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LOSY KALISKIEGO ZBORU BAPTYSTÓW 
– ZARYS DZIEJÓW DO 1939 R.
 

POCZĄTKI BAPTYZMU NA ZIEMIACH POLSKICH

Reformacja zapoczątkowała rozwój trzech nurtów religijnych; oprócz nurtu 
reprezentowanego przez Lutra w Niemczech, a Zwingliego i Kalwina w Szwajcarii, 
wystąpił trzeci nurt – anabaptyści, czyli powtórnie chrzczący. W Polsce był to ruch 
Braci Polskich. Po wielkich prześladowaniach, jakie spotykały anabaptystów ze 
strony innych nurtów chrześcijaństwa, ocalałe ich resztki przetrwały w Europie pod 
nazwą menonitów, a w Polsce arian. Arianie, czerpiąc z nauki anabaptystów, tworzyli 
zbory ludzi wierzących bez struktur parafialnych, a chrzest odbywał się na wyznanie 
wiary ludzi dorosłych. Baptyści należą do społeczności typu ewangelicznego i są 
samodzielnie działającą wspólnotą religijną.

Pierwszy zbór baptystów powstał w Amsterdamie w 1608 roku1. Utworzyła go 
grupa angielskich uchodźców, która nawiązała kontakt z menonitami. Nowy zbór 
wypracował zasady, według których zaczęto tworzyć następne zbory. Pierwszy 
zbór baptystów w dzisiejszym rozumieniu powstał w 1611 roku w Spatefield pod 
Londynem pod przywództwem Tomasza Helwysa2. W następnych latach zaczęły 
powstawać  kolejne zbory w Anglii, następnie w Szkocji i Irlandii. 

Na kontynencie europejskim baptyzm rozwinął się w XIX wieku za 
pośrednictwem niemieckiego kupca Johanna Gerharda Onckena3. Założył on 
pierwszy zbór baptystów w Hamburgu i pierwszą szkołę misyjną, działającą przy 
zborze. Z Hamburga ruch rozszerzył się do krajów sąsiednich, w tym do Polski, 
Rosji, na Wołyń, Ukrainę i Bałkany.

1  Krzysztof Bednarczyk, Historia zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku. (Warszawa: 
Słowo Prawdy, 1997), 22.

2  Tamże, 22
3  Henryk Ryszard Tomaszewski, Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-

baptystycznego na terenie polski w latach    1858-1939. (Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane 
Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, 2006), 22
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Baptyzm w Polsce ma już swoją 150-letnią historię i jako nowy ruch religijny 
pojawił się na ziemiach polskich w okresie zaborów, kiedy Polska nie istniała na 
mapach Europy przez 123 lata. W zaborze rosyjskim baptyści należeli do wyznań nie 
uznawanych i nie tolerowanych przez rząd. Władze lokalne, duchowni prawosławni 
i ewangeliccy starali się ograniczyć lub wręcz zlikwidować powstałą społeczność 
baptystyczną. Oskarżano baptystów o niemoralne życie i działalność antypaństwową. 
Misja na ziemiach polskich prowadzona była bez zezwolenia władz lokalnych. Dnia 
27 marca 1870 r. rząd rosyjski wydał przepisy regulujące i zezwalające na prowadzenie 
ksiąg metrykalnych4, ale dopiero z chwilą wydania ukazu tolerancyjnego dnia  
17 października 1906 r. zniesiono dotychczas obowiązujące przepisy.

Aktywna praca misyjna prowadzona wśród miejscowej ludności, w szczególności 
wśród kolonistów niemieckich, owocowała wzrostem liczby słuchaczy. Pierwsze 
kościoły tworzyła ludność pochodzenia niemieckiego, stąd ten język był używany 
w czasie nabożeństw. Od baptystów niemieckich polscy baptyści przyjęli zasady 
tworzenia zborów i zasady ich działania. 

Pierwszy chrzest grupy liczącej 26 osób miał miejsce 28 i 29 listopada 1858 r. 
w Adamowie i tu powstał 4 sierpnia 1861 r.5  pierwszy zbór na ziemiach polskich. 
Jest to kolebka baptystów w Polsce i najstarszy ośrodek rozpowszechniania tego 
wyznania w Polsce Kongresowej oraz macierzysty zbór dla wielu stacji misyjnych. 
W latach 1858-1863 zbór ten stanowił nieoficjalne centrum baptystów na ziemiach 
polskich zaboru rosyjskiego. Tu powstała pierwsza szkoła niedzielna i zorganizowano 
pierwsze konferencje misyjne6. 

Rozwój kościoła baptystycznego na terenie Polski Kongresowej wiąże się 
z działalnością misjonarza Gotfryda Fryderyka Alfa (1831-1898). Gotfryd Fryderyk 
Alf urodził się 11 kwietnia 1931 r. na terenie Królestwa Polskiego7. Rodzice należeli 
do wyznania luterańskiego i w takim wyznaniu został Alf ochrzczony. Mimo 
ograniczeń, wynikających z braku powszechności dostępu do szkół, otrzymał dobre 
wykształcenie w szkole elementarnej. Biegle posługiwał się dwoma językami: 
niemieckim i polskim. W roku 1850 podjął pracę jako nauczyciel szkoły wiejskiej 
w Metnowie. Pełnił jednocześnie funkcję zastępcy pastora w Kościele Ewangelicko-
Augsburskim. Czytając Biblię, przygotowując się do wygłaszania kazań, zainicjował 
spotkania modlitewne i dyskusje religijne. Niestety spotkało się to z niechętną 
reakcją przełożonych i Alf został zwolniony z pełnienia obu stanowisk. Musiał 
wrócić w swoje rodzinne strony, do Wólki. Tam kontynuował swoją działalność, 
nawiązał kontakt ze zborami baptystycznymi, które powstały za granicą – w państwie 

4  Tamże, 42
5  Tomaszewski, Wspólnoty,. 26.
6  Tamże, 42
7  Albert W. Wardin, Gotfryd Fryderyk Alf – pionier ruchu baptystycznego na ziemiach 

polskich. (Warszawa: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, 2003), 19.
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pruskim: w Mamonowie, Stolzenbergu8 i Elblągu. Dzięki aktywności misyjnej  
G. F. Alfa i jego współpracowników oddolny i spontaniczny ruch przebudzeniowy 
baptystów zaowocował powstaniem nowych zborów: w Kurówku koło Łasku 
(1870), w Zezulinie koło Lublina (1873), w Warszawie (1875), Żyrardowie (1875) 
oraz Łodzi przy ul. Nawrot (1878). Ruch baptystyczny, pomimo silnych represji 
władz kościelnych i państwowych, traktowany jako odszczepieńcza sekta, nadal 
bardzo dynamicznie się rozwijał.

Powstawały kolejne zbory i placówki misyjne, które stanowiły coraz liczniejszą 
wspólnotę ludzi wierzących. Rozwijając swoją działalność misyjną baptyści 
prowadzili również własne Seminarium Teologiczne najpierw w Radości pod 
Warszawą (1923), potem w Łodzi (od 1924 r.), gdzie do roku 1938 odbyły się 
cztery kolejne kursy. Ponadto baptyści posiadali własne wydawnictwo Kompas oraz 
szpital Betlejem w Łodzi, ochronkę dla dzieci w Brześciu Litewskim oraz Dom 
Starców w Narewce na Białostocczyźnie. Od 1925 roku zaczęli wydawać również 
czasopismo związane z działalnością Kościoła - miesięcznik Słowo Prawdy – jedno 
z najstarszych i do dziś istniejących pism konfesyjnych w Polsce. 

ZBÓR W KALISZU

Historia zboru baptystów w Kaliszu sięga roku 1871. Istnieją wzmianki, 
że zwolennicy tego ruchu byli tu już wcześniej, a ich spotkania odbywały się 
wielokrotnie. Spotykali się jednak z wrogim nastawieniem lokalnej społeczności, 
władz carskich i kościelnych. Zaczęły się prześladowania. Pierwsze odnotowane 
sprawozdanie brzmi: „Szykany, które trwały 14 dni, przeżyli misjonarze Jan 
Albrecht i Edward Aschendorf w listopadzie 1871 roku w mieście Kaliszu, gdzie 
nauczali i wygłaszali traktaty”9. Zostali zatrzymani i postawieni przed magistratem 
za rozdawanie traktatów i organizację zebrań. W drugim dniu pobytu w areszcie 
doprowadzono ich do prezydenta miasta (był nim ówcześnie Tytus Halpert), który 
po krótkim przesłuchaniu, zobowiązał ich do pozostania w Kaliszu do czasu, kiedy 
gubernator kaliski podejmie decyzję o zatrzymaniu lub uwolnieniu. Misjonarze 
wykorzystali okazję, że tymczasowo zwolniono ich z aresztu i głosili ewangelię, 
przeprowadzając wiele rozmów i spotkań. Mieli dobre i złe doświadczenia. Po wielu 
przesłuchaniach u gubernatora Władimira Nikołajewicza Macniewa, a także po 
poręczeniu przyjaciół, zostali ostatecznie zwolnieni.

Parę lat później, około 1873 r., przybyło do Kalisza dwóch kaznodziejów 
– Erdman Hohensee i Karl Lach – w towarzystwie braci Augusta i Daniela 
Gottchlingów z Poroża koło Przespolewa w powiecie kaliskim w celu prowadzenia 

8  Miasto Stolzenberg w 1814 r. włączono do Gdańska. Dzisiaj obszar ten stanowi część 
dzielnicy Gdańska – Chełm

9  Eduard Kupsch, Geschichte der Baptisten in Polen 1852 – 1932. (Zduńska Wola: nakł. 
aut., 1933), s.237.
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misji10. Zebrania odbywały się na strychu domu przy ulicy Dobrzeckiej, w którym 
mieszkały matka i córka o nazwisku Demalskie. Wkrótce matka zmarła a córka 
wyjechała na Podole, gdzie wyszła za mąż za misjonarza Adolfa Fenske. Spotkania 
ustały, ale ruchy migracyjne ludności, szczególnie nasilone w początkach XX wieku, 
miały wpływ na powstawanie zalążków nowych zborów i żywszą wymianę myśli 
i przekonań. 

W roku 1908 powstał w Kaliszu dzisiejszy zbór. W lutym tego roku przybył ze 
Zgierza wraz z rodziną August Brudziński, następnie Edward Kind ze Zduńskiej 
Woli, a w maju rodzina Juliusza Scholla z Opiesin niedaleko Zduńskiej Woli11. Te trzy 
rodziny dały początek społeczności baptystycznej, organizując spotkania we własnych 
mieszkaniach. Ilość osób biorących udział w modlitwach i ewangelizacjach znacznie 
się powiększyła i aby podołać nowym potrzebom Juliusz Scholl wynajął wkrótce 
domek przy ulicy Towarowej 17. Rok później, zatem już w 1909 r., salę modlitwy, 
zlokalizowaną w tym budynku, poświęcił pastor A. Lichnok. Zgromadzenia stawały 
się coraz liczniejsze i wkrótce członkowie zboru nie mieścili się w wynajmowanych 
pomieszczeniach mieszkalnych. Liczba członków uczestniczących w nabożeństwie 
wzrosła w tym czasie do 50 osób. 

Wraz z rosnącą liczebnością zboru rozwijała się także jego działalność. W lipcu 
1910 r. utworzono niedzielną szkołę biblijną, której pierwszym dyrektorem został 
Julius Scholl, zaś w 1813 roku powstał chór mieszany; jego dyrygentem został 
Edward Kind. Wybuch wojny przerwał rozwój zboru. Większość członków musiała 
opuścić miasto. Już jednak pod koniec 1914 roku udało się wynająć salę przy ulicy 
Towarowej 13, co wskazuje na rosnącą ilość członków zboru, powracających do 
Kalisza po dramatycznych wydarzeniach sierpnia 1914 r. Fakt ten świadczy też 
o wznowieniu pracy tej placówki duszpasterskiej, bowiem jeszcze w trakcie trwania 
wojny (1914-1918) skutecznie ewangelizacyjnie działali na terenie Kalisza pastorzy 
Otto Lenz, Edward Robert Wenske, Juliusz Fester i Edward Rupsch12. 

Po zakończeniu działań wojennych baptyści wznowili swoją działalność, ale już 
(w obliczu odzyskania przez Polskę niepodległości) w dwóch odrębnych grupach 
narodowościowych: polskiej i niemieckiej, co nie przeszkodziło jednakże w ścisłej 
ze sobą współpracy. Jej efektem były sukcesy ewangelizacyjne, jakie m.in. osiągnął 
dojeżdżający z Łodzi Waldemar Albert Gutsche13, wśród ukraińskich internowanych 
z byłej armii carskiej. Wielu więźniów znalazło pokój w Bogu, wyznało wiarę 
i przyjęło chrzest. Jednym z nawróconych był Cyryl Iwanow14, który zaangażował 
się w pracę misjonarską i został rosyjskim misjonarzem, a o rozwoju zboru w tym 
czasie świadczyć może też fakt powołania w 1920 r. organizacji młodzieży.

10  Tamże, 237.
11  Robert L. Klutting, Geschichte der deutsche Baptisten in Polen: 1858-1945. (Winnipeg 

1973), 146.
12  Kupsch, Geschichte, 237.
13  Pastor A. Gutsche został zatrudniony przez Northern Baptist Convention.
14  Klutting, Geschichte, 147.
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Dotychczas wykorzystywane pomieszczenia do spotkań okazały się za małe. 
W związku z tym od Marty Kind (związanej z parafią baptystów w Zduńskiej Woli) 
uzyskano teren położony przy ulicy Podgórze 1, gdzie kosztem 32 tys,. zł wybudowano 
kaplicę ze 150 miejscami siedzącymi oraz mieszkanie. Projekt architektoniczny 
budynku wykonał w listopadzie 1925 r. kaliski architekt Albert Nestrypke, budowa 
zaś ruszyła w kwietniu 1926 r. Działaniami z wielkim poświęceniem kierował 
Eugen Peda, mąż członkini zboru Lidii Peda z domu Wenske, a pomagało wiele 
osób, (w sposób szczególny wspominani są w tej mierze Johann i August Lach), 
jednakże gdyby nie pomoc Towarzystwa Misyjnego niemieckich baptystów Ameryki 
Północnej i gmin krajowych, a także wsparcie finansowe Adolfa Horaka i innych, 
budynek nie zostałby tak szybko wzniesiony. Nabożeństwa odbywały się w nowo 
wzniesionej kaplicy już od maja 1927 r., jednakże całkowite zakończenie budowy 
przypadło dopiero w lipcu 1933 r.15

Dnia 19 marca 1926 r. został wmurowany kamień węgielny, a 8 maja 1927 r. do 
użytku uroczyście została oddana sala modlitw. Od roku 1931 stanowisko pastora 
kaliskiego zboru objął Karol Jelinek ze Związku Zborów Słowiańskich Baptystów16. 
Było to  możliwe dzięki hojności zmarłej członkini zboru Heleny Staś-Męczyńskiej, 
która w testamencie zapisała legat w wysokości 10 tys. zł. Donatorka była literatką, 
piszącą dla Polonii amerykańskiej17. Pastor Jelinek stał się ważną postacią w dziejach 
zboru, cieszącą się znacznym autorytetem wśród polskich jak i niemieckich wiernych, 
czego potwierdzeniem było wsparcie udzielane mu przez członków zboru, a także 
rozbudowanie zajmowanego przez niego mieszkania i oddanie go do dyspozycji 
pastora bezpłatnie. 

W wolnej Polsce coraz bardziej widoczne w zborze kaliskim było rosnące 
znaczenie polskich baptystów, zgodnie współpracujących z niemiecką częścią zboru. 
Kalisz odwiedzał regularnie pastor ze Zduńskiej Woli A. Lichnok, wygłaszając 
kazania po niemiecku i po polsku, co było odzwierciedleniem zmieniającego się 
składu narodowościowego tej społeczności. Miejscem współpracy była kaplica, 
w której odbywały się spotkania i nabożeństwa baptystów obu narodowości. Tradycję 
tę brutalnie przerwała wojna 1939 r., po której środowisko kaliskich baptystów 
podjęło modlitwę i pracę w diametralnie zmienionych warunkach, rozpoczynając 
kolejną epokę istnienia wspólnoty, działającej dzisiaj w ramach Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

15  Joanna Bruś, Albert Nestrypke, propagator architektury modernistycznej w Kaliszu. 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2017), 152-153.

16  Związek powstał w 1921 r. , działając obok Unii Zborów Baptystów Języka 
Niemieckiego w Polsce. Gromadził baptystów różnych narodowości słowiańskich. W 1937 r. 
Związek podjął decyzję zjednoczenia się z Unią, tworząc tym samym Kościół Ewangeliczno-
Baptystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej.

17  Tamże, 238. Jest autorką co najmniej siedmiu książek przeznaczonych głównie dla 
polskiej młodzieży w Stanach Zjednoczonych, piszącą pod nazwiskiem Heleny Staś.
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LOSY KALISKIEGO ZBORU BAPTYSTÓW – ZARYS DZIEJÓW DO 1939 R.
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STRESZCZENIE
Artykuł omawia losy kaliskiego zboru baptystów, jego rozwój i trwanie do 1939 r. 

Pierwszy zbór baptystów powstał w Amsterdamie w 1608 roku. Utworzyła go grupa 
angielskich uchodźców, która nawiązała kontakt z menonitami. Baptyzm w Polsce ma już 
swoją 150-letnią historię i jako nowy ruch religijny pojawił się na ziemiach polskich w 
okresie zaborów. Historia zboru baptystów w Kaliszu sięga roku 1871.

HISTORY OF THE KALISZ BAPTIST CHURCH – HISTORICAL OUTLINE UNTIL 
1939 

KEYWORDS
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ABSTRACT
The article describes the history of the Kalisz Baptist Church, its development and 

operation until 1939. The first Baptist church was established in Amsterdam in 1608 by a 
group of English refugees, who had established a relationship with Mennonites. Baptism 
has been present in Poland for over 150 years and appeared as a new religious movement on 
Polish soil in the times of the Partitions. The story of the Baptist church in Kalisz started in 
1871.


