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Szanowny Panie Radny,  

w  nawiązaniu do zapytania dotyczącego możliwości rozszerzenia napisu na tabliczkach z nazwą
ulicy „Aleja  Wolności”  o  informację „w latach 1934-  1939 nosiła  nazwę Aleksandry Piłsudskiej” oraz
umieszczenia w stosownym miejscu tablicy – biogramu Aleksandry Piłsudskiej, pragnę przedstawić poniżej
moje stanowisko w ww. kwestiach.

1. Rozszerzenie napisu na tabliczkach z nazwą ulicy „Aleja Wolności” o  informację „w latach 1934- 1939 
nosiła nazwę Aleksandry Piłsudskiej”.

Rozszerzenie  treści  istniejących  tabliczek  z  nazwą  Al.  Wolności  o  zaproponowaną  przez  Pana
Radnego  informację  jest  niemożliwe,  ponieważ  mogłoby  to  wywołać  niewłaściwą  interpretację,  co  
do obowiązującej nazwy ulicy, szczególnie dla osób spoza Miasta Kalisza. 

Sam  pomysł  wydaje  się  interesujący,  stąd  podjęte  zostaną  kroki  w  zakresie  określenia
odrębnej tabliczki,  jej  wymiarów,  kształtu  i  materiału,  z  jakiego  miałaby  być  wykonana  wraz
z  ustaleniem  szczegółowej  lokalizacji,  w  uzgodnieniu  z  właściwymi  instytucjami,  w  tym  
w szczególności  z  Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Pragnę  zapewnić,  że  takie
rozeznanie zostanie podjęte przez Miasto Kalisz.

2. Umieszczenie w stosownym miejscu tablicy  z biogramem Aleksandry Piłsudskiej.

 Odnosząc się do kwestii ustawienia tablicy w Al. Wolności  z biogramem Aleksandry Piłsudskiej
chciałbym zaproponować nieco  inne rozwiązanie.

W mojej  opinii  obecna  Aleja  Wolności  zajmuje  wyjątkowe  miejsce  w układzie  urbanistycznym
naszego miasta, ma niezwykle interesującą historię, która  odzwierciedla procesy dziejowe  zachodzące nie
tylko w Kaliszu, ale także w naszym kraju. Dlatego też uważam, że trzeba na Aleję spojrzeć z szerokiej
perspektywy.

Kalisz po II  rozbiorze Polski  w 1793 r.  znalazł  się w granicach zaboru pruskiego.  Aleja została
wytyczona w 1800 r., w związku z odbudową Kalisza spustoszonego w 1792 r. przez pożar i  otrzymała
nazwę Alei Luizy – żony pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

Na  początku  XIX w.  w okresie  Księstwa  Warszawskiego  na  cześć  Józefiny  –  żony  Napoleona
Bonaparte  stała  się  Aleję  Józefiny  i  nazwa  przetrwała  do  1934  r.  W Niepodległej  Polsce,  w  latach  
1934-1939 otrzymała imię Aleksandry Piłsudskiej - działaczki niepodległościowej i żony marszałka Józefa 
Piłsudskiego.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Od początku istnienia miała charakter zadrzewionej spacerowej alei, nazywano ją „kaliskim corso”.
Zwieńczona  kolejnymi  gmachami  teatru,  z  piękną  architekturą,  hotelem,  restauracjami,  miała  charakter
„letniego salonu” miasta. Zawsze była i jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Kalisza.

Niemcy podczas  II wojny światowej, w latach 1940-1945 przemianowali ją na Herman Goeringstr.,
„degradując” ją symbolicznie także z Alei do ulicy. W okresie 1945 -1956 stała się Aleją Stalina, a od 1956 r.
jest Aleją Wolności.

Mając  na  uwadze  powyższe  uważam,  że  zasadne   jest  rozważenie  kwestii  ustawienia  w  Alei
Wolności  tablicy,  która  zawierałaby  informacje  uwzględniające  historię  Alei,  znaczenie  dla  układu
przestrzennego  miasta,  zmiany  jej  nazw  z  perspektywy  procesów  geopolitycznych,  dotyczących  kraju
i miasta oraz biogram Aleksandry Piłsudskiej, w którym eksponuje Pan zaangażowanie na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości.

W  moim  przekonaniu  zaproponowany  charakter  tablicy  ukaże  wyjątkowość  Alei  w  różnych
aspektach  
i  podkreśli  kwestie  związane  z  odzyskaniem  przez  Polskę  niepodległości,  a  także  służyć  będzie
popularyzacji wiedzy historycznej o mieście i niezwykłej Alei, tak wśród kaliszan, jak i gości.

Ponadto, eksponując unikatowość Alei, stworzyć można nową jakość - ciekawą atrakcję turystyczną,
która zainteresuje mieszkańców i turystów.

Przedkładając Panu Radnemu powyższe stanowisko, pragnę pokreślić,  że jestem otwarty na inne
sugestie i dyskusję.

Z poważaniem






