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Ponura historia
z kaliskiego więzienia

W

Więzienie w Kaliszu,
przełom XIX i XX w.

jeżdżających do Kalisza od strony wschodniej „wita” monumentalny budynek więzienia. Wzniesiony w latach 1844–1846 na ówczesnym przedmieściu, Tyńcu, był najnowocześniejszym zakładem karnym w Europie.

Wcześniej funkcje aresztów spełniały w Kaliszu przeróżne miejsca. Swoje karne „lochy”
miał zamek, a w podziemiach pierwszego budynku ratuszowego znajdował się areszt,
tzw. kiełbaśnica. Za karcer służyły niektóre baszty, w tym osławiona kaliska „Dorotka”.
Więzienie znajdowało się również w murach klasztoru franciszkańskiego. Na początku
XIX wieku na Rynku stanął odwach, przebudowany na okoliczność zjazdu cesarzy przez
Franciszka Reinsteina, później jednak rozebrany.
W nowo powstałym więzieniu zadbano, żeby jego „lokatorzy” nie czuli się zbyt komfortowo. Zapewniały to pseudoromańska, masywna bryła, malutkie okna i narożne wieżyczki. Tak się jednak złożyło, że w połowie XIX wieku na ziemiach Królestwa Polskiego realizowano założenia gruntownej reformy więziennictwa wdrażanej przez hrabiego
Fryderyka Skarbka, który w trakcie podróży po Europie przyglądał się funkcjonowaniu
tamtejszych więzień. I oto z jego inicjatywy na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego
powstało pięć nowych zakładów karnych, w tym kaliski (a także warszawski Pawiak),
w których zastosowano „rewolucyjne” rozwiązania. Zamiast dotychczasowych dużych zbiorowych izb wprowadzono system celkowy. W kaliskim więzieniu znalazło się
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Personel kaliskiego więzienia, okres międzywojenny

120 małych, zaledwie dwu-, trzyosobowych cel z kanalizacją (niejeden kaliszanin musiał
korzystać z wygódki na dworze), bieżącą wodą i centralnym ogrzewaniem. W piwnicach
obiektu znalazły się łazienki (kąpiel co dwa tygodnie) i kuchnia. Podobno jeden z budowniczych miał – w dobrej wierze – powiedzieć: „w takim więzieniu to i sam car mógłby posiedzieć”, za co na odpowiednio długo wsadzili… gadułę budowlańca. Wśród pracowników obok 12 dozorców i nadzorcy znaleźli się pedagog, psycholog, a także lekarz
i kapelan. Wprowadzono dwa ciepłe posiłki (a w Kaliszu jeszcze wtedy zdarzały się klęski
głodu), obniżono ciężar kajdan oraz wprowadzono obowiązek spacerów i innych zajęć
rekreacyjnych w jednym z kilkunastu małych ogródków. W 1858 roku przebywało tam
141 więźniów (w tym 21 kobiet), którzy – wobec powyższego – grzeszyliby chyba, gdyby
narzekali na warunki odbywania kary.
W okresie międzywojennym do tak „zacnego” obiektu trafił najsłynniejszy przestępca
międzywojennego Kalisza, Józef Pachołek. Urodzony w 1890 roku, dorastał w biednej
kaliskiej rodzinie – oprócz beztroskich dziecięcych zabaw dość szybko zaczął bardziej
pragmatycznie spędzać czas wolny – oddał się drobnym kradzieżom i włamaniom. Z czasem stawały się „mniej drobne” do tego stopnia, że mając już na karku policję musiał raz
po raz uciekać za, nieodległą przecież, granicę. Tam podejmował drobne prace dorywcze,
ale – przede wszystkim – rozwijał i doskonalił swój „warsztat”. W czasie jednego z takich
wypadów zgwałcił dziewczynę i obawiając się policyjnej reakcji, uciekł dalej na Zachód.
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Więźniarki na spacerniaku kaliskiego więzienia, okres międzywojenny

W ten sposób znalazł się w jednym z belgijskich portów. Zaciągnął się na statek i po kilku
latach pływania po świecie (nauczył się wtedy sześciu języków obcych) trafił do Ameryki.
Niestety, w Nowym Świecie wrócił do przestępczego procederu. W Stanach były to lata
prohibicji, Pachołek zajął się więc głównie przemytem alkoholu z Kanady. Wkrótce stał
się członkiem gangu ówczesnego króla nielegalnej sprzedaży alkoholu i przestępczości
w ogóle – słynnego Al Capone. „Pod jego okiem” zapewne wydoskonalił przestępczy
fach i tak wyedukowany wrócił do Kalisza.
Przez krótki czas próbował żyć uczciwie, prowadząc przy ulicy Poznańskiej sklep kolonialny. Szybko jednak większe perspektywy zarobku dostrzegł w przywłaszczaniu pieniędzy wbrew woli ich prawowitych właścicieli. Skompletował bandę, do której oprócz
brata Kazimierza zwerbował Franciszka Maćkowskiego, i w trójkę, zamaskowani damskimi pończochami, dokonywali coraz bardziej zuchwałych napadów rabunkowych. Ich
ofiarami byli najczęściej polscy i żydowscy właściciele sklepów: przy ulicy Stawiszyńskiej
i w Piwonicach na obrzeżach miasta, ale i na Nowej (tak dawniej nazywała się część
ul. Złotej) w samym niemal centrum Kalisza. Kiedy na ulicy Ciasnej ciężko ranili policjanta i krąg śledztwa zaczął się niebezpiecznie zacieśniać, przenieśli się ze swoją przestępczą działalnością w teren. W czasie jednego z takich wypadów zabili w Giżycach
koło Grabowa miejscowego proboszcza. Kilka dni później na drodze z Raszkowa napadli na powracających z jarmarku żydowskich kupców. Przypadkowo znalazło się tam
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