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INTRODUCTION

44

Trzymasz w ręku album z pozdrowieniami 

z przeszłości, które przesyłają Ci mieszkańcy naszego

miasta, żyjący tu 70, a nawet 110 lat temu. 

Na niniejszą publikację składają się najwcześniejsze

kartki pocztowe z ostatnich lat XIX wieku 

oraz te wydane do 1939 roku.

Jako kryterium przyjąłem prezentację miejsc,

budynków i wnętrz, które nie dotrwały do dzisiaj 

lub istnieją nadal, ale w znacznie zmienionej formie.

Z nieskrywaną przyjemnością zapraszam 

Państwa do przyjrzenia się Kaliszowi na dawnych

zdjęciach, przedstawiających miejsca pozostałe

jedynie na tych małych, prostokątnych 

kartkach pocztowych. Każda z prezentowanych

widokówek opatrzona jest indywidualnym 

opisem stanowiącym fragment historii najstarszego

grodu w Polsce – Kalisza.

You are holding in your hand an album with

greetings from the past sent to you by the

residents of our city, who have lived here

some 70 or even 110 years ago. 

This book consists of postcards from the

earliest years of the nineteenth century and

postcards issued before 1939.

I have decided to present the places, 

buildings and interiors that have not survived,

or still exist, but in a much altered form.

With undisguised pleasure I invite you to look

at old photographs of Kalisz, showing places

that have remained only on these small,

rectangular postcards. 

Each of them is captioned with the individual

description being a piece of history of the

oldest city in Poland – Kalisz.

Drogi Czytelniku Dear Reader
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THE EARLIEST POSTCARDS

NAJSTARSZE POCZTÓWKI 1111

LLiittooggrraaffiiaa  zz  hhiissttoorriiąą  mmiiłłoossnnąą  ww  ttllee
Tę litografię również można zaliczyć do najwcześniejszych

kartek pocztowych Kalisza. Datowano ją 4 grudnia 1898 roku.
Prezentuje charakterystyczne budowle miasta: kościół pw. św.
Józefa, budynek ratusza, ruiny oraz pomnik Flory w parku.
Litografia ta została prawdopodobnie wykonana przez Jakuba
Kohna.

Ciekawa jest treść napisana w języku francuskim: Oto dotarła

Pani do końca swojej podróży… Wszystkie Pani kartki do mnie

doszły. Bardzo Pani dziękuję za dotrzymanie obietnicy.

LLiitthhooggrraapphhyy  wwiitthh  lloovvee  ssttoorryy  iinn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  
This lithograph is also one of the earliest postcards of Kalisz.

It was postmarked December 4, 1898. There are the characte-
ristic buildings of the city: The St. Joseph's Church, the town hall
building, the ruins, and a monument of Flora in the park. This
lithograph was probably made by Jakub Kohn.

The sender's message, written in French, is interesting: Dear

Madame, you have reached the end of your journey... All your

cards have reached me. Thank you very much for keeping

your promise.
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RYNEK, PLACE, KALISKIE ULICE I MOSTY

MARKET, SQUARES, STREETS, AND BRIDGES OF KALISZ
1199

RRaattuusszz
W 1887 roku, po przezwyciężeniu różnych zastrzeżeń władz

carskich, miejscowi przedsiębiorcy – Schner i Preger – wygrali
przetarg na budowę ratusza. Jej koszt wyniósł 45 500 rubli, 
a projektantem był architekt gubernialny, inżynier miejski 
– Józef Chrzanowski. W kwietniu 1888 roku protojerej Guriew
– głowa miejscowego soboru Piotra i Pawła – w towarzystwie
gubernatora kaliskiego Michała Piotrowicza Daragana i prezy-
denta miasta Franciszka Przedpełskiego oraz licznie zgroma-
dzonych gości poświęcił wznoszoną budowlę.

TThhee  CCiittyy  HHaallll
In 1887, after overcoming various objections of tsarist

authorities, local businessmen, Schner and Preger, won the
tender for the construction of the City Hall. It cost 45 500
rubles and was designed by Józef Chrzanowski, a gubernya
(province) architect and city engineer. In April 1888, protoyerey
Guriew – the head of the local Peter and Paul council, conse-
crated the erected building in the company of Michał Piotro-
wicz Daragan, the Governor of Kalisz, Franciszek Przedpełski,
the Mayor, and numerous guests.
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RYNEK, PLACE, KALISKIE ULICE I MOSTY

MARKET, SQUARES, STREETS, AND BRIDGES OF KALISZ
2255

UUlliiccaa  RRyybbnnaa
Przy ulicy Rybnej (obecnie ul. Kazimierzowska) w widocznych

na zdjęciu specjalnie zbijanych skrzyniach z otworami trzymano
uprzednio złapane w rzece czy też przywiezione z pobliskich rzek 
i stawów ryby, które sprzedawano żywe. Skrzynie te jeszcze w po-
łowie XIX wieku stanowiły własność miasta i były wydzierżawiane
głównie żydowskim kupcom. Po lewej stronie można dostrzec bu-
dynek foluszu wodnego, późniejszej miejskiej elektrowni wodnej.

RRyybbnnaa  SSttrreeeett
The Rybna Street [Fish Street] (now Kazimierzowska Street).

Fish caught in the river or brought from nearby rivers and ponds
were kept in specially perforated boxes and were sold live. These
boxes still in the middle of the nineteenth century were owned by
the city and were leased mostly to Jewish merchants. The
building on the left is a water fulling mill, which later became 
a municipal hydroelectric plant.
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RYNEK, PLACE, KALISKIE ULICE I MOSTY

MARKET, SQUARES, STREETS, AND BRIDGES OF KALISZ
4455

DDoomm  „„PPoodd  ffiillaarraammii””
Jak się dziś przypuszcza, to z tego domu w 1835 roku ma-

larz Szwarc oglądał przebieg niezwykłego wydarzenia, jakim
był zjazd monarchów Rosji i Prus. Dom ten nosił nazwę „Pod
filarami” (lub mniej elegancko „Między nogami”) i należał do
Fryderyka i Emmy Nergerów. Stał przy zbiegu ulic Warszaw-
skiej (obecnie ul. Zamkowa) i Panny Marii (obecnie pl. Jana
Pawła II). Kupiony przez magistrat w 1874 roku za sumę 13
900 rubli, został zburzony  w roku następnym, a na jego miej-
scu rozpoczęto budowę cerkwi św. Piotra i Pawła.

TThhee  ""PPoodd  FFiillaarraammii""  [[UUnnddeerr  tthhee  ppiillllaarrss]]  HHoouussee
As it is supposed today, it is the house from which in 1835

the painter Szwarz watched the course of the extraordinary
event, which was the meeting of the monarchs of Russia and
Prussia. The house was called "Pod Filarami" [Under the pillars]
(or less elegantly, "Between your legs") and belonged to Frede-
rick and Emma Nergers. The building stood at the intersection
of Warszawska (now Zamkowa) Street and the Panny Marii
Street (now Jana Pawła II square). It was bought by a munici-
pality in 1874 for the sum of 13 900 rubles and demolished in
the next year, and in its place the construction of St. Peter and
Paul Orthodox church began.
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5577

KKoośścciióółł  ppoorreeffoorrmmaacckkii

Po sprowadzeniu w 1631 roku przez Marcina Wierusza-

-Kowalskiego do Kalisza zakonu oo. Reformatów, Anna Suli-

mowska ufundowała dla nich drewniany kościółek. Marcin

Wierusz-Kowalski był natomiast sponsorem drewnianych za-

budowań klasztornych. Niestety uległy one spaleniu ze znaczną

częścią miasta w czasie potopu szwedzkiego. Kościół pw. św.

Józefa i Piotra z Alkantary (obecnie kościół parafialny Świętej

Rodziny) był budowany równocześnie z klasztorem w latach

1665–1673 i to właśnie wtedy przybrał wygląd zachowany do

dzisiaj – jednonawowej, barokowej świątyni.

TThhee  ppoosstt--FFrraanncciissccaann  CChhuurrcchh  

After Marcin Kowalski-Wierusz brought down the Order of

Friars Minor to Kalisz in 1631, Anna Sulimowska founded

them a wooden church. Marcin Kowalski-Wierusz sponsored

the wooden buildings of the monastery. Unfortunately, the bu-

ildings burned down together with a considerable part of the

city during the Swedish invasion. Between 1665 and 1673 

the St. Joseph and Peter of Alcántara Church (now Holy Family

Parish Church) was built simultaneously with the monastery.

The Baroque church has preserved until today as a single 

nave church.

KOŚCIOŁY

CHURCHES
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6688

ZZnniisszzcczzoonnyy  kkoośścciióółł  ppoorreeffoorrmmaacckkii,,  11991144  rrookk

Tak wyglądała nawa główna kościoła poreformackiego 

(wystrój wnętrza w stylu rokoko) po zbombardowaniu przez pru-

ską artylerię 2 sierpnia 1914 roku. W 1916 roku kościół wraz

z klasztorem został przekazany zgromadzeniu Najświętszej

Rodziny z Nazaretu i staraniem tegoż zgromadzenia został od-

restaurowany.

TThhee  ddeessttrrooyyeedd  ppoosstt--FFrraanncciissccaann  CChhuurrcchh,,  11991144

This was the main nave of a post-Franciscan church 

(the interior was in the Rococo style) after it was bombed by the

Prussian artillery on August 2, 1914. In 1916, the church and

the monastery were forwarded to the assembly of the Holy 

Family of Nazareth and it was restored due to the efforts of 

that assembly.

I WOJNA ŚWIATOWA

WORLD WAR I
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7722

UUlliiccaa  WWaarrsszzaawwsskkaa,,  11991144–11991166

Po sierpniowym exodusie z miasta liczącego przed wojną 

ponad 65 tys. osób, pozostało około 5 tys. mieszkańców. W Ka-

liszu zamarła działalność społeczna na skutek braku większości

ludzi i budynków. Zastanawiająco brzmi treść pocztówki wysłanej

16 sierpnia 1915 roku do adresata w Płocku, której fragment

przytaczam: (…) w Kaliszu jest bardzo wesoło, przyjechało dużo

wojska, wczoraj odbyły się wyścigi konne (…)

Wydawcą tej pocztówki był O. Witzel z Krotoszyna.

WWaarrsszzaawwsskkaa  SSttrreeeett,,  11991144–11991166

Before the war there were more than 65 000 inhabitants 

in Kalisz. After the August exodus around 5 000 residents

remained. Social activities froze in Kalisz mainly because most

people and buildings were gone. Remarkable is the message on

the postcard sent on August 16, 1915 to a recipient in Płock,

whose passage I quote: (...) it is very funny in Kalisz, a lot of the

troops arrived, horse race was held yesterday (...)

This postcard was published by O. Witzel from Krotoszyn.

I WOJNA ŚWIATOWA

WORLD WAR I
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SSyynnaaggooggaa  ii  TTaallmmuudd  TToorraa

Na rogu obecnej ulicy Złotej i Targowej pod koniec XIX

wieku, dzięki staraniom kaliskiej gminy żydowskiej, stanął

budynek szkoły religijnej dla ubogich żydowskich chłopców.

Podczas I wojny światowej obiekt bardzo ucierpiał, dopiero 10

kwietnia 1932 roku został ponownie przywrócony do użytku dla

społeczności.

W głębi widać budynek starej synagogi. Została ona zbudowana

w 1659 roku. Niestety zniszczona podczas pożaru w 1852 roku,

została odbudowana w ciągu trzech lat. Synagogę rozebrali

Niemcy podczas II wojny światowej.

SSyynnaaggoogguuee  aanndd  TTaallmmuudd  TToorraahh

In the late nineteenth century, at the corner of the current

Złota and Targowa Streets, thanks to the efforts of the Kalisz

Jewish community, the building of a religious school for poor

Jewish boys was erected. During World War I the building

suffered damage and was restored for use of the community only

on April 10, 1932.

In the background is the old synagogue building. It was built

in 1659. Unfortunately destroyed by fire in 1852, it was rebuilt

within three years. The synagogue was demolished by Germans

during World War II.

ŻYDZI W KALISZU

JEWS IN KALISZ

8800
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JJeeńńccyy  oobboozzuu

17 czerwca 1917 roku legioniści opuścili Kalisz, ale po kilku

tygodniach powrócili do niego już jako internowani żołnierze. 

W Szczypiornie urządzono obóz dla legionistów internowanych 

z powodu odmowy złożenia przysięgi na wierność Niemcom i słu-

żenia w Polnische Wehrmacht. W obozie przebywało ok. 3 tys.

żołnierzy, którzy utrzymywali kontakt z mieszkańcami miasta 

poprzez zorganizowany w Kaliszu Komitet Opieki nad Jeńcami

oraz Radę Żołnierską obozu, w jej skład wchodził m.in. poeta

Władysław Broniewski.

TThhee  pprriissoonneerrss  ooff  tthhee  ccaammpp

On June 17, 1917, the members of the Polish Legion left

Kalisz, but after a few weeks were back, as interned soldiers. The

internment camp in Szczypiorno was established for members 

of the Polish Legion who refused to swear allegiance to Germany

or serve in the Polnische Wehrmacht. There were about three

thousand soldiers in the camp who kept in touch with the people

of the city through the Committee for the Protection of Prisoners

established in Kalisz and the camp Soldiers' Council. Władysław

Broniewski, a well-known Polish poet was a member of the Council.

SZCZYPIORNO – OBÓZ I GRANICA

SZCZYPIORNO – CAMP AND THE BORDER

8866

66.qxd  2011-09-05  01:34  Page 86



8888 SZCZYPIORNO – OBÓZ I GRANICA

SZCZYPIORNO – CAMP AND THE BORDER

ŻŻyycciiee  ww  oobboozziiee

Legioniści zorganizowali w obozie: kuchnię, sklep, pocztę,

warsztaty, izbę chorych i sąd polowy. Internowani nie mieli wielu

zajęć, jednym z nich była gra w piłkę ręczną, mającą zwiększyć

sprawność fizyczną więźniów. Z racji miejsca jej powstania została

nazwana szczypiorniakiem.

CCaammpp  lliiffee

Prisoners organized a kitchen, shop, post office, workshops,

infirmary, and the court-martial in the camp. Internees did not

have many jobs, they were playing handball, trying to increase

the fitness of prisoners. The game, after the place where it was

played was named "szczypiorniak".
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9955OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PUBLIC BUILDINGS

AArreesszztt  mmiieejjsskkii  nnaa  ppllaaccuu  śśww..  MMiikkoołłaajjaa

Neogotycki budyneczek zaprojektowany przez inżyniera

miejskiego Józefa Chrzanowskiego, postawiony za czasów 

gubernatora kaliskiego Michała Piotrowicza Daragana na pla-

cu św. Mikołaja (obecnie Nowy Rynek) pełnił funkcję doraźne-

go aresztu, popularnie zwanego kozą. Można było do niego

trafić za drobne przewinienia, np. za pijaństwo. Niektórzy z na-

czelników aresztu pozwalali aresztowanym za dodatkową opła-

tą wracać na noc do ciepłych, domowych łóżek. Niestety ani

zabytkowa forma, ani ciekawa historia nie uchroniły kozy przed

rozbiórką, co nastąpiło na początku lat 50. XX wieku.

MMuunniicciippaall  ddeetteennttiioonn  iinn  SStt..  NNiicchhoollaass  SSqquuaarree

The small neo-Gothic building was designed by a city

engineer Józef Chrzanowski. The building was erected at the

time of Michał Piotrowicz Daragan, the Governor of Kalisz, in St.

Nicholas Square (now Nowy Rynek) and served as temporary

detention, popularly known as the clink. One could end there for

a minor offence, such as drunkenness. Some of the prison

wardens allowed the arrested to return to their warm, home beds

at night time at additional fee. Unfortunately, neither the ancient

form, nor an interesting history prevented the clink from

demolition, which took place at the beginning of the 1950s.

7.qxd  2011-09-05  00:22  Page 95



110066 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PUBLIC BUILDINGS

SSttaaddiioonn  zz  ccyykkllooddrroommeemm

7 sierpnia 1927 roku, podczas dorocznego zjazdu Związ-

ku Legionistów Polskich z udziałem Józefa Piłsudskiego, 

podpułkownik Juliusz Ulrych otworzył uroczyście stadion 

z cyklodromem. Do budowy toru przyczyniło się zdobycie 

wicemistrzostwa świata w Amsterdamie w 1924 roku przez

kaliskiego kolarza Jerzego Koszutskiego. Obecni na otwarciu

goście ze Stanów Zjednoczonych jednogłośnie orzekli, że tak

świetnie urządzonego stadionu jak w Kaliszu, nie ma żadne 

z miast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Autorem

fotografii jest Ignacy Mikunicki.

SSttaaddiiuumm  wwiitthh  aa  ccyyccllooddrroommee

On August 7, 1927, during the annual meeting of the Asso-

ciation of the Members of the Polish Legion, which was attended

by Józef Piłsudski, Lieutenant-Colonel Juliusz Ulrych ceremonial-

ly opened the stadium with a cyclodrome. Vice-championship

won by Jerzy Koszutski, a Kalisz cyclist, in Amsterdam in 1924,

has helped to build a bicycle-racing track. The guests from the

United States, present at the opening ceremony, unanimously

declared that none of the cities in the United States of America

can boast of such a well-arranged stadium. Photograph was ma-

de by Ignacy Mikunicki. 
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DDoommeekk  SSzzwwaajjccaarrsskkii

W 1844 roku nieopodal stawu Kogutek zbudowano na 

kamienno-ceglanej podmurówce drewniany Domek Szwajcarski,

w którym mieszkali kolejno zatrudniani do pielęgnacji parku

ogrodnicy, tutaj też składali potrzebne do pracy narzędzia. 

Niestety ten uroczy domek został rozebrany w 1986 roku. Miał 

zostać poddany renowacji, na którą zabrakło pieniędzy.

SSwwiissss  ccoottttaaggee

In 1844, near the Kogutek pond, a Swiss wooden cottage

was built on stone and brick foundation. The successive garde-

ners employed for the care of the park lived in the cottage and

kept their tools there. Unfortunately, this charming cottage was

demolished in 1986. It was to undergo renovation, but the pro-

ject ran out of money.

PARK I TEATR

THE PARK AND THEATRE

110088
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111111PARK I TEATR

THE PARK AND THEATRE

RRuuiinnyy  ww  ppaarrkkuu

W 1888 roku z inicjatywy ówczesnego gubernatora kaliskiego

Michała Piotrowicza Daragana wzniesiono vis-a-vis obecnego

przedszkola Bursztynowy Zamek (była siedziba „Hydropatii”) ro-

mantyczne ruiny, które bardzo szybko stały się jednym 

z najbardziej charakterystycznych elementów parku. Były one

chętnie odwiedzane przez kolejne pokolenia kaliszan. Zostały ro-

zebrane w latach II wojny światowej. Jedyną pamiątką z minio-

nego wystroju pozostają kartusze, które znajdują się przed budyn-

kiem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

TThhee  RRuuiinnss  iinn  tthhee  ppaarrkk

In 1888, at the initiative of Michał Piotrowicz Daragan, the

then-Governor of Kalisz, romantic ruins were erected opposite

the present Amber Castle kindergarten (the former seat of "Hy-

dropatia"), which quickly became one of the most characteristic

elements of the park. The ruins were often visited by successive

generations of Kalisz residents. The ruins were demolished du-

ring the Second World War. The only mementos of the past are

the cartouches in front of the Regional Museum of Kalisz.
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111166 PARK I TEATR

THE PARK AND THEATRE

MMoosstt  pprrzzyy  TTeeaattrrzzee

Most ten połączył aleję Józefiny (obecnie al. Wolności) z par-

kiem. Istniała przy nim druga brama wejściowa do parku, która

była zamykana przez właściciela znajdującej się tam cukierni. Na

podstawie zarządzenia wydanego przez władze miejskie w 1828

roku zakazywano: palenia ognisk, niszczenia trawy, suszenia po-

ścieli i ubrań na sznurkach porozpinanych między drzewami, 

a także suszenia przędzy i świeżo utkanego płótna. Zgodnie 

z tym zarządzeniem dozorca parkowy usuwał z niego żebraków,

włóczęgów i kobiety lekkich obyczajów. Obiekt ten był zamknię-

ty w godz. 22.00–5.00.

TThhee  bbrriiddggee  aatt  tthhee  TThheeaattrree

The bridge joined Józefina Avenue (now Wolności Avenue)

with the park. There was a second entrance gate to the park by

the bridge, which used to be closed by the owner of the bakery

located there. The decree issued by municipal authorities in

1828 banned lighting fires, destroying grass, drying beddings

and clothes on strings hung between the trees, and drying yarn

and freshly woven cloth in the park. According to the decree, the

caretaker of the park removed beggars, vagrants, and women of

easy virtue. The facility was closed between 10 p.m. and 5 a.m.
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112211PARK I TEATR

THE PARK AND THEATRE

TTeeaattrr  MMiieejjsskkii

Budynek widniejącego na zdjęciu ówczesnego Teatru Miej-

skiego został zbudowany dzięki inicjatywie gubernatora kaliskie-

go Michała Piotrowicza Daragana, który – jak donosi „Gazeta

Kaliska” z 1896 roku – wyjednał zezwolenie władzy na wybudo-

wanie z miejskich funduszów teatru stałego, odpowiadającego

potrzebom i wymaganiom gubernialnego miasta. Gmach ten

stanął niemal w tym samym miejscu, w którym istniał tzw. teatr

zjazdowy w całości wykonany z drewna, a wybudowany z okazji

spotkania w 1835 roku w Kaliszu imperatora Mikołaja I i króla

Prus Fryderyka Wilhelma. W 1858 roku uległ on spaleniu.

MMuunniicciippaall  TThheeaattrree

The building of the then Municipal Theatre was built at the

initiative of Michał Piotrowicz Daragan, the Governor of Kalisz,

who – as reported by "Gazeta Kaliska" in 1896 – obtained

authority permission to build with the city funds a permanent

theater, which would meet the needs and demands of the

gubernyia city. The building stood almost in the same place

where earlier the so called "meeting" theater made entirely 

of wood was, and was built on the occasion of the meeting 

of Emperor Nicholas I and King Frederick William of Prussia in

Kalisz (1835). In 1858, the theater burned down.
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113300 POCZTÓWKI WIELOWIDOKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE I REKLAMOWE

MULTI-VIEW, OCCASIONAL, AND ADVERTISING POSTCARDS

NNiieemmiieecckkiiee  ppoozzddrroowwiieenniiaa  zz  rroossyyjjsskkiieejj  PPoollsskkii

Interesująca pocztówka będąca niemieckim pozdrowieniem 

z rosyjskiej Polski. Powstała z połączenia widoków dwóch miast –

Kalisza i Łodzi. Po lewej stronie widoczny jest kościół pw. św. Ma-

teusza mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej 279/283 w Łodzi,

który budowano w latach 1909–1928. Po prawej stronie widzimy

Wielką Synagogę mieszczącą się w Łodzi przy ulicy Spacerowej 2

(obecnie al. Kościuszki 2), budowaną w latach 1881–1887, zbu-

rzoną przez hitlerowców w 1940 roku. W części środkowej pocz-

tówki znajdują się dwa ujęcia przedstawiające u góry – rosyjskich

żołnierzy na moście Kamiennym przy ulicy Wrocławskiej (obec-

nie ul. Śródmiejska), u dołu – konny odział dragonów moskiew-

skich na moście Kanonickim.

GGeerrmmaann  ggrreeeettiinnggss  ffrroomm  RRuussssiiaann  PPoollaanndd

This is an interesting postcard with German greetings from

Russian Poland. This is a combination of two views –  of Łódź

and Kalisz. On the left is the St. Matthew Church at No.

279/283 Piotrkowska Street in Łódź, built between 1909 and

1928. On the right is the Great Synagogue located at No. 2

Spacerowa Street in Łódź (now No. 2 Kościuszki Avenue),

built between 1881 and 1887 and destroyed by the Nazis in

1940. Two images are placed in the central part of the post-

card; Russian troops on the Kamienny Bridge at Wrocławska

Street (now Śródmiejska Street) are at the top and the horse

division of Moscow dragoons on Kanonicki Bridge is at the

bottom.
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PPoocczzttóówwkkaa  iimmiieenniinnoowwaa

Ciekawe, humorystyczne życzenia imieninowe złożone przez

strażaków ówczesnemu komendantowi druhowi Feliksowi Kar-

śnickiemu. Feliks Karśnicki pełnił tę funkcję do 1926 roku, 

w dowód zasług dla dobra straży został mianowany dożywotnio

Honorowym Naczelnikiem. W 1921 roku straż pożarna obcho-

dziła zaległe 50-lecie (wypadki 1914 roku udaremniły obchody

uroczystości we właściwym czasie). Z racji jubileuszu często-

chowska straż wręczyła kaliskiej jednostce nowy sztandar 

w imieniu wszystkich polskich straży. Następnie odbyła się

defilada, ćwiczenia oddziałów oraz jubileuszowy obiad.

AA  nnaammee--ddaayy  ppoossttccaarrdd

Interesting, humorous name-day wishes for Feliks Karśnicki,

the then commander of fire brigade, from his fellow firemen. 

Felix Karśnicki held this position until 1926 and as a proof of 

merit for the fire brigade was appointed a lifetime Honorary Fire

Brigade Chief. In 1921, the fire brigade celebrated the postpo-

ned 50th anniversary (the accidents of 1914 prevented celebra-

tion ceremony in due course). On occasion of the anniversary, 

the fire brigade from Częstochowa, on behalf of all Polish fire 

brigades, handed a new banner to the Kalisz brigade. The

ceremony was followed by a parade, fire brigade drills and 

a Jubilee dinner.
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SSkkłłaadd  wwiinn,,  wwóóddeekk,,  ttoowwaarróóww  kkoolloonniiaallnnyycchh  

ii  ddeelliikkaatteessóóww  SSttaanniissłłaawwaa  RRyyddzzeewwsskkiieeggoo

Przykład jednej z pierwszych pocztówek reklamowych firmy

Stanisława Rydzewskiego, będącej dodatkowo drukiem zamó-

wienia. Po drugiej stronie karty znajdowały się napisy: Kalisz

d… 191… ; Nota dla W… oraz rubryki do wpisania nazwy 

towaru i jego wartości.

SSttaanniissłłaaww  RRyyddzzeewwsskkii''ss  wwiinnee,,  ssppiirriittss,,  

aanndd  ccoolloonniiaall  ggooooddss  ssttoorree  aanndd  ddeelliiccaatteesssseenn

Stanisław Rydzewski's advertising postcard. The postcard

was also an order form; there was a notice on the other side

of the card: Kalisz d ... 191 ...; A note for M ... and boxes

to enter the name of the product and its value.
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