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To dom pod po ma rań czo wy mi drze wa mi. Pła sko rzeź bio ny w drew nie pień, ga -

łąz ki, li ście i owo ce roz po ście ra ją się na wej ścio wych drzwiach wil li. Wiel ka po -

ma rań cza „ro sła” też na wi tra żu klat ki scho do wej (stłu kła się w 1945 ro ku

w cza sie walk o po znań ską Cy ta de lę). Dla cze go po ma rań cza? Co kie ro wa ło bu -

dow ni czym do mu przy wy bo rze wła śnie te go mo ty wu de ko ra cji? Ku li sy wznie -

sie nia tej baj ko wej wil li są dość ta jem ni cze. Zbu do wa na w 1905 ro ku, po wsta ła

przed za ło że niem So ła cza i z je go re gu la cją nie ma nic wspól ne go. Po ło żo na jest

tym sa mym na ubo czu dziel ni cy i z głów nych trak tów po zo sta je nie wi docz na.

Nie wie le osób wie w ogó le o jej ist nie niu. Tym cza sem to nie tyl ko je den z naj le -

piej za cho wa nych do mów na So ła czu, ale tak że naj lep szy przy kład se ce sji w po -

znań skim bu dow nic twie jed no ro dzin nym, a mo że na wet w Pol sce!

Wil la peł na roz ma ito ści: nie re gu lar na bry ła, ry za lit i we ran da, ma low ni cze

scho dy, fan ta zyj ne wy kro je okien, ko lo ro we szyb ki, spo ro ar chi tek to nicz ne go de -

ta lu i sztu ka te rii. Wnę trze nie ustę pu je ze wnętrz nej róż no rod no ści – wspa nia ła

sto lar ka drzwi, bo aze ryj nych lam pe rii, scho dy o pięk nej li nii, po sadz ki z ory gi nal -

nym li no leum z po cząt ku wie ku o wzo rze na śla du ją cym par kie to we mo zai ki

i mar mur. Zja wi sko wa jest ła zien ka, wła ści wie ką pie lo wy apar ta ment z bal ko nem,

wy kła da na czar nym ka mie niem, z wan ną lek ko wpusz czo ną w pod ło gę.

Każ da z do mo wych kon dy gna cji mia ła od mien ne prze zna cze nie. Na par te rze

by ły po ko je re pre zen ta cyj ne. Z ol brzy mie go ho lu wcho dzi ło się do ga bi ne tu, któ -

ry roz po czy nał am fi la dę po koi. Za nim znaj do wa ły się sa lon i ja dal nia, obok po kój

bry dżo wy. Po miesz cze nia łą czy ły mo nu men tal ne roz su wa ne drzwi. Na pię trze

ulo ko wa no po ko je sy pial ne pań stwa, dzie ci oraz „po kój na uko wy”. Przy zie mie

po mie ści ło ob szer ną kuch nię o ścia nach wy kła da nych ka fla mi fir my Vil le -

roy&Boch. Przy go to wy wa ne w niej po sił ki po dró żo wa ły na par ter go spo dar czą

win dą. Obok kuch ni swo je po ko je mia ły po mo ce: go spo sia, po ko jów ka i nia nie.

W ogro dzie stał pię tro wy do mek, w któ rym na pię trze miesz kał ogrod nik.

Na par te rze znaj do wa ła się wo zow nia i wy ło żo na ka fel ka mi staj nia, któ rą już

przed woj ną za adap to wa no na ga raż. Ten wspa nia ły dom za mie rza no w la tach

sie dem dzie sią tych ro ze brać, pla nu jąc miej sce pod no wą tra sę ko mu ni ka cyj ną.

W je go obro nie sta nął wów czas miesz ka ją cy po są siedz ku Fe liks Ma ria No wo -

wiej ski, syn kom po zy to ra.

Bu dow la ną me try kę wil li i dzie je jej wła sno ści uda ło się roz po znać. Sła biej zna -

my ży cio we hi sto rie ko lej nych miesz kań ców, wy jąw szy tych ostat nich. Wil la po -

wsta ła dla Wal te ra Czy ga na, zna ne go po znań skie go bu dow ni cze go, któ ry ją
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za pew ne sam za pro jek to wał. Czy gan bu do wał wie le

do mów, za zwy czaj ka mie nic, i zna ny był z te go, że je

po ja kimś cza sie sprze da wał. Do wy ko na nia sztu ka te rii

wil li za trud nił San te Za net tie go, de ko ra to ra po znań skich

ka mie nic z po cząt ku dwu dzie ste go wie ku. Naj bliż sze

tym z Gru dzień ca są ozdo by wspa nia łej ka mie ni cy z uli -

cy Dą brow skie go 25. Czy gan miesz kał przy Gru dzień cu

tyl ko przez dwa la ta i już w 1907 ro ku wy pro wa dził się

do wła snej ka mie ni cy przy uli cy Gło gow skiej 53. Wy naj -

mo wa ną z po cząt ku wil lę sprze dał w 1909 ro ku He in -

zo wi Hof f mey ero wi, wła ści cie lo wi ma jąt ku Złot ni ki.

Od lat dwu dzie stych dom był w po sia da niu Ka zi mie rza

Ja ro ciń skie go, hur tow ni ka bła wat ne go ze Sta re go Ryn ku.

Przod ko wie dzi siej szych wła ści cie li po ja wi li się

na Gru dzień cu w 1935 ro ku. Wte dy to Wik tor i Ka zi mie ra Czy szo wie ku pi li wil -

lę od Ja ro ciń skie go, swe go przy ja cie la, za ra zem oj ca chrzest ne go ich naj star szej

cór ki Bo że ny. Dom wy ma gał już wte dy spo re go re mon tu. No wi wła ści cie le po -

de szli do bu dyn ku, w nie zbyt mod nym w la tach trzy dzie stych sty lu se ce syj nym,

z du żym sza cun kiem. Z fa sa dy usu nę li je dy nie re lie fo wą pla kie tę z roz ne gli żo wa -

ną nim fą, za stę pu jąc ją bar dziej sto sow ną – z przed sta wie niem czy ta ją cych dziew -

czy nek. Mia ła być za chę tą do na uki dla dzie ci. Czy szo wie mie li ich czwór kę: trzy

cór ki – Bo że nę, Kry sty nę i Alek san drę, oraz sy na Hen ry ka.

Wik tor był przy kła dem self -ma de ma na w od ro dzo nej Pol sce. Pio nier wiel ko -

pol skie go skau tin gu, mi ło śnik lot nic twa, har cer stwa, czło nek Stron nic twa Na ro -

do we go, rad ny mia sta Po zna nia (w ro ku 1938), chó rzy sta „Ario nu”, wresz cie

wzię ty ku piec. Uro dzo ny w 1896 ro ku w Po zna niu, brał udział w słyn nym straj -

ku szkol nym 1905 ro ku. W 1915 zo stał po wo ła ny do nie miec kie go woj ska, gdzie

ukoń czył kurs me cha ni ków lot ni czych na Ła wi cy oraz w Ber li nie. Do Po zna nia

wró cił przed wy bu chem po wsta nia wiel ko pol skie go i na tych miast na wią zał kon -

takt ze skau ta mi. Wraz z ni mi brał udział w po wsta niu, zdo by wa jąc Fort Grol man

na Wil dzie i sta cję lot ni czą Ła wi ca. Po od zy ska niu nie pod le gło ści zwią zał się z har -

cer stwem, któ re do woj ny wspie rał fi nan so wo. Jesz cze ja ko ka wa ler za jął się han -

dlem. Naj pierw za ło żył hur tow nię wy ro bów skó rza nych na Sta rym Ryn ku,

na stęp nie sklep z tor ba mi, wa liz ka mi, pa ra so la mi i ga lan te rią skó rza ną przy uli cy

Szkol nej 11 (obec nie 17). Z cza sem otwo rzył ele ganc ki ma ga zyn przy pla cu Wol -

no ści i je go fi lię w Ło dzi przy uli cy Piotr kow skiej 96. Pro wa dzo na przez je go sy -

na Hen ry ka i wnu ka Ro ma na fir ma dzia ła w Po zna niu do dziś. W 1924 ro ku

po ślu bił po zna nian kę Ka zi mie rę Po toc ką. Do bra kon dy cja fi nan so wa i roz wój fir -

my po zwo li ły na za kup nie ru cho mo ści na te re nie Po zna nia.

Dwudziestego czwartego sierp nia 1939 ro ku Wik tor zo stał zmo bi li zo wa ny

i po wo ła ny do służ by w lot nic twie w stop niu po rucz ni ka. W tro sce o bez pie -
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