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WSTĘP / INTRODUCTION
K

ielce mają za sobą niemal tysiąc lat osadnictwa i dwie równolegle biegnące historie. Pierwsza to dzieje małej przykościelnej
osady z końca XI wieku, i równie małego, założonego w XIV wieku,
miasteczka, należącego przez stulecia do biskupów krakowskich. Ta
historia zakończyła się i jednocześnie zaczęła na nowo w kwietniu
1800 roku na skutek wielkiego pożaru, który zniszczył drewniane
półrolnicze Kielce. Nie wiadomo, jak miasto wyglądało przed pożarem – najstarszy rysunek nowej murowanej zabudowy pochodzi
dopiero z 1827 roku.
Druga historia, trwająca nieprzerwanie od końca XII wieku, to
losy romańskiej kolegiaty i osiedla kanonickiego wokół niej, a później także kolejnych rezydencji biskupów krakowskich. Położona
na niewielkim wapiennym Wzgórzu Zamkowym osada kanonicka
rozrastała się powoli przez wieki i dzieje się tak do dzisiaj. Powoli
obie części zrosły się ze sobą, ale nadal żyją nieco odrębnym rytmem.
Budujące się od dwustu lat na nowo wojewódzkie Kielce kilkakrotnie zmieniały swój wygląd. Najpierw parterowe, skupione wokół Rynku i kilku pobliskich ulic, w połowie XIX wieku urosły o jedno piętro,
a następnie powiększyły się o dzielnicę bazarową i reprezentacyjną
ulicę Sienkiewicza. W XX wieku rozrosły się na zachód: najpierw do
linii kolejowej, a w drugiej połowie wieku zajęły już pola Czarnowa.
Na Wzgórzu Zamkowym zmian było znacznie mniej, domów raczej
tu przybywało – stąd jego historia zajmuje mniejszą część książki.
Album ukazuje miejsca i obiekty, które z różnych powodów zostały
rozebrane, zniszczone lub uległy przebudowom. Zostały one uporządkowane alfabetycznie według współczesnych adresów. By ułatwić
Czytelnikowi lokalizację obiektów, do ilustracji dołączono mapki
i zaznaczono na nich punkt, z którego fotograf wykonał zdjęcie. Miasta utrwalonego na prezentowanych fotografiach dzisiaj już nie ma.
Kielce nie miały szczęścia do fotografów-kronikarzy. Z wieku
XIX i początków XX zachowały się jedynie widoki najważniejszych
ulic i ich zabudowań. Przez długi czas w mieście brakowało również
ilustrowanej prasy. Z tego powodu nie wszystkie miejsca, o których
warto by było wspomnieć, zachowały się na fotografiach.
Zamieszczone na kartach albumu ilustracje pochodzą w głównej
mierze z archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Muzeum Historii Kielc. Liczne fotografie miasta zachowały się również
w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bibliotece Narodowej i Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzięki nim możemy sobie
wyobrazić, jak wyglądały i jak zmieniały się Kielce przez ostanie
półtora wieku.
Wszystkim wyżej wymienionym instytucjom dziękuję za udostępnienie zdjęć. Podziękowania zechce też przyjąć redaktorka Liliana
Złotocha za pomoc w przygotowaniu tego albumu.

K

ielce has almost a one thousand-year heritage of settlement and
two parallel histories. The first one is a history of a small church
settlement from the late 11th century, and an equally small town,
founded in the fourteenth century, owned for centuries by the Bishops
of Krakow. This story ended and at the same time began again in April
1800 due to the great fire which destroyed the wooden semi-agricultural Kielce. It is not known what the city looked like before the fire
– the oldest drawing of a new brick housing dates back only to 1827.
The second one, which has been continuing since the end of the
12th century, is a story of a Romanesque collegiate church and the
surrounding church settlement, and later consecutive residences of
the Bishops of Krakow. The church settlement situated on a small
limestone Castle Hill has been spreading slowly over centuries. Slowly,
these two parts of the city have merged with each other, but they still
live in a somewhat different rhythm.
Building a new for two hundred years the provincial Kielce several
times changed its appearance. First, in the middle of the 19th century
the one-storeyed buildings clustered around the Market Square and
in several nearby streets were raised by one floor, and then a bazaar
district was added and a representative Sienkiewicza street. In the
20th century the city expanded to the west: first up to the railway line
and in the second half of the century already occupied the fields of
Czarnów. The Castle Hill has changed considerably less, more houses
were built here – hence its story occupies a smaller part of the book.
The album shows places and objects, which for various reasons
have been dismantled, destroyed or rebuilt. The places have been
ordered alphabetically by their contemporary addresses. The images
reproduced in the book are accompanied by sketch maps, to help
locate the depicted object in the urban space. Black circles mark the
places from which the photos were taken. The city commemorated
in the photographs no longer exists today.
Kielce had no luck with photographers-chroniclers. Only the views
of the most important streets and buildings from the 19th and early
20th centuries have survived. For a long time illustrated press was
absent in the city. For this reason, not all the places worth mentioning
have been preserved in photographs.
The illustrations on the pages of the album come mainly from the
archives of the Provincial Conservator of Monuments and the Museum of the History of Kielce. Numerous photos of the city have also
been preserved in the National Digital Archives, the National Library
and the Art Institute of the Polish Academy of Sciences. Thanks to
them, we can imagine how Kielce looked and how has changed for
the past one and a half century.
We are grateful to all of the above mentioned institutions for
making the photos available. We also express our gratitude to Editor
Liliana Złotocha for her help in preparing this album.
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Bodzentyńska 6

Oryginalne drewniane dwuskrzydłowe
wrota z furtką tuż przed rozbiórką, pod
nimi fragment kamiennego bruku. Okrągły
kamień widoczny po lewej stronie, będący
kamieniem węgielnym, pełnił również
funkcję odbojnika dla wozów wjeżdżających na podwórze
The original wooden double gate with
a door and beneath it a fragment of the
stone pavement. A round stone visible on
the left side, which was a cornerstone, also
served as a bumper for horsecars entering
the yard

Dom Główczyńskich
Drewniana zabudowa ul. Bodzentyńskiej spłonęła
w wielkim pożarze miasta w kwietniu 1800 r.
Sześć lat później plac pod numerem 6. kupili
małżonkowie Główczyńscy i postawili na nim
parterowy kamienny dom z przejazdową sienią,
dwiema izbami od frontu i niewielką oficyną
– „alkierzem” – z komorą od strony wąskiego
podwórza. Pod wysokim dachem z kalenicą
wzdłuż ulicy mieścił się spichlerzyk. Był to jeden z pierwszych budynków wzniesionych w mieście po pożarze,
charakterystyczny dla zabudowy Kielc z 1. połowy XIX w. Dom pod
numerem 6. od innych posesji przy ul. Bodzentyńskiej różnił się
niewielkimi rozmiarami i brakiem tylnego dojazdu od ul. Wesołej.
Bez większych zmian przetrwał do połowy lat 60. XX w. Wówczas
został rozebrany – na jego miejscu stanęła dwupiętrowa niewielka
kamienica z sienią przejazdową.

Główczyński house
Wooden buildings in Bodzentyńska St. burned
down in the great fire of the city in April 1800. Six
years later the Główczyński family bought the plot
at number 6 and built a one-storeyed stone house
with a drive-through, two rooms at the front and
a small outbuilding, a “bedchamber” – with a compartment from the side of the narrow courtyard.
Under the high roof with a ridge, along the street,
was a small granary. It was one of the first buildings
erected in the city after the fire, characteristic of buildings of Kielce
from the first half of the nineteenth century. The house at number
6 differed from other premises at Bodzentyńska St. by a small size
and lack of rear driveway from Wesoła street. The building survived
until the mid-1960s without any major alterations and was then
demolished and replaced with a small three-storeyed building with
a drive-through.
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Widok ulicy

View of the street

Najstarsza kielecka ulica zachowała najpełniej
klimat Kielc sprzed wielu lat. Dwa parterowe
domy z 1. połowy XIX w., widoczne po prawej
stronie fotografii 1., zostały rozebrane w latach
80. XX w. – z bliższego – nr 9 – zachowała się jedna izba i oficyny. Do dzisiaj place po zburzonych
kamieniczkach są puste. Domy te były charakterystyczne dla zabudowy miasta, odbudowanego
po pożodze z 1800 r. Wiek później zabudowania
były już o piętro wyższe – jak widoczne na fotografii 2. przyrynkowe domy nr 1/3/5.

The oldest street in Kielce has preserved Kielce’s
climate from many years ago to the fullest extent.
Two one-storeyed houses from the first half of
the nineteenth century, visible on the right of
the photo No. 1, were demolished in the 1980s.
Only one room and an outhouse have survived
from the one nearer in the foreground – at No. 9.
Still today, the plots where the destroyed houses
stood are empty. These houses were typical of the
town rebuilt after the fire of 1800. Century later
the buildings were already higher by one floor –
as houses in the market shown in photo No. 2 at
Nos. 1/3/5.
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Spichlerz folwarczny

Farm granary (storehouse)

Plac położony na wschód od kościoła św. Wojciecha należał od dawien
dawna do kanonii Pierzchnica przy kolegiacie kieleckiej. Prawdopodobnie w XVIII w. zbudowano na nim duży drewniany spichlerz, ale
niewiele o nim wiadomo. Parterowy, prostokątny budynek przykryty
wysokim dachem został później zamieniony na dom mieszkalny i dlatego często nazywany był dworkiem. Ledwie widoczny zza wysokiego
płotu, postawionego wzdłuż strumienia Silnica, dawniej płynącego
równolegle do ulicy, został rozebrany w 2005 r. Budynek, w stanie
widocznym na zachowanej fotografii, wykonanej pod koniec XX w.,
nie przypomina już dawnego spichlerza, jakich w XVIII-wiecznych
Kielcach było wiele.

The square located east of St. Adalbert church belonged from time immemorial to the Pierzchnica canonry at the Kielce collegiate. A large
wooden granary was built there, probably in the eighteenth century,
but little is known about it. A ground-floor, rectangular building
covered with a high roof was later converted into a residential house
and therefore was often called a manor. Barely visible behind a high
fence, built along the Silnica stream, formerly flowing parallel to the
street, it was demolished in 2005. The building, in the state shown in
the surviving photograph, taken at the end of the twentieth century,
no longer resembles the old granary, many of which were in the
eighteenth-century Kielce.
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Bohaterów Warszawy

Doły Siekluckiego

Sieklucki’s pits

Przedwojenne Kielce po stronie południowo-wschodniej kończyły się
właściwie na ul. Żeromskiego. Dalej rozciągały się gliniaste łąki, na
których Karol Sieklucki założył w 1895 r. cegielnię. Zakład rozwinął
się w następnych latach i stał się największą z kieleckich wytwórni
ceramiki budowlanej. Wraz z cegielnią rosły też wypełnione wodą
wyrobiska po glinie niezbędnej do produkcji cegły – ulubione miejsce
kąpieli kieleckiej młodzieży. Jeszcze pod koniec lat 60. XX w. był to
dziki, opuszczony teren. Wkrótce doły zasypano, w ich miejscu poprowadzono przedłużenie ul. Źródłowej, a cały teren zajęły osiedla
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na zasypanym wyrobisku przy
ul. Seminaryjskiej urządzono miejskie targowisko. Pozostałością po
jednej z glinianek jest basen fontanny osiedlowej przy skrzyżowaniu
ulic Tarnowskiej i Bohaterów Warszawy.

Pre-war Kielce on the south-east ended up actually on Żeromskiego
St. Clay meadows stretched farther on where Karol Sieklucki founded a brickyard in 1895. The plant developed in the next few years
and became the largest building ceramics plant in Kielce. Along
with the brickworks grew water-filled pits after extraction of clay
needed for brick production – a favourite place of Kielce youth for
taking bath. Even in the late 1960s it was a wild, deserted area. Soon
pits were filled up and an extension of Źródłowa St. was laid out in
their place. The whole area was occupied by settlements of Kielce
Housing Cooperative. Town market was arranged on the filled up
pits at Seminaryjska St. The fountain pool, in the housing estate at
the intersection of Źródłowa and Bohaterów Warszawy Streets, was
built in one of the clay pits.
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