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Dot.: nieruchomości zlokalizowanej przy Alei Wolności 44 w Częstochowie

W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie przekazania informacji na temat
dziejów historii kamienicy położonej w Częstochowie przy Alei Wolności 44 uprzejmie
informuję, iż przedmiotowa kamienica figuruje w gminnej ewidencji zabytków część II a - obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków województwa
śląskiego, objęte spisem obiektów zabytkowych - posiadające karty ewidencyjne.
Jest to duży modernistyczny budynek. Wzniesiony został według projektu A.
P. na życzenie księcia M. A. w latach 1912–1913 przez firmę Sobieraj, jako
największy wówczas gmach mieszkalny w mieście.
Nadzór budowy sprawował D.M. M.. Wedle pierwotnych założeń miał mieć
charakter pałacowy, lecz I wojna światowa, a następnie rewolucje w Rosji
uniemożliwiły realizację planów. Do obniżenia wartości budynku przyczyniła się
likwidacja dwóch kopuł podczas remontu w latach 30-tych XX wieku.
Najbardziej reprezentacyjne były mieszkania frontowe, przeznaczone dla
oficerów wyższej rangi. Były to mieszkania trzy i czteropokojowe o rozległej
powierzchni i wysokości około czterech metrów. Posiadały one reprezentacyjne
wejście frontowe oraz tylne wejście kuchenne dla służby. Mieszkania w oficynach
oraz od strony zachodniej zajmowali żołnierze niższych rang oraz pracownicy
administracji wojskowej. W budynku mieściła się także w tamtych latach kaplica,
którą opiekował się kapelan ksiądz Ż.. Apartament na pierwszym piętrze od strony
Alei Wolności przeznaczony był dla dowódcy dywizji. Mieszkał w nim generał W. D., a
po nim generał J. G.. W domu Księcia mieszkał też późniejszy Szef Sztabu Głównego
generał W. S., generał M. oraz inni dowódcy.
Do niniejszej odpowiedzi dołączam 2 informacje o historii kamienicy, które
zostały opracowane przez dr. J. S., kierownika Ośrodka Dokumentacji Dziejów
Częstochowy przy Muzeum Częstochowskim, na podstawie posiadanych przez
Ośrodek
materiałów
źródłowych
i
archiwaliów.
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Nadmieniam ponadto, iż możliwe jest zorganizowanie konkursu dla dzieci
i młodzieży poruszającego tematykę związaną z „Domem Księcia”. Niemniej jednak
inicjatywa ta związana jest z koniecznością uściślenia tematyki, określeniem grupy
wiekowej i charakteru konkursu. Ponadto przedsięwzięcie to łączyłoby się również
z opracowaniem szczegółowego regulaminu konkursu, wskazaniem organizatora
oraz fundatora nagród.
Licząc na przyjęcie powyższych wyjaśnień pozostaję z szacunkiem.
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