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TRÓJGŁOS O KALENDARZACH KALISKICH
Adam Chodyński – Hieronim Łopaciński – Cezary Biernacki

Do druku podali
Ewa Andrysiak i Krzysztof Walczak

Dawny gatunek słowa drukowanego, jakim był kalendarz, ma znaczące miejsce 
w dziejach książki. Swoimi początkami tkwi w odległych wiekach książki ręko-
piśmiennej, zaś o znaczeniu i popularności tej formy publikacji świadczy choćby 
fakt, iż to właśnie kalendarz uznawany jest za pierwszy druk powstały na ziemiach 
polskich.

Równie interesujące są losy jego kształtu i zawartości, wiodące od kalendarza 
w formie arkuszowej aż po obszerne edycje, składające się z setek stron (a także 
dzisiejszy powrót do kalendarza ściennego), jak również zawartość merytoryczna, 
wzbogacana przez wieki i przynosząca coraz to nowe elementy treści, w postaci in-
formacji bieżących i politycznych, gospodarskich, medycznych i weterynaryjnych, 
ekonomicznych (choćby lokalizacja jarmarków i ceny produktów rolnych). Poja-
wia się też literatura piękna w rozmaitej, pierwotnie niezbyt wyszukanej postaci, by 
w drugiej połowie XIX wieku przybrać postać noworoczników literackich, przyno-
szących prace najwybitniejszych ludzi pióra.

Kalendarze wydawano na ziemiach polskich w wielu znaczących ośrodkach dru-
karskich i edytorskich. Ich tradycja była tak silna w pamięci społecznej, że dla wielu 
z tych edycji używano nazw zbiorczych. Zatem znane były kalendarze krakowskie, 
berdyczowskie czy kaliskie, ale także jezuickie; wszystkie one charakteryzowały się 
specyfiką, wiążącą edycje z odpowiednimi ośrodkami wydawniczymi.

Losy kalendarzy kaliskich zostały obszernie opisane przez dr Elżbietę Steczek 
Czerniawską1 i wydawało by się, że niewiele już można dodać do charakterystyki 

1  Elżbieta Steczek Czerniawska, Kalendarze kaliskie. Obraz minionego świata (Kalisz: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; Ka-
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tego gatunku druków, wydawanych w starym wielkopolskim mieście. A przecież nie 
można było do chwili obecnej dotrzeć do istotnego dyskursu, jaki na łamach miej-
scowego periodyku, ukazującego się pod tytułem „Kaliszanin” w latach 1870-1892, 
a to z prostej przyczyny, iż roczników, w których zamieszczono artykuły poświęcone 
losom kalendarzy kaliskich, nie posiadała żadna z polskich bibliotek. A zatem opi-
sy bibliograficzne artykułów sygnowanych przez Adama Chodyńskiego, Hieronima 
Łopacińskiego i Cezarego Biernackiego znane są współczesnym badaczom dziejów 
Kalisza, nikt jednak do tej pory nie znał treści.

Autorami dyskursu, poświęconego losom i współczesnej roli kalendarzy kali-
skich, byli trzej wybitni kaliszanie. Pierwszy z nich Adam Chodyński (1832-1902)2 
urodził się Kaliszu, gdzie ukończył szkołę średnią (1852) a następnie został urzęd-
nikiem kaliskiego Trybunału Cywilnego. Później pracował jako obrońca sądowy 
w Warcie (od 1856) i Kaliszu (1865-76), w 1876 został notariuszem w Słupcy, na-
stępnie w Uniejowie (w 1877; po powrocie do Kalisza pełnił obowiązki obrońcy 
w konsystorzu kaliskim (1878-1902). 

Poza pracą zawodową Chodyński prowadził ożywioną działalność twórczą na 
polu nauki, dziennikarstwa oraz literatury pięknej (utwory własne, przekłady obcych 
utworów literackich). Przede wszystkim zajmowało Chodyńskiego badanie przeszło-
ści Kalisza i regionu. Debiutował pracą, wydaną pod pseudonimem Adama Porója 
pt. Obrazek dziejów literatury polskiej dla młodzieży (1858). Do najwyżej cenio-
nych w dorobku Chodyńskiego należą prace historiograficzne., w tym Kieszonkowa 
kroniczka historyczna miasta Kalisza (1885). Ogłosił monografię Warty („Bibliote-
ka Warszawska” 1860), prace poświęcone kościołom kaliskim (Kościół i klasztor  
OO. Reformatów w Kaliszu, 1874; Kościół św. Mikołaja w Kaliszu. Wspominek hi-
storyczny, 1874), prace źródłowe (Dawne ustawy miasta Kalisza, 1875) i biogra-
ficzne (m.in. Stefan Damalewicz historyk, przełożony Kanoników Lateraneńskich 
w Kaliszu, 1872; Ks. Ignacy Przybylski, rektor szkół poznańskich, płockich i kali-
skich, 1876), modlitwy (m.in. Kaliskie nabożeństwo majowe odprawiane w kościele  
OO. Franciszkanów…, 1880; Św. Józefie módl się za nami teraz i w godzinie śmier-
ci!, 1885).

Szereg artykułów o charakterze przyczynkarskim zamieszczał Chodyński w „Ka-
liszaninie”, którego był współzałożycielem (1870) i przez kilka miesięcy redakto-
rem, oraz w „Gazecie Kaliskiej”, poza tym publikował w takich czasopismach jak: 
„Czytelnia Niedzielna”, „Gazeta Polska”, „Gazeta Toruńska”, „Gwiazdka Cieszyń-
ska”, „Opiekun Domowy”, „Palestra”, „Wędrowiec”. W prasie ogłaszał monografie 
miejscowości, materiały biograficzne (żywoty świętych, biografie kaliszan), arty-

liskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011); taż: Kalendarze kaliskie. Bibliografia (Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994), 45 (Katalogi i Bibliografie ; nr 8). 

2  Dane biograficzne opracowane na podstawie: Krzysztof Walczak, Adam Chodyński 
(1832-1902). Historyk Kalisza (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010) (Ka-
liszanie ; 2).
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kuły poświęcone różnym aspektom dziejów Kalisza, setki drobniejszych informacji 
dotyczących życia codziennego miasta, utwory literackie, recenzje. Wiele prac Cho-
dyńskiego pozostało w rękopisie, m.in. „Szpital św. Trójcy w Kaliszu”.

Chodyński jako badacz korzystał z różnych źródeł, także z wydawnictw kalenda-
rzowych o czym świadczą m.in. informacje zamieszczone w „Kaliszaninie” w nu-
merach 53 i 86 z 1886 r. Podkreślał, że opracowywanie kalendarzy informacyjnych 
powinno być traktowane z dużą skrupulatnością, by uniknąć zarówno błędnych ad-
resów różnych urzędów jak i błędów w funkcjach pełnionych przez różne osoby. 
Pisał:

Np. w kalendarzu informacyjnym kaliskim na r. b. [1886] wydanym, jest wiele ra-
żących tego rodzaju błędów, jest nawet i dziwactwo nie lada: oto podani są adwokaci 
przysięgli, oraz niby ich „pomocnicy”. Tych ostatnich zanominował układacz owego ka-
lendarza z „adwokatów przysięgłych sądu konsystorskiego”, którzy są urzędnikami spe-
cjalnego powołania, niepotrzebując być jednocześnie adwokatami sądów zwyczajnych, 
jak znowu nie każdy z tych ostatnich ma prawo obrony w sądach duchownych. W liczbie 
obrońców konsystorskich jest także kilku adwokatów przysięgłych sądów zwyczajnych. 
Otóż układacz kaliskiego kalendarza wymieniwszy adwokatów przy tutejszym sądzie 
okręgowym, zaliczył ich znowu poniżej do rzędu pomocników. Jedne więc i te same 
osobistości są zarazem i swoimi pomocnikami3.

W listopadzie 1886 r. „Kaliszanin” opublikował nadesłaną przez Chodyńskiego – 
adwokata przysięgłego sądów duchownych diecezji – informację, w której pisał:

W liczbie różnorodnych kalendarzy na rok przyszły wydanych, zjawił się też i „kalen-
darz informacyjny kaliski”, a właściwie powiedziawszy, kalendarz częstochowski w ka-
liskim powijaku. Zostawiając w spokoju treść tego rocznika, czyniącą go nieodrodnym 
potomkiem „kalendarzy gospodarskich” z przed lat pięćdziesięciu, niepodobna zbyć mil-
czeniem jego działu informacyjnego, który jest tak niedołężnie i lekkomyślnie sfabryko-
wany, że aż w podziw wprowadza.

Niefortunny autor owych niby-informacji w kalendarzu z roku bieżącego, kilku ad-
wokatów przysięgłych urzędujących przy tutejszym sądzie okręgowym uczynił zarazem 
swymi pomocnikami; w kalendarzu na rok przyszły, mnie raczył znów udzielić po raz już 
drugi nominację na pomocnika adwokata przysięgłego. W tej to mierze tu reklamuję, nie 
ze względów pyszałkostwa, (gdyż poważam każde stanowisko uczciwe i pożyteczne), 
ale jedynie w celu sprostowania błędu kaliskiego informatora, niemającego widocznie 
żadnego pojęcia o rozmaitości urzędów. Pomocnikiem adwokata przysięgłego nie byłem 
i nie jestem, o piastowaniu tej godności anim myślał, anim się o nią starał; byłem i jestem 
podotąd od lat wielu adwokatem przysięgłym przy sądach duchownych tutejszej dyece-
zji; taką nominację udzieliła mi dawno już temu władza odpowiednia; do innego zaś 
urzędowania jakiego obecnie nie posiadam, przypisywać się nie mogę4. 

3  Adam Chodyński, „Kalendarze”, Kaliszanin 53 (1886) (z dnia 6 lipca): 2.
4  Kaliszanin 1886, nr 89 (z dnia 9 listopada): 4.
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Hieronim Łopaciński (1860-1906)5 urodził się w Kaliszu, dokąd przeniósł się 
jego ojciec obejmując funkcję sekretarza więziennego, następnie pobierał nauki 
w Męskim Gimnazjum Klasycznym (1871-1879). W latach pobytu w Kaliszu udzie-
lał korepetycji synom wicegubernatora Pawła Rybnikowa, a możliwość korzysta-
nia z księgozbioru wicegubernatora przełożyła się na zainteresowania bibliofilskie. 
Po studiach na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego 
(1879-1883), w sierpniu 1883 r. podjął pracę  nauczyciela języków starożytnych 
w warszawskim III Gimnazjum, a następnie od stycznia 1884 r. nauczyciela gimna-
zjum lubelskiego, gdzie wykładał grekę i łacinę, a dodatkowo język polski, niemiec-
ki, historię i geografię. Nie powiodły się starania Łopacińskiego związane z otrzy-
maniem pracy w Kaliszu. W roku 1886 otrzymał zadanie zbierania materiałów ję-
zykoznawczych i etnograficznych do pracy mającej potwierdzić rosyjskość Lublina 
i okolic. Prowadzone poszukiwania doprowadziły go do wniosków odwrotnych, co 
skończyło się zakazem dalszych badań. W latach 1903-1906 uczył języka polskiego 
w prywatnej szkole handlowej w Lublinie.   

Wszechstronne zainteresowania ludoznawcze Łopacińskiego skupiały się przede 
wszystkim na gwarach, literaturze i wiedzy ludowej, zwyczajach, dziejach badań 
etnograficznych. Zajmował się badaniem gwar ludowych, obyczajów, zabytków 
kultury ludowej i dziejów narodowych w Białostockiem, na Podlasiu, Śląsku Cie-
szyńskim, Kaszubach, w Wielkopolsce, w Prusach Wschodnich (wśród Mazurów). 
W kręgu jego zainteresowań pozostawali także Serbowie łużyccy. 

Dorobek Łopacińskiego to blisko 600 prac; debiutował recenzją Żywo-
tów znakomitych mężów Korneliusza Neposa w przekładzie i z objaśnieniami  
A. Mierzyńskiego opublikowaną w 1884 w „Bibliotece Warszawskiej”. Swoje pra-
ce ogłaszał pod pseudonimami (Lubicz, Rafał Lubicz) i kryptonimami (R.L., rl,  
H. Ł. lub Ł) w „Gazecie Lubelskiej”, „Gazecie Radomskiej”, „Tygodniku Ilustrowa-
nym”, „Wędrowcu”, „Ateneum”, „Biesiadzie Literackiej” i innych pismach. Publi-
kował zbiory przysłów i przypowieści związanych z nazwami miejscowości ziemi 
kaliskiej , radomskiej i sandomierskiej. Teksty zamieszczał także w „Kaliszaninie” 
(O czasopismach kaliskich, 1890, nr 53; Przysłowia, wyrażenia przysłowiowe, przy-
powieści, ucinki i piosenki od nazw miejscowych ziemi kaliskiej. Przyczynek do pa-
remiografii polskiej, 1888, nr 55, 56; Sprawa pisowni polskiej, 1888, nr 98).

Wiele artykułów poświęcił historii Lublina i regionu, pisał na temat historii 
szkolnictwa, głównie jednak publikował prace z zakresu językoznawstwa polskiego 
i folklorystyki. 

5  Dane biograficzne opracowane na podstawie: Danuta Wańka, „Łopaciński Hieronim”, 
w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. 
H. Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 186-187; Starnawski 
Jerzy, „Hieronim Łopaciński (1860-1906)”, w: tenże, Ludzie książki (Częstochowa, 2000), 
133-140.
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Łopaciński zgromadził, liczący blisko 12 tys., księgozbiór, który po jego przed-
wczesnej śmierci zakupiony został od rodziny i stał się podstawą biblioteki publicz-
nej w Lublinie (dziś Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego). 

Urodzony w Kaliszu, późniejszy historyk, bibliofil, kolekcjoner książek i publi-
cysta Cezary Biernacki (1827-1896)6, po zdobyciu wykształcenia średniego (uczył 
się w Kaliszu, Warszawie i Radomiu) osiadł w Warszawie, pracował tam w archi-
wum Komisji Przychodów i Skarbu; następnie, a po upadku powstania styczniowe-
go, w dziale kontroli kuponów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Inicjował wiele działań o charakterze kulturalnym i wydawniczym, w których 
także uczestniczył. Miał udział w edycji Encyklopedii powszechnej Samuela Or-
gelbranda, której był współpracownikiem, a później sekretarzem redakcji. Do en-
cyklopedii opracował ogółem 460 haseł: rzeczowych, geograficznych i blisko  
130 osobowych, najobszerniej opracował hasło Kalisz. Współpracował ze Słowni-
kiem geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, brał udział 
w pracach komitetu wydania zbiorowego dzieł Jana Kochanowskiego.

W 1878 r. zaangażował się razem z A. Chodyńskim, Alfonsem Parczewskim 
i Sewerynem Tymienieckim w projekt wydania albumu pamiątkowego dla Józefa 
Ignacego Kraszewskiego na jubileusz 50-lecia pracy twórczej pisarza przypadający 
w 1879 r. Biernacki przedstawił szczegółowy układ całego wydawnictwa pt. „Al-
bum starożytności kaliskich” i opisał jego układ. Niestety zamiar nie został zreali-
zowany.

W dorobku naukowym Biernackiego ważne miejsce zajęły publikacje dotyczą-
ce Kalisza, w którym choć nie mieszkał, utrzymywał kontakty korespondencyj-
ne i osobiste m.in. z Józefem Szaniawskim, A. Chodyńskim, Stefanem Gillerem,  
A. Parczewskim. 

Pierwszy artykuł Jezuici w Kaliszu 1581-1773 Biernacki opublikował w „Biblio-
tece Warszawskiej” (1857 t. 1 i 2, [1859] t. 4), swoje prace zamieszczał ponadto na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów”, „Dziennika Warszawskiego”, „Ar-
chiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”. Przede wszystkim publiko-
wał jednak w „Kaliszaninie”, ogłosił w nim: Słówko o obrazie Rubensa w kościele 
Św. Mikołaja (1871), Synody kaliskie rzymsko-katolickie w dawnej prowincji gnieź-
nieńskiej (1871), Bractwo Strzeleckie w Kaliszu z dodatkiem spisu królów tarczanych 
(1873), Memorandum w przedmiocie budowy gmachu nowego ratusza w mieście 
Kaliszu (1877), O przyaresztowaniu księcia Karola Luksemburczyka margrabiego 
morawskiego roku 1343 w mieście Kaliszu (1882).

6  Dane biograficzne opracowane na podstawie: Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, „Kon-
cepcja edycji „Album starożytności kaliskich” w świetle listu Cezarego Biernackiego do Al-
fonsa Parczewskiego”, Rocznik Biblioteki Narodowej 39-40 (2008): 99-118; Ewa Andrysiak, 
„Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik redakcji „Encyklopedii 
Powszechnej” Orgelbranda – jako symbol swojej epoki”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 15 (2009): 7-25.
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Zgromadzona przez Biernackiego biblioteka tematycznie związana z Kaliszem 
posiadała m.in. niemal kompletny zbiór starych druków kaliskich; księgozbiór po-
darował przed śmiercią przyjacielowi Zygmuntowi Glogerowi. Do Bibliografii pol-
skiej Karola Estreichera opracował katalog siedemnastowiecznych druków kaliskich 
(200 pozycji).

Głos w sprawie kalendarzy kaliskich jako pierwszy zabrał Adam Chodyński. 
W czterech styczniowych numerach „Kaliszanina” z 1887 r. opublikował artykuł 
zatytułowany Kalendarze kaliskie. Dowodził, że kalendarze w Kaliszu zaczęto dru-
kować dopiero na początku XIX w., pisał: „Nie ma śladu, a przynajmniej nie jest 
mi wiadomem, aby w wiekach już ubiegłych drukowano w Kaliszu kalendarze”, 
a kaliszanie korzystali z edycji tłoczonych w oficynach Warszawy, Poznania, Wilna, 
Berdyczowa i innych ośrodkach7. 

Druk, który Chodyński uznał za pierwsze wydawnictwo kalendarzowe to jedno-
kartkowy kalendarz wolnomularzy kaliskich na rok 1812/13 (Kalendarz spr.:[awie-
dliwości] i dosk.:[onałości] □ [loży] św. Jana pod Imieniem Hesperus na W.:[schód] 
Kalisza na rok 1812/13). Chodyński nie miał pewności czy kalendarz wychodził 
w kolejnych latach, jednak Bibliografia polska Karola Estreichera, z której korzystał 
przy opracowaniu swojego artykułu (o czym świadczą przypisy i odniesienia w tek-
ście) podawała informację, że kalendarz wyszedł także na rok 1820.

W dalszej kolejności Chodyński informował o ukazującym się w latach 1814-
1820 „Kalendarzu polskim i ruskim gospodarczym” dla Królestwa Polskiego, który 
tłoczył w Kaliszu Karol Mehwald. Oficyna Mehwalda od roku 1822 do 1836 dru-
kowała kalendarze niemieckie pt. „Haushaltungs Kalender”, od roku 1837 edycję 
kontynuował Karol Wilhelm Hindemith pt. „Neuer und alter astronomischer und 
Haushaltungs-Kalender auf das Jahr…”, do roku 1843 wychodziły drukiem Meh-
walda, a od 1844 – nakładem i drukiem Hindemitha8. 

Kalendarze „niemiecko-kaliskie” – według określenia Chodyńskiego – od roku 
1867 tłoczył w Warszawie Cotty („Neuer kalischer Kalender”).

Od roku 1830 wychodziły w Kaliszu kalendarze wydawane nakładem i drukiem 
firmy drukarskiej Koszewskiego i Karśnickiego, czyli „Kalendarz nowy domowy 
na południk i poziom kaliski obrachowany” (do 1838). Kolejne roczniki kalenda-
rza (od roku 1839) wydawane były wspólnie z Maurycym Schindele a następnie 
samodzielnie przez firmę M. Schindele pod różnymi tytułami: „Kalendarz kaliski”, 
„Kalendarz polski”, „Kalendarz nowy”.

Drugą część artykułu Chodyński poświęcił omówieniu dwóch edycji „Nowo-
rocznika kaliskiego” z lat 1875-1876, które ukazały się po blisko dwudziestoletniej 
przerwie w produkcji wydawnictw kalendarzowych. Pisał Chodyński:

7  Adam Chodyński, „Kalendarze kaliskie”, Kaliszanin 2 (1887) (z dnia 7 stycznia): 3.
8  W rzeczywistości od 1824 do 1836 roku druki kalendarzy (a także innych wytworów 

drukarni Mehwalda) firmowała wdowa po Karolu Wilhelmie, Joanna Zuzanna Mehwald. 
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Minęło lat wiele nim się Kalisz w r. 1875 zdobył na pierwszy Noworocznik, to jest 
na książkę przeważnie literacką, głównie miejscowymi siłami stworzoną, a ze zwykłymi 
kalendarzami mającą jedynie to pokrewieństwo, że mieszczą się w niej dla podręcznego 
użytku miesięczno-dniowe spisy Świętych, uroczystości galowe, pewne bieżące informa-
cje z wykazami jarmarków9. 

Fragment artykułu A. Chodyńskiego Kalendarze kaliskie, „Kaliszanin” 1887, nr 4.
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Skan J. Wasilkowski

Zastanawiał się Chodyński dlaczego środowisko kaliskie tak późno zdecydowało 
się na wydanie noworocznika choć miało ludzi, którzy takiego zadania mogliby się 
podjąć, a tego typu wydawnictwa ukazywały się już wcześniej poza Kaliszem. Jedną 
z przyczyn braku noworoczników w Kaliszu były koszty wydawnictwa. Inicjatorem 
wydania pierwszego „Noworocznika kaliskiego na rok 1875” był Zygmunt Zano-
żyński, druk tłoczył K. W. Hindemith.

Wydawnictwo poza częścią kalendarzową zawierało Kronikę kaliską (od 1 lip-
ca 1873 do tegoż dnia 1874) opracowaną przez Z. Zanożyńskiego, Teatra ludowe 
Ludwika Niemojowskiego, O uczuciu miłości jako sile Stanisława Czyńskiego, 
Archeologiczne notatki z sieradzkiego Alfonsa Parczewskiego, Park kaliski i uli-
ca Józefiny oraz kościoły ks. Bernardynów i PP. Bernardynek w Warcie autorstwa  
A. Chodyńskiego, nowelę przełożoną z włoskiego przez Jana Tańskiego Czy to do-
brze urodzić się w piątek?, szkic powieściowy Potwory Z. Zanożyńskiego, poza tym 
kilka wierszy, m.in. Kalisz L. Niemojowskiego, Dumanie Jacka A. Chodyńskiego. 
Po samobójczej śmierci Z. Zanożyńskiego opracowania noworocznika na rok na-

9  Tamże, 3 (1887) (z dnia 11 stycznia): 3.
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stępny10 podjęli się Edmund Idzikowski i Alfons Parczewski. Rocznik ukazał się 
nakładem księgarni Jakuba Fingerhuta, wyszedł spod pras drukarni K. W. Hinde-
mitha. Znalazły się w nim, poza częścią kalendarzową, m.in. prace Maksymiliana 
Kempińskiego Kronika kaliska, obejmujaca okres od 1 lipca 1874 do tegoż dnia 
1875 r., A. J. Parczewskiego: Słówko o darwinizmie w poezji, Zdjęcie z krzyża, ob-
raz w wielkim ołtarzu kościoła św. Mikołaja w Kaliszu, Przewodnik bibliograficz-
ny, poezje A. Chodyńskiego, L. Niemojowskiego i in., artykuł A. Chodyńskiego  
o ks. Przybylskim (Ks. Ignacy Przybylski, rektor szkół kaliskich), wspomnienia po-
święcone Zygmuntowi Zanożyńskiemu pióra E. Idzikowskiego oraz lekarzowi Wa-
lentemu Stanczukowskiemu autorstwa Feliksa Dreckiego.    

W obu „Noworocznikach” znalazły się także wiadomości statystyczne dotyczą-
ce guberni kaliskiej (Krótka statystyka guberni kaliskiej, 1876), dział informacyjny, 
w roczniku pierwszym zawierający wykaz władz z urzędami w Kaliszu oraz ogło-
szenia.

Dwie kolejne części artykułu (nr 4, 5) Chodyński poświęcił omówieniu „Nowego 
kalendarza domowego na rok zwyczajny 1831 mający dni 365 na południk i poziom 
Kaliski obrachowany”, choć nie imponował on ani okazałością, ani narzucał się pre-
tensjonalnie”. Wybór swój argumentował Chodyński następująco:

Ze wszystkich kalendarzy tutejszych epoki dawniejszej treścią swoją, układem i tłem 
miejscowym, wyróżniają się kalendarze Koszewskiego. Stanowią dziś one prawdziwą 
rzadkość bibliograficzną, jak niemal wszystkie tego rodzaju płody efemeryczne, dla ogó-
łu mające tylko wartość czasową, przemijającą. Dla tej to rzadkości owych roczników, 
podam tu wiadomość o jednym z nich (przez siebie posiadanym), jako o wydawnictwie 
dotyczącym naszej miejscowości11.

Druk wydany w formacie drukarskiej czwórki liczył 25 nieliczbowanych kart 
(łącznie z kartą tytułową), tytuł tłoczony był czerwoną farbą a całość – co podkreślił 
Chodyński – wyraźnym drukiem. Część wstępna rocznika zawierała informacje do-
tyczące m.in. dat zaćmień, rachuby lat według kalendarza mahometańskiego, a także 
znaczenia wyrazów używanych w kalendarzach, (m.in. liczba złota, epakt, okres 
słońca, poczet rzymski, litera niedzielna, znaki „zwierzyńcowe” czyli zodiakalne). 
Tradycyjnie też wymieniano dni galowe w Rosji i Królestwie Polskim, poświęco-
ne rodzinie panującej. W kalendarzu zamieszczono „Tabelę wykazującą wschód 
i zachód słońca, długość dnia, początek świtu, koniec zmierzchu i czas, jaki zegar 
wskazywać powinien gdy kompas pokazuje południe, wyrachowanie na południk 
i poziom kaliski”.

Kolejny element wydawnictwa stanowiła część kalendarzowa. W poszczegól-
nych miesiącach odnotowano święta rzymskie, ruskie, znaki zodiakalne, fazy księ-
życa, święta żydowskie. Do niedziel poszczególnych miesięcy przyporządkowano 

10  Noworocznik kaliski na rok przestępny 1876, który ma dni 366.
11  Chodyński, „Kalendarze kaliskie”, Kaliszanin 4 (1887) (z dnia 14 stycznia): 3.
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ewangelie, a pod nimi podano przybytek i ubytek dnia. Każdy miesiąc opatrzony 
został sentencją. Chodyński przytoczył w artykule myśli z wszystkich miesięcy, bo-
wiem według niego „umieszczono myśli piękne, poczciwe i rozumne”; dla przykła-
du dwie sentencje z kwietnia i września:

Kto się daje uwodzić pochlebstwu, ten łatwo więcej zawierzy fałszywym i zdradliwym 
radom, niż własnemu przekonaniu.

Iść drogą prostoty bez zaniedbania się, być szlachetnym bez dumy, uprzejmym bez przy-
musu: oto są oznaki zdrowego rozsądku.    

Kalendarz nie zawierał przepowiedni pogody, zwykle obecnych w tego typu 
wydawnictwach; nie umniejszało to jednak jego wartości, a na potwierdzenie tego 
Chodyński przytaczał ocenę prognoz: „Nie zgadnie Pan Niewieski, co zrobi Pan 
Niebieski”.

W omawianej przez Chodyńskiego edycji opublikowane zostało Opisanie histo-
ryczne oraz topograficzno-statystyczne miasta Kalisza, czyli pierwszy drukowany 
opis miasta „choć na drobną skalę, nie bez pewnych usterek, ale dający ówczesnym 
czytelnikom pewne treściwe a główne o nim wiadomości”12. Informacje dotyczące 
miast rządowych przygotowały władze administracyjne na polecenie komisji spraw 
wewnętrznych w 1826 r. W opisie Kalisza znalazły się informacje o ważniejszych 
przywilejach miasta, jego położeniu geograficznym, zajmowanym obszarze, grani-
cach, liczbie placów publicznych i prywatnych, liczbie domów, szynków, zajazdów 
itp., wiadomość o instytucjach i gmachach publicznych, o kościołach, klasztorach, 
fabrykach, o źródłach utrzymania mieszkańców, ubezpieczeniach, o istniejących 
i zamierzonych brukach ulic, dochodach miasta a także daty niektórych wydarzeń 
historycznych13. 

W opisie Kalisza znalazły się także dane statystyczne dotyczące miasta z roku 
1830, m.in. o ilości placów publicznych i prywatnych, domów, liczbie ludności, 
w tym chrześcijan i Żydów, dochodach miasta. Co ciekawe, w liczącym 10670 
mieszkańców Kaliszu było 121 szynków, 10 domów zajezdnych czyli oberży, dwa 
kramy rzeźnicze i jeden chlebowy, poza tym cztery browary i cztery fabryki (dwie 
sukna, jedna płótna i jedna skór).

Kalendarz zawierał także dziewiętnaście anegdot i porady praktyczne pt. Poży-
teczne (choć nie nowe) wiadomości gospodarskie, czyli stały dział kalendarzy, „który 
przyrósł jakby „z urzędu” do dawnych i tegoczesnych kalendarzy”14. Z dwudziestu 
dwóch opublikowanych w wydawnictwie rad Chodyński przytoczył cztery dotyczą-
ce: sposobu na nie marznięcie nóg, plastra na odmrożenia, sposobu leczenia bydła od 
wścieklizny oraz sposobu ostrzenia brzytew. Zamieszczona w kalendarzu „Tablica 
statystyczna państw Europy” podawała informacje dotyczące obszaru, liczby miesz-

12  Tamże.
13  Tamże. 
14  Tamże, 5 (1887) (z dnia 18 stycznia): 3.
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kańców, dochodu rocznego państwa, przeciętnego podatku na jednego mieszkańca 
oraz liczbę wojska każdego państwa „na stopie pokojowej”. Kalendarz zamykały 
informacje na temat „przychodu poczt do Kalisza i odchodzących z tegoż w głąb 
kraju, w Poznańskie i do Szląska, oraz spis jarmarków w Królestwie i w niektórych 
miejscowościach zagranicznych, zwłaszcza w miastach w Poznańskich”.

Zdaniem Chodyńskiego „nie imponował on [kalendarz] ani okazałością, ani na-
rzucał się pretensjonalnie; względnie do czasu i w stosunku do innych wtedy wy-
dawnictw tego rodzaju, układem i treścią swoją był dla miejscowości prawdziwie 
użytecznym”15.

Fragment artykułu H. Łopacińskiego Przyczynek do bibliografii kalendarzy kaliskich, 
„Kaliszanin” 1887, nr 6. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 

Skan J. Wasilkowski

Już 11 stycznia 1887 r. w numerze trzecim „Kaliszanina”, kiedy ukazał się drugi 
odcinek artykułu A. Chodyńskiego, Hieronim Łopaciński zamieścił Notatkę biblio-
graficzną, w której nie zgadzał się, że pierwszy kaliski kalendarz wydany został 
w roku 1812. Pisał, że sam „spotykał się z kalendarzami kaliskiemi z datą o wiele 
wcześniejszą niż r. 1812, bo oglądał kilka egzemplarzy kalendarzy z końca wieku 
XVIII-go i pierwszych lat bieżącego stulecia (1805 i 1807)”16. Na potwierdzenie 
podawał informację, że w należącym do Stanisława Giejsztora księgozbiorze Igna-
cogrodzkim17 zasobnym w druki staropolskie, znajdował się wydany w Kaliszu „Ka-
lendarz polityczny na rok 1744”.

15  Tamże.
16  [H. Łopaciński] Rafał Lubicz, „Notatka bibliograficzna”, Kaliszanin 3 (1887): 2.
17  Ignacogród k. Kiejdan – dwór nad Niewiążą, powiat kowieński (Litwa)
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W numerze szóstym „Kaliszanina” Łopaciński ogłosił artykuł pt. Przyczynek do 
bibliografii kalendarzy kaliskich, w którym odnotował, że od opublikowania Notatki 
bibliograficznej widział dwa kalendarze wydane w Kaliszu w XVIII wieku, jeden 
w 1741, drugi w 1745 r.

Na szczególną uwagę zasługiwał według Łopacińskiego kalendarz z 1741 r. 
„ponieważ znacznie góruje nad współczesnymi mu tego rodzaju wydawnictwami 
starannością wydania i objętością”18. Druk znajdował się w najbogatszym zbiorze 
kalendarzy polskich w zasobach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 
który kompletował Józef Przyborowski, bibliotekarz tejże biblioteki. Wydawnictwo 
zawierało dwie karty tytułowe, tytuł na pierwszej brzmiał: „Kalendarz Osobliwy na 
rok Pański 1741”. Drugi – bardzo długi tytuł brzmiał: „Honor Najświętszej Maryi 
historycznie wyrażony, w opisaniu tajemnic, początku i czci świąt Jej, w każdym 
miesiącu; oraz z tymi na wszystkie dni roku punktami życia Świętych, w których 
albo affekt ich ku Matce Boskiej, albo świadczone im od Niej łaski wyrażają się. 
Przy tem Kalendarz Osobliwy na rok Pański 1741 po przestępnym pierwszy i zawie-
rający w sobie astronomiczno, chronologiczne, genealogiczne, geograficzne, hierar-
chiczne, historyczne, polityczne i inne pożyteczne rzeczy. Także compendium histo-
ryczne zakonu Societatis Jesu z okazji skończonego drugiego wieku tego zakonu, 
w roku przeszłym 1740, z oświadczeniem powinnej wdzięczności - ku fundatorom 
i dobrodziejom Societatis Jesu.

Autorem, wydanego anonimowo, kalendarza był jezuita Wojciech Bystrzonow-
ski, autor wielu prac, m.in. cieszącej się powodzeniem książki Polak sensat w liście, 
w komplemencie polityk, humanista w dyskursie, w mowach statysta, na przykład 
dany szkolnej młodzi (Poznań 1732, Wilno 1733). 

Łopaciński podkreślał, że w obszernym, liczącym 400 stron druku znalazł się 
„bardzo piękny miedzioryt Najświętszą Maryję Pannę przedstawiający, z okalają-
cym go napisem łacińskim”19. 

Omawiany przez Łopacińskiego rocznik posiadał część astronomiczną i szczegó-
łową, opis świąt, dalej „Compendium historyczne” zawierające szczegółową historię 
zakonu Jezusowego, „katalog prowincji Soc. Jesu”, „przywileje zakonu Soc. Jesu”, 
„Wyrażenie łask i faworów Soc. Jesu świadczonych”.  

Część polityczna kalendarza zawierała genealogię domu austriackiego, któ-
ry szczególnymi łaskami obdarzał jezuitów, dalej opis polityczny i hierarchiczny 
państw europejskich oraz wykaz wyższego duchowieństwa i urzędników Rzeczypo-
spolitej („Senat Biskupi”, senat świecki, trybunał koronny, wykaz postów).

Na podstawie zamieszczonej w wydawnictwie informacji: „W kalendarzach na 
przeszłe lata wydanych różne zebrałem ciekawości, częścią chronologiczne... itd.” 
pisał Łopaciński: „Oczywista więc rzecz, że nie był to pierwszy kalendarz kaliski, 

18  [H. Łopaciński] Rafał Lubicz, „Przyczynek do bibliografii kalendarzy kaliskich”, Kali-
szanin 6 (1887) (z dnia 21 stycznia): 3.  

19  Tamże.
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ale przynajmniej trzeci z kolei”. Źródła bibliograficzne odnotowały kalendarze wy-
dawane w Kaliszu przez Bystrzonowskiego w latach 1740, 1741, 1742 i 1743. 

„Trzeci z rzędu z najstarszych znanych mi dotąd kalendarzy kaliskich (pierwszy 
dopiero co opisany z r. 1741, drugi z r. 1744) posiadała biblioteka hr. Krasińskich 
w Warszawie” odnotował H. Łopaciński w swoim artykule. Kalendarz wydany także 
przez jezuitów, ukazał się pt. „Kalendarz polityczny na rok Pański 1745, zawiera-
jący zaćmienia i t. d., przy tym skrócone genealogie monarchów i książąt Europy  
y porządek senatorów y dygnitarzy korony Polskiej, także Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, w Kaliszu w drukarni Collegii Societatis Jesu”20.

Na pierwszej karcie tytułowej zamieszczono „ładny sztych z podpisem B. Stra-
howsky Wratislawiae”. Poza rzeczami wymienionymi w tytule, rocznik zawierał 
„krótkie opisanie czterech świata części i osobliwych w nich królestw”, dołączono 
też pieśni nabożne pt. „Melodia Ducha”. Niżej oceniał Łopaciński zawartość ka-
lendarza, jak i jakość jego wykonania, pisząc iż: „kalendarz ten tak pod względem 
treści, jako też czystości druku ustępuje pierwszemu”. 

Oba kalendarze (1741, 1745) według Łopacińskiego nie miały „wcale charakteru 
lokalnego kaliskiego, przez co są podobne do kalendarzy wydawanych wówczas 
w Krakowie, Warszawie, Wilnie, Zamościu, Poznaniu i Lublinie”. 

Na pytanie czy w wieku XVIII były kolejne edycje kalendarzy kaliskich trud-
no było odpowiedzieć Łopacińskiemu, nie znalazł bowiem na ten temat żadnych 
wzmianek bibliograficznych ani egzemplarzy w bibliotekach warszawskich. 

20  Jego format określał Łopaciński na drukarską „dwunastkę”, zaś objętość liczył na  
192 strony.

Fragment artykułu C. Biernackiego Jeszcze słówko o pierwszych drukach kalendarzy kaliskich, 
„Kaliszanin” 1887, nr 15. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego 

w Kaliszu. Skan J. Wasilkowski



Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak – Trójgłos o kalendarzach kaliskich... 23

Ostatni na temat kalendarzy kaliskich głos zabrał Cezary Biernacki w artykule 
Jeszcze słówko o pierwszych drukach kalendarzy kaliskich (1887 nr 15). Przypo-
mniał, że około 1845 rozpoczął prace nad gromadzeniem materiałów do historii mia-
sta i „do uformowania najdokładniejszego spisu książek od czasów najdawniejszych 
drukowanych w Kaliszu”. Zebrane materiały udostępnił częściowo Franciszkowi 
Maksymilianowi Sobieszczańskiemu do hasła „Kalendarze w Polsce”, opublikowa-
nym w tomie trzynastym Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda, w któ-
rym znalazła się także część poświęcona „Kalendarzom kaliskim”.

W „Kaliszaninie” Biernacki podał tylko uzupełnione informacje o pierwszych 
kalendarzach kaliskich, które wyszły spod pras drukarni jezuickiej. Pisał, iż „najpo-
ważniejsze źródła bibliografii polskiej wskazują jednozgodnie, że pierwszym jaki 
się z almanachowych wydawnictw kaliskich, pojawił i dotąd znanym drukiem” jest 
„Kalendarz nowy do dobrej śmierci bardzo pożyteczny” przełożony na język polski 
przez księdza Teofila Rutkę i wydany w 1685 r. w Drukarni Kolegium Jezuickiego 
w Kaliszu. Kolejny, wydany w języku łacińskim, tłoczyła ta sama drukarnia. Cho-
dzi tu o „Calendarium novum ad bene moriendum perquam tiule. Permissu supe-
riorum recusum” przeznaczone dla duchownych i świeckich na rok 1686 według  
A. Jochera (Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauki w Polsce…) lub 
1685 według ks. Józefa Browna (Biblioteka pisarzów asystencji polskiej Towarzy-
stwa Jezusowego), który korzystał również z pracy Jochera. Biernacki nie rozstrzy-
gnął, który z opisów jest właściwy, bowiem druków tych sam nie znał. W bibliogra-
fii Kalendarzy kaliskich21 odnajdujemy opis tego druku z 1686 r. 

Według Biernackiego przez 55 lat w źródłach bibliograficznych nie było infor-
macji o kaliskich wydawnictwach kalendarzowych22, dopiero w roku 1741 Kole-
gium Jezuickie podjęło „jak śmiało można wnosić 3-cie z kolei nowego kalendarza 
wydanie”; ukazał się wówczas „Kalendarz osobliwy na Rok Pański 1741…”. Au-
torem kalendarza, wydanego anonimowo, był ks. Wojciech Bystrzonowski, który 
dedykował go Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski, św. Stanisławowi Kostce 
i bł. Andrzejowi Boboli.

Egzemplarz kalendarza będący w posiadaniu Biernackiego zasługiwał na 
szczególną uwagę ze względu na zamieszczony w nim wizerunek Matki Boskiej 
Kaliskiej. Obrazek w owalnej ramce ze skromną ornamentacją przedstawiał po-
stać Matki Boskiej, rytowany na podstawie obrazu znajdującego się w kościele  
OO. Jezuitów. Na rycinie umieszczono łaciński napis informujący, że jest to obraz 
łaskami słynący będący kopią obrazu znajdującego się w Rzymie. Poza tym obrazek 
przedstawiał dwa herby i dwie klęczące postacie św. S. Kostkę i bł. A. Bobolę oraz 
widok budowli OO. Jezuitów. 

21  Steczek-Czerniawska, Kalendarze kaliskie, 11.
22  Ze źródeł wynika, że w 1688 r. ukazały się kolejne edycje: „Calendarium novum ad 

bene moriendum perquam tiule” (1688), „Kalendarz nowy do dobreyj śmierci bardzo poży-
teczny” (1693). – Steczek-Czerniawska, Kalendarze kaliskie, 11-12. 
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Obrazek wykonany został około 1726 r. i dopiero w 1741 r. dołączony do kalen-
darza. Proponował Biernacki by kaliszanie postarali się „o wykonanie z tego zabyt-
ku w znaczniejszej nieco liczbie egzemplarzy, fotodrukowych reprodukcji” bowiem 
„rycinka ta chociaż nie artystycznie, lecz jak na owe czasy bardzo starannie i z do-
brym gustem przedstawia się w swym układzie”23.  

Czy informacje na temat kaliskich kalendarzy opublikowane w artykułach Ada-
ma Chodyńskiego, Hieronima Łopacińskiego i Cezarego Biernackiego rozszerzyły 
wiedzę na ich temat? Zarówno pod koniec wieku XIX, kiedy teksty zostały ogłoszo-
ne, jak i dziś miłośnicy tego typu wydawnictw otrzymali informacje o ich zawarto-
ści (choć tylko kilku kalendarzy), co przy nielicznych zachowanych egzemplarzach 
stanowi niewątpliwy walor.

Publikując ten interesujący, wielekroć wymieniany w przypisach, a nieznany od 
dziesiątków lat materiał przywracamy środowiskom miłośników historii Kalisza 
utraconą dysputę, poświęconą kalendarzom kaliskim, a to za przyczyną pozyskania 
przez Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu brakujących 
w Polsce roczników „Kaliszanina”, przekazanych tejże bibliotece w formie elektro-
nicznej przez Narodową Bibliotekę Rosji w Petersburgu24. Zachowane tam roczniki 
czasopism, pochodzących z terenów zaboru rosyjskiego, trafiały do dawnej Cesar-
skiej Biblioteki Publicznej w postaci egzemplarza obowiązkowego, przesyłanego 
przez wydawców i drukarzy. Tam też przetrwały dramatyczne losy miasta i po dzie-
sięcioleciach oczekiwania wracają, odkrywane na nowo dla polskiej nauki.
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NOTA EDYTORSKA 

W przedrukowanych z „Kaliszanina” (1877 nr 2-5, 6, 15) artykułach zachowano 
oryginalny styl języka polskiego, w tym charakterystyczne dla tego okresu (koniec 
lat 80. XIX w.) sformułowania. Oddaje to specyfikę polszczyzny jaką posługiwali 
się trzej autorzy – Adam Chodyński, Hieronim Łopaciński i Cezary Biernacki. Po-
prawiono natomiast błędy ortograficzne i dostosowano tekst do wymogów współ-
czesnej pisowni polskiej. We wszystkich artykułach zachowano przypisy autorskie, 
rozwiązano w nich wprowadzone przez autorów skróty w tytułach prac i uwspółcze-
śniono pisownię.

K a l i s z a n i n ”  1 8 8 7  n r  2 - 5  s .  3

K a l e n d a r z e  k a l i s k i e

Nie ma śladu, a przynajmniej nie jest mi wiadomym, aby w wiekach już ubiegłych 
drukowano w Kaliszu kalendarze. Mieszkańcy jego używali roczników wychodzą-
cych z oficyn warszawskich, poznańskich, wileńskich, berdyczowskich i innych. Na 
początku dopiero bieżącego stulecia, zaczęły się zjawiać kalendarze miejscowe. By-
łoby bardzo niewłaściwym sądzić o ich wartości podług wydawnictw tegoczesnych, 
w których i dziś wcale nie trudno spotkać lichoty często niższe jeszcze, i umysłowo 
nędzniejsze od kalendarzy pierwotnych.

Najpierwszym (biorąc chronologicznie) był kalendarz masonów kaliskich(1), któ-
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rzy (jak i ich wszyscy różnomiejscowi konfratrzy) osłaniając ustrój swego związku 
tajemniczością, a sprawy łączność z nim mające - symboliką, w podobnej też for-
mie wydali (po polsku i po niemiecku) bądź to dopiero pierwszy, bądź może już 
i dalszy rocznik pod tytułem: „Kalendarz spr…(awiedliwości?) [właśc.: sprawiedli-
wej] i dosk…(onałosci ?) [doskonałej] (loży?) Św. Jana pod imieniem Hesperus na  
W. Kalisza na rok 1812/13.” Kalendarz, ten składający się z jednej wielkiej karty 
o jednej stronie, może wychodził i w następnych latach, gdyż Estreicher (2) przywo-
dzi go jeszcze i w r. 1820, w którym tworzył pół arkusza.

Karol Mehwald drukarz kaliski, od roku 1814 do 1824 wydawał in 4-to rocznik 
polski p.t. „Kalendarz polski i ruski gospodarczy dla Królestwa Polskiego”. Ten-
że Mehwald od r. 1822 do 1836 pierwszy w Kaliszu począł corocznie drukować 
kalendarze niemieckie p.t. „Haushaltungs Kalender”, który od roku 1837 wydawał 
w dalszym ciągu K. W. Hindemith, pod nazwą „Neuer und alter Astronom.[ischer] 
und Haushaltungskalender auf das Jahr…” do roku 1843 drukiem Mehwalda, a od r. 
1844 nakładem i drukiem własnym. Takież same kalendarze niemiecko-kaliskie po-
czął wytłaczać w roku 1867 i n.[astepnych] Cotty w Warszawie pod tytułem „Neuer 
kalischer Kalender”.(3)

Współcześnie z Mehwaldem i z Hindemithem, wydawała nakładem swym 
i czcionkami od r. 1830 (4) (czy też wcześniej) firma drukarska Koszewski i Karsz-
nicki: „Kalendarz nowy domowy (czasem z dodatkiem: „i gospodarski”) na południk 
i poziom kaliski obrachowany”. Kalendarz ten in 4-to do roku 1843, a w ósemce od  
r. 1844 do 1849, wydawany był corocznie przez Koszewskiego i Karsznickiego, 
bądź od roku 1839 razem ze wspólnikiem Maurycym Schindelem, który w dalszych 
latach drukował go już, aż po rok 1844 pod własną firmą i zmiennymi nazwami: 
„Kalendarz kaliski”, „Kalen. polski” lub „Kalen. nowy”(5). Współcześnie w tej epoce 
od r. 1840 i w dalszych latach następnych, wydawał z swej oficyny „Kalendarze 
gospodarskie i domowe” polskie, właściciel drukarni po Mehwaldzie K. W. Hinde-
mith”.

(1) Masoni założyli w Kaliszu lożę czy to już za rządu pruskiego u nas, czy też wkrótce 
po ustaniu jego panowania nad Kaliszem, gdyż w dniu 26 czerwca 1808 r. wojenny komen-
dant placu zapieczętował lożę „Farmazońską” (jak mówią ówczesne akta tutejszego magistra-
tu). Jeszcze przed bullą papieża Leona XII-go, wydaną w Rzymie dnia 13 marca 1825 r. „Potępiającą 
skryte i tajne towarzystwa” („Saectae oceultae et clandestinae damnatur”) zaczynającą się od 
słów  „Quo graviora mala Christi Dei et Servatoris Nostri Gregi imminent) wyszedł Rozkaz 
Cesarza Aleksandra I go d. 16 grudnia 1821 r. dla Królestwa, a w lipcu 1822 r. dla Cesar-
stwa wyszły, zabraniający towarzystw tajnych i masońskich ze wszystkimi ich stopniami. 
Na mocy takowych, Namiestnik w Królestwie ks. Zajączek, wydał w d. 13 maja 1822 r. 
rozporządzenie do wszystkich władz, aby podały listy urzędników, którzy należeli do lóż 
masońskich i aby ciż poskładali deklaracje nienależenia już więcej do nich, ani do żadnych 
innych związków tajnych. Wskutek tego polecenia, prezydent miasta Hertz złożył raport, iż 
do czynnych członków loży kaliskiej z liczby urzędników magistratu, należeli: on (prezy-
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dent), Tadeusz Noskowski radca i Feliks Tournelle komisarz cyrkułowy, W czasie, gdy Rada 
administracyjna Królestwa rozporządzeniem z d. 16 sierpnia 1822 r. poleciła wszystkim 
komisjom wojewódzkim zająć na własność publiczną wszelkie fundusze i ruchomości lóż 
wolno-murarskich, wtedy deputatami loży kaliskiej byli: dr. Scholtz (jej ostatni naczelnik), 
dr. Bednarczyk, Nieszkowski, Żelisławski Jlny Kontroler poborów, dr. Majer fizyk (Lekarz) 
województwa, adwokat Chrystowski, Piaskowski i Rudawski, a rendantami: Sroczkowski 
i obywatel Marx. Loża kaliska istniała pod tytułem: Ś-go Jana z przydomkiem „Hesperus”. 
Gdy ją zamknięto w roku jak wyżej 1822, magistrat dnia 16 listop. t.r. spisał inwentarz fun-
duszów i ruchomości masońskich, (Przyp. autora).

(2) K. Estreicher, Bibliografia polska XIX wieku, (Kraków 1874) II, 325.
(3) Jak wyżej: II, 327, 334, 335, II 127, III. 8,
(4)  Widziałem kalendarz kaliski wydawnictwa Koszewskiego i Karsznickiego z r. 1830. 

Wielkiej nauki i żelaznej pracy nasz znakomity bibliograf, Estreicher, w dziele powyższym 
(II 325) wzmiankuje o kalendarzu Koszewskiego dopiero od r. 1837; zaczął on jednak wy-
chodzić wcześniej, a wydawany był corocznie.

5)   K. Estreicher, Bibliografia, j. w., IV, 193.
Ad. 

(Ciąg dalszy) – 1887 nr 3

Minęło lat wiele nim się Kalisz w r. 1875 zdobył na pierwszy Noworocznik, to 
jest na książkę przeważnie literacką, głównie miejscowymi siłami stworzoną, a ze 
zwykłymi kalendarzami mającą jedynie to pokrewieństwo, że mieszczą się w niej 
dla podręcznego użytku miesięczno-dniowe spisy Świętych, uroczystości galowe, 
pewne bieżące informacje z wykazami jarmarków. Takie noworoczniki bywały już 
o wiele wcześniej gdzie indziej. Kalisz, który w różnych czasach posiadał ludzi mo-
gących złożyć płody swej myśli i pracy na wydawanie choćby noworoczników, nie 
czynił tego, bo: jednym, nie chciało się podejmować trudu i starań, - drudzy, bali się 
na plotkarskim partykularzu występować z piórem literackim, - inni przez ducha ko-
teryjności rezydującego tu niemal stale, nie życzyli sobie łączyć się w jednym celu 
ze swymi urojonymi lub rzeczywistymi antagonistami; inni przy rzeczywistej zdol-
ności i zasobach umysłowych, drzemiąc w próżniackim safandulstwie, uważali so-
bie za poniżenie dorzucić też do wspólnej pracy i cegiełkę swoją, w ich mniemaniu 
godną tylko zdobić welinowy gmach jakiej księgi wiekopomnej, nie zaś szarą bibułę 
skromnego, a miejscowego Rocznika. Słowem, istniały te i owe różnogatunkowe 
przyczyny, nad którymi jak blaszany kogut na daszku altanki, kręcił się strach - kogo 
i czego?: oto krytyków swojskich, a głównie niepowołanych, czyli takich, którzy nie 
umiejąc albo nie chcąc dokonać czegoś. przeszkadzają innym to zrobić - obrażają się 
na działaczy, jakby im jaką krzywdę wyrządzili, - przy małym i ograniczonym braku 
wiedzy a kolosalnej zarozumiałości (jak zwykle bywa), wydają sądy cudackie, od 
jakich uszy puchną: sądy nie mające na celu pouczać przyzwoicie, prostować, wyty-
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kać błędy, dawać na przyszłość rady szczere, uczciwe i rozumne, ale głosić pokątnie 
a jadowicie swe arystarchowskie wyroki, nie tylko już sam utwór, ale jego twórców 
dotkliwie w ich uczuciach i godności krzywdzące. Słowa, którem tu wyrzekł, nie 
pesymizmu lub jakiegoś żalu, lecz z doświadczenia, będę miał sposobność rozwinąć 
kiedyś obszerniej w „Historii Narodzin <Kaliszanina>”. Dowie się z niej czytelnik 
niejednej osobliwości, ciekawej, nieznanej, a nawet nieprzypuszczalnej, iżby być 
mogła. Prócz powodów wymienionych, istnieje w tego rodzaju przedsięwzięciach 
jeszcze jedna ważna kwestia; jest to prawdziwa „kwadratura koła”, łamigłówka nie 
lada. bardzo trudna do pożądanego rozwiązania, zwłaszcza na prowincji. Tę kwestię 
stanowią koszta wydawnictwa. Całe to zbiorowisko przeszkód i trudności, zamie-
rzył pokonać człowiek młody, pracowity, ożywiony najlepszymi chęciami, nie bez 
nauki i zdolności; niestety, zbyt wrażliwy i zbyt wcześnie strącony do mogiły przez 
tę właśnie uczuciowość. Tym inicjatorem do wydania pierwszego kaliskiego Nowo-
rocznika, był Zygmunt Zanożynski. On to przyjął na barki swoje wszystkie kłopoty 
w ich ogóle i szczegółach, tym gorliwiej wziąwszy się do dzieła, że miał zamiar 
stałego wydawania i w przyszłości podobnych Roczników.

Wskutek jego też to wyłącznych starań, wyszedł „Noworocznik kaliski na rok 
1875. Rok pierwszy. Kalisz, w drukarni K. W. Hindemitha. 1875”. Noworocznik ten 
(str. 145) prócz zwykłej części kalendarzowej obejmuje w sobie: Kronikę kaliską (od 
1 lipca 1873 do tegoż dnia 1874) przez Zygmunta Zanożyńskiego; Kalisz (wierszem) 
przez Ludwika Niemojowskiego; Trzy doby miłości (wiersz) przez Konst. Woś.(iń-
skiego); Do gwiazdy (wiersz) przez Ludmiłę; Teatra ludowe p. Ludw. Niemojow-
skiego; O uczuciu miłości jako sile, p. Stan. Czyńskiego; Czy to dobrze urodzić się 
w piątek?, nowela przełożona z włoskiego przez Jana Tańskiego; Wyrwana kartka, 
przez Ludmiłę; Kilka słów o buddaizmie, przez Ludw. Niemojowskiego; Potwo-
ry, szkic powieściowy przez Zygm. Zanożyńskiego; Archeologiczne notatki z sie-
radzkiego. przez Alf. Parczewskiego; Dumanie Jacka (wiersz) przez Ad. Ch., Park 
kaliski i ulica Józefiny, przez tegoż; kościoły Ks. Bernardynów i PP. Bernardynek 
w Warcie, przez tegoż (z ich widokiem). Wreszcie w tymże Noworoczniku mieszczą 
się wiadomości statystyczne dotyczące guberni kaliskiej, wykaz władz z urzędami 
w Kaliszu i ogłoszenia prywatne.

Po zgonie Zanożyńskiego, pp. Edm. Idzikowski i Alf. Parczewski podjęli szla-
chetnie trud wydania Noworocznika w roku następnym. Wyszedł przeto tenże p.t. 
„Noworocznik kaliski na rok: przestępny 1876, który ma dni 366. Wydany pod 
kierunkiem E. Idzikowskiego i A. Parczewskiego. Rok drugi. Nakładem księgarni 
Jakuba Fingerhuta. Kalisz, w drukarni K. W. Hindemitha. 1876”. (Prócz części ka-
lendarzowej str. 176 i XXVI. Z widokiem fotograf. nieistniejącej już dziś kamieni-
cy „pod nogami”, od wjazdu warszawskiego). W noworoczniku tym umieścili swe 
prace: Maks. Kempiński „Kronikę kaliską od 1 lipca 1874 do tegoż dnia 1875 r.”; 
Ludwik Niemojowski, Kazim. Niemirowski, A. J. Parczewski, Ad. Ch., - poezje; 
Ludw. Niemojowski i Józef Ł.(oś): trzy powieści; Rzeczy historyczne i społeczne:  
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A. J. Parczewski „O darwinizmie w poezji”, Gabriel Kempner „Wielka, średnia 
i mała własność ziemska”, dr. Feliks Drecki „O kumysie czyli winie mlecznym”; 
„Kilka uwag w kwestii naszego rolnictwa”, przez rolnika; „Zdjęcie z krzyża, ob-
raz w wielkim ołtarzu kościoła św. Mikołaja w Kaliszu” przez Alf. Parczewskie-
go; „Zygmunt Zanożyński. Wspomnienie” przez Edm. Idzikowskiego; „Dr Walenty 
Stanczukowski”, wspomnienie, przez dr. Feliksa Dreckiego; „Przewodnik bibliogra-
ficzny” przez Al. Parczewskiego. Oprócz tego zawiera statystykę guberni kaliskiej, 
dział informacyjny i ogłoszenia.

Ad.

(ciąg dalszy) – 1887 nr 4

Ze wszystkich kalendarzy tutejszych epoki dawniejszej, treścią swoją, układem 
i tłem miejscowym, wyróżniają się kalendarze Koszewskiego. Stanowią dziś one 
prawdziwą rzadkość bibliograficzną. jak niemal wszystkie tego rodzaju płody efe-
meryczne, dla ogółu mające tylko wartość czasową, przemijającą. Dla tej to rzadko-
ści owych roczników, podam tu wiadomość o jednym z nich, (przez siebie posiada-
nym), jako o wydawnictwie dotyczącym naszej miejscowości.

„Nowy kalendarz domowy na rok zwyczajny 1831 mający dni 365 na południk 
i poziom kaliski obrachowany. Za pozwoleniem cenzury rządowej. W Kaliszu, w dru-
karni i nakładem Koszewskiego i Karśnickiego”. Taki jest tytuł w części wytłoczony 
tuszem czerwonym; format in 4-to, stronice ani karty nie liczbowane (tych ostatnich 
jest 25 wraz tytułem); papier prosty, gruby, druk wyraźny, ewangelie i święta odbite 
czerwono(7).Wstęp rocznika obejmuje: liczby zwrotów kalendarskich, święta rucho-
me, suche dni, wykład znaków kalendarskich, zaćmienia, rachubę mahometańską. 
znaczenie wyrazów w kalendarzach używanych, w czym się mieści: liczba złota, 
epakt25, okres słońca, poczet rzymski, litera niedzielna, znaki „zwierzeńcowe” czyli 
zodiakalne, dni galowe w Rosji i Królestwie Polskim. Po tym wstępie następują jak 
zwykle w kalendarzach, miesiące. Każdy z nich obejmuje: święta rzymskie, święta 
ruskie, znaki zodiakalne, liczbę dni, na boku odmiany księżyca, święta żydowskie, 
a u spodu myśli i zdania moralne. Nad niedzielami miesiąca są ewangelie, a pod 
nimi przybytek lub ubytek dnia. Zwykłe w owoczesnych kalendarzach przepowied-
nie pogody, o których słusznie powiedziano: „Nie zgadnie pan Niewieski, co zrobi 
Pan Niebieski”, - w kalendarzu tym nie znalazły miejsca. W Zdaniach, umieszczono 
myśli piękne, poczciwe i rozumne, które tu z przyjemnością i pożytkiem moralno-
umysłowym powtórzyć możemy.

Styczeń obejmuje naukę: „Nie trawić życia bezczynnie, starać się o godziwe po-
żytki i dobry byt; żyć spokojnie z sąsiadami, czynić co można dla innych; służyć po-
czciwie swojej ojczyźnie; zarabiać na szacunek powszechny a zwłaszcza na własny: 
oto są obowiązki uczciwego człowieka.

25  Epakta – (łac. epacta) – astr. liczby, które wyznaczają fazę Księżyca przypadającą na 
pierwszy dzień roku, służą do wyznaczania daty Wielkanocy.
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Luty: „Kiedy będziesz w szczęściu, pamiętaj, że i przeciwności spotkać cię mogą: 
szczęście bowiem krzywą drogą chodzi, i rzadko początek z końcem się zejdzie.”

Marzec: „Trzeba miarkować swoje żądze, bo wystąpiwszy raz z granie roztrop-
ności, nie wiedzieć jak się daleko zapuścić możemy; i nie trudno o przykłady, że 
milionowi panowie zadłużywszy się, zostali prawdziwie ubogimi”.

Kwiecień: „Kto się daje uwodzić pochlebstwu, ten łatwo więcej zawierzy fałszy-
wym i zdradliwym radom, niż własnemu przekonaniu”.

Maj: „Nie zawsze słodkim słowom ufaj: ptasznik mile wtedy nuci, gdy ptaki pod 
siatkę wabi”.

Czerwiec: „Prawdziwa przyjaźń, łącząca ścisłe dwie osoby, jest najsłodszym 
wdziękiem życia.  Kto uważa przyjaźń za handel, za zamianę pochlebstwa i zysku, 
nie powinien się dziwić, że się ten handel nie powodzi, żadnej nie przynosząc ko-
rzyści”.

Lipiec: „Uszanowanie dla wieku czyni zaszczyt młodzieży: dowodzi w niej chęci 
nabycia wiadomości i korzystania z rad; dowodzi duszy tkliwej i litościwej, pra-
gnącej uprzyjemnić resztki życia tego, od których płochość lekkomyślnych oddala, 
i którego się puste głowy lękają”.

Sierpień: „Szczęśliwy, najszczęśliwszy, kto przy życia kresie,
To szlachetne wspomnienie do grobu poniesie: 
Że z siłą namiętności wiódł zwycięskie boje, 
A pracą i cnotami policzył dni swoje”.
Wrzesień: „Iść drogą prostoty bez zaniedbania się, być szlachetnym bez dumy, 

uprzejmym bez przymusu: oto są oznaki zdrowego rozsądku”.
Październik: „Przez serce należy światłu jednać przystęp do umysłu; oświecenie 

w martwym sercu jest tylko jałowym pamięci zapasem”.
Listopad: „Nie wynosić się w szczęściu, w przeciwnym nie rozpaczać losie: jest 

powinnością i zaszczytem mędrca”.
Grudzień: „Kto się o nocleg nie prosił nikomu.
Ani kosztował w obcej ziemi chleba, 
Kto nie znał uczty - jak w swych ojców domu. 
Tego szczęśliwym po trzykroć zwać trzeba”.

Po miesiącach następuje „Tabela wykazująca wschód i zachód słońca, długość 
dnia, początek świtu, koniec zmierzchu, i czas, jaki zegar wskazywać powinien gdy 
kompas pokazuje południe, wyrachowania na południk i poziom kaliski”. Po tej ta-
blicy umieszczono: „Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne miasta 
Kalisza”. Jest to najpierwszy drukowany opis tego rodzaju, Kalisza dotyczący, choć 
na drobną skalę, nie bez pewnych usterek, ale dający ówczesnym czytelnikom pewne 
treściwe a główne o nim wiadomości. Umieszczono go z aryngi26 urzędowej, według 
której komisja spraw wewnętrznych poleciła w r. 1826 władzom administracyjnym 

26  Arenga – formuła pisania, mówienia, witania; wzór przy sporządzaniu rachunków, wy-
kazów, aktów itp.; szablon.
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sporządzić opisy wszystkich miast rządowych(8). Ten opis według wspomnionych 
aryng podał ważniejsze przywileje Kalisza, jego położenie geograficzne, rozległość, 
granice, nomenklatury i prawa stanowiące jego majątek, liczbę placów publicznych 
i prywatnych, liczbę domów, szynków, zajazdów itp., wiadomość o instytucjach 
i gmachach publicznych, o kościołach, klasztorach, fabrykach, propinacji, ludności, 
o sposobie mieszkańców do życia, o sumie asekuracyjnej, o brukach, dochodach 
miasta z uwagami nad powodami wzrostu lub upadku miasta i wreszcie z podaniem 
dat niektórych zdarzeń historycznych.

(7) Roku 1831-go dzień pierwszy przypadł tak samo w sobotę, jak l w teraźniejszym. 
(8) O opisach tego rodzaju podałem wiadomość obszerną w „Kaliszaninie” z r. 1877.

Ad.

(Dokończenie) – 1887 nr 5

Nie są dziś dla nas bez interesu następne wiadomości statystyczne dotyczące 
Kalisza z r. 1830, gdyż wzięto je pewnie z tego roku, jako ostatniego przed wyda-
niem w mowie będącego kalendarza. I tak: było naówczas w mieście placów publ.  
4, prywat. niezabudow. 60, domów murów. 230, drewn. 265 czyli razem 495, których 
ubezpieczenie ogniowe wynosiło w ogóle złp. 4105125. Ludność Kalisza składało 
7490 osób chrześcijan. a 3180 Żydów, czyli razem głów 10670. W mieście było 
szynków 121, domów zajezdnych czyli oberży 10, jatek rzeźniczych 2, chlebowych 
1, browarów 4, fabryk sukna 2 (Repphana i Pohla), 1 fabryka płótna i 1 skór. Dochód 
miasta, który w r. 1806 za rządu pruskiego wynosił złp. 86813 gr. 5/8 , w r. 1829 czy-
nił złp. 128692 gr. 21. Uwagi nad stanem Kalisza, powiedziano: „Przez ustanowioną 
teraz rządową pożyczkę budowlaną, miasto co do budowli prywatnych i gmachów 
publicznych zdaje się wzrastać i upiększać, a dochody właścicieli z powodu licznych 
magistratur i fabryk, i podwyższonego z tego względu komornego zwiększyły się 
cokolwiek; lecz co się tyczy odbytu na rękodzieła, lubo fabryka sukna jest znacz-
na, przecież na swe wyroby nie ma od ręki odbytu, dlatego iż rozmnożone w kraju 
fabryki rozmaite, na potrzeby jego wystarczają, a za granicę, oprócz Rosji, nie idą 
wyroby krajowe. Z powodu bliskiego położenia m. Kalisza nad granicą i nieposia-
dania rzeki spławnej, nie jest miasto to usposobione do wzrostu handlu, który „tylko 
cząstkowy egzystuje w ręku żydów”.

Po opisie miasta jest 19 anegdot; z nich niektóre większego są sensu, aniżeli 
mnóstwo zamieszczanych teraz w tuzinkowych kalendarzach. Jedna z nich opowia-
da: „Starsi giełdy kupieckiej w Paryżu, prosili Henryka IV-go króla, aby pozwolił 
nałożyć podatek na wodę do picia, skąd by koszta na przyjęcie posłów szwajcarskich 
zaspokojone być mogły. „Obmyślcie inny środek otrzymania pieniędzy na ten cel 
potrzebnych - odpowiedział Henryk, - albowiem tylko Jezusowi jest wolno wodę 
w wino zamienić”.



Artykuły32 

Za anegdotami mieszczą się „Pożyteczne (choć nie nowe [sic!]) wiadomości go-
spodarskie” czyli dział, który przyrósł jakby „z urzędu” do dawnych i tegoczesnych 
kalendarzy. Te rady otwiera wstęp: „Feliński napisał: Lepsze są stare prawdy, niż 
fałsze nowe”. W tym przekonaniu podajemy następujące wiadomości, nie na ich 
świeżość, lecz użyteczność wzgląd mając”. Z tych to 22-ch rad wybieramy cztery, 
mianowicie:

a) „Sposób, aby nogi nie marzły. Kawałek bibuły albo płótna macza się w win-
nym spirytusie, albo polewają się nim pończochy lub skarpetki, a po wierzchu obwi-
jają się nogi papierem, i tak obuwają. Można także tylko jedną cienką parę pończoch 
obuć, ale wpierw trzeba gołą nogę od stóp aż do łydki na sucho obwinąć papierem 
zwyczajnym do pisania używanym. Tym sposobem opatrzywszy nogi, można po ca-
łych dniach chodzić lub na koniu jeździć, bezpiecznym będąc od zmarznięcia; sku-
tek jest tym pewniejszy, kiedy zamiast pojedynczego, papier we dwoje się złoży”.

b) „Plaster na odmrożenia. Bierze się w proszku ałunu łut i plastru olbrotowego 
8 łutów; wymieszawszy to należycie razem, rozciera się na płótnie i przykłada na 
odmrożone części”.

c) „Doświadczeniem stwierdzony sposób leczenia bydląt od wścieklizny. Gdy 
bydlę, jest skaleczone przez psa wściekłego lub inne zwierzę, wyrzyna się zaraz 
po ukąszeniu miejsce skaleczone, albo się nasiekuje i kilka pijawek na nim przy-
sadza dla ściągnięcia krwi; potem przez 8 lub 10 dni daje się wewnątrz po 10 lub  
12 ziaren turbitminerale; miejsca skaleczone nacierają się trzema ćwierciami łuta 
maści merkurialnej przez 20 lub 24 dni. Przy tym poi się bydlę wodą z otrębami, 
do której się dodaje znacznie octu dobrego. Można także rozpuścić trochę kamfory 
w oliwie i zadawać. Kuracja trwać powinna 5 do 6 tygodni w odosobnionym od 
zdrowych bydląt miejscu. Gdyby się jednak pomimo wszelkiej staranności wściekli-
zna okazała (co się nadzwyczaj rzadko zdarza), trzeba natychmiast bydlę zabić, gdyż 
żaden inny sposób nie zaradzi tej chorobie”.

d) „Brzytew ostrzenie za pomocą masy szczególnej. Dwa łuty jak najmielej 
utartego popiołu cyny (niedokwasu) zarób jak ciasto na masę roztworem nasyco-
nym kwasem szczawikowym. Tak otrzymanym ciastem nacieraj pasek do weco-
wania brzytew służący, i używaj sposobem zwyczajnym, szczególnie pamiętając, 
aby przewracać brzytwę zawsze na tylec, a nigdy na ostrze. Jeżeli pasek obeschnie, 
dosyć jest zwilżyć go wodą miękką np. deszczówką. Znaczne powinowactwo kwasu 
szczawikowego z żelazem brzytwy, czyni jej ostrze szczególniej ciętym”.

Po owych radach gospodarskich, idzie w kalendarzu „Tablica statystyczna 
państw Europy”, obejmująca w milach geograf. ich rozległość, liczbę mieszkańców, 
cyfrę tychże przeciętną na 1 milę pow., dochód roczny państwa, przeciętny poda-
tek na jednego mieszkańca, oraz liczbę wojska każdego państwa na stopie pokojo-
wej. - Według tejże tablicy, Prusy np. liczyły: rozległości mil geogr. 5014, ludności  
12 mili.[onów] na m. pow. 2252, dochód roczny złp. 380 milionów, podatek prze-
cięciowo na osobę złp. 24, wojska 165.000 (a teraz ?!). Najmniejszy podatek płacił 
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mieszkaniec włoskiego księstwa Luki i Szwajcarii, bo złp. 8, a największy Wielkiej 
Brytanii, gdyż złp. 88. Ogół wojska wszystkich państw w Europie (prócz posiadłości 
w innych częściach świata) wynosił wtedy na stopie pokojowej 2 miliony 300.000 
ludzi. Na koniec treść kalendarza zamykał wykaz przychodu poczt do Kalisza i od-
chodzących z tegoż w głąb kraju, w Poznańskie i do Śląska, oraz spis jarmarków 
w Królestwie i w niektórych miejscowościach zagranicznych, zwłaszcza w miastach 
w Poznańskich [właśc. Poznańskiem].

Takim był kalendarz tutejszy sprzed lat 56-ciu. Nie imponował on ani okazałością, 
ani narzucał się pretensjonalnie; względnie do czasu i w stosunku do innych wtedy 
wydawnictw tego rodzaju, układem i treścią swoją był dla miejscowości prawdziwie 
użytecznym. Miło dziś i smutno przerzucać te jego karty, z których czas swój liczyło 
mnóstwo ludzi, co już nie żyją*).

Ad.

* W czasie drukowania wiadomości o „Kalendarzach kaliskich”, p. Rafał Lubicz (pseudo-
nim) zamieścił w Nr 2 „Kaliszanina” notyskę bibliograficzną, w której przytacza, że o wiele 
wcześniej niż na początku bieżącego stulecia, zaczęły wychodzić kalendarze kaliskie. Pożą-
danymi są zawsze takie wyjaśnienia i uzupełnienia, bo albo prostują, albo kompletują poda-
waną wiadomość naukową. Ta droga jest i być powinna wielce pożądaną tak przez ogół, jak 
i autorów. Co do wiadomości podanej przeze mnie o kalendarzach tutejszych, zastrzegłem 
najwyraźniej na samym wstępie mojego artykułu, że „nie ma śladu, a przynajmniej nie jest 
mi wiadomym, aby w wiekach już ubiegłych drukowano już kalendarze”. Znam wprawdzie 
kilka roczników jezuickich w Kaliszu wytłoczonych, lecz nie podałem takowych, jako bę-
dących po łacinie i specjalnie przeznaczonych dla duchowieństwa, a zatem nie mających 
związku z przeznaczeniem ich dla ogółu. Sam Estreicher w swej „Bibliografii z XIX wie-
ku”, nie wzmiankuje o kalendarzach tutejszych z lat 1805 i 1807. Pożytecznym byłoby dla 
bibliografii, aby p. Lubicz raczył dać obszerniejsze o takowych szczegóły, zwłaszcza, że 
nie znamy tu, a i nie wiemy czy kto posiada katalog księgozbioru p. Giejsztora. Przywie-
dzione przez p. L. dzieła drukowane w oficynie jezuitów kaliskich, jak: „Roczne dzieje ko-
ścioła” Kwiatkiewicza, „Wojna” Twardowskiego, „Alwar”, dzieło medyka Śleszkowskiego 
(podobno z Kalisza rodem) o „morowym powietrzu”, są tu w pierwotnym wydaniu znane, 
nawet niektóre z nich posiada pewna osoba. Nie przytoczyłem dzieł tych w moim artyku-
le, jako należących do ogólnej bibliografii kaliskiej, do której zbierają się z wolna materia-
ły; zadanie stanowiły jedynie na teraz same kalendarze, jak o tym świadczy tytuł podanych 
w tym przedmiocie wiadomości. W zakończeniu dopisku, przychodzi nam powtórzyć do  
p. Lubicza prośbę powyższą, jak niemniej i do innych osób nauce oddanych, aby za przykła-
dem p. L., tak w tej, jak i w innych przedmiotach, nie skąpili swych sprostowań i uzupełnień, 
tak bardzo pożądanych we wszystkich sprawach wiedzę obchodzących, zwłaszcza gdy ta nas 
bliżej dotyczy.
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„ K a l i s z a n i n ”  1 8 8 7  n r  6  s .  3
PRZYCZYNEK DO BIBLJOGRAFII

kalendarzy kaliskich

Już po napisaniu do „Kaliszanina” notatki bibliograficznej o kalendarzach i dru-
kach kaliskich, mieliśmy możność obejrzenia dwóch kalendarzy w Kaliszu wyda-
nych w wieku XVIII: jeden z nich nosi datę 1741 roku, a więc jest o 3 lata starszym 
od cytowanego przez nas w notatce bibliograficznej1), drugi zaś jest o rok młodszym, 
t.j. z r. 1745. Pierwszy z nich na szczególną uwagę i opis zasługuje, ponieważ znacz-
nie góruje nad współczesnymi mu tego rodzaju wydawnictwami starannością wyda-
nia i objętością. Znajduje się on w najbogatszym .prawdopodobnie zbiorze kalenda-
rzy polskich, posiadanym przez bibliotekę hr. Zamojskich w Warszawie, a skrzętnie 
przez uczonego Józefa Przyborowskiego, bibliotekarza tego księgozbioru, komple-
towanym. Na pierwszej karcie tytułowej znajdujemy napis: „Kalendarz Osobliwy 
na rok Pański 1741”. Druga karta tytułowa zawiera długi bardzo napis, który tu 
w całości przytaczamy: „Honor Najświętszej Marii historycznie wyrażony, w opisa-
niu tajemnic, początku i czci świąt Jej, w każdym miesiącu; oraz z tymi na wszystkie 
dni roku punktami życia Świętych, w których albo afekt ich ku Matce Boskiej, albo 
świadczone im od Niej łaski wyrażają się. Przy tym Kalendarz Osobliwy na rok 
Pański 1741 po przestępnym pierwszy i zawierający w sobie astronomiczne, chrono-
logiczne, genealogiczne, geograficzne, hierarchiczne, historyczne, polityczne i inne 
pożyteczne rzeczy. Także compendium historyczne zakonu Societatis Jesu z okazji 
skończonego drugiego wieku tego zakonu, w roku przeszłym 1740, z oświadczeniem 
powinnej wdzięczności - ku fundatorom i dobrodziejom Societatis Jesu. Wydany 
za dozwoleniem starszych w Kaliszu w drukarni J.K.M. Collegium S.J”. Następna 
karta mieści bardzo piękny miedzioryt Najświętszą Marię Pannę przedstawiający, 
z okalającym go napisem łacińskim. Kalendarz w 12-ce liczy oprócz 3-ch kart nie-
liczbowanych 400 str. Autor kalendarza nigdzie nie jest podpisany, skądinąd wia-
domo jednak, że wydał go jezuita Wojciech Bystrzonowski2), autor wielu książek, 
z których jedna niemałą wziętością w ówczesnej Polsce się cieszyła. Oto jej tytuł: 
„Polak sensat w liście, w komplemencie polityk, humanista w dyskursie, w mowach 
statysta, na przykład dany szkolnej młodzi od W.J. księdza Wojciecha Bystrzonow-
skiego S.J. (Poznań 1732 i Wilno 1733). Książka ta zawiera wzory listów, mów, 
powinszowań itd., które młodzieży szkolnej do naśladowania podawano. O niej to 
wspomina Biskup Warmiński w tym ze swych „Listów” satyrycznych, który opisuje 
podróż pańską. Wyliczając kilkanaście osób, należących do ówczesnego licznego 
dworu pańskiego, o sekretarzu tak mówi:
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„Drugi za nim (t.j. sekretarz) od listów rekomendacjalnych,
On gruntownie posiada „Polaka Sensata”,
A gdy pisze do mościów: pana i brata,
Wskroś polszczyznę dziurawiąc łaciną, jak ćwieki, 
Bóg zapłać i Bóg daj zdrów, cytuje z Seneki”3)

Ale wróćmy do interesującego nas w tej chwili kalendarza. Na str. 2-ej mieści 
się „wykład tytułów Najświętszej Panny Marii”, na 12-ej „Przestroga” od tych słów 
się rozpoczynająca: „W kalendarzach na przeszłe lata wydanych różne zebrałem 
ciekawości, częścią chronologiczne... itd. Oczywista więc rzecz, że nie był to pierw-
szy kalendarz kaliski, ale przynajmniej trzeci z kolei. Z wzmianek bibliograficznych 
jednakże wiemy tylko o istnieniu jednego dawniejszego od opisywanego przez nas, 
bo z r. 1740 [właśc. 1740]: Janocki pisze4), że Bystrzonowski wydawał kalendarze 
w Kaliszu w latach 1740, 1741, 1742 i 1743, co powtarza cytowany już Brown5). 
Po „przestrodze”, stanowiącej przedmowę do kalendarza, następuje część astrono-
miczna i bardzo szczegółowy opis świąt aż do str. 166. Od stronicy 167 na 30 prawie 
stronicach mieści się „Compendium historyczne”, zawierające szczegółową historię 
zakonu Jezusowego, do której od str. 196 dodano, „katalog prowincji Soc. Jesu”; na 
str. 233 „przywileje zakonu Soc. Jesu”, od 291 „Wyrażenie łask y faworów Soc. Jesu 
świadczonych”6). Po 330 stronie zaczyna się część polityczna kalendarza od gene-
alogii domu austriackiego, który szczególnymi łaskami Jezuitów obdarzał, poczym 
następnie opis polityczny i hierarchiczny państw europejskich, w końcu zaś od str. 
361 wyliczenie wyższego duchowieństwa i urzędników Rzplitej w takim porządku: 
„Senat Biskupi”, senat świecki, trybunał koronny, wyliczenie posłów.

Trzeci z rzędu z najstarszych znanych mi dotąd kalendarzy kaliskich (pierwszy 
dopiero co opisany z r. 1741, drugi z r. 1744) posiada biblioteka hr. Krasińskich 
w Warszawie. Jest to także kalendarz jezuicki, a tytuł jego jest następujący: „Kalen-
darz polityczny na rok Pański 1745, zawierający zaćmienia itd., przy tym skrócone 
genealogie monarchów i książąt Europy i porządek senatorów i dygnitarzy korony 
Polskiej, także Wielkiego Księstwa Litewskiego, w Kaliszu w drukarni Collegii So-
cietatis Jesu”, w 12-ce str. 192. Pierwsza karta tytułowa ma ładny sztych z podpisem 
B. Strahowsky Wratislawiae. Mieści się w tym kalendarzu oprócz rzeczy w tytule 
wyrażonych „krótkie opisanie czterech świata części i osobliwych w nich królestw”, 
na końcu zaś dołączono pieśni nabożne pn. „Melodia Ducha”. Kalendarz ten tak 
pod względem treści, jako też czystości druku ustępuje pierwszemu. Obydwa zaś 
nie noszą wcale charakteru lokalnego kaliskiego, przez co są podobne do kalenda-
rzy wydawanych wówczas w Krakowie, Warszawie, Wilnie, Zamościu, Poznaniu 
i Lublinie. Czy i jakie wydawano w następnych latach XVIII w. kalendarze w Ka-
liszu, odpowiedzieć na to pytanie nie możemy, gdyż nigdzie o nich nie znaleźliśmy 
wzmianek bibliograficznych, a biblioteki warszawskie także ich nie posiadają.
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W dodatku do druków kaliskich, któreśmy przytoczyli w poprzedniej notatce, 
zaznaczyć wypada, że pierwszym znanym drukiem kaliskim był „Katechizm rzym-
ski” St. Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, wydany w r. 1603. O tym, 
aby wcześniej w Kaliszu drukarnie istniały nie ma żadnych danych, a według zdania 
prof. J. Przyborowskiego przy „Regula Societatis Jesu”, którą Estreicher w końcu 
XVI wieku jako drukowaną w Kaliszu przytacza w swej bibliografii, znakomity 
bibliograf niewątpliwie błędnie miejsce wydania wskazał. 

Rafał Lubicz

1)  ,,Kalendarz Polityczny na rok 1744” wydany w Kaliszu (Nr 1806), jak nas łaska-
wie objaśnił p. Stanisław Giejsztor, znajduje się obecnie w posiadaniu znawcy rzeczy kali-
skich p. Cezarego Biernackiego.

2) Biblioteka pisarzów asystencji polskiej Towarzystwa Jezusowego, napisana przez  
X. Józefa Browna, Poznań 1862, s. 141. Patrz także Teofila Żebrawskiego Bibliografia pi-
śmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań pod wyrazem „By-
strzonowski”.

3) J. Kosicki List IV.
4) Jan Daniel Janocki, Polonia litterata nostri temporis, cz. 1, Wrocław 1750, s. 13.
5) Biblioteka pisarzów asystencji polskiej…, s. 141.
6) Cała ta część od s. 167 była i osobno wydana pod tytułem Compendium historyczne 

etc. w r. 1740. 
Estreicher, Bibliografia, t. IX, z. 1.

„ K a l i s z a n i n ”  1 8 8 7  n r  1 5  s .  3
JESZCZE SŁÓWKO

o pierwszych drukach kalendarzy kaliskich

Na wiele lat wcześniej zanim Samuel Orgelbrand mógł powziąć zamiar przystą-
pienia do olbrzymiego wydawnictwa swojej wielkiej 28-miotomowej „Encyklope-
dii powszechnej”, bo około 1845 r. czy też nieco wcześniej, zaczęliśmy zwolna zbie-
rać materiały do historii miasta i do uformowania najdokładniejszego spisu książek 
od czasów najdawniejszych drukowanych w Kaliszu. Gdy projekt ów zasłużonego 
w dziejach drukarstwa polskiego wspomnianego nakładcy wszedł w wykonanie, 
mając udział w pracach wspólnych komitetu redakcyjnego, którego jednym z człon-
ków był naówczas (1862 r.) ś.p. Fr. Maks. Sobieszczański, i kiedy z porządku rzeczy 
przyszła kolej na opracowanie artykułu do pomienionej encyklopedii o „Kalenda-
rzach w Polsce”, i on właśnie referatem tego przedmiotu miał się zająć, z materiałów 
naszych udzielono mu, tytułem koleżeńskiej wzajemności, żądanych notat w takiej 
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rozciągłości, jaką uważaliśmy za odpowiednią do informacyjnego użytku drukują-
cego się dzieła. Szczegóły te w oddzielnym ustępie pt. „Kalendarze kaliskie” znaj-
dują się w encyklopedii pomieszczone w tomie 13 na str. 676, które tu, o pierwszych 
tylko drukach, podajemy z uzupełnieniem.

Najpoważniejsze źródła bibliografii polskiej wskazują jednozgodnie, że pierw-
szym jaki się z almanachowych wydawnictw kaliskich, pojawił i dotąd znanym dru-
kiem jest:

1) „Kalendarz nowy do dobrej śmierci bardzo pożyteczny, z łacińskiego w Pra-
dze po trzykroć, a ostatnio R.P. 1679 wydanego na polski język przez jednego ka-
płana S. J. przełożony i do pożytku pospolitego na świat drukiem podany w Kaliszu 
w druk. Coll. S. J. 1685” in 12-o str. 466, z przypisaniem Annie Leszczyńskiej woje-
wodzinie lubelskiej, i przedmową do czytelnika. Modlitwy zawierające treść krótką 
życia śś. idą porządkiem kalendarza; oraz przydana męka Chrystusowa wyrażona 
we mszy św. Przekładu tego kalendarza dokonał ów słynny kontrowersista, i jeden 
z najgorliwszych obrońców jedności kościoła, ks. Teofil Rutka(1). Egzemplarz posia-
da biblioteka Ossolińskich we Lwowie.

2) Z drukarni miejscowego kolegium wydano następnie w języku łacińskim, 
jakby się zdawało domyślać z tytułu, podobnej co poprzedni treści, do użytku osób 
stanu duchownego i świeckich więcej naukowo ukształconych, przeznaczony rocz-
nik, p.t. „Calendarium novum ad bene moriendum perquamutile. Permissu superio-
rum recusum typis Coll. Calissiensis S.J. A.D. 1686” in 24 stron 408. Tak wyraź-
nie podaje A. Jocher w swym „Obrazie bibliogr. histor.”(2), gdy przeciwnie, ks. Józ. 
Brown (3) powołujący się tylko na Jochera, z którego powtórzył dosłownie odpisany 
przeze mnie tytuł, trudny do zrozumienia, oznacza u siebie rok wydania tej książki 
odmienny, bo 1685, a także i format druku jakoby w 12-ce. Obu tych druków jed-
nakże nie znamy wcale.

Potem już, o następnych wydawnictwach kalendarzy kaliskich, we wszelkie-
go rodzaju źródłach bibliograficznych głucha zaległa cisza, I tak, po półwiekowej 
z górą przerwie czasu, gdyż dopiero w lat 55, tutejsze kolegium Soc. Jesu podjęło 
znów, jak śmiało można wnosić, 3-cie z kolei nowego kalendarza wydanie, pod. 
napisem: „Honor Nayświętszej Maryi historycznie wyrażony - Przy tym Kalen-
darz Osobliwy na Rok Pański 1741” etc.(4) Autor, ks. Wojciech Bystrzonowski „tę 
lichą pracę (jak się sam w przedmowie wyraził, wydając ją bezimiennie) dedyko-
wał Nayiaśniejszej Polskiej Królowej Maryi Pannie oraz kochankom Jey i sługom  
Ś. Stanisławowi Kostce, W. X. Andrzejowi Boboli”. Format książki w 12-ce, tekstu 
stronic 400; dedykacji 1 i errat 1 stronica. Ale na szczególną i bliższą nas zwłaszcza 
kaliszanów [właśc. kaliszan] uwagę zasługującą osobliwością, jest przy tej książce 
za kartą tytułową dołączona rycinka.

Podług egzemplarza naszego, w wybornym stanie zachowanego, pomienionej 
ozdoby druku tego, podajemy poniżej dokładny opis.

Pośród obrazka, w owalnej ze skromną ornamentacją ramce, przede wszyst-
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kim pociąga wzrok patrzącego wizerunek „Matki Boskiej Kaliskiej” sztychowany 
na podobieństwo i według obrazu znajdującego się współcześnie w miejscowym 
OO. Jezuitów kościele, Bogarodzica z dzieciątkiem Jezus na ręku, przedstawiona 
do połowy swej postaci, w płaszczu pontyfikalnym i z welonem tylko na głowie. 
Z umieszczonego wyżej ponad całą ryciną w języku łacińskim napisu, dowiadu-
jemy się: że ów obraz kościelny łaskami słynący, jest kopią, z polecenia ś. Fran-
ciszka Borgiasza S.J., wykonaną z oryginału po dziś dzień znajdującego się w Rzy-
mie, a znanego w całym świecie katolickim pod wsławionym mianem: „Icon Be-
atae Mariae Virginis Majoris” (Santa Maria Maggiore, na Esquilinie). Więc dalej: 
pod łacińskim tuż na owej rycinie napisem a obok opisanego M. Boskiej kalisk. 
Wizerunku, wśród wieńców z liścia uwitych, widne są dwa herby: z prawej stro-
ny księżyc rogami zwrócony w prawo i przed nimi gwiazda; z lewej zaś podko-
wa z ocelami także w prawą stronę skierowanymi. Poniżej tych godeł a w równi 
z wizerunkiem Bogarodzicy, wyobrażone są klęczące na obłokach dwie figurki:  
św. Stanisława Kostki z lewej i bł. Andrzeja Boboli z prawej strony środkowego 
owalu. Wreszcie, pod tym wszystkim, u dołu przez całą szerokość rycinki, na wiel-
kim jakoby zwoju papierowym przedstawiony jest jeszcze widok budowli OO. Je-
zuitów w Kaliszu, mianowicie: fasada kościoła z obustronną elewacją olbrzymich 
gmachów przyległego kolegium. U obu brzegów tego kartonu, na zewnętrznych 
skrętach znajdują się litery: C.C. na lewym, S.J. na prawym, które oznaczają: .Col-
legium Calissiense Societatis Jesu.

Z napisu łacińskiego jaki się jeszcze mieści na samym spodzie, można by się do-
myślać, że ten obrazek o wiele dawniej był wykonany, tak mniej więcej około 1726 r. 
a dopiero 1741-go do onego kalendarza, jako w odpowiednim formacie wydanego, 
dołączony został.

Ze względu, że rycinka ta chociaż nie artystycznie, lecz jak na owe czasy bardzo 
starannie i z dobrym gustem przedstawia się w swym układzie, a dla umiejących 
uszanować wszelkiego rodzaju pamiątki rodzinnego miasta, czym bracia [właśc. 
brać] kaliska zawsze się odznacza, byłoby rzeczą pożądaną postarania się wam kie-
dykolwiek o wykonanie z tego zabytku w znaczniejszej nieco liczbie egzemplarzy, 
fotodrukowych reprodukcji.

Co do następnych wydań kalendarzy, to już czytelnikom wiadomo z poprzednich 
numerów „Kaliszanina”. Warszawa, 31 stycznia 1887.

Cezary Biernacki

(1) Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Wiadomości historyczno-krytyczne, Lwów 
1852, t. IV, zob. s. 431; Adama Jochera Obraz bibliograficzno-historyczny. etc. Wilno, 1847, 
t. III, s. 76.; ks. Józefa Browna Biblioteka pisarzów asystencji polskiej Towarzystwa Jezuso-
wego, Poznań 1862, s. 353,

(2) T. III, s. 76.
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(3) W dziele jak poprzed., s. 79.
(4) Całkowity, dosłownie wypisany tytuł, z podziałem treści, podano już w „Kaliszaninie” nr 6.

TRÓJGŁOS O KALENDARZACH KALISKICH
Adam Chodyński – Hieronim Łopaciński – Cezary Biernacki
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ciński, Cezary Biernacki

Opublikowane na łamach „Kaliszanina” w 1887 roku artykuły na temat kalendarzy kali-
skich znane były tylko z opisów bibliograficznych. Pozyskanie przez Książnicę Pedagogicz-
ną w Kaliszu z Narodowej Biblioteki Rosji w Petersburgu niedostępnych w Polsce roczni-
ków czasopisma, pozwoliło na dotarcie do tekstów.

Niniejszy artykuł przypomina nieznany dotąd dyskurs poświęcony kalendarzom kaliskim 
oraz autorów, którzy pod koniec XIX wieku zabrali głos w tej sprawie, czyli Adama Chodyń-
skiego, Hieronima Łopacińskiego i Cezarego Biernackiego. 

THREE POINTS OF VIEW ON THE CALENDARS OF KALISZ  
Adam Chodyński - Hieronim Łopaciński - Cezary Biernacki

Keywords: Kalisz, calendars, „Kaliszanin,” Adam Chodyński, Hieronim Łopaciński, 
Cezary Biernacki

The articles on Kalisz calendars, published in „Kaliszanin” in 1887, were known only 
from bibliographic descriptions. Książnica Pedagogiczna in Kalisz managed to acquire  the 
year’s issues, unavailable in Poland, from the National Library of Russia in St. Petersburg, 
which enabled rediscovery of these texts.

This article looks back on a previously unknown discourse related to calendars of Kalisz 
as well as of the authors who spoke on the subject at the end of the 19th century: Adam Cho-
dyński, Hieronim Łopaciński and Cezary Biernacki.


