nie tyl-
ko morgi, ale nawet i włóki niesprzedane… Pomieszczenia zatem w dotychcza-
sowych dzielnicach starczy nie na 50.000 ludności, którą Kalisz posiada, lecz na  
4 razy więcej.

W ostatnich jeszcze czasach zawisła nad Kaliszem chmura w postaci wynie-
sienia z miasta władz gubernjalnychvi, co dodatnio na rozwój miasta nie wpłynie. 
Czy zatem utworzenie nowych terenów olbrzymich na place pod budowle nie 
wpłynie jeszcze więcej deprymująco na upadek nieruchomości miejskich, a co za 
tem idzie – zdolności płacenia podatków miejskich. Nad tymi wszystkimi wzglę-
dami winien zastanowić się Magistrat naszego miasta i zanim zacznie tworzyć pro-
jektowaną przed trzema laty „dzielnicę”, rozpatrzyć jeszcze raz ten projekt i wo-
bec projektowanego przeniesienia guberni i co zatem idzie możliwego zastoju 
odłożyć go do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, czy Kalisz pozostanie 
miastem gubernjalnem, czy też będzie powiatowem. 

Vir.

1912 
 
▌ Wczasy Kaliskie. III. 
▌ [Nr 52, 3 marca 1912, s. 2]

Na powracającym po kilku latach do Kalisza, dawniejszym jego mieszkańcu, 
miasto robi dość silne, jeżeli nie powiem, potężne wrażenie.

Po małym, głuchym partykularzu zwłaszcza, Kalisz wydaje się piekłem, od-
mętem oszołamiającym na razie człowieka, przyzwyczajonego do ciszy, do mo-
notonji życia, regulującej wszystkie jego czynności, pozwalającej mu w spokoju 
ducha trawić, dumać i – często gnuśnieć.

Tu zaś od razu wpada on w gwar i chaos, który go podnieca, czasem odurza, 
dopóki pomału nie oswoi się z tem życiem nerwowem i nie pocznie żyć tętnem 
właściwem każdemu większemu, ruchliwszemu środowisku.

Bo w istocie Kalisz spotężniał, rozgrzmiał i rozwinął się. Niby smok olbrzy-
mi, wyrosły w nurtach swej matki Prosny, rozwarł swą paszczę olbrzymią, by chło-
nąć w nią soki rozlane na szerokiej w promieniu dokoła siebie przestrzeni kraju, 
a wywijając swym długim językiem i ogonem, sięgającymi z jednej strony dworca 
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kolei, a z drugiej pól majkowskich i drogi stawiszyńskiej, zagarnia ku sobie, co staje 
ma na drodze i rzuca w ten ruch dośrodkowy, w którym wre walka o byt – o życie. 

A więc temu dawniejszemu mieszkańcowi miasta, Kalisz przedstawia się cał-
kiem innym, odmiennym od tamtego dawnego Kalisza i nie nader ponętnym tak, 
iż żal mu się staje po owym dawnym, ukochanym dlań Kaliszu.

Bo ów dawny Kalisz – to takie miłe, sympatyczne było miasteczko, przodu-
jące swą inteligencją, polorem i elegancją. Tchnęło ono tą wdzięczną poezją Asny-
ka, co chwytała za serce i umilała życie.

Dziś – to inny typ miasta, zmanierowany na modłę wielkomiejską, w której 
jak w korcu przeróżnego zboża, zatracają się w masie lepsze ziarna miejscowej in-
teligencji i wyższości duchowej, a znać przeważnie warstwy napływowe, goniące 
za groszem; dominuje ponad wszystkiem ten nastrój handlowym zwany, przygnia-
ta cię potęga, dźwięk i cześć rubla.

Materjalizm i chropowata proza przygasiły całkiem estetyczną stronę życia, 
sprofanowały naszą mała dawną stolicę szyku i towarzyskiej ogłady.

A odczuwa się to tembardziej dlatego, iż Kaliszowi, przy jego obecnym go-
rączkowym rozwoju brak jeszcze dużo tych dobrych stron wielkiego miasta, które 
przeszedłszy już swoją epokę reformy, zdobyło właściwe europejskiemu miastu 
cechy prawdziwej kultury i zewnętrznego piękna. 

Tu jeszcze wiele jest pierwotnego nieładu, który dopiero z czasem ulegnie, 
ustępując z kolei miejsca systematycznej i prawidłowej gospodarce, mającej swój 
wyraz w dobrze pojętej emancypacji pod względem jego uspołecznienia. 

Przedewszystkiem Kalisz, przy swem obecnem dążeniu do rozwinięcia się 
w miasto wielkie przemysłowo handlowe, jest dotąd jeszcze chaotyczny, niedbały, 
brudny.

Do wprowadzenia go na tory prawdziwie wielkomiejskie potrzeba jeszcze 
wiele pracy i czasu, choć z uznaniem przyznać trzeba, iż ostatniemi czasy zauwa-
żyć się dał już pewien postęp w kierunku ujęcia w karby objawów życia miejskie-
go, dążący do usystematyzowania jego ruchu. 

Zapoczątkowano ów postęp usunięciem przeróżnych zawad, tamujących 
ruch uliczny, wprowadzono pewne ulepszenia i udogodnienia, które mają na celu 
złagodzenie form i zwyczajów ludzi, nie odczuwających jakoś dotąd potrzeby 
podporządkowania siebie warunkom ogólnej harmonji i publicznej wygody.

Ciasne dzielnice naszego miasta wymagają bezwarunkowo większej prawi-
dłowości w sposobie lokomocji szczególniej powozowej, na co także zwróco-
no już baczną uwagę. Jednak ze względu na niezwykłą wązkość niektórych ulic  
i względnie szalony ruch na nich panujący, szczególniej np. na ulicy Wrocławskiej, 
nie byłoby może niewłaściwem, aby dla ułatwienia tego ruchu, powozy idące od 
strony kolei do miasta, przed mostem kamiennym zwracały się na prawo w aleję 
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Józefiny ku ulicy Sukienniczej, gdzie ruch przewozowy obecnie jest bardzo mały. 
Skutkiem bowiem takiego rozdzielenia ruchu ulic Wrocławska byłaby zwolnioną 
od obecnego zawrotnego na niej ruchu, grożącego czasem niebezpieczeństwem, 
a przynajmniej niewygodą i utrudnieniem dla pieszej publiczności. 

▌ Wczasy Kaliskie. IV.  
▌ [Nr 54, 6 marca 1912, s. 1]

Nawiązując dalszą nić swych uwag i wrażeń do treści poprzedniego artykułu, 
czuję się w obowiązku zaznaczyć, że obecny zarząd miejski, nie zważając na spo-
tykane na swej drodze działania trudne do zwalczania czasem przeszkody, kom-
plikujące się przytem oglądaniem jak samego miejscowego społeczeństwa, tak  
i sfer rządzących na oczekiwany w niedalekiej przyszłości samorząd, zabiega usil-
nie o zmiany i ulepszenia w gospodarce miejskiej, których potrzeba wraz z rozwo-
jem i rozszerzeniem się miasta dotkliwie i natrętnie uczuwać się daje. 

To też w pierwszym rzędzie postawiono na porządku dziennym bardziej po-
stępowy sposób asenizacji miasta, który dotychczas szedł dość kulawo i uznany 
wogóle został za przestarzały. Z tego powodu zarząd miasta poczynił już starania 
o rozwiązanie obecnych warunków co do sposobu oczyszczania miasta i wywo-
żenia nieczystości i wygotował projekt nowej umowy z firmą „Otwock” w War-
szawie o niezwłocznem wprowadzeniu w Kaliszu asenizacji, dokonywanej przez 
firmę wzmiankowaną wedle jej systemu.

Wielki to będzie krok naprzód, bo innowacja tego rodzaju ważną gra rolę  
w stosunkach sanitarnych miasta, które z uwagi na swe nizinne położenie i zbytek 
wilgoci, jak to wiadomo zresztą, dość wyraźnie szwankuje. Ze względu na znacz-
nie ostatniemi czasy spotęgowany ruch miejski, wywołany głównie przeprowa-
dzeniem komunikacji kolejowej i połączeniem jej z koleją zagraniczną, powstał 
zamiar urządzenia w mieście tramwajów elektrycznych. Myśl piękna; szkoda tylko, 
że przedsiębiorstwo to ma być oddane w ręce spółki prywatnej, miast wzięcia go 
przez zarząd miasta. Byłoby to bowiem dobrodziejstwem dla kasy miejskiej, która 
czerpiąc z tego przedsiębiorstwa znaczne dochody, wiele dobrego mogła by zdzia-
łać dla miasta, przynosząc jednocześnie znaczną ulgę mieszkańcom, zmuszonym 
w obecnym stanie rzeczy ponosić osobiście ciężary na niezbędne ulepszenia, do 
wprowadzenia których kasa wystarczyć nie może. A interes to bezwarunkowo ko-
rzystny i na zrealizowanie go miasto mogło i powinno było zaangażować się, ucie-
kając się nawet do zaciągnięcia w tym celu odpowiedniej pożyczki. Ale pocieszaj-
my się tem, że przynajmniej korzyści z przedsięwzięcia zostaną u nas, a nie pójdą 
do kieszeni zagranicy, jak to zwykle działo się dotąd, dajmy na to w Warszawie. 
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Jest podobno zamiar wprowadzenia również w mieście oświetlenia elek-
trycznego. Myśl także wspaniała i godna uznania; lecz powiedziałbym, iż na razie 
jako rzecz luksusowa, mogłaby być chwilowo odłożoną. Bardziej zaś kwestją pa-
lącą przedstawia się sprawa kanalizacji, a dalej wodociągów. 

Dziś bez kanalizacji żadne większe miasta u nas, a za granicą i mniejsze 
nawet obyć się nie mogą. Jest to kwestja prawdziwie życiowa, jest to bolączka,  
o której zdaje się dwóch zdań być nie może. A Kalisz gwałtownie domaga się tej 
innowacji, która radykalnie zmieni jego postać, uzdrowotni i uprzyjemni życie jego 
mieszkańców. Jak pod działaniem różdżki czarodziejskiej, znikają owe wszystkie 
brudy miejskie, cuchnące rynsztoki i wonie drażniące; znikają w potężnej dozie 
mikroby i przyczyny chorób miejscowych, trapiące dziś ludzkość.

Chwili więc urzeczywistnienie tego „pium desiderium” wyglądamy z upra-
gnieniem i tęsknotą.

Dziwnem jest nasze społeczeństwo, doprawdy; gdzieinedziej wszelką refor-
mę w kierunku postępu i udogodnień, choćby one jednostkom przykremi się zda-
wały, wita się z ogólnem uznaniem. U nas każda taka zmiana wywołuje na razie 
głosy niezadowolenia. Dowodem tego było narzekanie na uregulowanie i ujęcie 
w karby ruchu handlowo-przemysłowego. A już co do ruchu dorożkarskiego, to 
uporządkowanie go było spotkane przez mistrzów bata z nienawiścią, która wyra-
ziła się otwarcie przez strejk swojego rodzaju.

Dziwne doprawdy, to trwanie w uporze i przechowywaniu zadawnionych 
zwyczajów. Każdą i pożądaną nowość trzeba siłą wprowadzać; trzeba stosować 
niemal zasady „starego fritza” pruskiego, wedle której za zerwaną gruszkę na dro-
dze publicznej karano w owe czasy ucięciem ręki.

Poszanowanie cudzej własności, poszanowanie praw osób trzecich i wa-
runków publicznej wygody i bezpieczeństwa tak u nas jeszcze, niestety, mało 
jest rozwinięte w masach, że patrząc na objawy życia zimnem, trzeźwem okiem,  
z goryczą widzimy, jak daleko nam jeszcze do miana społeczeństwa kulturalnego 
i zrównoważonego. 

Dużo jeszcze u nas tej szorstkości, zdradzającej typ człowieka pierwotnego, 
różniącego się zaiste od zwierzęcia – jedynie mową! 

▌ Wczasy Kaliskie. V.  
▌ [Nr 69, 24 marca 1912, s. 3]

Na równi z kanalizacją kładziemy kwestję wodociągów. Jest to także spra-
wa pilna, dopominająca się szybkiego i stanowczego rozstrzygnięcia. Dowodzi 
tego już sam przez się fakt, że niektórzy z poważniejszych właścicieli domów  
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w Kaliszu sami z własnego poczucia obywatelskości uznali za właściwe prze-
prowadzić na swem terytorium ten wygodniejszy sposób dostarczania wody dla 
wszystkich lokatorów.

Nie jest to wprawdzie zasadnicze i dostateczne załatwienie sprawy, gdyż za-
leży ono od warunków, w jakich dana posesja się znajduje po względem możliwo-
ści urządzenia odpowiedniej studni i otrzymania należytej dobroci wody, co nie 
wszędzie ma miejsce, stwierdza jednak stanowczo nagłość i ważne nader znacze-
nie tej sprawy w życiu obecnego, rozszerzonego w swych granicach miasta.

To też sprawę wodociągów winien ująć w swe ręce zarząd miejski i przepro-
wadzić ją systematycznie i planowo. Nie powinna ona być nadal prowadzona od-
ruchowo i sporadycznie, ale skoncentrowana w rękach instytucji, dbającej o prawi-
dłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, służącego ku ogólnej wygodzie, hygjenie 
i użytkowi publicznemu.

Zważyć przytem należy, iż budowa wodociągów w całej ich rozciągłości wy-
padnie taniej i lepiej dla ogółu; z drugiej zaś strony eksploatacja przedsiębiorstwa 
przez zarząd miasta przyniosłaby niewątpliwie znaczne korzyści, tak bardzo pożąda-
ne dla urzeczywistnienia innych melioracji, związanych z dalszym rozwojem miasta.

Z tej więc przyczyny udzielenie prywatnym przedsiębiorcom koncesji na 
prawo eksploatacji wodociągów nie można uważać za odpowiednie, gdyż pozba-
wia ono miasto na czas dłuższy swobody rozporządzania płynącemi z tego źródła 
dochodami.

Budowa wodociągów i eksploatacja ich na prawach długoletniej koncesji 
była już proponowana w Kaliszu, nawet na dość przystępnych warunkach. Zgod-
nie do tych ostatnich i względnie do ilości zapotrzebowania wody na jej codzien-
ny zwyczajny użytek, cena wody była oznaczona w stosunku 100 wiader dziennie 
w następujących normach: po 40 kop. za 100 wiader przy zużytkowaniu wody do 
20,000 wiader, po 38 kop. przy 40000 wiader i w następstwie po 25 kop. za 100 
wiader wody przy dostarczeniu jej do domów do 150000 wiader dziennie. 

Zobaczmy jednak czy to samo mniej więcej nie da się osiągnąć przy eksplo-
atacji interesu tego przez miasto samo. Koszt budowy wodociągów w Kaliszu wy-
nieść może od 500-600 tysięcy rubli.

Przy zaciągnięciu zatem pożyczki w wysokości tej ostatniej sumy na przeciąg 
lat 30, spłata rat wraz z procentem prawnym 6 proc., wyniesie rubli 56,000. Na 
koszta utrzymania w porządku wodociągów i nadzoru na niemi trzeba przezna-
czyć rubli 5,000, a zatem cały wydatek za pierwszy rok eksploatacji wodociągów 
wykaże około 61,000 rb.

Przypuszczalny zaś dochód z tego przedsiębiorstwa da się wyrazić w cy-
frach następujących: Nieruchomości miejskich Kalisz posiada z górą 1,000. Weź-
my jednak cyfrę 800 domów, w których przeciętnie licząc po 5 lokatorów w każ-
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dym, otrzymamy ogółem 4,000 mieszkań. 3000 tych lokali, mając wodę pod ręką 
i tanio, zużywać jej będzie średnio co najmniej po szczęść wiader dziennie, czyli  
razem 18,000.

300 mieszkań po 10 wiader – 3000
300 mieszkań po 20 wiader – 6,000
300 mieszkań po 30 wiader – 9,000
100 mieszkań po 50, wiader – 5,000
Łaźnie publiczne do 3,000
Na użytek zwierząt domowych i inne potrzeby gospodarcze, w dni targowe 

i jarmarczne, licząc dziennie – 10 000
Razem dzienne zapotrzebowanie wody wodociągowej wyniesie – 54,000 wia-

der, co w ciągu całego roku uczyni 19,710,000. Licząc zaś po 35 kop. za 100 wiader 
wody, roczny dochód wyniesie 68,900 rb. Z górą, który w porównaniu z rozcho-
dem 61,000 rb. Daje nadwyżkę 7,900 rb. Z uwagi, że procent od wziętej pożyczki 
corocznie winien się zmniejszać, przewyżka tego dochodu stopniowo podnosić 
się będzie i już po latach pięciu wykaże sumę 12,000, a po 10 latach 18,000 rubli 
przeszło, nie mówiąc już o tem, że prawdopodobna jednocześnie zwiększająca się 
konsumpcja wody wpływać również będzie na stosunkowy przyrost czystego do-
chodu z eksploatacji wodociągów. 

▌ Wczasy Kaliskie. VI.  
▌ [Nr 79, 6 kwietnia 1912, s. 3-4]

A Kaliszowi już obecnie potrzebne są wciąż znaczne środki materialne na 
różne w nim meljoracje, gdyż szybkie tempo jego rozwoju równomiernie potęguje 
i stopień wymaganych w tym kierunku udoskonaleń.

Pod wielu też względami zachodzi potrzeba dokonania różnego rodzaju 
przekształceń i innowacji, które cechując większe miasta, są w nich niezbędnym 
warunkiem postępu i dowodem stwierdzającym istotny jego rozwój. 

Zarząd miasta czyni, co może, aby najgwałtowniejszym, najistotniejszym wy-
maganiom wystarczyć, ale pomimo to jednakże dużo jest do zrobienia, jaki jeszcze 
szmat pracy czeka go w przyszłości i to niedalekiej, bo czas ucieka, czas goni, wy-
twarzając coraz to nowe potrzeby i kombinacje.

Jednym z tych obecnie w pierwszym rzędzie warunków, nadania miastu bar-
dziej odpowiedniej szaty, jest gruntowna przebudowa bruków.

Pojmując doskonale wysoce ważne znaczenie dla miasta tej sprawy, zarząd 
miejski rozpoczął już stopniowe przerabianie bruków i na początek na ulicach War-
szawskiej, Marjańskiej i części Wrocławskiej zastosował system kostkowy, którym 
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w tym roku jeszcze ma być pokryty Główny Rynek. Potem z kolei przeistoczeniu 
ulegną prawdopodobnie i inne bardziej ruchliwe ulice, co jest pożądanem z dwóch 
względów: raz z uwagi, że bruk kostkowy jest wygodniejszy, estetyczniejszy, a co 
najważniejsze, trwalszy, a powtóre, nie sprawia tego hałasu i niemiłego turkotu,  
o których usunięcie wogóle z pobudek czysto ludzkich nader zabiegają inne miasta.

Ale, w pokorze ducha przyznać trzeba, że bruki obecne na wielu ulicach są mar-
ne, na innych znów wcielonych ostatnio do granic miasta, niestety, nie ma ich wcale.

Do tych ostatnich należy ulica Dobrzecka, dla której dobra powinny być 
wykluczone z rzędu objawów przyrody odpady atmosferyczne, gdyż przy stanie 
wilgoci powietrza ulica ta czyni wrażenie wiejskiej naszej drogi, a podczas wiosen-
nych roztopów i słot jesiennych sprawia smutny widok już nie ulicy, ale jakiegoś 
trzęsawiska, czy topieliska, niemożliwego do przebycia.

A przecież dzisiaj ulica Dobrzecka stanowi główną arterję komunikacyjną dla 
ruchu ciężarowego, skierowanego ku Towarowej ulicy i w ogóle zresztą zalicza się 
do bardziej ożywionej dzielnicy miasta, z której mieszkańcy płacą narówni z innymi 
podatki i mają prawo wymagać udogodnień należnych im na zasadzie praw o przy-
łączeniu do miasta w zamian za ciążące na nich obowiązki z tych praw wypływające. 

Gwałtownie też wołają o pracę nad sobą przedłużenia ulicy Wiejskiej i No-
wego Światu, które dotąd nieuregulowane i pozbawione dobrodziejstw bruku, 
znajdują się w stanie bardzo pierwotnym.

Z nowszych ulic w śródmieściu specjalnie zwraca na siebie uwagę ulica Wiej-
ska, która jakkolwiek obecnie przedstawia widok jeszcze chaotyczny, ale w głów-
nych swych konturach zarysowywa się na przyszłość dość sympatycznie i okazale. 
Szkoda tylko, że jak to większej części nowe ulice w Kaliszu i Wiejska będzie za 
wązka, co naturalnie stanowi ogromną wadę tych ulic i nie wpływa wcale dodatnio 
na piękno miasta, a nawet powiem, i na stan jego zdrowotnyvii .

I rzecz dziwna, doprawdy! Kalisz pod względem swego rozplanowywania 
się miał zdawna pech jakiś, uległ fatum prześladowawczemu, które stworzyło zeń 
plątaninę ulic krzywych, wązkich, nieregularnych, co o ile z jednej strony nadaje 
mu może pewną oryginalność, z drugiej strony zato czyni go ciasnym, posępnym 
i ciemnym. Czasem, gdy się znajdziesz w jednej z takich ulic pomiędzy dwiema 
ścianami murów, do tego jednostajnych i nie rozweselonych architektonicznemi 
ozdobami zdaje ci się, iż jesteś w korytarzu jakimś, gdzie ciasno i duszno. 

Osobną wzmiankę poświęcić wypada ulicy Wrocławskiej (właściwie Nowo-
-Wrocławskiej), zaczynającej się poza cmentarzami. Ulica ta powstała faktycznie 
dopiero po wybudowaniu kolei i początkowo była zabudowywane nie planowo, 
chaotycznie, że się tak wyrazić można, od ręki. Do dzisiaj przeto jest ona jeszcze 
nie uregulowana, ale przynajmniej ma wzorowo utrzymaną szosę, co ze względu 
na panujący ruch ogromny jest nadzwyczaj ważne. 
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Boki jej zato dużo pozostawiają jeszcze do życzenia. Część ich bliższa cmen-
tarzy została dawniej już uporządkowana, a obecnie dzięki zabiegom zarządu 
miejskiego, położono również chodnik wzdłuż cmentarza, ale w dalszym jej ciągu 
w stronę dworca kolejowego boki tej ulicy pozostają dotąd w stanie naturalnym  
i przebywanie ich w czasie błotnistym szczególniej stanowi dla przechodnia praw-
dziwie trudne i męczące zadanie. 

Swoją drogą ulica ta w przyszłości będzie bezwątpienia jedną z najwspanial-
szych i stać się ona powinna czymś w rodzaju alei Ujazdowskich. W tym celu wła-
śnie czeka ona na odpowiednie zadrzewienie i urządzenie spacerowej alei, do której 
będzie dążył każdy zapracowany i znużony mieszkaniec miasta, pragnący wieczo-
rem i w dni świąteczne odetchnąć swobodnie i rozerwać się widokiem ruchu powo-
zowego, jaki najprawdopodobniej tu ujście znajdować będzie na wzór innych miast 
większych, posiadających sine qua non, swe własne pola elizejskie i aleje.

Jak widzimy, pracy dla dobra miasta jest dużo w przyszłości niedalekiej i za-
rząd miejski ma bardzo obszerne do działania przed sobą pole, a do tego potrzeb-
ne są duże środki materialne. Dążeniem więc miasta być winno wszystkie możliwe 
przedsiębiorstwa miejskie garnąc w swe ręce, aby je wykorzystać potem na rzecz 
potrzeb innych.

Przedsiębiorstwa miejskie, będące dziś w rękach prywatnych koncesji, obok 
odciągania miastu płynących z nich korzyści, nie zaspakajają należycie jego po-
trzeb i jego wymagań. 

Oświetlenie np. jest dość lekceważąco traktowane. Na ulicach bocznych bar-
dziej odległych, latarnie często stoją dla pozoru, gdzieindziej brak się ich zupełny 
odczuwa tak, iż przechodząc takiemi ulicami, trzeba się kierować instynktem lub 
doświadczeniem, co wobec usposobienia błotnistego miasta, złych często bru-
ków i krętych ulic i uliczek jest nader niewygodne, a dla nieświadomego nawet 
niebezpieczne. Oświetlenie w domach korytarzy schodów trwa do godziny 10-ej 
zaledwie, podczas gdy właśnie światło bywa bardzo potrzebne dłużej z powodu, 
że wiele osób powraca do domów z przedstawień, koncertów, zebrań i z pracy 
biurowej o godz. 11-ej wieczorem, a czasem i później jeszcze. 

▌ Wczasy Kaliskie. VII.  
▌ [Nr 90, 21 kwietnia 1912, s. 2.]

Niby idziemy naprzód; stajemy się oszczędniejsi i bardziej trzeźwi, a jednak 
nie możemy się pozbyć starych przyzwyczajeń, które nas rujnują.

Uwagę tą nasuwają pod pióro minione niedawno święta, które nam zawsze 
tyle kłopotów i trosk przynoszą z powodu „Święconego”.
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Przyzwyczailiśmy się do zbytków, które tłómaczymy sobie obowiązkiem 
przechowywania tradycji, a które dobre może były ongi, gdyśmy byli bogatsi,  
a z drugiej strony kiedy z powodu nieułatwionych sposobów komunikowania się 
częstszego jednych z drugimi, święta Wielkanocne były okazją do większych zjaz-
dów, dalszych i dłuższych wzajemnych odwiedzin i zabaw.

Dziś gdy warunki życia radykalnej uległy zmianie, dawne to urządzanie 
„Święconego” na większą skalę straciło rację bytu, a jednak my niepoprawni upra-
wiamy wciąż jeszcze ten kult Lukulla, a co gorsza, że ludzie biedni naśladują bar-
dziej zamożnych, że każdy prawie „sadzi się” na święcone, wiedząc, że potem na-
stąpi zmartwienie, niepokój o załatanie dziur w domowym budżecie. Ale tak każe 
obyczaj, tradycja, którą trzeba uszanować, gwoli której trzeba się zrujnować.

Tymczasem, jeśli chodzi o tradycję, o zachowanie ceremonji religijnej, to 
chyba wystarcza spotkać tę wysoce podniosłą uroczystość świąteczną jajkiem  
i chlebem powszednim. Bo zresztą, zdaje mi się, że patrząc na rzecz wzrokiem 
prawdziwie religijnym ten cały proces przygotowań świątecznych, przypadający 
właśnie w dniu wielkiego tygodnia, ten prawdziwy zapał w kierunku zaspokojenia 
instynktów kulinarnych nie zgadza się z pojęciem czci dla tych dni Wielkich, pro-
fanuje ich znaczenie i uwłacza majestatowi idei męki i zmartwychwstania!

Patrzącemu zaś chłodnem okiem na te wszystkie zabiegi przedświąteczne, 
na to podniecenie ogólne, wywołujące chaos, gwar, zmięszanie, zdaje ci się, że szał 
jakiś ogarnął ludzi, w którym oni znajdują rozkosz, zadowolenie swych zmysłów 
i pragnień. 

Ha, a może to też potrzebne na świecie, jak i dużo innych nie całkiem mą-
drych rzeczy!

Odnośnie do świąt samych, to te poza deszczem i straszliwą wichurą w nocy 
z soboty na niedzielę – przeszły w Kaliszu przyjemnie i cicho; a ciszej niż zwykle 
o tyle, że dzięki umiejętnym zarządzeniom władz miejskich nie było w tym roku 
tego niemiłego strzelania, które poprzednimi laty trapiło ludzi ustawicznym hu-
kiem w ciągu z górą tygodnia, bo rozpoczynało się już od niedzieli palmowej. Za-
korzenił się był bowiem ten zwyczaj szczególniej wśród młodzieży ulicznej, która 
uczyniwszy sobie zabawę-sport ze strzelania, znajdowała przyjemność w strasze-
niu i denerwowaniu ludzi, przynosząc nieraz sobie szkody cielesne, a starszym lu-
dziom krzywdy na zdrowiu. 

Dużo już zrobiono w mieście w celu usunięcia panującego chaosu i rwete-
su, spowodowanych spotęgowanym ruchem zolbrzymiałego nagle miasta. Gdy-
by więc jeszcze sama ludność w całej swej masie zbudziła w sobie dążenie do 
przeistoczenia się w społeczeństwo bardziej kulturalne, to wtedy naprawdę Ka-
lisz wszedłby na tory właściwe miastu wielkiemu postępowemu. Dotąd bowiem 
pomimo swej terytorjalnej rozciągłości zdradza on wciąż swe parwenjuszowskie 
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maniery i czyni ze siebie naprzekór dawnemu kochanemu Kaliszowi – miasto 
ciężkie niesympatyczne. 

Bo tak prawie cała ludność, co się zbiegła na arenę życiową kaliską, nie my-
śląc o niczem innem, tylko o wyzyskaniu każdej chwili życia na własną korzyść, 
zewnętrznie przedstawia z siebie nie zbiór istot myślących i działających celowo, 
a tłum, masę nie-/karną, przybraną w niekulturalną, niekształtną szatę swej pier-
wotności, która razi i czyni objawy życia miejskiego szorstkiemi, niezgadzającemi 
się z pojęciem dzisiejszych wymagań człowieka cywilizowanego.

Ruch też miejski uliczny wskutek tego jest niesforny, nieogładny, ślepy i ciężki.
Niema tej lekkości i zręczności w chodzeniu i mijaniu się, jakie cechują więk-

sze miasta. Tłok na chodnikach i zawadzanie w przejściu innym, śpieszącym do 
celu swojego spotyka się czasem co chwila.

Ludzie ci widać nie myślą o tem, że ulica, chodnik ma służyć do swobodne-
go przechodzenia każdemu, a nie do narad, wypoczynku i rozmyślań jednostek. 
A jednak podobne tamowanie ruchu ogólnego należy do zwyczajnych wydarzeń. 
Nie dość na tem. Zdarza się bowiem, iż na chodnikach osoby, z pozoru wygląda-
jące na inteligentne, zatrzymują się gromadami, prowadząc dysputy i flirt, na które 
zdaje się ulica jest miejscem wcale nie odpowiedniem. Człowiek też nie przyzwy-
czajony do podobnych zawad po drodze i nie chcąc się narażać na rozpychanie się 
i na odbieranie szturchańców, musi nieraz omijać owe przeszkody, brnąc środkiem 
ulicy, o ile ta ostatnia znów wolna bywa od ruchu kołowego. 

Wszystko to więc nie jest oznaką wielkomiejskości i czyni z Kalisza zacofany 
partykularz, z czemu mu wcale nie do twarzy.

Ogółem rzecz biorąc, miastu naszemu brakuje dużo tego szyku i poloru, ja-
kimi słynął nasz dawny wprawdzie mały, ale elegancki, sympatyczny Kalisz, któ-
ry jakby wstydząc się dzisiaj wyrośnięcia na jego ciele niesmacznego nowotwora, 
ukrył twarz swoją pod fałdą opszernego płaszcza, skrojonego na formę przeobra-
żonego tym nowotworem olbrzyma. 

Brak tego szyku uczuwać się daje dotkliwie nie tylko na ulicy, ale i w zetknięciu 
się bliższem z nowożytną sferą miasta naszego, mianowicie w dziedzinie handlu.

Są zakłady, gdzie spotka cię źle zrozumiana obojętność we własnym intere-
sie danego zakładu. Gdy nie jesteś natrętnym i czekasz cierpliwie na swoją kolej, 
odbierasz w nagrodę lekceważenie swej osoby, wyrażające się w omijaniu cię i za-
łatwianiu wedle upodobania później przybyłych. Piszącemu zdarzyło się to w po-
ważnym skądinąd sklepie artykułów spożywczych.

Rzecz małej wagi, ale zapytać nie wadzi, czy wobec dążeń do równoupraw-
nienia kobieta ma mieć koniecznie pierwszeństwo w załatwianiu sprawunku swo-
jego bez względu na to, iż może ów pierwej przybyły mężczyzna ma czas bardziej 
obliczony, aniżeli później zjawiająca sie do sklepu dama.
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Zachowanie podobnej rycerskości wobec kobiety jest odpowiedniem w sa-
lonie, ale nie w handlu, a zresztą należałoby się przynajmniej zadość uczynienie 
pomienionemu w kolei mężczyźnie oświadczeniem mu: „Przepraszam niech pan 
pozwoli załatwić najprzód tę panią”.

▌ Wczasy Kaliskie. VIII. 
▌ [Nr 104, 8 maja 1912, s. 1]

Przymieramy często z głodu wrażeń estetycznych i ostatniemi czasy zada-
walać ten głód musieliśmy darami odmładzającej się natury, która zaanonsowaw-
szy ciepłem swem tchnieniem przybycie zwycięzkiej mile zawsze witanej wiosny, 
obecnie jednak i ona również nas zawiodła, bo zasępiwszy swe oblicze chmu-
rą nieubłaganego chłodnego grymasu, zamiast czarownych wzruszeń sprawiała  
w nas niesmak i niezadowolenie.

Otacza więc nas w około bezbarwna zwykła monotonja codziennego ży-
cia, pozbawiona wszelkiej żywszej duchowej podniety, która, pojawia sie czasem 
w postaci różnej barwy koncertów, odczytów i zdarzających się niespodzianie te-
atralnych przedstawień.

W kierunku tym wdzięczność zaiste należy się Towarzystwu Muzycznemu, 
którego dzielny i energiczny Zarząd czynił prawdziwie heroiczne w bieżącym se-
zonie wysiłki, aby dostarczyć nam choć od czasu do czasu pożądanej umysłowo-
-estetycznej rozkoszy, ale niestety, wysiłki te, godne istotnie uznania, a w treści 
swej nader obfite i pełne urozmaicenia, dawały materjalnie rezultaty przeważnie 
małe, zniechęcające do dalszej pracy i zabiegów około krzewienia w ludzkości za-
miłowania sztuki i pojęć o pięknie duchowem.

Jak okazuje się bowiem, inteligentniejsza sfera miejscowego społeczeństwa, 
odczuwająca ów głód duchowy, liczy zbyt małą cząstkę ludności, niewystarczają-
cą na poparcie w szerszym zakresie usiłowań ludzi dobrej woli utrzymać w Kali-
szu na właściwym poziomie kult piękna i sztuka i dla tego teatr nawet traktowany 
bardziej serjo nie doznaje powodzenia i dłuższego żywota w Kaliszu zapewnieć 
sobie nie może.

Ogół pochłonięty jest walką o byt, o interesy materjalne, które prawda są 
i być powinny główną stroną naszego życia, ale zdawałoby się, że poza nią po-
żądanem też jest zaspokojenie potrzeb, stanowiących estetyczną stronę życia 
człowieka.

Tymczasem wśród 60,000 ludności miasta popęd w kierunku tym nie zdra-
dza szerszego rozmachu, objawy pragnień estetycznych zarysowują się dość nikłe, 
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gdyż masy nie rozumieją jeszcze potrzeby piękna i zadawalają się bardziej ulotne-
mi przyjemnościami, bardziej trywialnemi i drastycznemi wrażeniami, które nie 
kształcą umysłu i serca, lecz podniecają wyobraźnię i drażnią zmysły.

Zresztą większość tłomaczy się biedą ogólną, która nie pozwala na zbyt-
ki, wykraczające po za obręb codziennych potrzeb, a jednak niejeden wydaje 
więcej, niż można, na przyjemności poza domowe, na te właśnie rozrywki bez 
treści głębszej, które wszakże cieszą się powodzeniem i rozwijają się w Kaliszu 
pomyślnie.

Są wreszcie tacy, którzy wymagają rzeczy wielkich, prawdziwych uczt o wy-
kwintnym smaku, a gardząc biesiadami średniej miary, nie baczą na to, iż uczty 
pierwszorzędne zdarzać się na co dzień nie mogą; byłyby one po nad siły nasze 
i dla częstego i powtarzania zbrakłoby wreszcie odpowiednich czynników; po-
pierając zaś zamiary i usiłowania o skali mniej wygórowanej, ale godnej poparcia, 
przyczyniamy się do postępu sztuki, bo dajemy jej przedstawicielom, posiadają-
cym często zadatki rzeczywisćie artystycznych zdolności i pragnącym godnie słu-
żyć sztuce i jej ideałom, sposobność rozwinięcia swych skrzydeł do lotu wzwyż,  
a przez to wzbogacenia szeregów ludzi, niosących swą służbę przed ołtarz piękna 
i odtwarzających nam widome obrazy tego piękna w życiu duchowem człowieka. 

Swoją drogą zaznaczyć przy tej sposobności trzeba, że sztuka u nas jest istot-
nie drogą w znaczeniu taksy za prawo korzystania z jej wzorów, gdyż ceny miejsc 
w teatrze, przynajmniej względnie do ogólnej zasobności mieszkańców miasta, są 
zbyt wygórowane. Dużo jest ludzi mniej zamożnych, miłujących sztukę i rozumie-
jących ją, którzy przeto pragnęliby bardziej często odwiedzać salę teatralną, czy 
koncertową, lecz zrażają ich imponujące swą powagą liczby cyfrowe, widniejące 
na afiszach, a oznaczające cenę krzeseł ustawionych na sali. Skutkiem tego więc 
ludzie tej kategorji obojętnieją dla teatru i omijają go stale.

Sądzę, że sprawiedliwem i bardziej praktycznem byłoby taksę pomienio-
ną obniżyć możliwie, co przyczyniłoby się znakomicie do większej popularyzacji 
sztuki, a rezultaty dawałyby też same skutkiem wyprzedaży miejsc w sali teatru lub 
koncertu. 

Zresztą ceny miejsc możnaby ustanowić dwojakie, stosując taksę wyższą  
w razach nadzwyczajnych, jak to się dzieje przecież w miastach większych, gdzie 
np. w teatrach opery ceny miejsc są wyższe, aniżeli na innego rodzaju przedstawie-
niach teatralnych i koncertowych. 
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fot. 17. Ulica Górnośląska (d. Nowo-Wrocławska), 1956, fot. A. Żaryn, 
reprodukcja dzięki uprzejmości A. Tabaki i E. Żaryn.
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▌ Wczasy Kaliskie. IX.  
▌ [Nr 108, 12 maja 1912, s. 1-3]

Nudnem jest nad wyraz, bo nieciekawem powtarzanie oklepanych frazesów 
i omawianie przebrzmiałych tematów.

Niezbita to prawda! Wyjątkiem z tej ogólnej reguły jednak pomiędzy innemi 
jest wiecznie nowa, wiecznie młoda i wiecznie interesująca zaiste kwestia wiosny, 
o której i z powodu której tyle się zawsze mówi i pisze, a nigdy tego nie jest za-
wiele. Zawsze ona była i będzie nieprzebraną skarbnicą myśli dla poety, uczonego  
i obserwatora życia, z której na rozmaite sposoby czerpać można materiały do 
studjów, rozpraw i gawędy.

To też i w danej chwili z okazji wiosny nasuwają się pod pióro rozliczne 
uwagi i spostrzeżenia w prawdzie nie poetyczne, ani nie naukowe, lecz dotyczące 
kwestii zwykłych, codziennej prozy życia, a jednak z nadejściem wiosny przypo-
minające się bardziej natarczywie i wyraźnie. 

Przedewszystkiem więc na porządku dziennym powstaje poruszana już nie-
raz w „Gazecie Kaliskiej” kwestja ubierania balkonów w rośliny i kwiaty. Myśl to 
piękna, iście wiosenna i przyobleczenie jej w szatę rzeczywistości byłoby bardzo 
pożądanem ze względu na estetykę i ożywienie widoku ulicy miejskiej, która nas 
nuży są monotonją i martwotą murów. Ale wprowadzenie w czyn tego arcysym-
patycznego zamiaru wywołuje z kolei inną dość poważnego znaczenia kwestję po-
lewania tych kwiatowych wiszących ogrodów.

Przy naszej ogólnej niedbałości o zachowanie względów publicznych i po-
szanowanie cudzej własności, polewanie kwiatów, a nawet zwykłe porządkowanie 
mieszkań, graniczących z balkonami, odbywa się nieostrożnie, nieuważnie tak, iż 
często przechodzeń niewinny narażony bywa na niespodziewany „śmigus”, który 
już w najlepszym razie przynosi mu krzywdę materialną przez poplamienie, znisz-
czenie jego ubrania. 

Z tego względu należałoby pragnąć, aby wydanem zostało stanowcze rozpo-
rządzenie co do czasu, w którym pozwala się na zlewanie i mycie balkonów oraz 
podlewanie urządzanych przy balkonach kwiatówych grządek. 

Drugą bardzo ważną kwestją wiosenną, o której mówić zamierzam, to spra-
wa poszanowania tak drogiej dla mieszkańców zachodu rzeczy publicznej, jaką są 
dla nich plantacje miejskie.

Tam każdy je kocha i otacza opieką; szczyci się niemi i wszelkie uszkodzenia 
uważa za grzech, za zniewagę uczynioną dziełom natury, sztuki i piękna.

U nas, niestety, patrzy się na to inaczej. Plantacje, jako rzecz publiczna, są 
własnością każdego; więc każdy ma prawo do korzystania z nich po swojemu  
i wedle swego upodobania. 
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Wysoce oceniając podjęty nadzwyczaj etyczny w tym razie krok wielce sza-
nowanego prezydenta miasta, a wyrażony w jego odezwie, ogłoszonej w „Gaze-
cie Kaliskiej” do mieszkańców miasta, do młodzieży zwłaszcza, polecającej ich 
uwadze całość i nietykalność plantacji, musimy przypomnieć, iż zbrodnią jest ka-
rygodną psucie i niszczenie wszelkich krzewów i roślin jak w uroczym parku na-
szym, tak i w ogóle miejskiej roślinności. Myśmy to czcić i ochraniać całemi siłami 
powinni; tymczasem nie tylko, iż tego nie czynimy, naśladując sąsiadów zachodu, 
lecz wprost dziki wandalizm protegujemy w ludziach, nierozumiejących swych 
czynów. Bo niedość, że dziatwie, niszczącej te skarby natury, rodzice i opiekuno-
wie nie zwrócą uwagi na ich psoty, owszem ileż to razy się zdarza, że starsze osoby 
z pośród inteligencji zachęcają jeszcze dzieci do zerwania kwiatu czy gałązki ja-
kiejś rośliny, nie bacząc na to, że dają zły przykład; bo gdyby w mieście, liczącem 
dziś z górą 60000 ludności, każdy zerwał dla siebie jakąś jedną gałązkę drzewa czy 
krzewu, to w coby się obróciły nasze całe plantacje bynajmniej nie nazbyt na duże 
miasto bogate.

Na ludzi prostych, nieumiejących szanować dobra cudzego jest kara, jest 
policja, ale jakaż jest rada na ludzi inteligentnych, którzy dają maluczkim przykład 
niekulturalności?

Och, ta nieszczęsna niekulturalność nasza!
Jakże ona czyni to życie społeczne szorskiem i niemiłem.
Z przykrością wciąż do niej powracać trzeba i mówić o niej, bo choć to boli 

i gniewa, ale że kropla wody padająca na kamień wyźłabia w końcu w nim ślady, 
sądzić można, że ciągłe powtarzanie i nawoływanie do postępu zbudzi wreszcie 
sumienie nasze i uczyni je przystępniejszem do wyczuwania błędów naszej nie-
ukulturalności. 

A objawia się ona na każdym kroku nieomal: w niedbalstwie wszelakiego 
rodzaju obowiązków w lekceważeniu form najzwyczajniejszej grzeczności w sto-
sunku do ludzi mniejszego znaczenia w społeczeństwie, w nadużywaniu jego de-
likatności i cierpliwości i t.d.

Zwyczaj spóźniania się zawsze i wszędzie – to już nieodzowny nasz przywi-
lej, który ma należeć do dobrego tonu, a w rzeczywistości jest on oznaką niekul-
turalnego lekceważenia innych, zabieraniem im drogiego czasu na nieprodukcyjne 
wyczekiwanie. Czas przecież to pieniądz; a ileż to jednak się go marnuje i traci nie-
potrzebnie skutkiem niepunktualności ogólnej. Żadne zebranie, żadne przedsta-
wienie publiczne nie rozpoczyna się w terminie, bo – na czas oznaczy większość 
uważa za właściwe nie pośpieszyć. 

Całe godziny nieraz upłyną, zanim zbierze się ogół – jeżeli ma to miejsce  
w dzień świąteczny, tłomaczy sobie, że ten i ów nie ma dziś nic innego do roboty. 
Tymczasem zapominamy, że w święto niejeden ma do załatwienia swoje osobiste 



83▐

czysto sprawy, których w dzień zawodowej pracy uskutecznić nie może i składa 
je na niedzielę.

Ale, wracając znów na temat wiosny, musimy zauważyć, że ta czarująca, po-
etyczna część roku, obecnie wcale nie jest radosną. Chłodna, a głównie sucha, co 
źle wróży o przyszłości. 

Nasza matka ziemia wysuszona i spalona w roku przeszłym, gwałtownie do-
maga się wilgoci, a w tym czasem ciepłych, wiosennych odżywczych deszczów jak 
nie ma, tak nie ma. Orka w polu i siewy spóźniają się, skorupa ziemi spopielała,  
z miejscami skamieniała od słońca i mrozów, stała się bezpłodną. Stąd smutne 
horoskopy przed nami, gdyż susza powtórzona w tym roku groziłaby widmem 
nowego nieurodzaju i klęski.

Drożyzna na wszystkie artykuły codziennej potrzeby rośnie i trapi ludzkość 
nad wyraz, a wśród tej drożyzny dominuje w Kaliszu mieszkaniowa. 

Gdzie indziej robi się cośkolwiek, by ją złagodzić. U nas przeciwnie. Narze-
kamy na kamieniczników i na tem poprzestajemy. Narzekanie to kwestji bynaj-
mniej nie rozwiąże, boć i utyskiwania nasze względem właścicieli domów nie mają 
racji, gdyż od nich też wymagać nie można, aby dawali nam odpowiednie lokale 
po cenach krzywdzących ich względy majątkowe. Są inne sposoby samopomocy, 
o których wiele mówiono, gdy je w swoim czasie „Gazeta Kaliska” w N rze 3,  
z roku przeszłego poruszyła. 

Radzono więc dużo, a nawet w dniu 2 lipca odbyło się szumne zebranie, któ-
re zainicjowało kwestję zorganizowania Towarzystwa budowy tanich mieszkań,  
i w tym celu wybrało komisję z kilkunastu osób złożoną dla opracowania ustawy  
i przedstawienia jej na następnem zgromadzeniu. 

O, bo my do tworzenia coraz nowych Stowarzyszeń bardzo jesteśmy po-
chopni! Zaraz przecież ustawiamy posady prezesów, sekretarzy, radców i t. d. To 
się nam bardzo podoba i jest do twarzy, gdyż jak Mickiewicz powiedział, że „pies 
bez ogona, to jak (szlachcic) polak bez urzędu!”.

Otóż, jak mówię, wybrano komisję; zostaliśmy więc na razie radcami komite-
tu, a i to dobre na te ciężkie czasy. Od tej chwili upłynął już rok prawie i… cicho.

Ale, o cóż chodzi? Wszak komitet istnieje; zrobiono więc wszystko, co zro-
bić wypadało. Spoczęliśmy na laurach i basta!

Po załatwieniu zaś sprawy ostatecznie moglibyśmy spaść z ciała i byłoby nie-
jednemu przykro. 

A, że mieszkań tańszych nie mamy, to trudno. I tak przecież jakoś żyjemy, 
pocieszając się tem, że mieszkania jeszcze droższe być mogą i że wreszcie ludzie 
biedni, głównie urzędnicy wydają na wynajem lokalu trzecią część, a nawet poło-
wę swej gaży rocznej, ale co to szkodzi, niechaj oszczędzają na chlebie i książce  
i – broń Boże nie chodzą do teatru.
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▌ Wczasy Kaliskie. X. 
▌ [Nr 119, 26 maja 1912, s. 2.]

Jesteśmy pod świeżem wrażeniem smutnego nad wyraz wypadku utonięcia 
młodej, wstępującej dopiero w życie, dziewczyny, która nie zdoławszy jeszcze za-
znać goryczy i istotnych niepowodzeń, bo zaledwie znalazłszy się na progu życia, 
targnęła się na nie. 

Smutne, bolesne, przygnębiające sprawia wrażenie taka nagła przed czasem 
ucieczka od tego życia, które pomimo wszystko, zdaje się, ma w ogóle dla człowie-
ka urok, tembardziej zaś dla młodziutkiej istoty, przed którą jest jeszcze nadzieja! 
A jednak! Dziwna zagadka – człowiek i ileż to różnych myśli nasuwa się pod pió-
ro, wobec tej zagadki, a tem bardziej wobec wstrząsającego uczuciami faktu – po-
zbawienia się życia.

Bo jeżeli ktoś, przeszedłszy pół drogi swej, znalazł na niej tylko ciernie, bóle 
i zawody, zniechęca się do dalszej próby, to jeszcze jest do wytłomaczenia, że nie 
mając odwagi i siły do dłuższej walki, powiada sobie „dość mam życia tego!”

Ale gdy młody, co zaledwie żyć poczyna, dla którego „wczoraj” jeszcze nie 
istnieje, a „dzisiaj” dopiero chwilę jedną stanowi, stawia sobie podobne ultima-
tum, jest ono wtedy prawie niepojętem, trudnem do rozwiązania i każe przypusz-
czać zwyrodnienie, brak wiary w sobie i trwogę przed przyszłością, obawę czy 
niechęć do pracy.

A gra tu zwykle bardzo wielką rolę wstyd fałszywy, źle pojęta ambicja i próż-
ność.

Ileż to młodych ludzi w swej próżności marzy o wybiciu się po nad poziom,  
o zrobieniu w świecie karjery, zapewniającej im co najważniejsze i, jak im się zdaje – 
bez wielkiej pracy wygodne życie?

Tacy więc marzą o o zdobyciu patentu wykształceniowego nie przez miłość 
do wiedzy, a przez próżność i przez chęć dogodzenia swym instynktom użycia, 
nie bacząc na to, że do tej upragnionej karjery wiedzie droga nie łatwa, wiedzie 
droga pracy naukowej, w której nie jeden z nich sprostać nie może, do której on 
nie ma powołania. 

Z tego powodu iluż podobnych niepowołanych osiada na mieliźnie, prze-
pada już w wyższych klasach szkół średnich? Rodzi się więc w takim osobni-
ku gorycz i niezadowolenie, staje się z niego malkontent, którzy marzenie swo-
je o wyższej karjerze redukuje do stopni niższych; lecz gardząc pracą i stanem 
skromnego, a pożytecznego stanowiska gdzieś przy warsztacie, szuka jej na polu 
łatwiejszem i zadawalającem jednakże jego próżność i ambicję – na polu pracy 
biurowej.
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Tu przekonuje się niebawem, że jego wiedza i zdolności również nie wystar-
czają do dojścia możliwej karjery; a jednak zamiast być dobrym rzemieślnikiem  
i pracować z korzyścią dla rozwoju przemysłu krajowego, woli klepać biedę, pozu-
jąc na człowieka „z towarzystwa”.

Iluż wreszcie jest takich, co niemając odwagi wstąpić w szranki bojowni-
ków młota, kielni, czy innego praktycznego w życiu godła pracy bardziej pro-
dukcyjnej, chwyta się najostatniejszcze środka rozstrzygnięcia kwestji – kuli re-
wolweru. 

W podobnie drastycznym stosunku do życia coraz dziś częściej stawają  
i kobiety. Zamiast imać się bardziej intensywnej pracy zawodowej, one też coraz 
więcej cisną się do posad biurowych, do posad mniej kłopotliwych, mniej wyma-
gających, a dających, prawda marny, ale bądź co bądź jaki taki sposób egzystencji.

Taką pewno pobudką kierowała się nieszczęśliwa ofiara Prosny, która nad 
inną pracę przełożyła biuro. Narazie jednak pracowała darmo, nie mając pewno-
ści czy i kiedy otrzyma upragnioną gażę. Skromną była i poczciwą dziewczyną, ale 
słabą i bojącą się widocznie trudu. W domu tym czasem bieda dokuczyła i żądano 
od niej pracy, zarobkowania, pomocy. Wykolejona więc i przyprowadzona do roz-
paczy uległa szałowi – zapomnieniu w nurtach rzeki. 

Szkoda młodego życia, które mogło swe siły ofiarować społeczeństwu przez 
wybór innej pracy i innego sposobu zużytkowania swych dobrych przymiotów, 
które przyznają jej ci, co ją bliżej poznali. 

A wszak, pomimo może trudnych warunków życia, rąk do pracy zawsze po-
trzeba. I znaleźć ją każdy może. Trudno uwierzyć, aby młody człowiek nie mógł 
zarobić na swe utrzymanie i aby niemożność znalezienia pracy była powodem od-
bierania sobie życia. Kraj tak bardzo przecież potrzebuje uczciwych i pracowitych 
ludzi, trzeba tylko chcieć pracować, nie gardzić żadną pracą – nie być próżnym!

Praca uszlachetnia, ale i człowiek szlachetny podnosi ją i upięknia. źle zrozu-
miany wstyd i ambicja fałszywa sprawiają to, że praca wszelka jest w pogardzie, że 
przemysł, handel i rzemiosła są u nas w kolebce – w zaniedbaniu. Jakże to często 
słyszeć się daje, że młodzieniec ucieka z terminu od majstra, bo się wstydzi być 
szewcem lub krawcem; uczeń rzuca drukarnię, bo mu ubliża być zecerem i – idzie 
na pisarza, lub buchaltera. 

Stąd przemysł i rzemiosła kuleją i upadają; stąd w kraju bieda, zastój i niedo-
łęstwo, co wyradza niezadowolenie, sprowadzające ludzi na manowce. 

Mówimy i piszemy dużo o równości, o demokratyzacji i o uspołecznieniu, 
a w czynach jesteśmy wciąż wstecznikami, utrzymującymi kraj w błędnem kole 
przesądów i frazesów.

źle jest, bardzo źle, a tak być nie powinno, bo to przynosi ogólną krzywdę 
społeczeństwu całemu i pogrąża kraj w chaos i zacofanie. 
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▌ Wczasy Kaliskie. XI.  
▌ [Nr 129, 9 czerwca 1912, s. 1-2]

Miasto nasze, dzięki pracowitemu zarządowi swemu pod umiejętnem kie-
rownictwem prezydenta p. Bukowińskiego, zyskuje wciąż potrosze różne ulepsze-
nia, które nadają mu ładniejszą szatę.

Do rzędu takich ulepszeń w pierwszej mierze zaliczyć trzeba przyprowadze-
nie do porządku bruków, które zwłaszcza na bardziej ruchliwych ulicach przed-
stawiały obraz smutny. Obecnie je wyrównano do czasu ułożenia później nowego, 
bardziej postępowego bruku z tak zwanego kamienia kostkowego.

Nowy ten system zastosowano obecnie na ulicy Rzeźniczej, która przybrała 
przez to przyjemniejszy wygląd; następnie zaś takiż bruk kostkowy zastąpi stary 
dawniejszy bruk z kamienia zwyczajnego na ulicy Sukienniczej, na przestrzeni od 
Rzeźniczej do mostu Trybunalskiego.

Znakomitem udogodnieniem dla ruchu przechodniów, niewymownie za to 
wdzięcznych, są też położone chodniki około cmentarzy i obok szpitala św. Trój-
cy, gdzie do niedawna podczas deszczu lepiej było przechodzić środkiem ulicy, 
aniżeli brnąć improwizowanym chodnikiem gliniasto-piaskowym.

Chodniki więc są rzeczą bardzo piękną i pożyteczną, ale musimy tu zrobić 
jedną uwagę, którą prawdopodobnie podzielą czytający te słowa, choć nie wszy-
scy znajdują ją godną zastanowienia. Uwaga ta dotyczy „interwałów” chodniko-
wych, czyli przerw pomiędzy niemi, mianowicie przed bramami wjazdowemi. 
Na niektórzy ulicach przerwy owe powtarzają się tak często, że dla niejednego 
przechodnia, lubiącego ruch prędki lub spieszącego się dla braku czasu, stano-
wi niemiłą przeszkodę w chodzeniu, zwłaszcza, że często przerwy te są niedbale 
utrzymywane przez właścicieli odnośnych posesji i zmuszają co chwila przechod-
nia do zmiany tempa ruchu, co wcale go nie ułatwia, ale tamuje. Czyżby nie czas 
było, aby w mieście naszem zapomniano o tych „interwałach”, właściwych może 
gdzieś w zacofanym partykularzu, lecz nie w większym grodzie, do jakich należy 
już dzisiaj Kalisz? Czyż ostatecznie położenie przed bramami granitowego chod-
nika lub wreszcie ułożenie go z szerokich, płaskich, równych kamieni zrujnuje 
obywatela naszego?

Drugim etapem w postępie gospodarki miejskiej w roku bieżącym było usu-
nięcie z głównego rynku miejskiego straganów i kramów z towarami różnego 
rodzaju, przez co ten ważny punkt miasta stał się bardziej otwartym i czyściej 
wyglądającym. Gdy zaś nastąpi zapowiedziane zadrzewienie dawnego placu stra-
ganowego, to miejscowość ta przedtem zacieśniona i niemiła będzie naprawdę 
przyzwoitsza i – co najważniejsze – hygjeniczniejsza. Stragany na razie przenie-
siono na ulicę Rybną; w rzeczy samej bowiem, Kalisz, ciasno zabudowany, nie ma 
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całkiem swobodnego miejsca na ustawienie wspomnianych kramów. Ale i ulica 
Rybna, mówiąc prawdę, niebardzo będzie odpowiednia na stałe siedlisko dla tych 
przenośnych magazynów. 

Jest naprzód stanowczo za wązka, a wskutek umiejscowionego tam handlu 
rybnego przy większem jego ożywieniu w czasie np. świąt Bożego Narodzenia, ruch 
na niej będzie bardzo utrudniony, a nawet może sprowadzić zamieszanie i wypadki; 
powtóre zaś urządzenie handlu straganowego w alejce nad samą rzeką będzie w cza-
sie zimowym nader przykre, a wrazie ślizgawicy może być nie zupełnie bezpieczne.

Czyby nie było już najbardziej właściwem przeznaczyć pod ustawienie stra-
ganów część Nowego Rynku, czyli placu św. Mikołaja, po prawej stronie, licząc od 
mostu Kanonickiego.

Luźną, bo może jeszcze nie na czasie zrobimy tu jednak uwagę, że owe stra-
gany w ogóle czynią wrażenie anachronizmu i winny być zastąpione przez pobu-
dowanie w miejscu odpowiedniem hali targowej, co przyczyniło by się do raz na 
zawsze uregulowania i uporządkowania drobnego handlu przedmiotami codzien-
nego użytku, usuwając jednocześnie z oblicza miasta niesympatyczny, nieefektow-
ny widok różnych tego rodzaju budek i urządzeń.

Kończąc uwagi w kwestii budek targowych, zmuszeni jesteśmy powtórzyć tu 
zdanie, jakie słyszeć się daje ze strony ogółu, co do budki postawionej przy wej-
ściu z parku do alei przy ul. Józefiny.

vbnmDalej wreszcie dzięki Zarządowi miasta na sympatycznym i pięknym 
naszym placu św. Józefa istniejący zdawna skwer ale zapuszczony i zaniedbany zo-
stał obecnie gruntownie odrestaurowany i rozszerzony.

Pożądanem byłoby jednak, aby na skwerze postawiono parę ławek, dających 
możność chwilowego odpoczynku i odetchnienia świeżem powietrzem osobom 
przechodzącym, starszym lub osłabionym, nie mogącym się uciekać do dalszych 
wycieczek.

Pragnąć trzeba, aby podjęte w kierunku zadrzewienia miasta prace i usiło-
wania umiano ocenić, uszanować i podtrzymać. Dotąd bowiem o, zgrozo! Społe-
czeństwo nasze miast starać się popierać dobre zamiary, mające na celu estetykę 
i hygjenę, zda się, gotowe było zniszczyć wszelką wegetację roślinną, która wedle 
pojęć niekulturalnych ludzi, służyć ma jedynie do chwilowej zabawki, a co w grun-
cie rzeczy nazwać trzeba chęcią zadowolenia instynktów dzikiego wandalizmu  
i zakorzenienia w człowieku zwyczaju nieposzanowania cudzej własności.

Z powodu właśnie ostatnich świąt, mamy do zanotowania podobny przy-
kład takiego „zielonego barbarzyństwa”. Z boleścią prawdziwą patrzyło się na 
masę ogromnych gałęzi, ba, nawet na całe młode drzewka gdzieś powyłamywa-
ne, któremi poumajano drzwi, ganki i ściany licznych domów w mieście na znak 
„Zielonych Świątek”.
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I czyż naprawdę uroczystość Zielonych Świątek potrzebuje bezwarunkowo 
udowodnienia swej nazwy przystrajaniem domostw skazanemi na śmierć przed-
wczesną drzewinami, oraz przez amputację większym drzewom ich członków? 
Czyż nie dość nam widzieć dowody tego pięknego wiosennego święta w zielo-
ności całej przyrody, uśmiechającej się swemi przecudnemi barwy do życia – do 
słońca?

Czyż koniecznie w tym celu trzeba psuć, niszczyć roślinność naszą, zamiast 
w sposób naturalny starać się ubierać place, podwórza i ulice przed swojemi do-
mami przez urządzanie alejek, ogródków, przez sadzenie na wolnem miejscu 
drzew i krzewów.

Wyjątek stanowić tu może ubieranie świątyń, oraz miejsc publicznych ad hoc 
większych uroczystości, obchodów pamiątkowych i innych niezwykłych wydarzeń. 
Wtedy bowiem robi się to przez cześć dla celu z zachowaniem ostrożności i warun-
ków nie robienia krzywdy w lasach z wiedzą i pod kontrolą kompetentnych ludzi.

Urządzanie zaś przez mieszkańców miasta „Zielonych Świątek” dzieje się 
niezwykle w sposób szkodliwy dla roślinności.

Cóż jednak pomogą nawoływania w pismach do oszczędzania i pielęgnowa-
nia roślinności naszej? 

W najlepszym razie odpowiedzą nam, że wszakże owe gałęzie i drzewka 
wzięto nie z plantacji miejskich, ale z prywatnych własności lub z miejsc przydroż-
nych i tem zakończą kwestję.

Jak gdyby to było zupełnie prawidłowem-a nie zbrodnią w stosunku do 
przyrody, do roślinności, której u nas tak niewiele, a która skutkiem zdarzającej się 
wprost czasem rabunkowej gospodarki na terenach prywatnej posiadłości coraz 
bardziej maleje i nawet zanika zupełnie. 

▌ Wczasy Kaliskie. XII.  
▌ [Nr 146, 29 czerwca 1912, s. 1-2]

Miasta cichną, puścieją i zbliża się w swej niepowstrzymanej biegiem czasu 
fali życia coroczny moment rozpoczynający dla jednych dłuższy okres słodkiego 
„far niente”, dla innych przedstawiający bardziej odpowiednią chwilę do szukania 
dróg zbawiennych, celem wzmocnienia nadwątlonych pracą sił fizycznych, lub 
pokrzepienia skołatanych zawrotnym wirem nerwów; dla innych wreszcie jest to 
chwila rozpoczęcia nowych bojów, nowych usiłowań o zdobycie placówek na te-
renie nieustannej walki o byt, o przyszłość. Jednem słowem, zbliżył się ten okres, 
wakacjami zwanym, a w bardziej ogólnem znaczeniu określający się charaktery-
stycznym terminem „martwy sezon”. Hasłem, wstępem do niego jest właśnie  
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w obecnej chwili zamknięcie roku szkolnego we wszystkich zakładach naukowych 
i – co zatem idzie – wyludnienie miasta z drogiego nam, ukochanego przez ogół 
żywiołu młodzieży szkolnej, tego młodego pokolenia, mającego w niedalekiej 
przyszłości zasiąść z nami do pracy u podstaw, a może i wyrugować z nas niejed-
nego z placówki przezeń zajmowanej, na której – „ty już jesteś za stary!”.

Może i dlatego potrosze, lecz więcej przeważnie z powodu wrodzonego 
przywiązania, z powodu miłości do młodzieży i uroku, wywieranego na nas przez 
widok szkolnych mundurów, jakoś tęskno staje się w duszy, kiedy nadchodzi dzień 
pożegnania tej odrodzonej w nich wiosny życia. A z pośród niej największą dozę 
uczuć sympatii i żalu naszego zabiera ze sobą ta część młodzieży, co wyposażona 
w patenty dojrzałości opuszcza nas na długo, może na zawsze. I dla niej to wła-
śnie okres czasu wakacyjny nabiera znaczenia więcej poważnego. Dla niej on nie 
stanowi chwili swobodnego, bez troski, odpoczynku, lecz jest chwilą zastanowie-
nia, chwilą przełomową w życiu młodego organizmu, pragnącego żyć, zdobywać, 
walczyć!

To też większość tej cząstki maturzystów swój czas wakacyjny musi poświę-
cić trudom i zabiegom o zapewnienie sobie możności zdobywania szerszej wie-
dzy, torowania sobie nią dalszej drogi w życiu, a to jest zadanie trudne, wymagają-
cej często wielkiej siły woli, wiary, zaparcia się, poświęcenia.

Nic więc dziwnego, że z takim zawsze gorącem współczuciem żegnamy 
przyszłych „studentów”, życząc im powodzenia i wytrwałości, wlewając w ich ser-
ca odwagę, otuchę słowami Mickiewicza, gdy mówi do młodzieży, że: „Jak piorun 
twe ramię!”. Idź więc, młodzieży, nie zważaj na trudy. Zbrojną swą wiarą, bogatą 
nadzieją, z pieśnią na ustach, idź pomiędzy ludy; niech się twe oczy z przeszkód 
w drodze śmieją.

Bo świat przed tobą wszak stoi otworem i Jemu potrzebne jest twe młode ra-
mię, która zapory – jak ongi toporem węzeł gordyjski – przetnie, skruszy, złamie.

Idź wiosno życia – do życia z zapałem, kwiatami marzeń uwieńczywszy 
skronie i niech ci praca będzie ideałem, ogień miłości niech ci gore w łonie!

Praca – to szczęście, to cel, to przeznaczenie nasze. A tej pracy tak wiele, 
wiele przed nami. I trzeba ją wykonywać z zapałem, lecz wybierać do niej drogi 
trzeźwo, sumiennie i szczerze, inaczej bowiem praca idzie na marne. Widzimy to 
na każdym kroku. Przekonaliśmy się zaś niedawno z okazji aktu zakończenia roku 
szkolnego, jakie rezultaty osiąga praca szkolna, a widzieliśmy to w wystawach prac 
uczniów i uczennic.

Przechodząc z krainy piękna duchowego do sfery działalności codzienne-
go życia, widzimy, ile dobrego, pożytecznego otrzymuje zdawna zaniedbane mia-
sto nasze, dzięki również celowej i ze znajomością rzeczy, prowadzonej obecnie 
gospodarce miejskiej. I choć brak dotąd ustaw samorządnych nie daje całkiem 
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swobodnego pola do rozwinięcie skrępowanych skrzydeł postępu w kierunku 
szerszych zamierzeń onej gospodarki, to jednak dowodzi ona, iż przy dobrej woli 
i szczerych chęciach zrobić dużo można. 

Rezultaty tych dobrych usiłowań już parokrotnie wskazywaliśmy w swych 
artykułach poprzednich i powtarzać ich tu nie będziemy. Przypominamy tylko, że 
pracę zabiegliwą widać na każdym kroku czy to w mieście samem, czy na tere-
nach plantacji miejskich, czy wreszcie w dziedzinie życia i ruchu ekonomiczno-
-handlowego.

Nie chcemy wszelako, aby ocena tych zasług była poczytywaną za chęć i za-
miar chwalby z naszej strony – nie! Pragniemy przez to dodać bodźca, dolać oliwy 
do ognia, zachęcić do dalszej pracy – do wytrwałości w dobrem.

A zawsze wymieniać będziemy te liczne braki i potrzeby, na które zarząd 
miasta powinien mieć zwrócone oczy, a które ogół ma prawo wskazywać jako pil-
ne i domagające się zaspokojenia.

Ot, więc w danej chwili, obok palącej kwestii „Ulicy Dobrzeckiej”, o której 
niedalekiej reformie mamy już zapewnienie ze strony zarządu miejskiego, polecić 
jego uwadze musimy ulicę Wiejską, która jakkolwiek zabudowywa się okazale, lecz 
stan jej ogólny jest smutny. Szczególniej wylot ulicy tej ku wałom przedstawia się 
rozpaczliwie. I czy nie można byłoby skłonić właścicieli odnośnych placów do 
przeprowadzenia ich do stanu możliwego, aby przez to usunąć wstrętny widok 
pokrywających je bagnisk cuchnących, a co ważniejsze usunąć źródło zarazy, jaką 
te bagna zdolne są w sprzyjającej ku temu chwili zionąć na miasto?

Tyle rozprawiamy o uzdrowotnieniu miasta, o względach sanitarnych, o spo-
sobach postępowej asenizacji, ale nie widzimy najelementarniejszych braków pod 
względem zdrowotnym. O, higieno, higieno, czy śpisz, czy jesteś ślepa, że nie ru-
niesz bluźnierstwem na zaniedbanie najpierwotniejszych zasad i warunków twoich 
przykazań

Że praca zaś podjęta niewłaściwie daje marne rezultaty, niechaj posłuży 
choćby wspomniana wyżej ulica Dobrzecka. Pomimo, że przez nią skierowano 
cały ruch komunikacji przewozowej, skutkiem której ulica ta ponosi olbrzymi cię-
żar pracy gatunkowej, ongi Zarząd miejski zamiast odrazu wyposażyć ją w odpo-
wiedni naporowi bruk możliwie wytrwały, zarządził zbudowanie szosy, nie bacząc 
na to, że nawet na traktach szosowych w miejscach bardziej narażonych, władze 
odnośne uciekają się do zamiany szosy na bruk, aby zapewnić tym miejscom więk-
szą wytrzymałość. Rezultat tej niewłaściwości nastąpił bardzo prędko. I oto nowa 
szosa zniknęła, zamieniła się w proch i pył, w drogę prawdziwie krzyżową, wy-
magającą po czasie tak niedługim nowego nakładu, kosztów, które pociągnie za 
sobą przerabianie jej z gruntu pod ułożenie zaprojektowanego już przez obecny 
Zarząd bruku.
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Sprawa ulicy Dobrzeckiej, vulgo drogi szosowej, uparcie nasuwa na myśl 
stan naszych szos i środków komunikacyjnych wogóle. 

Och, ta droga do Konina np.! istną karą za grzechy jest odbywanie po niej 
podróży, a dla biednych koni jest plagą nie do zniesienia prawie. Rozmaitych eks-
perymentów umiejętny woźnica, prawdziwych „salto mortale” używać musi, aby 
bez szwanku w możliwie właściwym czasie dotrzeć do miejsca przeznaczenia. 

Obecnie na tym trakcie zarządzono przeprowadzenie melioracyjnych robót. 
Ale, Boże, zmiłuj się nad tą robotą! Idzie ona „lelum-po-lelum”, jak gdyby od nie-
chcenia. 

Ślimaczym krokiem posuwa się naprzód, bo na miejscu robót pod Kaliszem 
widzimy aż dwu i pół robotników i nieomal aż półtorej furmanki. Cały ten wspa-
niały zastęp, pełny apatycznej ochoty, porusza się i daje znaki życia na szosie swą 
flegmatycznością, nie zabiegając o rozgrzanie się pracą, bo teraz przecież i bez 
tego jest ciepło na dworze. A pan przedsiębiorca, zabiegły w oszczędności, nie 
zwiększa siły roboczej, bo się nie pali, bo… robota i tak się zrobi jeszcze.

18. b.m. znajomy nasz, będący w podróży, znalazł się w Kole i o szóstej rano 
udał się na stację samochodową, chcąc powrócić do Kalisza. Samochód, mający 
wychodzić o tej godzinie, jeszcze nie gotów, bo pan szofer wstał zapóźno i musiał 
jeść śniadanie. Cukiernia (stacja) zamknięta, bo wszyscy jeszcze pogrążeni w bło-
gich objęciach Morfeusza, a tu deszcz leje literalnie. Położenie naszego podróżni-
ka staje się rozpaczliwem, lecz wreszcie o 7-ej samochód daje znak życia, p. szofer 
odzyskuje siły. Następuje wyjazd. Na tem jednak nie koniec, bo na kilka wiorst 
przed Turkiem samochód staje; coś się popsuło, ale na szczęście, to coś dało się 
naprawić. Na zapytanie, czy – gdyby samochód na dobre się popsuł – zwróconoby 
podróżnemu pieniądze na wynajęcie koni, wzruszono ramionami i odpowiedzia-
no, że pieniądze zostały w Kole.

Bardzo to pięknie, lecz jeżeli ktoś jadący samochodem wydał nań ostatnie 
swe pieniądze, co ma wtedy uczynić – to zagadka nie zawsze łatwa do rozwiązania.

Więc znów powtórzymy: och, ta nasza komunikacja!

▌ Wczasy Kaliskie. XIII.  
▌ [Nr 157, 13 lipca 1912, s. 1-2]

Wakacje! Nadszedł więc czas „wywczasów”, z których jednak nie wszyscy 
korzystać mogą. Nie wszystkich stać na wyjazd dalszy do miejscowości klimatycz-
nych, a choćby na „letnisko” na wsi lub gdzieś pod miastem. Nie wszyscy mogą 
pozwalać sobie na używanie w święta letnich „majówek”, gdzieś zdala od gwaru  
i skwaru miejskiego, w otoczeniu rzeźwiącej siły człowieka darów przyrody.
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A miasto podczas letnich upałów nuży i męczy. Wzorowo prowadzone po-
lewanie ulic i chodników niewiele wpływa na ochłodzenie powietrza, gdy z góry 
słoneczko dopieka. Dopiero wieczorem znużone piersi swobodniej odetchnąć 
mogą w rozkosznym parku miejskim, który wszakże ma tę słabą stronę, że jest 
położony dla nowszej dzielnicy miasta – za daleko i – do niego, że tak powiem, 
oficjalnie wybierać się trzeba, co sprawia nieraz za dużo zachodu i ambarasu, od-
bierających ochotę odpoczynku w balsamicznych jego ustroniach.

Zresztą park nasz, chociaż dość obszerny, obecnie przy zwiększonem tery-
torium miejskiem i potrojeniu się liczby jego mieszkańców, nie wystarcza już dla 
całej ludności i bywa literalnie przepełniony tak, iż trudno w nim o dawniejszą 
swobodę.

To też, marząc o Kaliszu, w duchu zamiarów i pragnień Towarzystwa Hy-
gjenicznegoviii stworzyć zeń miasto ogrodów, spoglądamy tęsknem okiem ku przy-
szłym naszym „Ujazdowskim alejom”, ku ulicy Nowo-Wrocławskiej, która przed-
stawia znakomity ku temu teren w przyszłości, wymagający jednak obsadzenia go 
na całej przestrzeni do kolei dwoma rzędami drzew, co uczyniłoby z tej ulicy rów-
nej i szerokiej prześliczną i zdrowotną spacerową alejęix .

Słyszymy również o życzeniu zasypania kanału na ulicy Babinej, który przy 
nizkim zazwyczaj poziomie wody i zlewaniu się doń masy ścieków miejskich  
z ulic sąsiednich dyszy wyziewami a przeto wcale higienicznym nie jest i co za 
tem idzie – o zbudowanie na jego miejscu bulwaru alejowego. Lecz to wszystko są 
zadania przyszłości, może nawet zbyt odległej. Tymczasem zaś plantów miejskich 
mamy zamało, a jednocześnie miasto ma innych potrzeb mnóstwo.

Do liczby tych potrzeb, stanowiących obecnie kardynalne braki miejskie, za-
liczyć trzeba przedewszystkim niedostateczne oświetlenie ulic. Niektóre z nich do-
tąd jeszcze nie mają wcale latarni gazowych, jak się to dzieje np. na staromiejskiej 
ulicy Garncarskiej, która tylko do N 8 posiada takie latarnie, dalszy ciąg zaś ulicy 
tonie w mroku, które nie zdolne jest rozproszyć słabe mruganie staroświeckich 
naftowych latarenek.

Obok tego tamta dzielnica miasta, rozwijająca się w stronę szosy tureckiej, 
pozbawiona jest wody. Studzien miejskich wcale nie ma. W niektórych tylko nie-
ruchomościach są studnie prywatne, nieprzystępne dla ogółu, który za prawo uży-
wania wody zmuszony jest ponosić opłatę. Ten brak wody odegrać mógłby bar-
dzo smutną rolę, w razie, broń Boże, ognia w tej stronie miasta.

Unikając zgiełku miejskiego i nie mając często ochoty przewijać się w tłumie, 
rojącym się od ludzi w parku, błądzę czasem samotnie po dalszych pustych ulicach 
rozległego grodu. Razu jednego przeszedłszy ulicę dawniej Ciasną, dziś nie wiem dla 
czego przerobioną na „Czasną”, udałem się na Towarową, gdzie oglądałem z boku 
wcale ładnie zarośnięty skwer, a do którego wstęp, nie wiem również dlaczego, jest 
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dotąd zamknięty przez zawieszenie u wejścia drucianego sznura, nie pozwalającego 
przechodniowi dostać się do wnętrza tego nęcącego zielonego kącika miejskiegox .

Pobrnąłem więc dalej i znalazłem się wreszcie w nieznanej mi dotąd jeszcze 
dzielnicy – gdzieś jakby na wsi, czy przedmieściu, które cechowało nagromadzanie 
wysokich kamienic, wzniesionych niedawno bez symetrji i porządku.

Zmierzchało już. Skierowałem się więc z powrotem i znalazłszy się w jakiejś 
dziwacznej ulicy, zmęczony długą wędrówką, przesiadłem na krawędzi muru i – 
wśród ciszy tam panującej – popadłem w pół senną zadumę.

Nie mogłem na razie zdać sobie sprawy, gdzie się znajduję i zacząłem podzi-
wiać miejscowość, która robiła na mnie niezwykłe wrażenie. Widziałem bowiem 
góry, doły i przepaści na całej przestrzeni ulicy, które zdawały się mówić o zdarzo-
nej tu jakiejś katastrofie, czy kataklizmie natury. A jednak, rzecz dziwna, katastrofa 
ta nie dotknęła wcale domów, gdyż te stoją sobie spokojnie nie wzruszone, widać 
nawet gdzieniedzie u ich podnoża chodniki cementowe wcale nie uszkodzone; uli-
ca sama jedynie przedstawia jakiś dziwny nieład. Miejscami spiętrzona, to znowu 
zapadnięta, pełna gruzów i wałów piaskowych, sprawia widok zamętu, spowodo-
wanego jak gdyby nagłym jakimś przewrotem.

Gdy tak się biedzę nad rozwiązaniem swojej zagadki, nadchodzi jeden z za-
mieszkałych w owej dzielnicy miasta, człek poważniejszej statuy i objaśnia mnie, 
że to jest jedna z nowych ulic Kalisza, mianowicie „Podgórze”, która nie prze-
chodziła bynajmniej żadnej katastrofy, a po prostu przedstawia dotąd pierwotny 
swój stan zaniedbania. Powstała ona jeszcze w czasie, kiedy miejscowość, na któ-
rej wytkniętą została tak zwana „Glapi górka”, należała do sąsiedniej gminy pod-
miejskiej. Ulica więc zabudowana bez planu, chaotycznie, przedstawia plątaninę 
uliczek, zaułków, a owe doły i wzgórza czekają na regulację i zrównaniexi .

Zanim to nastąpi jednak, „Podgórze” będzie długo jeszcze budziło wrażenie 
miłego pierwotnego chaosu, który w każdym razie jest wart opisu. Jedną odnoga 
ulicy zakończona prywatną posesją i ma przez nią zamknięty dostęp do Towaro-
wej ulicy; połączenie z którą byłoby nader pożadane dla przyszłości dzielnicy owej 
i jej bezpieczeństwa wrazie wypadku pożaru. Obok na lewo wylot ciasny nadzwy-
czaj ku ciasnej również ulicy Piaskowej nie budzi zaufania.

Z drugiej strony wjazd od ulicy Dobrzeckiej, jak dziś przynajmniej, jest cał-
kiem niemożliwy, z powodu panującego w tej części omawianej ulicy wzgórza 
piaszczystego, od którego chyba cała ulica przyjęła swą nazwę. Wreszcie to wzgó-
rze, doły, pełne rumowisk, kałuż i wstrętnego niewysychającego błota, wprost nie-
możliwym czynią dojazd tu ciężkich wozów i sikawek wrazie niebezpieczeństwa. 

Spowodowywa to wszystko gwałtowną potrzebę zwrócenia pilniejszej uwagi 
na tę zapomnianą ulicę i zaradzenia zawczasu złym następstwom, jakie przy obec-
nym jej stanie przy lada okazji wyniknąćby mogły. 
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Słowem, ciekawa bardzo ulica ze względu na swoją dziewiczą oryginalność  
i warta zwiedzenia jej, gdyż takiego obrazka trudno byłoby się doszukać, gdziekol-
wiek w innem mieście, choćby w małym partykularzu prowincjonalnym, a tembar-
dziej w większem mieście, podobnem Kaliszowi, w którego granicach coś podob-
nego nie można było przypuszczać. 

▌ Wczasy Kaliskie. XIV.  
▌ [Nr 182, 11 sierpnia 1912, s. 1-2]

Nasz kochany Kalisz wciąż długo jeszcze będzie stanowił dla nas pewnego 
rodzaju zagadkę, co do swojego gwałtownego w ciągu ostatnich lat kilku rozwoju. 
Jak ongi, jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, niespodzianie, nagle wy-
rastała niby zpod ziemi Łódź – stolica przemysłu kraju naszego, niestety, więcej 
niemiecka niż polskaxii, która dziwnemi jakiemiś kierowana tezami, w niesprzyjają-
cej, zdawałoby się ku temu miejscowości w przeciągu lat kilkudziesięciu rozwinęła 
się w potężne, ogromne miasto fabryczne, tak oto obecnie i Kalisz również dość 
niespodzianie z dawnego skromnego, lecz sympatycznego miasteczka, wzrózł  
w trójnasób i przyjął charakter bardziej przemysłowo-fabryczny.

Rzecz prosta, iż Kalisz ku temu posiadał więcej sprzyjających warunków, 
aniżeli w cudowny sposób powstająca Łódź, ma on bowiem rzekę obfitą w wodę 
i leży w sąsiedztwie z zagranicą, a oba te czynniki znakomicie wpływają na roz-
wój przemysłu i handlu. Jednak dopiero z otwarciem kolei, na którą oczekiwał tak 
długo, Kalisz mógł dać wodze swym żądzom i rzeczywiście w ciągu względnie 
krótkiego czasu zolbrzymiał. Zolbrzymiał, jak mówię, tak prędko, gwałtownie, iż 
czyni to dla wielu niespodziankę, pełną zagadek zastanawiających i pouczających.

Zagadka ta najpewniej znajdzie swe rozwiązanie w tem, iż nagły rozwój Ka-
lisza był istotną potrzebą kraju, pragnącego w tej właśnie części jego dać ujście 
swym siłom żywotnym i wyzyskać warunki pogranicza, wykazującego nadzwyczaj 
szybki postęp w kierunku ekonomiczno-kulturalnym. Zagadką jednak zawsze bę-
dzie niezrozumiały dla niejednego pęd rozwojowy miasta ku północno-zachod-
niej stronie, zamiast, jak to zwykle się dzieje, w kierunku stacji kolejowej. I do-
prawdy, dziwne wrażenie na obserwatorze sprawia to takie uparte rozszerzanie się 
granic miasta w owym półn.-zachod. kierunku, który wcale wygodnym, ani sym-
patycznym nie był. Teren niebogaty, zapoczątkowany już dawniej sposobem za-
budowywania go ciasnym, nieplanowym, ścięgnął jednak ku sobie poszukujących 
na nim miejsca dla założenia swych siedzib.

Potworzyły się więc ulice krzywe, wązkie, smutne, nie odpowiadające no-
wym zasadom hygjeny i wygody, nie mówiąc już nic o wymaganiach estetyki 
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 i szyku miejskiego. Słowem narodziła się w tamtej stronie nowa ogromna dziel-
nica miasta, która poza Towarową, nigdy nie będzie mogła dla swej ciasnoty har-
monizować z miastem w jego przyszłym tonie wielkomiejskim, nie będzie mogła, 
pomimo przyszłych być może wspaniałych budowli swoich, imponować. Pozo-
stanie ona dziwacznym wybrykiem fantazji, mającym znaczenie nowego osobli-
wego przedmieścia Kalisza.

Tymczasem w stronie ku południowo-zachodowi wysuniętej, w kierunku 
drogi kolejowej, widzimy szmat ziemi ogromny, równy, szeroki i pusty, gdzie swo-
bodnie można było rozpościerać się i bez krępowania się względami ścieśnionych 
granic sąsiedstwa zakładać ogródki i placyki przed domami. Wytknięto tu przecież 
nowe całkiem ulice, jak czytamy w „Gazecie”, Teatralną, Staszyca, Daragana, Ko-
lejową i inne – ulice równe i szerokie, na których jednak życie nie rozwija się już 
tak intensywniexiii. I kto wie, kiedy i jak w ogóle prędko nowe te ulice zabudują się 
i zaludnią.

Kalisz bowiem, jak szybko pod wpływem napięcia gorączkowego rozbujał, 
tak również prędko ostygł, otrzeźwiał.

Dziś już on nie zdradza tego podniecenia, które może było dobre i potrzeb-
ne na chwilę, a w którem obok istotnej żywotności grały role spekulacja niebez-
pieczna i zgubna afera. Dziś on przychodzi do równowagi, do bardziej normal-
nego życia, dążącego do ugruntowania się jego podstaw ekonomicznych. Dziś 
już nie myśli on o nowem gwałtownem rozszerzaniu się, lecz o pracy nad sobą,  
o utrwalaniu swych materjalnych zdobyczy przez masy osiadłe tu na stałe, o zlaniu 
się w całość, ukrzepieniu i zmężnieniu swojem.

Miejsca ma on już dość na razie dla nowego rozkwitu i kulturalnego rozwoju; 
dalsze wiec niezaludnione dotąd obszary terytorjum miejskiego zostaną zdaje się, 
na długo puste; ze szkodą niestety pod wielu względami i dla miasta. Szkoda tych 
ulic, które byłyby więcej po wielkomiejsku urządzone. Krzywda się stała miastu na 
korzyść dzielnicy półn.-zachodniej która spaczyła wprost zadanie i przyszłe zna-
czenie jego rozwoju w kierunku estetycznym. Jedna ulica Nowo-Wrocławska ratu-
je sytuację, gdyż ona ześrodkuje w sobie przyszły punkt wzrostu nowego Kalisza. 

Co się wszakże stało, już się nie odstanie. Z tym stanem rzeczy musimy się 
godzić i rachować. Bądź jak bądź, mamy bowiem w tej stronie miasta dzielnicę 
nową, bardzo obszerną i szczelnie już zaludnioną. Dla zaokrąglenia jej wypadało 
by jednak koniecznie zaopiekować się ulicą t. zw. Czaszkowską, którą ciążąc już 
więcej ku kolei, jest właśnie dość szeroka i w części zabudowana; ale dla swojego 
rozwoju wymaga gwałtownie niwelacji i zabrukowania, przedstawiając dziś widok 
zaułka bardzo zaniedbanego.

Pozatem cała owa dzielnica miasta, o której tu mowa, cierpi na różne i mno-
gie braki, domagające się zaspokojenia. Nie ma tu jeszcze tej impulsywności życia,  
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fot. 18. Ulica Górnośląska (d. Nowo-Wrocławska), 1956, fot. A. Żaryn, 
reprodukcja dzięki uprzejmości A. Tabaki i E. Żaryn.
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jakie cechuje miasto; nie ma żadnego poważniejszego zakładu, jak hotelu, cu-
kierni, miejsca rozrywki dla spędzenia czasu po całodziennej pracy, bez których 
świat dzisiejszy obejść się nie może. Młoda ta dzielnica ciąży jeszcze ku swej me-
tropolji – ku śródmieściu i pozostaje od niej do pewnego stopnia w niewolniczej 
zależności.

Każdy więc mieszkaniec zmuszony jest załatwiać swe potrzeby ekonomiczno-
-społeczne w śródmieściu, co jest niewygodne i uciążliwe z powodu oddalenia  
i straty nieraz drogiego czasu na przebywanie tych odległości.

Dobrze zrozumiało znaczenie tej sprawy Towarzystwo oszczędnościowo-
-pożyczkowe, przenosząc swą siedzibę na ulicę Nowoogrodowskąxiv i ułatwiając 
przez to reprezentowane przez się interesy mnogiej rzeszy ludzkiej, zamieszkują-
cej ową dzielnicę.

Nie mówi się tu naturalnie o instytucjach, mających znaczenie bardziej ogól-
ne, społeczne lub kulturalne, z których kilka nader poważnych tam się usadowiło, 
bo te są własnością całego miasta, lecz o takich zakładach, które mogłyby służyć 
wyłącznie na potrzeby lokalne i miałyby stanowczo powodzenie, przyczyniając się 
do ożywienia dzielnicy, która dzisiaj woli często obyć się bez wielu swych potrzeb 
życiowych, odkładając je – do jutra.

Stąd też dzielnica ta wygląda, jakby była niewolnicą, obowiązaną do składa-
nia miastu hołdu poddańczego, jakby nie miała praw jemu równych, do wytwa-
rzania samo przez się tętna właściwego, wspólnego wszystkim innym cząstkom 
organizmu miejskiego.

Ale to upośledzenie długo trwać nie może. Sytuacja ulegnie przeobrażeniu 
zupełnemu, na co potrzeba pewnego czasu. Kalisz bowiem po tej nagłej zmianie 
topograficznej ma dużo przed sobą zadań do wykonania. Dużo go pracy czeka 
w uregulowaniu jego stosunków społeczno-ekonomicznych i dlatego dalszy jego 
obecny nagły wzrost byłby niepożądany, byłby przynajmniej przez ciąg nowych 
lat dziesięciu nie na czasi.

▌ Wczasy Kaliskie. XV. 
▌ [Nr 244, 24 października 1912, s. 1-2]

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy miasto nasze doświadczyło dużo różno-
rodnych wrażeń, które w zwyczajnych dotychczasowych kolejach życia nie napo-
tykają się jednocześnie.

Prawda, że we wrześniu miasto powraca zwykle do bardziej normalnego ży-
cia, jest to bowiem początek jesienno-zimowego sezonu, a hasłem dla niego jest 
powrót sympatycznej młodzieży szkolnej i rozpoczęcie roku szkolnego.
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Ale w roku bieżącym w Kaliszu, obok tych wszystkich charakterystycznych 
wydarzeń, obok otwarcia sezonu w Towarzystwie Muzycznem pięknym koncer-
tem Moniuszkowskim, zeszły się w onym miesiącu dwie naraz wystawy. Zdarzenia 
to nie codzienne, nie szablonowe, nad któremi nie przechodzi się łatwo do po-
rządku dziennego; i one też są wypadkami, dominującemi po nad wszystkie inne 
objawy na tle stosunków miejskich w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Wystawa ogrodnicza, otwarta w dniu 14 września, wypadła w czasie nader 
niepomyślnym ze względów atmosferycznych, gdyż ciągle trwająca niepogoda nie 
mogła wpłynąć dodatnio na jej powodzenie, wszelako zaliczyć ją trzeba do rzędu 
spraw społecznych, dokonanych z uznania godną starannością, była nad wyraz 
udatną i przyczyniła się wielce krajowi rozszerzeniem wiedzy ogrodniczej, wzbo-
gaciła go doświadczeniem i licznemi spostrzeżeniami w kierunku hodowli roślin  
i rozwoju tej ważnej gałęzi gospodarstwa krajowego. 

Druga wystawa, otwarta w dniu 8 września w gmachu Stowarzyszenia Rze-
mieślników Chrześcijańskich pod wezwaniem św. Józefa, była również dla kra-
ju wielce pożyteczną, bo zobrazowała w sobie rozwój obecnego przemysłu rze-
mieślniczego, stwierdzając wysoki jego poziom, posunięty w licznych dziełach 
pracy rąk ludzkich do artyzmu, oddała prawdziwą, niekłamaną a dobroczynną 
przysługę takiemuż przemysłowi, tak i społeczeństwu naszemu, otwierając oczy 
na istotny stan rzemieślnictwa polskiego.

Przez otwarcie wystawy Stowarzyszenie Rzemieślnicze pociągnęło ku sobie 
uwagę całego społeczeństwa, które widząc jego działalność, zadokumentowaną 
wzniesieniem w tak krótkim czasie swego istnienia wspaniałego gmachu własnego 
i podziwiając tę piękną wystawę, nie omieszkało wyrazić mu swoje uznanie i sza-
cunek dla pracy rękodzielniczej i poczęło patrzeć na rzemieślnika, jak na członka 
tegoż społeczeństwa, godnie odpowiadającego zadaniu powołania go do czynu 
wspólnego ołtarza pracy dla dobra kraju.

I chociaż, rzecz prosta, wspomniane Stowarzyszenie nie obejmuje jeszcze 
całych szerokich mas rzemieślniczych, chociaż w tej masie znajdziemy dużo jesz-
cze wad, zaniedbania moralnego i ciemnoty, to jednak rozumna, uczciwa działal-
ność Stowarzyszenia pod wezwaniem św. Józefa budzie wiele dobrego, roznieca 
światło, podnosi kulturę, która zwolna wybija sobie drogę po przez niedostępne 
dotąd ciemne i skaliste szlaki.

A tego światła, tej kultury tak nam bardzo potrzeba. Bo masy całe – tłum, 
bardzo właściwie tem mianem zwiany, taki jeszcze nieuświadomiony, nieurobiony, 
że aż gorzko pomyśleć o tem. 

Brak kultury społecznej podsyca szorstkość obyczajów, zdradza jeszcze in-
stynkty nieokiełznane w swych barbarzyńskich wybrykach.
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Bo czyż inaczej dzisiaj nazwać można ten istniejący w tłumie popęd do nisz-
czenia tego, co dla nas drogiem i świętem być winno.

Za pośrednictwem wystaw ogrodniczych uczymy kochać, wdrażamy zami-
łowanie i szacunek dla roślinności, tych dobroczynnych skarbów przyrody, a tym-
czasem widzimy, jak ludzie mało dbają, ba przeciwnie, niszczą często zabiegi ludzi 
dobrej woli o przysporzenie tych skarbów.

Oto niedawno tak starannie obsadzona drzewkami przez Zarząd miejski Li-
powa ulica, już się zdawało, rozwinie się, dzięki troskliwej pieczołowitości miesz-
kańców, w małą spacerową aleję.

Aliści nagle znaleźliśmy dwadzieścia parę ładnie wyrosłych drzewek złama-
nych, zniszczonych.

Czy to nie zbrodnia, nie dowód dzikości, barbarzyństwa?
I uchodzi to bezkarnie, a choć Zarząd miasta wyznaczył pewną nagrodę za 

wykrycie winowajcy, ten jednak, czując nikczemność własnego czynu, potrafi kryć 
się i gdzieś z poza płotu naigrawa się bluźnierczo z ludzi, przejętych uczuciem 
zgrozy i niemocy nad potwornością podobnego postępowania.

Dalej, czy nie jest bluźnierstwem przeciwko kulturze i nawoływaniu do niej, 
zwyczaj praktykowany wywożenia nieczystości zwyczajnemi wozami wśród dnia 
białego?

A to nie jest żart, to jest istna prawda, bo na własne oczy widzieliśmy z podzi-
wieniem o godzinie pół do dziesiątej rano odbywaną tę operację w domu, w środku 
miasta położonym, w którym na dobitek znajduje się szkoła, a w której dzieci zgro-
madzone wraz z uczącymi muszą znosić wstrętny widok wywożenia i odczuwać 
unoszący się w powietrzu, pomimo środków odwaniających, zaduch, przedostający 
się szczelinami okien do wnętrza budynku!

Stajemy na ten widok jak sparaliżowani wrażeniem, nie mając słów nań po-
tępienia i wołamy w rozpaczy, w tęsknocie do hygjeny: 

>O kiedyż miasto nasze otrzyma wreszcie kanalizację?>
Tem wezwaniem, tą skarżącą się prośbą do Zarządu miasta powinniśmy koń-

czyć każde nasze przemówienie, każdą opowieść o potrzebach i udogodnieniach 
miejskich, podobnie jak niegdyś Katon każdy swój występ w Rzymskim senacie 
kończył słowami: „Kartagina powinna być zburzona”.

Bo że Zarząd miejski czyni, co może i dba o dobro powierzonego mu gro-
du, temu zaprzeczyć nie można. W ostatnich czasach zrobiono bardzo wiele po-
żytecznych i rozumnych rzeczy, dążących do upiększenia i ozdrowienia miasta, 
ale mimo to dwa najważniejsze, najkardynalniejsze artykuły zeuropeizowania mia-
sta, nadania mu cechy postępu i stylu, pozostają wciąż w krainie marzeń; a są to:  
kanalizacja i wodociągi!
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▌ Wczasy Kaliskie. XVI.  
▌ [Nr 251, 1 listopada 1912, s. 1-2]

Równolegle z wzrostem miasta rosną jego wymogi, na które też, bez po-
chlebstwa, przyznać musimy, zarząd miejski baczne zwrócone ma oko i stara się,  
o ile stosunki miejscowe pozwalają, iść w kierunku ich zaspokojenia.

A jednak dużo jeszcze wyliczyć można potrzeb i niedomagań, jakie w mie-
ście naszem odczuwać się dają; załatwienie pierwszych i usunięcie drugich wyma-
ga wszelako tyle pracy, czasu i zasobów, iż niepodobna żądać, aby to wszystko od 
razu, za jednym zamachem było uskutecznione.

Czas swym niepowstrzymanym biegiem tak szybko idzie naprzód, że nie-
podobna choć w części nadążyć tym potrzebom i zadaniom, jakie on pozostawia 
po sobie .

Nie przeszkadza jednakże to nam, abyśmy notowali sobie w pamięci te rze-
czy i te objawy życia społecznego, które najbardziej, najnatarczywiej domagają 
się postawienia ich na porządku dziennym, uznania ich nagłości po przed innemi 
mniej ważnemi sprawami, oczekującemi z kolei również załatwienia. 

Jedną z takich gwałtownych kwestji bieżących jest bezwątpienia uregulowa-
nie sprawy targu miejskiego na artykuły gospodarstwa wiejskiego.

Nie mówiąc już o drożyźnie, dziś panującej na rzeczy codziennej potrzeby, 
bo to sprawa zbyt skomplikowana, wkraczająca w zakres tajemnic ekonomji po-
litycznej, niemożliwej do rozstrzygnięcia w zwykłym porządku rozważania spraw 
bieżących, chcemy wypowiedzieć słów kilka o warunkach odbywania targów miej-
skich, wymagających stanowczo pewnej reformy.

Dla udogodnienia mieszkańcom rozległego miasta słusznie bardzo owe tar-
gi miejskie, skoncentrowane dawniej na Głównym Rynku w śródmieściu, obecnie 
rozdzielono z wyznaczeniem pod nie drugiego placu na ulicy Lipowej, ale pozo-
staje jeszcze do omówienia sprawa samego sposobu sprzedaży produktów, przy-
wożonych ze wsi do miasta w dni targowe.

Handel temi produktami odbywa się więc częścią przy ulicy Lipowej, a prze-
ważnie na Starym Rynku u podnóża macierzy miasta, jakby pod jej opiekuńczemi 
skrzydłami, wskutek czego gmach Ratusza miejskiego przybiera postać świątyni, 
oddającej część boginie florze lub Pomonie.

Ruch i ożywienie panuje wtedy na placu ratuszowym, gdzie kapłanki bogi-
nie w postaci gospodyń wiejskich, rozsiadłszy się swobodnie na kamiennych pły-
tach okrążających świątynię ratusza, strzegą skarbów, darów swej bogini, zesła-
nych przez nią w postaci jarzyn i różnej zieleni, a tłum szary, zwyczajny, miejski, 
wciąż napływa i przechodząc, schyla się kornie do kolan kapłanek, od których 
za sute swe datki ofiarne otrzymuje w drodze łaski drobne ułamki tych bogactw 
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zielonych, mających służyć mu do uszczęśliwienia i dostąpienia dobrodziejstw bo-
gini ziemi przez zaspokojenie swych pieszczotliwych kulinarno-artystycznych po-
żądań bożka-żołądka. 

Obraz to piękny, malowniczy, pełen wdzięków prostoty naturalnej, ale…
Ach, to „ale” wszędzie wlezie i zepsuje całą potęgę uroku ludzkich wrażeń  

i objawów życia. A to „ale” kryje się w tym właśnie nadmiarze prostoty. Ta zbytnia 
prostota dziś już ludzi za serce nie chwyta, bo oni wyrafinowani w swym postępie 
wymagań, widzą w niej oznaki barbarzyństwa, braku, kultury, i t. d.

Więc, mimo malowniczości obrazu, razi nas to rozkładanie jarzyn i owo-
ców na ziemi, na bruku lub na brudnych szmatach, razi nas ten targ bogactwami 
przyrody w dni deszczowe na zabłoconych kamieniach i pomimo przekonania, że 
zanim te bogactwa pójdą do wnętrza istot naszych, będą obmyte i gotowane, sam 
sposób ich sprzedaży napawa widza odrazą.

Za każdym razem zetknięcia się z tym targiem zapytujemy się, czy nie czas by 
było już w Kaliszu zbudować halę dla handlu produktami spożywczemi i usunąć 
z widowni miasta ów pierwotny – malowniczy sposób sprzedaży. 

Powtarzamy, że miasto ma dużo jeszcze pilniejszych potrzeb, które wobec 
stosunkowo małych zasobów materjalnych, nie mogą być razem dokonane, lecz 
sądzimy, że na wybudowanie hali targowej znaleźliby się przedsiębiorcy, którzy 
pod pewnemi warunkami, zapewniającemi wspólną korzyść na prawach koncesji, 
podjęliby się budowy pomienionej hali. A miejscem dla niej odpowiedniem było-
by miejsce, zajęte dziś pod budy rozmaitego kształtu, stojące na Nowym Rynku  
i wcale nie przyczyniające się do jego upiększenia. 

▌ Wczasy Kaliskie. XVII. 
▌ [Nr 292, 20 grudnia 1912, s. 1-2]

Maluczko, lecz co dzień prawie miasto nasze wykazuje jakiś krok naprzód 
w kierunku udogodnień i ulepszeń w zewnętrznem swojem gospodarstwie. Dwie 
nadzwyczaj dokuczające bolączki miejskie, mianowicie zabrukowanie ulicy Do-
brzeckiej i uregulowanie ulicy Wiejskiej już obecnie zostały zaspokojone. Pierwsza 
z nich do przecięcia z ulicą Towarową otrzymała bruk nowy, który ze względu na 
ruch olbrzymi ciężarowy, skierowany przez nią, stał się zaiste dobrodziejstwem dla 
biednych zwierząt pociągowych, usuwając jednocześnie panujący tam dawniej nie-
możliwy kurz w czasie letnim, odstraszający mieszkańców miasta od przenoszenia 
swych „larów i penatów” w tamtą okolicę. Obecnie na całej rozciągłości ułożo-
nym został z prawej strony ulicy chodnik betonowy, co znów znakomicie ułatwia 
komunikację pieszą.
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Ulicę zaś Wiejską zabrukowano kamieniem kostkowym i wyrównano; chod-
niki rozszerzono tak, iż wygląd ulicy przybrał całkiem odpowiedni wyraz, zalicza-
jący ją słusznie do rzędu ładniejszych arterji miasta. 

Słowem zarząd miejski nie drzemie, lecz usilnie zabiega w pracy nad powie-
rzonem jego opiece miastem, które swoją drogą otrzymuje też na drodze prywat-
nej inicjatywy różne upiększenia.

Ulice „Aleja Józefiny” przyozdobi niezadługo, będący na ukończeniu pięk-
ny gmach Tow. Wzajemnego Kredytu, którego kontury zarysowują się już dzi-
siaj okazale i estetycznie. Niedaleko, obok na ulicy Wrocławskiej stanie poważny 
gmach Banku Handlowego, gdzie obecnie przysposabia się grunt pod jego budo-
wę, przyczem uporządkowanym i gruntownie wzmocnionym został brzeg rzeki.

Zaznaczyć tu należy jako nowość w Kaliszu zastosowanie w tym celu po raz 
pierwsze szpandpali żelaznobetonowych, które wbito w dno rzeki za pomocą me-
chanicznego kafara.

Wreszcie na ulicy Nowoogrodowskiej przybył nowowzniesiony olbrzymi 
gmach Szkoły handlowej, zbudowany cały z żelaza i betonu. Gmach ten zasługuje 
na wyróżnienie, gdyż istotnie przedstawia się wspaniale. Zaopatrzony we wszyst-
kie potrzeby i nowoczesne wymagania, odznacza się gustowną i bogatą strukturą, 
zawiera sale obszerne, wygodne i urządzone każde odpowiednio swemu przezna-
czeniu.

Budowa Szkoły, podług planu inżyniera Bogusławskiegoxv z Częstochowy, 
dokonaną została dokładnie i szybko z wielkim nakładem pracy i starań tak, iż od 
nowego roku szkolnego Szkoły nasze handlowe znajdą się już wygodnie ulokowa-
ne we własnym domu.

1913 
 
▌ Wczasy Kaliskie. XVIII. 
▌ [Nr 8, 11 stycznia 1913, s. 1-2]

W „Gazecie Warszawskiej” Nr. 173 powtórzoną była korespondencja z Ka-
lisza do „Dziennika Kujawskiego”xvi malująca w nader niewesołych barwach stan 
miasta naszego, mówiąca o jego zaniedbaniu kulturalnem, uśpieniu i braku inicja-
tywy ze strony naszego społeczeństwa.

Przytoczone w tym liście uwagi zrobiły na czytelniku przykre nadzwyczaj 
wrażenie przez swe bezwzględne potępienie naszego postępowania, naszej grani-
czącej z apatją działalności życiowej. 
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Odpowie może na to korespondent „Aha, prawda w oczy kłuje!” Być może, 
ale my powiemy ze swej strony, iż prawdy bezwzględnej na ziemi nie ma i nie 
wszystko tak się czarno przedstawia, jak to sobie często wyobrażamy, patrząc na 
życie przez bardzo ciemne okulary.

Zła, wszak zdaje się, na świecie jest bardzo wiele, a jak utrzymywał nieodża-
łowanej pamięci idealista pozytywny, wielki nasz pisarz, wieli obywatel i nauczyciel 
narodu polskiego, Bolesław Prus, zła nie ma, jest jeno wiele śmieszności-głupstwa.

Otóż wracając do założenia swego, powtarzamy, że tak bardzo źle u nas  
w Kaliszu nie jest.

Zwrócmy najprzód uwagę na to, że miasto nasze było niedawno jeszcze mia-
steczkiem skromnem, małem w którym życiem wysoce na swe czasy kulturalnem  
i samym swoim wyglądem na zewnątrz czyniło na zwiedzających je wrażenie mia-
sta większego, europejskiego.

Dopiero w ostatnich lat dziesiątkach, gdy po wybudowaniu kolei kaliskiej 
miasto raptowanie wzrosło niepomiernie, powiększyło się w trójnasób, dawne ce-
chy swej estetycznej pańskości utraciło na razie, co zresztą nic dziwnego, inaczej 
być nie mogło ze względu, że zaczęła doń napływać ze wszech stron ludność 
przenajrozmaitsza, przedsiębiorcza, szukająca w nowowytworzonych warunkach 
zdobycia odpowiedniego stanowiska.

Ale w tym olbrzymim zalewie Kalisza przez różnorodne żywioly, znalazł się 
przeważnie element obcy, surowy, zacofany; mnóstwo osobników nie mających 
nic do stracenia, a liczących tylko na traf  szczęśliwy, na wykorzystanie chwil prze-
łomowych na swoją korzyść, często w mętnej wodze pragnących odnaleźć dla sie-
bie połów obfity. 

Nic w tem dziwnego, powtarzamy, że ludność polska miejscowa, dotąd jesz-
cze mało przedsiębiorcza, nie wyrobiona, dała się w tym wyścigu wyprzedzić, 
skutkiem czego Kalisz został zajęty przez ów obcy, ruchliwszy, ryzykowniejszy 
żywioł, i że ta masa napływowa wielkiego dziś Kalisza przygniotła sobą, zasłoniła 
dawne małe, inteligentne, sympatyczne i kochane nasze miasteczko.

Pod tym naporem siły brutalnej dawna ludność miasta zmalała i musiała na 
razie poprzestać na biernym oporze. 

Nieliczna garść tej ludności, pragnąć wobec powstałych całkiem odmien-
nych warunków życiowych uchronić się od zupełnego zaniku, zmuszoną była 
bronić przedewszystkiem swej materjalnej egzystencji, zaniedbując do pewnego 
stopnia względy kulturalne ogółu. 

Dziś jednak, kiedy już gwałtowny wir i chaos, powodowany nagłym prze-
wrotem fizjognomji miasta przeminął, gdy życie poczyna płynąć wprawdzie in-
nem, niż dawniej, nowem, ale normalnem korytem swojem, ta cząstka lepsza Ka-
lisza na nowo budzi się do życia, zaczyna działać i pracować.
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Wprawdzie idzie to zrazu trudno, bo wobec zmienionych okoliczności, środ-
ki i sposoby muszą być wprowadzone w czyn odpowiednio inne, ale postęp ku 
lepszemu znać i głębiej patrzącemu na rzecz już się odczuwać on daje. 

W pierwszym rzędzie tu się należy przyznać zasługi naszym instytucjom spo-
łecznymxvii, które bynajmniej nie wiodą suchotniczego żywota; owszem, działal-
ność swą objawiają dość intensywnie. Towarzystwo dobroczynności zarem krząta 
się energicznie, robi wiele, przynosząc dużo dobrego społeczeństwu i wydając na 
cele przez się wskazane 11 tysięcy rubli z górą. 

Obok wsparć doraźnych, utrzymuje salę zajęć dla biednych dzieci, przytułek 
dla starców i sierot, takowoż kuchnię, dzienne schronisko św. Antoniego, szkołę 
elementarną i inne instytucje.

(Dalszy ciąg nastąpi).

▌ Wczasy Kaliskie. XVIII (dalszy ciąg).  
▌ [Nr 11, 15 stycznia 1913, s. 1]

Mamy dalej Koło oświatowe kaliskie, które czyni, co może, działając do-
datnio na rozwój kulturalny miasta, gdyż założone niedawno, popiera miejscowe 
szkoły elementarne, wpłacając na ich podniesienie z górą 3,500 rb. rocznie.

Istniejące również niedawno Stowarzyszenie narodowe kobiet polskich, li-
cząc trzysta członków, także nie drzemie w spokoju. Owszem, żywotność jego 
jest dość energiczna; stworzyło bowiem już szkołę początkową, w której pobie-
ra naukę 56 dzieci płci obojga, utrzymuje szkółkę niedzielno fabryczną, w której  
z nauki bezpłatnej korzystają dzieci w liczbie 40.

Obok tego Stowarzyszenie zapewnia stałą pomoc lekarską i apteczną nieza-
możnym stowarzyszonym, udziela zapomóg pieniężnych chorym, lub potrzebują-
cym pomocy, urządza letniska dla chorych pracownic igły i robotnic fabrycznych, 
oraz rozrywki, zabawy, majówki i przedstawienia amatorskie.

Bardzo żywotnemi instytucjami są: bibljoteka im. Adama Mickiewicza, któ-
ra działalność swą zakłada w rozszerzaniu wiedzy i oświaty, oraz Towarzystwo 
kursów popularnych im. Ad. Asnyka, przy których obok bibljoteki i czytelni jest 
dwuoddziałowa szkoła elementarna; Towarzystwo prowadzi kursy wieczorne dla 
analfabetów i t.p.

W roku 1907 założone zostały dwa Stowarzyszenia: Rzemieślników Chrze-
ścijańskich pod wezwaniem św. Józefa i Stowarzyszenie Robotników Chrześci-
jańskich pod nazwą „Ognisko”. Oba one mają na celu rozwój kulturalny swoich 
społeczeństw i pierwsze z nich, jako zasobniejsze, zaznaczyło już działalność 
swoją czynem istotnie wysoce poważnym, bo obok wzniesienia w tak krótkim 



105▐

czasie wspaniałego gmachu własnego, w toku zeszłym urządziło piękną, arty-
styczną wystawę przemysłu rzemieślniczego, która przecież najlepiej chyba może 
świadczyć o żywotności Stowarzyszenia, odbiła się echem w kraju całym. Sto-
warzyszenie rzemieślników na początek założyło szkółki elementarne, utrzymu-
je ochronkę dla dzieci, a dbając o korzyści zrzeszenia w kierunku utylitarnym, 
nie zapomina również o rozwoju piękna duchowego, uprawiając kult muzyki  
i śpiewu.

Stowarzyszenie zaś robotnicze pracuje ciszej, ale pracuje pilnie i pożytecznie, 
mając na czele jednego z miejscowych kapłanów w charakterze patrona. Rozwi-
ja się kulturalnie pod wpływem osób mu życzliwych, urządzających odczyty, po-
gadanki naukowe i inne podobnego rodzaju rozrywki, dążące do uświadomienia  
i umoralnienia robotniczych sfer miejscowych.

Wiele bardzo dobrego i korzyści naukowych daje miastu oddział Towarzy-
stwa krajoznawczego, utrzymując Muzeum i urządzając częste pogadanki nauko-
we, oraz odczyty z dziedziny krajoznawstwa i w ogóle z przyrodoznawstwa. Nie-
dawno mieliśmy piękny odczyt o zabytkach starożytności, wypowiedziany przez 
prezesa Towarzystwa krajoznawczego p. Kulwieciaxviii z Warszawy, odczyt „O udo-
mowieniu zwierząt” p. Sołyhwoxix, a ostatnio pogadankę „O życiu w głębinach 
morskich” przez p. Rzewuską. 

Wspomnieć trzeba o Towarzystwie hygjenicznem, którego widomym trwa-
łym śladem na długo pozostanie założenie kąpieli ludowych i o Towarzystwie 
Antyalkoholicznem „Przyszłość”, którego zadaniem jest wyzwolić szczególniej 
niższe sfery miasta z pod niszczącego je nałogu używania nadmiernego trunków. 

Do rozwoju życia intelektualno-kulturalnego, niezależnie od swego, ściśle 
biorąc, zasadniczego przeznaczenia, przyczynia się wiele też oddział Towarzystwa 
popierania przemysłu i handlu, istniejąca bowiem przy nim sekcja rzemieślnicza 
otrzymuje szkołę rysunków dla terminatorów rzemieślniczych. Szkoła ta oddaje 
znakomite w swym kierunki usługi kształcąc mnogi zastęp uczniów, których pra-
ce same przez się mówią o nader starannem i umiejętnem prowadzeniu szkoły,  
a wśród prac tych spotyka się często próby, wyróżniające się dobrem wykonaniem 
i zdradzające nieraz wybitne zdolności rysunkowe.

Wreszcie najlepszym dowodem żywotnej działalności naszej inteligencji jest 
szerokie poparcie, jakie ona udziela ku utrzymaniu na tym wysokim poziomie, na 
którym znajduje się Szkoła handlowa kaliska. Koszt jej utrzymania wynosi 55000 
przeszło rubli. Obecnie zaś obok tego znalazło się grono ludzi dobrej woli i pełne 
obywatelskiej ofiarności, które wspólnemi siłami wzniosło wspaniały gmach na 
pomieszczenie tejże Szkoły. Sprawami Szkoły kieruje dzielnie z prawdziwem po-
święceniem Rada opiekuńcza, a wiele pożytku przynosi ze swej strony Towarzy-
stwo pomocy dla niezamożnej młodzieży szkolnej.
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Z tego widzimy więc, że nie można zarzucać naszym instytucjom społecz-
nym, aby one nie odpowiadały godnie założeniu swemu i celom swym kultural-
nym, a choć w składzie Zarządów, kierujących nawą tych instytucji, zachodzą 
zmiany osobiste, to jednak nie zasypiają one. Owszem, często pod wpływem no-
wych okoliczności następują usiłowania obudzenia żywszego tętna, jak tego do-
wodzi np. sympatyczne Towarzystwo Muzyczne, które w celu popularyzacji re-
prezentowanej przez się sztuki daje wciąż miastu koncerty istotnie znakomite, 
zapraszając do udziału w nich przerwszorzędne siły artystyczne.

Nie będziemy szerzej tu mówić już o Towarzystwach sportowych, w których 
– jak naprzykład w Towarzystwie wioślarskiem – obok zadań, mających na celu 
czysto fizyczny rozwój, panuje jednocześnie silny prąd kulturalny, dążący do uszla-
chetnienia całego zespołu stowarzyszonych, wykształcenia umysłowego i podnie-
sienia ducha, ku czemu Towarzystwo zgodnie, jednomyślenie i wytrwale zmierza 
w myśl zasady starodawnej, a zawsze zdrowej i pełnej prawcy, że: „mens sana  
in corpore sano!”.

(Dalszy ciąg nastąpi).

▌ Wczasy Kaliskie. XVIII (dalszy ciąg). 
▌ [Nr 17, 22 stycznia 1913, s. 1]

Z tego, cośmy powyżej powiedzieli, żadną miarą nie da się stanowczo wy-
wnioskować, że „wszystko idzie samopas, łączności pomiędzy inteligencją brak”. 
Nie – na to pisać się nie możemy. Prawda, że po dawnym, małym Kaliszu, zosta-
ło niewielu doświadczonych przodowników postępu, że w liczbie tej niektórzy  
z nich, dźwigając na sobie niemały lat ciężar, nie mogą obecnie już z równą daw-
niejszej energją pracować nad udoskonaleniem nowego, przeobrażonego Kalisza, 
co, rzecz naturalna, nie jest bez szkody dla niego. Ale na ich miejsce przychodzą 
wciąż nowe, młodsze siły, które, idąc śladami osiwiałych w pracy społecznej bo-
jowników, chętnie przyjmują na swoje barki trudne brzemię przewodnictwa, na-
wołując społeczeństwo miejscowe do współdziałania, do jednoczenia się w pracy 
nad uszlachetnieniem mas, nad upiększaniem i wyrównaniem rażących swą chro-
powatością zboczeń i różnic w poglądach i objawach życia miejskiego.

Pomiędzy innemi zauważono, że niezależnie od wspomnianych już wyżej 
zabiegów kulturalno-oświatowo-ideowych, płynących z łona naszych Towarzystw 
kulturalnych, jednym z wielce ważnych czynników oddziałowujących na masy  
w kierunku dodatnim jest teatr, że te masy właśnie poczynając się kochać w do-
brym teatrze, szukają w nim szkoły do wyrobienia w sobie smaku i poczucia es-
tetycznego. Z tego więc względu inteligencja nasza podjęła myśl zorganizowania 
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Towarzystwa teatralnego, które zadaniem będzie utrzymać w Kaliszu wysoki po-
ziom sztuki dramatyczno-muzycznej, w celach nie tylko jedynie zabawy, ale jako 
środka umoralniającego i kształcącego. Mylnem jest również dowodzenie, że  
w Kaliszu nie ma prawie żadnych instytucji współdzielczych. Mamy bowiem i To-
warzystwa wzajemnego kredytu i pożyczkowo-oszczędnosciowe, których wpły-
wy są bardzo żywotne i niewątpliwie pożyteczne. A najlepszym tego dowodem 
jest ich wysoki rozwój finansowy i szeroka działalność społeczna. Towarzystwa te 
bowiem rozporządzają znacznemi kapitałami, i dając ogółowi łatwy i tani kredyt, 
przyczyniają się jednocześnie swą działalnością znakomicie do rozwoju Stowarzy-
szeń dobroczynno-kulturalnych.

Z ogłaszanych sprawozdań widzimy przecież, że instytucje owe wykazu-
ją obroty miljonowe; Towarzystwo wzajemnego kredytu 47,5 mil. rb., pierwsze 
Towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe 7 miljon. rb. i że z czystego zysku 
swojego przeznaczają rocznie subsydia innym instytucjom społecznym w ilości 
stosownie dość poważnej. We wspomnianej wyżej korespondencji do „Dzienni-
ka Kujawskiego” szanowny obserwator ubolewa nad obojętnością miasta wobec 
ruchu społeczeństwa naszego, w celu ozdrowotnienia przemysłu i unarodowienia 
handlu. Tu zauważyć jednak trzeba, że ruch ten jest bardzo świeży, niedawny, że 
społeczeństwo nasze w ogóle było istotnie długo bardzo uśpione i nieurobione  
w tym kierunku. Uświadomienie dopiero się budzi, więc dużo czasu potrzeba, aby 
postęp na gruncie przemysłowo-handlowym szedł na tory pewniejsze. Jak Krako-
wa nie zbudowano od razu, tak i tutaj praca ludzka, praca człowieka nieprzygoto-
wanego idzie nieśmiało – powoli. Ale pomimo to znać ten ruch, chociaż on nie 
przybiera cech ostrych, gorących. Nie wkracza na pole walki gwałtownej, lecz staje 
w pozycji obrony własnych interesów, idą zwolna naprzód. Objawem widomym 
tej pracy jest ciągłe powstawanie sklepów i zakładów o charakterze swojskim, któ-
rych ostatniemi czasami przybyło kilka wcale poważnych. A w branży czysto prze-
mysłowej również znajdujemy mnogie firmy miejscowe, które jakkolwiek noszą 
często imiona o brzmieniu cudzoziemskim, lecz w istocie swojej zaliczają się do 
przedsiębiorstw naszych. A w każdym razie nikt chyba nie zaprzeczy, że zakłady 
przemysłowo fabryczne pp.: Mystkowskiego, Kruszyńskiego, Owczarka, Sikor-
skiego, Karolińskiego, Rolińskiego i t. p. są szczerze rodzime, polskie.

Przemysł koronkarski prawda, że niestety zgrupowany jest przeważnie w rę-
kach obcych, ale powstał on już w Kaliszu dawniejszemi czasy, gdy społeczeństwo 
nasze spało przemysłowo i dziś, wobec nadmiaru fabrykacji tego rodzaju, otwie-
ranie nowych zakładów jest nie na czasie. Największa jednakże i najsolidniejsza  
z fabryk koronkarskich pozostaje w ręku spółki miejscowej, do której należą tutej-
si obywatele i niezaprzeczenie pochodzenia polskiego, rodacy tutejsi i kaliszanie. 

(Dokończenie nastąpi)
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▌ Wczasy Kaliskie. XVIII (Dokończenie). 
▌ [Nr 24, 30 stycznia 1913, s. 1]

Że są w ogóle dotąd w przemyśle i handlu przeważa żywioł niepolski, cóż 
w tem dziwnego, skoro całe wieki społeczeństwo nasze spało i miało wstręt do 
handlu. Opierając się głównie na rolnictwie i uważając je za jedynie godny sposób 
zajęcia, naród lekceważył inne pola gospodarstwa krajowego, któremi owładnęli 
inni. To też Towarzystwa i syndykaty rolnicze, zawiązane dziś w celu podniesie-
nia przemysłu rolniczego, jeśli posługują się w stosunkach swoich zewnętrznych 
ajentami izraelskiego pochodzenia, to czynią to z powodu, że nie znajdują wśród 
miejscowej ludności ludzi przygotowanych fachowo lub, zgadzając się przyjąć na 
siebie rolę pośredników, wymagającą doświadczenia i wielce odpowiedzialną. Ale  
i tu już następuje zmiana na lepsze, bo pomiędzy innemi obecnie we wspomnia-
nym dla przykładu w korespondencji do „Dziennika Kuj.” mieście Turku ajenturę 
Tow. Rolniczego objął polak. 

Słowem dawne uśpienie i zaniedbanie ustępuje, poczyna się budzić życie we 
wszystkich jego objawach, lecz jak każda ewolucja, jak wszelki postęp wywalcza 
sobie prawo obywatelstwa drogą powolną, tak i tutaj od razu nie może nastąpić 
reforma; owszem musi ona przychodzić zwolna, aby zrobić sobie grunt pewny, 
przynieść istotną korzyść i zapewnić sobie trwałe podstawy.

Nie oskarżajmy się przeto, nie śpieszmy się w sądach i nie budźmy zbyt ostrej 
krytyki, abyśmy nie wywołali przesady i nie stali się tym „wiecznie ogniem słomia-
nym, co prędko gaśnie”.

Podtrzymując dobre chęci, popierając rzetelne zamiary przykładem i słowem 
zachęty, możemy wiele zbudować, gdy przeciwnie samą krytyką, potępiającą tylko 
braki i niedokładności, wyszukującą jedynie złe strony danej sprawy, można znie-
chęcić ii onieśmielić do dalszej pracy, można wywołać wręcz przeciwny skutek, 
budząc przekonanie, żeśmy słabi i do czynu niezdatni.

O wyglądzie samego miasta również nie można powiedzieć, że jest brud-
nem. Ostatniemi czasy miasto przybrało pozór wcale przyzwoity; usunięto wie-
le dawniejszych mało-miasteczkowych przyzwyczajeń, wprowadzono ład i rygor, 
nad którego wykonaniem oraz nad zachowaniem przepisów o porządku i bezpie-
czeństwie pilnie i energicznie czuwa władza miejska tak, iż obecnie odwiedzający 
Kalisz znajdują go czystym i wypełniającym niektóre obowiązki zewnętrzne z taką 
dokładnością, jakiej się nie spotyka w większych cywilizowanych miastach.

Są naturalnie jeszcze mnogie w niem braki i usterki, czekające na ich usunięcie 
i uregulowanie, lecz – jak powiadamy – Kalisz, stając się nagle miastem w trójna-
sób zwiększonem, wymaga też bardzo wzmożonej pracy nad sobą. Potrzeby jego 
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wzrosły niepomiernie, więc choć praca ta wciąż postępuje, to jednak nie jest w sta-
nie objąć od razu całego ogromu zadań, jakie na swej drodze napotyka.

Zarządowi miasta nic zarzucić nie można; czyni on wiele i pracę jego znać na 
każdym kroku, każdego dnia nieomal przybywa nowy ślad działalności, dążącej do 
nadania miastu cech kulturalno-estetycznych.

Że jest wreszcie pełno żydostwa, temu zaprzeczyć nie można, gdyż istotnie 
miasto nasze posiada bardzo dużo tego niekulturalnego, zacofanego żydostwa, któ-
re nie przyczynia się do zeuropeizowania miasta. Ale, co do tego punktu pozwolimy 
sobie zrobić uwagę, że gdzież tej masy niższej sfery żydowskiej nie ma? Dość chyba 
przytoczyć ulice: Nalewki, Gęsią i inne w Warszawie, posiadającej już cztery żydow-
skie teatry, a przykład ten będzie chyba wystarczającym na wytłomaczenie Kalisza. 
Jest to konieczność zresztą, której usunąć nie można, lecz która pomału zmniejsza 
także swoje znaczenie, bo i do tych mas przenika zwolna postęp, wyrywając z sze-
regów zacofania i fanatyzmu rasowego zwolenników ogólno ludzkiej cywilizacji.

▌ Wczasy Kaliskie. XIX.  
▌ [Nr 27, 14 lutego 1913, s. 1]

Dziwnym jest świat. Dziwnym jest, jak nasza matka natura. Boć ten świat, 
pod którym rozumiemy człowieka, człowieka w pojęciu gromady, czyli zbioro-
wiska ludzi zjednoczonych pod nazwą społeczeństwa, jest synem natury, dziecię-
ciem ziemi, z której powstał, jest jej cząstką, prochem, atomem.

Więc ten proch jest zmiennym, niestałym, bo i nasza matka ziemia jest taką 
zmienną, kapryśną, niestałą. Dowodem najlepszym jest pora obecna. Zamiast da-
rzyć nas zimą, zimą o lśniącej, białej barwie, ubrylantowanej w słońcu, budzącej 
w nas zachwyt swą wspaniałą, groźną, a powabu pełną postacią, jest taka szara, 
smutna, marna.

Chwilę jedną zwiodła nas zima swem ukazaniem się, kokieteryjnie uśmiech-
nąwszy się swemi biało-niebieskiemi, palącemi oczyma i skryła się wnet za szaro 
mglistą kotarą, uchodząc kędyś w dal…

A gdyby nam tęskno do niej, bo choć groźna swą potęgą, jednak jak każda 
siła przejawów natury jest dla nas ponętną ona, ta natura, ta ziemia nasza złudziła 
nas znowu przez jedną chwilę wrażeniem wiosny, przybywającej już przed czasem. 
Ale ta chwila przeszła też prędko, zostawiając po sobie uczucie chłodnej wilgot-
nej jesieni .

Jesień rozpanoszyła się na naszej ziemi wszechwładnie i prześladuje wciąż 
nas swą obecnością, kładąc swe piętno na wiośnie, na lecie nawet, bo i to ostatnie 
bywa teraz zwykle więcej szare, mgliste, aniżeli pogodne, jasne i wesołe. 
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Szary ton jesieni w przyrodzie oddziaływa więc na człowieka, czyniąc zeń 
podobną do niej istotę, pozbawioną tonów silnych, jasnych, wyraźnych. Lecz cóż 
dziwnego, że człowiek, będąc nieodrodnym synem swej matki ziemi, naśladując ją, 
odznacza się jej podobnem uspodobieniem. 

A tak jest w istocie. Jesteśmy bardzo grymaśni, sami nie wiemy, czego nam 
potrzeba. Bo patrzmy: gdy brak nam przyjemności i rozrywek, narzekamy na nudę 
i szarzyznę życia, a gdy się one nastręczą, omijamy je i – znów się nudzimy, zie-
wając w zasklepionem przetrawianiu swych wyrafinowanych przeimaginowanych 
pretensji i wyobrażeń. 

Marzymy o koncercie, odczycie lub innej uczcie duchowej, a gdy się zdarzy 
dobry, który prawdziwie artystyczny koncert, sala pustką świeci.

Inni żądają popularnych wieczorów z dziedziny muzyki i śpiewu, a skoro 
je ktoś urządzi mówimy wtedy: szkoda czasu i atłasu, takie wieczory nie dla nas.

Podobnie i z teatrem. Gdy go niema tęsknimy, a gdy się pojawi, znów gryma-
simy. Jeśli komedja, chcemy dramatu, a wobec dramatu bardziej nam się podoba 
opera, lub operetka.

Słowem jest zawsze źle i zawsze nie tak chcemy.
I któż na tem cierpi? Najprzód my sami, bo się nudzimy, a potem cierpi kul-

tura, płacze sztuka, bo jej nie popieramy, bo jej rozwijać nie chcemy.
A jest to przecież obowiązkiem naszym, gdyż popierając ją, pomagamy do 

jej rozwoju, do wyrobienia i powołania na jej usługi nowych sił i nowych talentów.
A dalej cierpią ci biedni, artystami zwani, którzy służąc właśnie sztuce naro-

dowej, tracą swe siły w borykaniu się z losem, niepowodzeniem i patrząc smutnem 
okiem w niepewne jutro, dziś przed półpustą widownią śmieją się, udają wesołość 
gwoli zadowolenia tych, co nie liczną gromadą zebrali się w sali, choć w duszy, 
choć w sercu ich gra nuta gorzkiej ironji nad zmiennością, nad kaprysem człowieka-
-społeczeństwa.

I tak się dzieje w każdej dziedzinie naszego życia, wszędzie niezadowolenie  
z tego, co jest; wszędzie chwilowe uniesienie i zapał, który szybko przemija, po-
dobnie jak niknący obraz kinematografu, który właśnie jest dzisiaj upostaciowa-
niem naszego zmiennego, rozgrymaszonego usposobienia.

Stąd płynie nuda i szarzyzna życia, stąd brak energji w działaniu, tej impul-
sywności społeczeństwa, które grzęźnie w apatji i obojętności dla spraw własnych.

Brak mu tej tężyzny zimy naszej, tego gorącego ciepła lata, które dodaje mu 
ognia i zapału, a które razem wzięte czynią z nas ludzi czynu, ludzi zadowolonych, 
ludzi o usposobieniu stałem, wyraźnem, idących śmiało naprzód.

Ale, to co się dzieje jest złem. Człowiek, jako istota żywa i myśląca, szarzy-
znę życia opromieniać winien poczuciem swojej przewagi nad naturą, powinien 
umieć naturę ujarzmić i nad nią panować. Przetwarzając ją, powinien wytworzyć 
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własnem tchnieniem obrazy zimy i lata, poruszyć z posad ziemię, a upiększając ją 
własną pracą, stać się jej synem-bohaterem, a nie lalką kierowaną, w jej usposobie-
niu podmuchem wiatru i fantazji.

Więc precz z jesienną, szarą, monotonją życia. Wzbudźmy w sobie jasne tło 
widzenia i na tem tle rozwijajmy swą działalność życiową, godną człowieka doj-
rzałego, który, patrząc trzeźwo w przyszłość, buduje teraźniejszość swą wytrwa-
łością, pracą i energją, a który zadowolony z tej budowy, nie zniechęca się do niej 
jej niedoskonałością, wierząc, iż przyszłość ją uzupełni i poprawi, skoro jej tylko 
damy mocne, zdrowe fundamenty.

▌ Wczasy Kaliskie. XX.  
▌ [Nr 42, 20 lutego 1913, s. 1-2]

Wciąż słyszymy narzekania na brak i drożyznę mięsa, a zarazem na jakby 
konieczne, nieodłączne z tem, rozmaite niedokładności i komplikacje przy sprze-
daży mięsa. Skarżą się np. konsumenci, iż za mięso zmuszeni są płacić rzemieślni-
kom cenę po nad taksę, lub że do mięsa wyższego gatunku dodają się części mięsa 
gorsze lub innego gatunku.

Pomimo więc całej energji nadzoru policyjnego, do którego każdy w razie 
wątpliwym zwracać się winien, nad prawidłową, zgodną z wydanemi przepisa-
mi sprzedażą mięsnych produktów, handel ten wciąż szwankuje, zachodzą w nim 
przeróżne nieporozumienia, wynikające na tle codziennych stosunków kupują-
cych ze sprzedawcami.

Objawy te jednak nie są wyłączne jedynie w mieście naszem, bo i w innych 
miastach, bo nawet w Warszawie sprawa mięsna stanowi wciąż kwestję otwartą. Jak 
czytamy w pismach warszawskich, debaty w tej sprawie obecnie są na porządku 
dziennym i były poruszane w Centralnem Towarzystwie Rolniczem, gdzie wyjaśnio-
no, że przyczyną drożyzny mięsa są: wadliwa organizacja handlowa (monopolizo-
wanie handlu mięsnego przez pośredników i hurtowników), oraz warunki ekono-
miczne, objawiające się w zmniejszaniu podaży i zwiększaniu popytu. Na pierwszy 
objaw wpływają: emigracja robotników, a z nią zmniejszenie obsługi bydła, co po-
woduje znowu redukcję tego rodzaju gospodarstwa, a wzrost intensywność gospo-
darstw rolnych, t. j. kasowanie pastwisk, drenowanie nieużytków i t. d. W odwrot-
nym zaś kierunku, popyt się zwiększa niepomiernie skutkiem wzrostu ludności 
miejskiej, zmniejszenia postów, zwiększenia konsumpcji mięsa w armji i t. p.

Otóż zmiana warunków podaży i popytu w przemyśle mięsnym, o czem już 
zresztą nieraz pisaliśmy, wywołuje nienormalne stosunki w handlu owym produk-
tem spożywczym. A chociaż nad handlem tym rozciągnięta jest, jak powiedzieliśmy, 
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baczna kontrola, chociaż wydawane są wciąż bardzo konkretne przepisy i rozumne 
postanowienia (jak tego dowód mamy obecnie w ogłoszonem w gub. Dzienniku 
nr. 5 obowiązującem postanowieniu), to jednak wobec istotnego braku mięsa i wy-
górowanych cen w podaży bydła, niepodobieństwem jest prawie ustrzedz masy po-
trzebujące od nadużyć ze strony sprzedających rzeźników zwłaszcza, pragnących 
wyzyskać możliwe korzyści i zaspokoić wszystkich swoich odbiorców. 

Aby umoralnić ten handel i nadać mu zupełnie normalne warunki, trzeba 
przeprowadzić bardzo radykalną reformę przemysłu mięsnego, zastosowując do 
niego kooperatywy, biura i spółki, zajęte wyłącznie sprzedażą zwierząt na ubój, 
trzeba wreszcie wprowadzić w kraju specjalne przedsiębiorstwa, uprawiające na 
wielką skalę chów bydła na potrzeby miejskie. A przedsiębiorstwa takie wobec 
upadku dziś gospodarstwa tego rodzaju w majątkach wiejskich sowicie by się 
opłacały, będąc bardzo na czasie. 

Po za kwestją mięsną będzie może bardzo na miejscu i na czasie z uwagi 
na blizkość wiosny przypomnieć Zarządowi miejskiemu, dbałemu zresztą bardzo  
o wygląd i zdrowotnosć miasta, – przypomnieć kwestję zadrzewienia nowej ulicy 
Wrocławskiej. Urządzenia na niej alei spacerowej byłoby prawdziwem dobrodziej-
stwem dla tej części miasta naszego.

Park miejski bowiem zbytnio jest oddalony od niej, a przytem dziś on już nie 
wystarcza na potrzeby miasta całego. Podobna więc aleja na wspomnianej, szero-
ko wbrew zwyczajowi, zarysowanej ulicy Wrocławskiej stanowić będzie wspania-
łą pod względem spacerowym i hygjenicznym ozdobę miasta. Bo tak ona kiedyś 
przy dalszym rozwoju Kalisza prawdziwem naśladowaniem warszawskich Ujaz-
dowskich Alei, na których koncentrować się będzie życie i ruch całego naszego 
społeczeństwa miejskiego. Ulica ta w ogóle warunkami swemi, obok Alei Józefiny, 
najbardziej odpowiada utworzeniu się na niej nowej, wygodnej, prawdziwie bur-
żuazyjnej dzielnicy.

Założona zaś na niej piękna aleja doda jej wdzięku, urozmaicenia, okrasi ją 
promieniem wesołym, płynącym z dobrodziejstw roślinnej przyrody, tak bardzo 
upiększającej i ożywiającej naszą szarą dolę. 

Będzie ona tej dzielnicy wesołym uśmiechem, budzącym życie i uśmiech  
w jej mieszkańcach.

A tego uśmiechu, tej szczerej, zdrowej wesołości tak mało wśród nas. Ogół 
społeczeństwa naszego przejęty obecnie jest takim jakimś smutnym, sarkastycz-
nym nastrojem, tak rzadko spotkać swobodny uśmiech na twarzy człowieka zado-
wolonego, że zdaje się, jakbyśmy stąpali wciąż gdzieś po dolinie gehenny, po kraju 
ironji i smutki, nie owianym ani jednym promieniem nadziei. 

Wszystkie nasze posiedzenia są pełne powagi i sztywności, zabawy nasze są 
pozbawione dawnej wesołości, a podniecane są sztuczną, wymuszoną swobodą. 
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Młodzież nasza pełna sensacji bawić się, szaleć i żartować nie umie. Przywileje 
młodości zastąpiły nienaturalna powaga i nuda, szukająca rozrywki w sztucznym 
flircie, przedwczesnej dojrzałości uspodobienia i charakteru. Dawny polski humor 
znikł doszczętnie, bo nawet pisma nasze humorystyczne są więcej przejęte satyrą  
i szyderstwem, aniżeli humorem i ciętym dowcipem, a my wciąż jakby przygniece-
ni powagą chwili i interesu. Prawda, że cieszyć się i śmiać się ciągle, nie mamy pra-
wa i powodu, bo nas tłoczy walka o byt i ciężkie warunki, w jakich żyjemy. Ale, do 
życia, do podniecenia tej walki potrzebny jest czasem śmiech rzetelny, do pieprzu 
życia jest niezbędną sól attycka, bo ona dodaje bodźca i energji.

Zrozumiała to już Warszawa, urządzając u siebie teatr śmiechu w „Szopce 
warszawskiej”, która rokuje nadzwyczajne powodzenie i dla której prasa warszaw-
ska poszukuje odpowiedniej siedziby.

U nas ten brak śmiechu i wesołości zastępowała jedynie farsa i operet-
ka w tearze miejskim, który, o ile mógł, zabiegał i starał się rozniecić wesołość  
w chmurnych kaliszanach. Ale i tu opór sfinksu był nieubłagany. Teatr często 
świecił prawie pustką, Kaliszanie bowiem przeważnie unikali tej placówki śmie-
chu i godziwej wesołej rozrywki. To też Towarzystwo p. Myszkowskiego, zrażone 
obojętnością ogółu i cierpiące przez to na brak okazji do śmiechu „in domo sua”, 
ucieka z Kalisza, goniąc za śmiechem gdzieindziej. Życzymy mu więc powodzenia 
w szukaniu szczęścia, żegnając go z żalem za poniesione trudy w ciągu tych kil-
ku miesięcy pobytu wśród nas. Żegnamy z żalem tembardziej, że znów na długo 
zabraknie nam – tej garstce zwolenników teatru – godziwej podniety do śmiechu  
i wesołości.

Znów pozostanie nam szary zmrok szarych dni wśród trosk codziennych, 
wśród sztywnego materjalizmu interesów, nerwowej gonitwy rubla, urozmaiconej 
poniekąd dobrymi uczynkami ludzi dobrych i poczciwych, ale smutnych i przepo-
jonych ważnością swego powołania. 

▌ Wczasy Kaliskie. XIX  1 . 
▌ [Nr 77, 6 kwietnia 1913, s. 1-2]

Przeżywamy obecnie chwile istotnie poważne, przełomowe; rozgrywa się  
w życiu naszem głęboki dramat psychologiczny o podłożu natury społeczno-
-ekonomicznej, a streszczający się w postawionem nam przez życie hamletow-
skiem pytaniu: „być, albo nie być”?

1 Prawdopodobnie błędna numeracja, nadana przez redakcję „Gazety Kaliskiej”. 
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Dylemat ten nie jest zjawiskiem nowem, zrodzonem w dniach ostatnich 
skutkiem jakichś świeżo powstałych w społeczeństwie naszem nadzwyczajnych 
wypadków, wiodących je nad brzeg Rubikonu i naglących do przekroczenia go.

Nie – chwile, przeżywane przez kraj nasz dzisiaj są dalszym ciągiem prze-
szłości, tego dnia wczorajszego, w którym również z tą samą siłą przekonania 
mogliśmy i mieliśmy prawo zadać sobie podobne pytanie. Bo ani czasy się nie 
zmieniły bynajmniej, ani warunki, w jakich żyjemy, nie powikłały się bardziej. Lu-
dzie się może jedynie zmienili nieco, czyli, że stali się więcej ostrożni, więcej rzeczy 
świadomi, wiecej dbali o siebie.

Do tego uświadomienia, do tego nagłego otrzeźwienia przyczynił się może 
pośrednio czynnik, zjawiający się nie wśród nas samych, ale przychodzący z ze-
wnątrz, który przyspieszył tylko postawienie na porządku dziennym powyższego 
pytania. W samej rzeczy jednak istota zagadnienia tego tkwiła już dawno i prędzej, 
czy później musiałaby wywołać rozstrzygnięcie dawno dojrzałej już sprawy.

Że ona jednak swą aktualność zaznaczyła, jak mówimy nagle, bo bezpośred-
nio po wydarzeniu niespodzianie i nieoględnie ze strony przeciwnej wywołanem, 
z tego przeto powodu taż strona przeciwna postępowanie obecne społeczeństwa 
polskiego nazywa bojkotem.

Doprawdy, jest to śmieszne i niezrozumiałe, bo bezzasadne!
Jakto, więc społeczeństwo nasze, na ziemi własnej żyjące, społeczeństwo, 

które ongi dało w swym kraju przytułek przybyszom, wszędy prześladowanym, 
darząc ich prawami i przywilejami, już przez to samo nie ma praw żadnych do ko-
rzystania z tych przywilejów, jakiemi oni jedynie chcą rozporządzać?

Więc to zubożałe obecnie społeczeństwo, wobec zmienionych w ogóle  
w świecie warunków ekonomicznych, nie ma prawa do życia, prawa do szukania 
chleba tam, gdzie obcy tej ziemi naród (bo za taki przez swą odrębność zawsze się 
mieć chce) znajduje go i bogaci się materjalnie oraz kulturalnie.

Zdanie, która dziś wszystkim narodom przyświeca, jako zasada niewzruszo-
na, o którą one dziś walczą uparcie, mówiąc, że „kraj nasz dla nas samych” zrodzi-
ło w następstwie nową, ściślejszą dewizę: „Swój do swego”.

Ta właśnie dewiza tak bardzo boli przedstawicieli narodu żydowskiego i ona to 
właśnie mianowana została bojkotem. Ależ, na Boga, którz wam, panowie Izrealici, 
broni tę samą zasadę przyjąć u siebie, tem bardziej, że w stosunku do nas od daw-
na spełnialiście ją sumiennie, unikając naszych, o ile się dało, zakładów i instytucji. 

Ci bowiem, co kupowali u chrześcijan cokolwiek, stanowili wyjątki, należąc 
pozornie do zasymilowanych.

Jeżeli więc teraz zasada owa wam nie wystarcza, dowodzi, że się bez nas 
obejść nie możecie. Dlaczegoż tędy wasze „Hejnty” i „freundy” propagowały 
idee zżydzenia Warszawy i przerobienia kraju na wzór Palestynyxx .
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Zaufani w swą powagę finansową żydzi dowodzą, że ta nasza samoobrona, 
ta, gdy chcecie, walka o byt nie potrwa długo i zgaśnie jak każdy ogień słomiany.

Jesteśmy bowiem znani z braku wytrwałości i silnej woli. Tak. Gnani jed-
nak siłą konieczności, pragnąc ocalić swój byt ekonomiczny, musimy się zdobyć 
na przetworzenie się w sobie, na wywołanie w sobie uczuć egoistycznych, bo tak 
każe przeznaczenie.

Że kraj nie padnie pod naciskiem narodu, w swym fanatyzmie strupieszałe-
go, dowody znajdujemy na każdej karcie historji dziejów ludzkości.

Wędrówki narodów, wojny i zalewy ludów przez obce najazdy stwierdzają, 
że nawet większy liczebnie naród nie zdołał zagasić życia narodu o wyższej kul-
turze, lecz pochłaniany bywał przez ten ostatni. Żydzi więc, jeżeli pragną pozo-
stać w zgodzie z tym krajem, w którym osiedli od wieków, muszą się wyrzec swej 
odrębności i chęci rządzenia, muszą się zlać z nim niepodzielnie i bez zastrzeżeń.

Żydzi tymczasem postępują wręcz przeciwnie. Szczególniej ostatniemi cza-
sy, zamiast przyjmować nadal z uznaniem i wdzięcznością nabyte przez długie lata 
swojego tu bytowania oraz nadane im dzięki dobrodziejstwom prawa przywileje  
i korzyści, rozpoczęli oni otwarcie i jawnie stawiać coraz to większe pretensje i żą-
dania, coraz silniej wyrażać swoje dążności separatystyczne. Pogrążeni w zatwar-
działym fanatyzmie, pełnym pychy i zarozumiałości, stawali się coraz to bardziej 
hardzi, z butą nieznającą już żadnego hamulca chcieli narzucać swe przekonania 
i imponować.

Tę chęć imponowania, te swoje cechy wyodrębnienia zaznaczyli jaskrawo  
z okazji ostatnich wyborów w Warszawie, dalej w kwestji wyborów gromadzkich 
w gminie żydowskiej, gdzie masa fanatyczna usiłowała przebojem zwalczyć partję, 
zdradzającą usposobienia bardziej tolerancyjne i postępowe, a wreszcie z okazji 
sprawy w Tow. „Kultury Polskiej”.

Stanowisko żydów w sprawach pomienionych odbiło się głośnem echem  
w całym kraju i znalazło swój życzliwy oddźwięk w umysłach solidarnych mas ży-
dowskich na prowincji całej, trafiło więc do przekonania i żydów kaliskich, gdzie 
dotąd pomimo rozbudzonego ogólnie antagonizmu, panowała cisza i zgoda. 

I jakkolwiek w niczem nie zadraśnięto społeczeństwa żydowskiego, ze stro-
ny tegoż słyszeć się dały narzekania na jakieś wprost urojone przez nie przeciw 
żydom wycieczki, które chyba można było widzieć jedynie w bardziej czynnem 
budzeniu się polskiego społeczeństwa dla ruchu ekonomiczno handlowego. Ten 
znak życia widocznie trafił w czułą strunę uczuć żydowskiego egoizmu i wywo-
łał wśród nich objawy szowinistyczne, które zaznaczyły zaraz swoją żywotność.  
A dały się one widzieć w licznych próbkach jadowitej złośliwości, miotanej prze-
ciwko polakom, czego jaskrawym dowodem było nazwanie kaliskiego Stowarzy-
szenia rzemieślników chrześcijańskich czarną seciną; oskarżanie „Gazety Kaliskiej”  
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o sianie nienawiści plemiennej, bez możności stwierdzenia tego faktami, gdy  
w rzeczywistości organ nasz, stojąc na gruncie chrześcijańsko-demokratycznym 
i służąc interesom narodowym na drodze pokojowej, unikał wszelkich waśni  
i szczucia. Dość, że skutkiem takiej wypowiedzianej przez żydów opinji, roz-
poczęło się z ich strony masowe wykreślanie się z listy prenumeratorów naszej 
Gazety, która nie posiada już wśród nich ani jednego abonenta. Dalej nastąpiło 
ogłoszenie za pomocą „Kurjera Kaliskiego”xxi artykułów, szkalujących nasze spo-
łeczeństwo, jak np. „Panama polska w Wilnie”, a do zaognienia stosunku w ogóle, 
czyż nie mogło znakomicie wpłynąć ogłoszenie o balu żydowskim, urządzonym 
w samą niedzielę palmową, t. j. w czasie, kiedy cały naród polski, przejęty powagą  
i czcią dla dni postu Wielkiego tygodnia, przygotowuje się z godnością na spotka-
nie wielkiej uroczystości Zmartwychwstania? Czyż było właściwe ze strony żydów 
to nieuszanowanie chwili tak drogiej chrześcijanowi każdemu, czyż to nie było 
urągowiskiem i oplwaniem najświętszych uczuć tego narodu, pośród którego ży-
dom żyć i przebywać wypadło?

Po tych faktach musiało ze strony naszego społeczeństwa paść słowo goręt-
sze, słowo oburzenia i spowodować silniejszą akcję czynną w kierunku uniezale-
żenienia handlu i przemysłu. Tu już i gazeta nasza milczeć nie mogła, lecz solida-
ryzując się z przekonaniami ogółu, musiała dać wyraz temu oburzeniu, piętnując 
postępowanie żydów jawnie i stanowczo.

Nic tedy dziwnego, że po takich wystąpieniach żydów tutejszych, usiłowa-
nie unarodowienia handlu wzmogą się i rozszerzą. Takie bowiem ze strony żydów 
arogancko-prowokacyjne postępowanie nie może wpływać na złagodzenie wza-
jemnych stosunków, lecz musi wywoływać ostracyzmy i stręt do wszelkiego na tle 
ekonomicznem porozumienia.

Żydzi jednak rozumieć tego nie chcą; wierzą w swą potęgę i wytrwałość,  
a wiarę w ich zwycięstwo ostateczne nad nami podtrzymuje nadzieja na pomoc ze 
strony zagranicy, oraz jej wpływy na drodze dyplomatyczno-dziennikarskiej, a da-
lej przekonanie, iż ze strony rządu nastąpi współdziałanie w celu pogodzenia obu 
narodów i zaniechania bojkotu, jako waśni handlowej.

Zdaje się jednak, że zamiary podobne zrodziły się w bujnej imaginacji ży-
dowskiej, bo naprzód; handlować wolno każdemu i waśń na tle tem wcale nie 
ustaje, podniecenie zaś namiętności zdradza jedynie żywioł żydowski, niezadowo-
lony z rywalizacji chrześcijan na polu handlowem, a po wtóre nikomu narzucić nie 
można warunków kupowania w tym sklepie lub w innym.

Zalecanie zaś ze strony kupców chrześcijańskich swoich zakładów handlo-
wych jest ich prawem niezaprzeczalnem, opartem na rozbujałej do potęgi w ogóle 
dziś zasadzie reklamy w całym świecie handlowym, z której zarówno i w stopniu 
nie mniejszym wcale korzysta kupiectwo i handel żydowski.
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Utyskiwanie wreszcie narodu żydowskiego na bojkot i nazywanie go niekul-
turalnym jest śmieszne i nielogiczne, bo czyż można dążenie ludzi do podniesienia 
ekonomicznego bytu mianować brakiem kultury, czyli przeciwnie, czyż będzie do-
wodem naszej kulturalności wyrzeczenie się spraw handlu i przemysłu? Zacietrze-
wienie żydów w tym kierunku dochodzi aż do pomieszania pojęć i do głoszenia 
najwyraźniejszych absurdów.

Nie, panowie izraelici, żadne wasze paradoksy, ani sofizmaity nie pomogą  
i nie przestraszą. My pójdziemy naprzód, bo to jest nasz obowiązek, nasza koniecz-
ność dziejowa. A więc dalej, bracia polscy, zgodą i jednością postępujmy śmiało, 
uczciwie i szczerze, a zwyciężymy i przekonamy świat cały, żeśmy nie puści i nie 
lekkomyślni!

▌ Wczasy Kaliskie. XX  2 .  
▌ [Nr 97, 30 kwietnia 1913, s. 1]

Pomimo ogólnie dręczącego świat kryzysu ekonomicznego, który potęgo-
wała do chwil ostatnich zmora grożącej mu wojny – pomimo, mówimy, stanu 
niepewnego, wywołującego ogólne naprężenie stosunków przemysłowo-handlo-
wych i objawiającego się stąd zniechęcenia i upadku energji życiowej, Kalisz jed-
nak jakoś dość szczęśliwie, dość intensywnie kroczy naprzód. Tu jakoś nie rzuca 
się w oczy zastój lub, co gorsza, cofanie się w tył – nie, w Kaliszu życie uderza tęt-
nem, przynajmniej na oko, zdrowem i silnem, nie widać krachów i gwałtownych 
wahań, a i to już obecnie jest objawem szczęśliwym i uspokajającym.

Owszem, ostatniemi czasy przybyło kilka nowych sklepów, mamy zapowie-
dziane następnie inne poważniejszej natury zakłady handlowe, a obok tego przy-
bywa kilka nowych domow, przyczem o urządzone w nich wygodniej, w duchu 
bardziej postępowym lokale sklepowe zabiegają już rozumiejący swój interes i do-
bro postępu konkurenci. 

Zyskuje na tem wiele zewnętrzny wygląd miasta naszego, które równocześnie 
dzięki zabiegom władz miejskich przybiera wciąż postać estetyczniejszą. Jednym 
z ostatnich objawów działalności miejskiej było przyprowadzenie do porządku 
placyku na głównym Rynku zajmowanego ongi przez stragany i stoły kramarskie. 
Plac ten oczyszczony, wyrównany i zamknięty dla ruchu obwiedziony został ele-
ganckim płotem drucianym, poczem zasadzono na nim kilka ładnych krzewów, 
które go okrasiły, sprawiając miły dla oka widok, a jednocześnie przyczyniając się 

2 Prawdopodobnie błędny numer kolejny, nadany przez redakcję „Gazety Kaliskiej”.
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do uzdrowotnienia tej części Rynku, dawniej brudnej i niehigienicznej. Przydałby 
się jeszcze na środku skromny jakiś wodotrysk, który w dni upalne lata odegrałby 
tu bardzo ważną rolę w kierunku odświeżania powietrza i ożywiania założonego 
skweru.

Główne ulica miasta są czyste i weselsze wskutek odnowienia i uporząd-
kowania kamienic, jedna zaś z nowych ulic, mianowicie Wiejska, a przynajmniej 
połowa jej po wybrukowaniu kamieniem kostkowym i ułożeniu chodników, prze-
istoczoną została na wcale przyzwoitą dzielnicę, posiadającą kilka okazałych do-
mów, z których szczególniej dom p. Kurdwanowskiego wyróżnia się swą oryginal-
ną budową, a której by można dać miano wściekłej secesji. Zwraca uwagę również 
dom p. friedmana. Szkoda tylko, że dano pierwszemu z nich kolor ciemny, lecz on 
właściwie zastosowany został do charakteru budowli.

Niektóre dalsze bocznice miasta są, prawda, jeszcze w stanie dość pierwot-
nym i zaniedbanym, o czem słyszymy wciąż utyskiwania, ale nie powtarzamy ich 
szczegółowo, gdyż widząc istotną i dbałą działalność Zarządu miasta o jego do-
bro, nie możemy zbytnio nalegać o pośpiech w działaniu, bo ma on pracy przed 
sobą aż nadto.

O jednej z ulic jednak na dzisiaj wspomnieć musimy, ponieważ stan jej wy-
różnia się swym zaniedbaniem ponad inne i wzbudza po prostu wyraz politowania 
nad jej mieszkańcami. Jest to dalszy ciąg ulicy Nowego Światu, który przedstawia 
okropny widok. To nie ulica, lecz jedno morze błota i kałuż nie do przebycia. 
Trzeba używać znakomitej umiejętności ekwilibrysty, aby przejść spokojnie szcze-
gólniej wieczorem. Dzielnica ta zaliczona do miasta, ponosi wszelkie ciężary tego 
przywileju, nie odbierając w zamian za to nic z dobrodziejstw miejskiej kultury. 
Prawda, ma oświetlenie, ale oświetlenie to jest bardzo prymitywne, nie zabezpie-
czające wcale od wypadku przechodnia, zmuszonego przebywać tą arcy oryginal-
ną ulicę. Nadawanie jej tej nazwy zakrawa doprawdy na ironję, a zawieszona na jej 
domkach latarki z numerami policyjnymi, wielkomiejskiemi, wyglądają naprawdę 
śmiesznie wobec potwornej dziewiczości ulicy.

Część Sukienniczej ulicy, poczynając od mostu trybunalskiego, ma obecnie 
wygląd wielkomiejski i wygodne chodniki, ale czyżby dla zrównoważenia całego 
wyglądu ulicy nie można było część chodnika od strony sklepów miejskich, a wła-
ściwie jego boki, wyłożone zwykłym kamieniem brukowym zamienić na bardziej 
odpowiedni, np. na betonowy lub inny w tym rodzaju chodnik, co wielce by się 
przyczyniło do wdzięku tej pięknej dzielnicy miejskiej.

Przechodząc do strony kulturalnej życia miejskiego, przyznać musimy tu 
również znaczny postęp w kierunku uspołecznienia miasta. A jednak nie we 
wszystkich dziedzinach zauważyć się daje istotna dążność do przystosowania się 
do nowych zasad i wyników cywilizacji. W sferach handlowych mianowicie nie za-
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wsze i wszędzie zachowują się wymagania, przyznane powszechnie za nieodzow-
ne i bezwarunkowe. Sposoby i formy bowiem załatwiania interesów w sklepach 
naszych są w wielu razach jeszcze dość zacofane, niezgodne z wygłaszanem tak 
często zdaniem o zrozumieniu istoty stosunków handlowych i związanych z nie-
mi obowiązków.

Kupcy nasi i ich współpracownicy obok częstego lekceważenia, a nieraz 
niegrzecznego traktowania kupujących, nie wszyscy zachowują przepisy kodek-
su towarzysko-handlowego, obrażając uczucia nasze estetyczne i pojęcie o etyce 
handlowej.

Pomijając na teraz inne względy zwracamy najprzód uwagę o hygjenę.  
W spożywczych sklepach, np. w poważnych nawet zakładach handlowych, wbrew 
przyjętym dziś zwyczajom sprzedaż łączy się bezpośrednio z przyjmowaniem za-
płaty za towar kupiony, co budzi niesmak i wstręt, niezapewniając zupełnego bez-
pieczeństwa sprzedawanemu artykułowi od zarażenia go bakcylami, znajdującemi 
się na papierach i znakach pieniężnych. Specjalnie w tym celu kasjerki lub kasjerzy 
są ustanowieni nie wszędzie; za wyjątkiem bowiem kilkunastu sklepów w Kaliszu, 
inne się bez nich obywają.

Podobny zaś, pierwotny sposób prowadzenia handlu, szczególniej nie odpo-
wiednie jest w sklepach spożywczych, mięsnych i piekarskich, w których często 
wyroby z ciasta bywają wybierane i dotykane rękami, co wcale nie jest ani zachę-
cającem, anie faktycznie bezpiecznem i co dalej tolerowanem być nie powinno 
tembardziej, że zdarza się, iż i kupujący pozwalają sobie podobnej procedury przy 
wyborze artykułów spożywczych.

Dla usunięcia tych niewłaściwości stoły do sprzedaży winny być oddzielone 
od publiczności siatkami drucianemi, wyroby zaś same ułożona na stołach, dla za-
bezpieczenia ich od wpływu powietrza, kurzu, a szczególniej much w czasie lata, 
powinny bezwarunkowo znajdować się pod osłoną nakryć ze szkła przezroczy-
stego, dającego możność łatwej kontroli i obejrzenia towaru przez kupującego.

Na polu działalności społecznej również niestety, nie zawsze wszystko idzie 
drogą zmierzającą do celów pożądanych.

Stowarzyszenia nasze, pomimo ich wpływów dobroczynnych, często szwan-
kują na harmoniji i jedności, co wcale nie przyczynia się do ich rozwoju. O ile  
z początku z energją, pełną poświęcenia rzucamy się do stworzenia danej insty-
tucji społecznej i, stawiając sobie za dewizę „w jedności silni”, dźwigamy ją pra-
wie z niczego, o tyle my, ta słoma zapalna, gaśniemy prędko w swej działalności, 
składając na barki jednostek cały ciężar zadań, a co gorzej jeszcze przechodzimy 
od współdziałania do opozycji i powodując się osobistemi względzikami, psujemy 
dobre zamiary jednostek, zniechęcając je do dalszej owocnej pracy i zarzucając im 
różne niewłaściwości w kierowaniu losami sprawy społecznej. 
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Prawda, że i na słońcu są plamy, więc i ludzie pojedyńczy, jako istoty niedo-
skonałe, mogą w swych sądach i krytykach popełniać niedokładności i błędy, lecz 
ogół ten człowiek rozumny powinien w takich razach z zupełną bezstronnością 
i z całą surowością ocenić i zgromić te jednostki, które w swej zarozumiałości, 
rzucając cień na dobrą wolę ludzi szlachetnych i czynnych, szkodzą sprawie pu-
blicznej, tych zaś ludzi, którzy swe siły oddają na usługi i dobro sprawy osądzić 
wedle zasług i czynów, a nie wedle urojonych do nich pretensji i drobnych usterek 
właściwych człowiekowi każdemu. Inaczej sprawy nasze społeczne zawsze będą 
narażone na brak żywotności i trwałej podstawy do rozwoju. W imieniu takich in-
stytucji wołamy do was, lekkomyślni krytycy: „przestańcie, bo się źle bawicie; dla 
was to jest igraszką, nam chodzi o życie!”.

fot. 19. Ulica Górnośląska (d. Nowo-Wrocławska) skrzyżowanie z ul. Staszica, 1956, fot. A. Żaryn, 
reprodukcja dzięki uprzejmości A. Tabaki i E. Żaryn.
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fot. 18.  Ulica Górnośląska (d. Nowo-Wrocławska), 1956, fot. A. Żaryn, reprodukcja dzięki 
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▌ KrótKie Objaśnienia  
▌ DO części ŹróDŁOwej

i Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości m. Kalisza utworzono w 1907 roku, jednym z jego 
twórców był Wincenty Młynarski. 

ii „Wielki Kalisz” o którym tu mowa powstał na mocy decyzji rosyjskiego MSW 22 czerwca 1906 
roku po przyłączeniu dotychczasowych przedmieść o obszarze 324,47ha, z ok. 7821 ludności 
zamieszkującej nowe obszary miasta. 

iii Mowa tu o planie regulacyjnym Bronisława Bukowińskiego oraz inżynierów gubernialnych, 
opracowanym w latach 1901-1906, dziś znanym tylko częściowo.

iv Przebicie ulicy Nowobabinej, obecnej 3 Maja, zostało zrealizowane przez magistrat m. Kalisza 
między 1911 a 1914 rokiem. 

v Leonard Boetticher (1855-po1918) był prezydentem miasta z nominacji rosyjskiej w latach 
1903-1911. 

vi Sprawa przeniesienia władz guberni z Kalisza do Łodzi była zagadnieniem powracającym  
w prasowych dyskusjach w obu miastach i Warszawie około 1911-1914 roku, por. np. „W obro-
nie Kalisza”, „Gazeta Kaliska”, 1911, nr 181, s. 1-2.

vii Ulica Wiejska została wytyczona po 1901 roku przez prywatnych przedsiębiorców, zyskując 
szerokość około 12 metrów, zdecydowanie zbyt małą wobec wysokości trzypiętrowych i wyż-
szych domów wzniesionych w linii regulacyjnej. 

viii Kaliski Oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego założony został z inicjatywy  
dr Leona Wernica w 1903 roku. 

ix Urządzenie alei na Nowo-wrocławskiej (obecnie Górnośląskiej), postulowane przez autora, zo-
stało tylko częściowo zmaterializowane w 1913 roku, kiedy z inicjatywy magistratu ulicę wysa-
dzono 2 rzędami drzew. 

x Skwer na Towarowej powstał około 1903-4 roku, w zachodnim sąsiedztwie gmachów Szko-
ły Realnej i Izby Skarbowej, na tzw. „placach poreformackich”, będących własnością miasta. 
Obecnie skwer E. Kor-Walczaka. 

xi Mowa o ulicach Jabłkowskiego (Piaskowa) i Podgórze na ówczesnym przedmieściu Ogrody. 

xii Stereotyp Łodzi jako „miasta niemieckiego” był bardzo mocno obecny w ówczesnej literaturze 
i prasie polskiej, por. np. S. Gorski, Łódź spółeczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904. 

xiii Wyszczególnienie nowych nazw ulic zawiera nota prasowa w „Gazecie Kaliskiej” z 1912 roku, 
por. nr 163, s. 2. 

xiv Chodziło o gmach II Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, wzniesiony na ulicy 
Nowo-ogrodowskiej między 1910-1911.
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xv Projekt gmachu polskiej szkoły handlowej (obecna siedziba II. LO), wzniesionego w latach 
1912-193 został opracowany przez architektów Alfonsa Bogusławskiego i franciszka Moraw-
skiego z Częstochowy, zwycięzców 37. konkursu Koła Architektów w Warszawie na projekt 
realizacyjny tejże szkoły (1911-1912). 

xvi Podróżny, Z życia Kalisza (Koresp. Własna „Dzien Kuj.”), „Dziennik Kujawski”, 1912, nr 286, s. 1.

xvii O kaliskich stowarzyszeniach z epoki: E. Polanowski, Organizacja zycia kulturalnego, literackiego 
i naukowego w Kaliszu do 1914 r., w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 1977, s. 452-480; 
idem, Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warszawa 1987.

xviii Kazimierz Kulwieć, 1871-1943 był polskim przyrodnikiem i krajoznawcą.

xix Kazimierz Stołyhwo, 1880-1966 był polskim antropologiem, profesorem Wolnej Wszechnicy 
w Warszawie.

xx Hajnt (Dzisiaj), dawniej Jidiszes Tageblat, pismo wydawane w Warszawie od 1906 roku w jidysz, 
od 1908 noszące nazwę „Hajnt”, jedno z głównych politycznych pism żydowskich w dawnym 
Królestwie Polskim. Por. J. Nalewajko-Kulikov, G. P. Bąbiak, A. J. Cieślikowa (red.), Studia z dzie-
jów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), Warszawa 2012.

xxi Odniesienie się do tych publikacji w tym momencie uniemożliwia brak w Polsce roczników 
„Kuriera Kaliskiego” z tego czasu.
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▌ StreSzczenia

Obrazy z czasów transformacji.  
„Wczasy kaliskie 1911-1913”. 

Publikowany w latach 1911-1913 w „Gazecie Kaliskiej” cykl felietonów, 
zatytułowanych „Wczasy Kaliskie” (Udogodnienia, ulepszenia kaliskie), pozo-
staje zapomnianym materiałem źródłowym zarówno do dziejów Kalisza po-
czątku XX wieku, jak i interesującym cyklem prasowym, poruszającym zagad-
nienia rozwoju, modernizacji i problemów cywilizacyjnych Kalisza u progu 
Wielkiej Wojny. Nieznany autor, przedstawiciel polskiej inteligencji o orientacji  
narodowo-demokratycznej, ukrywający się pod pseudonimem „Vir”, bliski Re-
dakcji „Gazety Kaliskiej”, opublikował ponad 20 felietonów, dotyczących zarów-
no dramatycznych przemian zachodzących w Kaliszu po otwarciu linii kolejowej 
w 1902 roku, ich wymiaru przestrzennego, architektonicznego, ale i kulturowego 
czy społecznego, jak i poruszających tematykę społeczną, kulturową i rosnące 
napięcia etniczne: polemikę nacjonalistyczną czy antysemicką. Z serii „Wczasów 
Kaliskich” wyłania się obraz Kalisza jako miasta w stanie nieustannej przebu-
dowy, dramatycznie zmienionego w stosunku do XIX-wieku, znajdującego się 
„pomiędzy” prowincją a wielkomiejskością. Co interesujące, w ramach felieto-
nów połączono najróżniejsze zagadnienia tyczące się modernizacji miasta i jego 
potrzeb, obejmujące zarówno projekty infrastrukturalne, upiększenia, rozwój 
dzielnic, jak i kampanię na rzecz „kultury i szyku miejskiego”, tyczącą się ruchu 
ulicznego, zachowań w miejscach publicznych, stosunków społecznych, poziomu 
edukacji. Przygotowany wybór źródłowy ze wstępem krytycznym po raz pierwszy 
przypomina w formie publikacji ten zapomniany cykl, stanowiący znakomity zapis 
rozumienia, jak i projektowania koncepcji miejskiej nowoczesności na ziemiach 
polskich sto lat temu. „Wczasy Kaliskie” to intrygujący materiał dla historyków 
społeczeństwa, miast, życia regionalnego, ale i dla historyków nowoczesności i jej 
dyskursów w środkowoeuropejskim wymiarze. Z racji barwnego języka, będzie to 
też jak sądzę wartościowa lektura dla wszystkich mieszkańców Kalisza, jak i miast 
polskich w ogólności.
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Mapping the Period of  Urban Transformation:  
“The Kalisz Amenities” series from 1911-1913

While studying archives of  the Polish urban discourse of  early twentieth 
century, a fascinating press series from Kalisz, at the time a middle-seized bor-
derline industrial town in the Russian Poland, should be considered carefully. The 
anonymous author of  the series of  articles published in the right-wing newspaper 
Gazeta Kaliska in 1911-1913 called the “Wczasy Kaliskie” (“The Kalisz Ameni-
ties”) analyzed the urban space, combining architectural, social and political cri-
tiques. “The Kalisz Amenities” offered not only a review but also listed the con-
temporary urban and social needs of  Kalisz. The anonymous author was probably 
a member of  the Polish intelligentsia and a middle-class supporter of  the new 
municipal administration established in 1911 under the leadership of  Bronisław 
Bukowiński. By describing what he saw as Kalisz’s urban backwardness – lack 
of  properly paved streets and communal infrastructure and absence of  rational 
urban planning – he called for immediate municipal reforms and actions. Writing 
as an self-fashioned expert, rational planner of  the modern city and supporter of  
the renewed municipality, the author offered his readers a comprehensive diagno-
sis of  urban maladies that in his view resulted in “ugly” transformation of  Kalisz 
into industrial town. Criticizing what he called an “unwelcome transformation” 
the author suggested that contemporary Kalisz overshadowed the town he had 
known before the railway boom begun, a town that in his view had been small, 
admirable and dominated by the local Polish intelligentsia. Such discourses reveal 
the politicization of  Kalisz urban space and should be seen as part of  the growing 
class and ethnic conflicts in Russian Poland, the intelligentsia’s struggle to regain 
its dominant position on the stage of  the Polish public sphere, lost during the Re-
volution. But, “The Kalisz Amenities” offer a much complex understanding of  
contemporary issues of  urban ‘Modernity’, combining care for urban economy, 
public health, or modernization of  architecture, urban planning and municipal 
government. 
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