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Z DZIEJÓW PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 
W SOBIESĘKACH DO 1939 R. 

Parafia ewangelicko-augsburska w Sobiesękach, miejscowości położonej 31 km 
od Kalisza, posiada bogatą i ciekawą historię. Obchodzony w 2017 r. jubileusz 500 
lat Reformacji jest dobrą okazją do przypomnienia dziejów tej małej, ale prężnie 
działającej parafii.

Głównym źródłem informacji przy powstawaniu tego tekstu były prace 
pastora Eduarda Kneifela oraz informacje zamieszczone na łamach „Zwiastuna 
Ewangelicznego” – pierwszego czasopisma luterańskiego na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej, wydawanego w języku polskim1. 

Tekst uzupełniają cztery aneksy: Historyczno-statystyczna wiadomość o zborze 
ewangelicko-augsburskim, Sobiesęki, Powstanie zboru w Sobiesękach autorstwa 
pastora Kacpra Mikulskiego, Spis pastorów parafii Sobiesęki oraz Statystyka parafii 
w Sobiesękach.

Do 1939 r. w zborze sobiesęckim pracowało kilkunastu duchownych 
ewangelickich. Nie wszyscy jednak byli instalowani na pastorów, niektórzy byli 
tylko administratorami wyznaczonymi do pełnienia tej funkcji przez Konsystorz. 
Po przeniesieniu pastora Edwarda Adolfa Fiedlera (opis życia i działalności 
wcześniejszych pastorów zob. Aneks 1) obowiązki duszpasterskie w parafii przejął 
w 1867 r. ks. Ottomar Gerth. Urodzony 12 marca 1823 r. w Poznaniu, studiował 
teologię na uniwersytecie w Dorpacie (1844-1848). Przed podjęciem stanowiska 
w Sobiesękach (1867-1871), administrował parafią w Przedeczu (1852-1857) 
oraz był wikariuszem w kościele św. Trójcy w Łodzi. W latach 1862-1867 pełnił 
posługę duszpasterską w parafii we Władysławowie2. Po ks. Fiedlerze nastąpił okres 
kilkuletniego wakatu na stanowisku pastora, w tym czasie parafią opiekował się 

1  Na temat czasopisma zob.: Jarosław Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa prasowe 
na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2008), 11-21.

2  Eduard Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen 
(Bayern: Freimund-Druckerei in Neuendettelsau bei Ansbach, 1967), 92-93.
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pastor z Prażuch ks. Edmund Herman Schulz. W 1881 r. na administratora parafii 
powołany został Kacper Mikulski3. Tak w swoich wspomnieniach przedstawia lata 
spędzone w parafii:

Natenczas był pastorem w Prażuchach ks. Schulz, który administrował 
i opuszczoną przez długie lata polsko-niemiecką parafję Sobiesęki, 4 mile od 
Kalisza. Biedni duchowo ci parafjanie pragnęli mieć swego pastora. Ale przez 21 
lat opuszczona parafja została zupełnie zrujnowana. Kościół budowany pruskim 
murem zaczął się chwiać i został zapieczętowany z obawy zawalenia się. Dom 
pastorski drewniany stał się niezdatnym do zamieszkania. Pastor Schulz pragnął 
im pomóc, więc napisał do mnie do Warszawy, czybym nie zechciał ratować tej 
parafji, poczciwi tamtejsi polscy i niemieccy parafjanie gotowi są wziąć na siebie 
najcięższą ofiarę i budować kościół i plebanję, byle otrzymali pastora.

Ponieważ w Sobiesękach mieszkali i polscy ewangelicy aż w dwóch wsiach: 
Przystani i Kakawie, ucieszyłem się z tego, ponieważ polskie kazania były dla mnie 
przyjemnością, do których byłem przyzwyczajony, nad niemieckiemi kazaniami 
musiałem dłużej pracować, bom mało używał tego języka, ale pojąłem jego ducha 
i tłumaczenia traktatów szły mi gładko. Pojechałem do Sobiesęk, aby zobaczyć tę 
biedną bez pasterza owczarnię. Z nieopisaną radością powitali mnie. W niedzielę 
odprawiłem im w opuszczonym kościele nabożeństwo po polsku i po niemiecku. 
Po nabożeństwie zebrali się parafjanie w szkole, bo dom pastorski stał pusty i był 
drągami popodpierany i ściany się krzywiły od starości. Przyrzekli mi uroczyście, 
że ostatni grosz wydadzą na budowę kościoła i domu, jeżeli się nad nimi zmiłuję 
i przybędę do nich. Widząc ich dobre serce i szczere chęci, postanowiłem zająć 
się ich losem. Ale gdzie będzie ks. pastor mieszkał, kiedy przy kościele niema 
żadnego domu wolnego? - mówili smutno. Lecz ja uspokoiłem ich mówiąc: Pan 
Jezus urodził się w stajence i nie wzgardził nią, więc i ja zamieszkam w tym lichym 

3  Ur. się 1 stycznia 1840 r., we wsi Porąbka Uszewska, jako syn Adama i Marianny 
z Suchorabskich. Do zakonu bernardynów wstąpił 30 czerwca 1859 r. Nowicjat odbył 
w Sokalu, skąd wysłany został do Lwowa, gdzie zdał maturę (1864 r.). Studium zakonne 
podjął we Lwowie; profesję złożył w 1865 r., a na kapłana został wyświęcony w 1866 r. 
jako ojciec Kazimierz na księdza mszalnego. Popadł w konflikt z władzami kościelnymi 
poprzez ukrywanie skazanego na pokutę ks. Szczurowskiego. Z tego powodu zarówno 
biskup przemyski jak i tarnowski nie chcieli już go mieć na swoim terenie. Te problemy 
przyspieszyły decyzję ks. Mikulskiego o konwersji, która dokonała się w polskim zborze 
staroluterskim w Czarnolesie 11 maja 1875 r. W styczniu 1879 r. podjął studia teologiczne 
na Uniwersytecie w Dorpacie. W 1881 r. został ordynowany na pastora i objął zastępstwo 
diakona w Warszawie (1866 r.). Długoletni proboszcz w Łomży (1884-1930). Był jednym 
z założycieli Polskiej Macierzy Szkolnej. Przetłumaczył ponad 100 broszur religijnych. 
W 1899 r. przyjął do kościoła ewangelicko-augsburskiego J. Piłsudskiego, jako konwertytę, 
co umożliwiło mu zawarcie związku małżeńskiego z Kazimierą Juszkiewiczową, która 
dla uzyskania rozwodu także zmieniła wyznanie. Na emeryturę przeszedł w 1930 r. Zmarł 
23 września 1935 r. w Łomży. Zob.: Przyjaciel domu. Kalendarz dla ewangelików na 
rok przestępny 1936 który liczy 366 dni (Warszawa: Nakładem Tow. Polaków Ewang. na 
Górnym Śląsku): 186-188; Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX 
wieku (Bielsko-Biała: Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, 1998), 203.
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domu, bylebyście go trochę poprawili i oczyścili. Będziemy budować najprzód 
plebanję a potem zaraz kościół. Radość była wielka, żem nie wygardził lichem 
mieszkaniem, dziękowali mi serdecznie i przyrzekli dom zaraz uporządkować.

Po paru tygodniach sprowadziłem się do Sobiesęk. Natychmiast wzięli się do 
zwożenia kamieni na fundamenta. Postanowili płacić z morga rocznie po trzy ruble. 
Robota szła ochoczo. Gorliwość ich w budowie wprawiła w zadziwienie katolików, 
a nawet ksiądz katolicki w sąsiedztwie powiedział swym parafjanom w kościele, 
żeby sobie przykład wzięli z ewangelików, jak oni gorliwie pracują i ofiary dają 
dla chwały Bożej. Jak żydzi, wróciwszy z niewoli babilońskiej, ochoczo budowali 
świątynię w Jerozolimie, tak samo czynili poczciwi moi parafjanie. Bóg błogosławił 
jawnie ich pracę, rok był pogodny i dom stanął w jesieni w 1882 roku pod dachem. 
Na drugi rok jedni murarze kończyli dom, a drudzy kładli fundamenta pod kościół, 
parafjanie zaś z kolei przysyłali ludzi do pomocy bezpłatnie, to też na drugą 
jesień i kościół stanął pod dachem, ja zaś na zimę mogłem się do domu nowego 
wprowadzić. Na poświęcenie kościoła przyjechał ks. pastor Schulz z Prażuch 
i ks. pastor Haberkant z Kalisza. Nabożeństwo przy licznym udziale wiernych 
nawet sąsiednich parafji, odbyło się uroczyście. Kaznodzieje nie mogli zamilczeć 
o gorliwości i ofiarności, jaką z łaski Bożej okazali przy budowie poczciwi nasi 
parafjanie, mimo swego ubóstwa, bo grunta w parafji są piaszczyste4.

Od 1 sierpnia 1884 r. ks. K. Mikulski objął parafię w Łomży. Swoją decyzję 
opuszczenia Sobiesęk motywował następująco:

W roku 1884 zawakowała parafia w Łomży. Ponieważ moje dziatki dorastały 
do szkoły, uważałem za konieczne dostać się do miasta. Gdybym był nie znalazł 
kolegi ks. pastora Schrötera, który mi przyrzekł pójść do Sobiesęk, miałem 
obowiązek zostać dalej w Sobiesękach, bo przyrzekłem parafianom, że ich nie 
opuszczę. Mając jednak przychylnego następcę, uspokoiłem ich, że nie zostaną 
bez pastora. Z żalem i smutkiem żegnałem się z nimi, bom ich polubił. Ale widać, 
taka była wola Boża, bo i parafia łomżyńska potrzebowała ratunku5.

Wspomniany wyżej pastor Adolf Karol Schroeter6 swoją posługę w parafii 
sprawował w latach 1884-1893. Przez kolejne trzy lata parafią administrował  

4  Poseł Ewangelicki, 17 (1922): 2.
5  Tamże, 2-3.
6  Ur. się w Kaliszu 10 kwietnia 1857 r., w rodzinie nauczyciela Ernsta. Ukończył studia 

teologiczne na Uniwersytecie w Dorpacie. Członek Konwentu Polonia. 20 maja 1883 r. 
ordynowany na duchownego. W l. 1883–1884 pełnił funkcję wikariusza warszawskiej parafii 
ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy. Następnie proboszcz-administrator w Sobiesękach 
i Prażuchach, proboszcz w Turku w l. 1893–1904. Podczas I wojny światowej został 
deportowany do Rosji. Po deportacji rozpoczął pracę w tamtejszym kościele ewangelickim. 
Zmarł nagle. W latach 20. XX w. z inicjatywy ks. Jerzego Kahané zawiązał się Komitet 
Sprowadzenia Zwłok śp. pastora Adolfa Schroetera z Moskwy do kraju. Został pochowany 
uroczyście 4 czerwca 1928 r. na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. Za: 
Kneifel, Die Pastoren, 165.
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ks. Gustaw Herman Knothe7. Kolejnego stałego pastora parafia otrzymała w 1900 r. 
w osobie ks. Zygmunta Loppe8, który w Sobiesękach przebywał w latach 1900-
1903. W niedzielę 31 listopada1902 r. odbyła się w zborze sobiesęckim uroczystość 
biblijna. Na uroczystości obecni byli pastorowie z pobliskich zborów: Ruse 
z Grodźca, Fabian z Piotrkowa oraz Gerhard z Łodzi. Duchowni, po raz pierwszy 
do parafii przybyli koleją, która otwarta została dwa tygodnie wcześniej. Jak 
relacjonował korespondent „Zwiastuna Ewangelicznego”:

W przeddzień wieczorem zgromadzili się w skromnie girlandami przystrojonym 
kościele zborownicy miejscowi dla uczczenia ostatniego dnia roku kościelnego. 
Z ambony przemówił do nich w języku niemieckim proboszcz miejscowy ks. 
Loppe [...]. Odpowiednią modlitwą z przed ołtarza zakończył kaznodzieja 
nabożeństwo, po którem dopiero mógł na plebanji powitać świeżo przybyłych 
gości. Niestety, pogoda nie dopisała, bo nagle spadł śnieg i zepsuł drogi, które 
nazajutrz z trudnością przebrnąć mogli biedni ślązacy, w oddali 10-ciu i więcej 
wiorst od kościoła zamieszkali. Chociaż nieco mniej się ich zgromadziło, niż na 
uroczystości poprzedniej, kościół jednak dosyć był zapełniony. [...] Po liturgji 
adwentowej, odśpiewanej przez pastora miejscowego po polsku, tenże pierwszy 
powitał zebranych parafjan z ambony kazaniem [...]. Kazanie następne wygłosił ks. 
Fabian [...] Z przed ołtarza jeszcze przemówił ks. Buse, zdając sprawę z działalności 
towarzystw biblijnych i zachęcając Słuchaczów do gorliwego czytania Pisma 
Św. On też zakończył nabożeństwo modlitwą i błogosławieństwem. Po południu 
o godz. trzeciej rozpoczęło się nabożeństwo niemieckie. Liturgję odśpiewał ks. 
Gerhard. Kazanie zaś pierwsze wygłosił ks. Buse [...]. Następnie ks. Fabian 
wypowiedział kazanie misyjne [...] W szczególności opowiadał o działalności 
misjonarzy, jako sług słowa Bożego, i o skuteczności słowa tego wobec ciemnoty 
i zatwardziałości pogan. Ostatni z ambony przemawiał ks. Gerhard [...]. Nareszcie 
proboszcz miejscowy z przed ołtarza krótką przemową dziękczynną, modlitwą 
i błogosławieństwem zakończył całą uroczystość9. 

 
W latach 1903-1909 tymczasowymi administratorami parafii byli ks. Edward 

Wende z Kalisza (mianowany z dniem 15 (28) grudnia administratorem na miejsce  
ks. Loppego, który przeniósł się do parafii w Nejdorfie) oraz ks. August Gerhardt 
z Prażuch. W tym czasie nabożeństwa odprawiane przez pastora były raz w miesiącu. 

7  Ur. się 29 kwietnia 1850 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Studiował teologię 
w Dorpacie. Ordynowany 31 maja 1891 r. W l. 1891-1893 wikariusz w Tomaszowie i Łodzi, 
w l 1893-1895 administrator w Sobiesękach i w l. 1895-1904 w Węgrowie. W l. 1904-1912 
adiunkt, a następnie diakon (1912-1916) w Tomaszowie. Zm. 27 października 1916 r. Za: 
Kneifel, Die Pastoren, 113.

8  Ur. 24 lutego 1872 r. w Iłowie w rodzinie Gustawa Adolfa i Otyli Luizy z d. Lerch. 
Studiował teologię w Dorpadzie. Ordynowany 21 maja 1899 r. W l. 1899-1900 wikariusz 
w Kamieniu, w l. 1900-1903 pastor w Sobiesękach, w Nejdorfie w l. 1904-1911, oraz 
w Łucku 1911-1914. Zm. 18 kwietnia 1919 r. Za: Kneifel, Die Pastoren, 126-127.

9  Zwiastun Ewangeliczny, 2 (1903): 58-59.
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W pozostałe niedziele, odbywały się nabożeństwa czytane, odprawiane przez miejscowego 
kantora Artura Lüdtkego. 26 czerwca 1904 r. odbyła się w parafii uroczystość konfirmacji. 
Jak donoszono na łamach Zwiastuna Ewangelicznego:

Kościółek nasz był zapełniony pobożnymi. Nabożeństwo rozpoczęło się 
o godzinie 10 rano spowiedzią, poczem nastąpiła liturgja. Po liturgji ks. E. Wende 
wypowiedział zastosowaną do uroczystości przemowę w języku niemieckim 
[...], a potem do dzieci niewładających tym językiem w języku polskim [...]. Po 
przemowach otrzymali konfirmandzi błogosławieństwo Boże, poczem wraz 
z rodzinami przystąpili do komunji św. Piękna ta uroczystość zakończyła się 
o godz. 1-ej po południu. Konfirmowano w tym dniu w języku niemieckim 10 
chłopców i 17 dziewcząt; w języku polskim 13 chłopców i tyleż dziewcząt, ogółem 
więc 53 dzieci10

Zrelacjonowanie podniosłej uroczystości, stało się również okazją do 
przedstawienia stanu budynku zboru:

Co się tyczy stanu kościoła naszego, to widok zewnętrzny przedstawia się 
bardzo mile, jednakże wewnątrz wymaga on większej reparacji. Jedną z naglących 
potrzeb jest ustawienie ołtarza, którego brak dotkliwie odczuwamy; dotąd zastępuje 
go prowizoryczny ołtarzyk. Przedstawiono już dwa odpowiednie kosztorysy, 
z których jeden, przyjęty przez dozór kościelny, postanowiono wykonać kosztem 
około 700 rb. Ponieważ jednak w kościele gości tak zwany „grzyb”, dla ochrony 
więc jest zamiar wpierw podmurować kościół, położyć nową podłogę, a dopiero 
później postawić ołtarz; reparacji wymagają również organy, ławki11.

27 września 1908 r. parafia uroczyście obchodziła jubileusz 100-lecia powstania 
zboru. Na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” znajduje się dokładny opis tej 
uroczystości autorstwa byłego administratora sobiesęckiego zboru ks. Kacpra 
Mikulskiego:

Zborownicy miejscowi, przejęci ważnością uroczystości, zajęli się skwapliwie 
ustrojeniem miłego kościółka w zieleń i już w sobotę wieczór zebrali się licznie na 
nabożeństwo wstępne. Kościół był przepełniony wiernymi.

Nabożeństwo rozpoczęło się radosną pieśnią „Dziękujmy Bogu” w razu 
z muzyką puzonistów, którzy tu przybyli ze zboru Grodzieckiego. [...] Nabożeństwo 
zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem. Wstępne nabożeństwo odbyło 
się w języku niemieckim, gdyż zborownicy polacy nie mogli przybyć z powodu 
dwumilowej odległości od kościoła.

Niedziela zajaśniała piękną pogodą. Lud pobożny napływał ze wszystkich stron 
z radością do świątyni Pańskiej, która niebawem była przepełniona. [...] 

10  Zwiastun Ewangeliczny, 9 (1904): 278-279.
11  Tamże, 279.
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O godzinie 10-ej odezwały się harmonijnie dzwony z wieży kościelnej, 
zapowiadając rozpoczęcie nabożeństwa. [...] Po kazaniu zaśpiewał zbór pieśń 
pokutną, poczem odbyła się spowiedź i komunja święta. Po błogosławieństwie 
zapowiedziano dwugodzinną przerwę, na godzinę zaś 4-tą nabożeństwo 
nieszporne. [Po którym ks. Wende] Podziękował wszystkim dobroczyńcom, którzy 
się przyczynili do upiększenia kościoła, przedewszystkiem p. E. Schloesserowi 
z Brzezin, który własnym kosztem kazał pokryć wieżę kościelną, ofiarował 
cementową posadzkę do kościoła i spróchniałe filary kazał po części zastąpić 
murowanymi a po części stare podmurować; p. J. Mielkemu z Chojna, który z całą 
gotowością użyczył koni do zwożenia potrzebnych przy restauracji materjałów, 
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali swoją pomoc przy odnawianiu 
kościoła. Modlitwą na klęczkach i błogosławieństwem zakończono uroczystość 
jubileuszową12.

W 1909 r. parafię objął ks. Ferdynand Mergel13. W 1923 r. „Gazeta Kaliska” 
donosiła: „Pastor Mergeł, dotychczasowy długoletni administrator parafji Sobiesęki, 
gm. Iwanowice, wskutek nieuleczalnej choroby oczu, podał się do dymisji 
i otrzymywać będzie rządową emeryturę. Administrować parafją będzie ks. super. 
Wende z Kalisza”14. Kolejnym pastorem w l. 1923-1924 był Jakub Gerhardt15. Po 
objęciu przez ks. Gerhardta w 1924 r. parafii w Bełchatowie, obowiązki pastora 
w Sobiesękach sprawował przez trzy lata ks. Paweł Sikora16. Ostatnim pastorem 
parafii w Sobiesękach przed wybuchem II wojny światowej był Wiktor Maczewski17.

W życiu parafii dużą rolę odgrywali również kantorzy – muzycy kierujący 
śpiewem. Do ich obowiązków należało najczęściej wykonywanie partii solowych 
podczas nabożeństw, nauczanie muzyki, pisanie kantat na święta religijne, 
przygotowanie dzieci do konfirmacji. W zastępstwie pastora chrzcili oni dzieci, 
odprawiali tzw. czytane nabożeństwa, a także grzebali zmarłych. W Sobiesękach 
posadę kantora piastowali: Daniel Friedrich Hintze (1822-1840), Friedrich Warkus 

12  Zwiastun Ewangeliczny, 11 (1908): 320-322.
13  Ur. w 1877 r. w Proboszczewicach niedaleko Zgierza. Studiował teologię w Dorpacie. 

Ordynowany 13 listopada 1904 r. Wikariusz w Aleksandrowie i Zduńskiej Woli. Pastor 
w Sobiesękach 1909-1923. Zm. 30 stycznia 1954 r. Za: Kneifel, Die Pastoren, 132-133.

14  Gazeta Kaliska, 27 (1923): 5.
15  Ur. 26 lipca 1889 r., w rodzinie Georga i Elżbiety z d. Bayer. Studiował teologię 

w Wiedniu i Lipsku. W l. 1919-1923 pastor w Latowicach, 1924-1941 w Bełchatowie, 1941-
1945 w Orłowie. Zm. 23 kwiectnia 1966 r. Za: Kneifel, Die Pastoren, 92.

16  Ur. 29 czerwca 1889 r., w Ustroniu, w rodzinie Adama i Marianny z d. Błaszczyk. 
Teologię studiował w Wiedniu, Berlinie i Halle. Ordynowany 8 sierpnia 1915 r. Zm.  
28 marca 1957 r. Za: Kneifel, Die Pastoren, 168.

17  Ur. 7 sierpnia 1905 r. w Łodzi, w rodzinie Oswalda i Matyldy z d. Lehmann. Po. 
ukończeniu niemieckiego Gimnazjum w Łodzi, w 1925 r., podjął studia na Uniwersytecie 
w Lipsku, Tybindze, Erlangen i Warszawie, gdzie zdał egzamin. Ordynowany 5 października 
1930 r. Po ordynacji wikariusz w Kaliszu. Od 15 grudnia 1930 r. administrator w Sobiesekach. 
Za: Kneifel, Die Pastoren, 129-130.
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(1841), Johann Moderau (1845), Julius Friedrich Buchwitz (1847), Alfred Jeute 
(1857), Wilhelm Schindler (1858), Christoph Jeß (1859), Ernst Herbst (1870), Ernst 
Gerber (1881), Rudolf Fibich (1893), Artur Lüdtke (1902-1921), Johann Kutzner 
(1921-1924) oraz od 1.09.1924 r. Adolf Teßmann18.

Posadę zakrystiana przy sobiesęckim zborze piastowali: w 1860 r. Johann 
Malersch oraz od 1924 r. Eduard Schultz19. 

Parafia funkcjonowała nie tylko dzięki opiece duszpasterskiej kolejnych pastorów, 
olbrzymi wkład w jej prawidłowy rozwój wnosiły kolegia kościelne. To od ich składu 
i zaangażowania osób w nich zasiadających zależało poprawne funkcjonowanie 
parafii, zarówno w sferze religijnej, kulturalnej, jak i społeczno-gospodarczej. Skład 
kolegium kościelnego do wybuchu II wojny światowej przedstawiał się następująco: 
1812 r.: Johann Gottfried Richter; 1836 r.: Friedrich Kasenburg, Martin Richter, 
Johann Gohl, Johann Lindner, Rüdiger, Gottlieb Rutsch; 1855 r.: Ludwig Weigt, 
Johann Halbert, Johann Berndt, Matth Hahn; 1872 r.: Ludwig Milke, Wilhelm 
Herzog, Gottlieb Gohl, Gottlieb Fichtner; 1927 r.: Ernst Schlösser, Gottlieb Günther, 
Julius Friedrich, Joseph Nowak, Martin Paduch oraz Eduard Hoffmann20.

Przy zborze funkcjonowała szkoła elementarna. Zachował się inwentarz 
wyposażenia szkoły z 1855 r. W izbie szkolnej o wymiarach 10,5 na 6,5 łokcia, 
znajdował się piec blaszany z rurą, jedna ławka o długości 7 łokci, stół o długości 
6 łokci oraz czarna drewniana tablica. Na pomoce naukowe składało się: 14 tablic 
abecadłowych polskich i rosyjskich, książka zmian miar długości polskich na 
rosyjskie i odwrotnie, książka traktująca o jednostkach ciężaru, egzemplarz Zasad 
poprawnego czytania i pisania po polsku z załączeniem wypisów dla wprawy 
w czytaniu autorstwa Teodozego Sierocińskiego, wydany w Warszawie w 1847 r., 
oraz poradnik uczący leczenia cholery pod nieobecność lekarza21. Często problemem 
była kwestia wynagrodzenia nauczyciela. W 1850 r. pastor Johann Gottlieb Ehrentraut 
informował Naczelnika Powiatu Kaliskiego, że: „na piśmie za pośrednictwem 
sołtysów, ustnie i nawet pięć razy w kościele z ambony upomniał towarzystwo szkolne 
o wniesienie składki, czego nie zrobiono i nauczyciel nie pobierając żadnej pensji, 
w smutnym znajduje się położeniu”22. Trudna sytuacja materialna przerodziła się 
w otwarty konflikt, w trakcie którego postawiono pastorowi zarzut przywłaszczenia 
sobie 100 złp.. Sprawa zakończyła się dwa lata później przekazaniem kasy szkolnej 
nauczycielowi Juliuszowi Buchwitzowi. Po objęciu parafii w 1857 r. przez pastora 
Eduarda Fiedlera, dysponowanie kasą szkolną wróciło do proboszcza. Jak wykazuje 

18  Eduard Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese 
(Leipzig: Günthr Wolff zu Plauen im Vogtland, 1937), 148.

19  Tamże, 148.
20  Tamże, 149.
21  Krzysztof Paweł Woźniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą 

i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje (Łódź: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2013), 219-220.

22  Cyt. za: Tamże, 225.
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K. P. Woźniak, w 1860 r. sobiesęckie towarzystwo szkolne składało się z 181 
gospodarzy, szynkarza, młynarza, kowala i szewca. Zbierana składka musiała być 
na tyle wysoka, że w 1863 r. odesłano w depozyt do kasy powiatowej kwotę 5 rbs.23 

Niniejszy tekst nie rości sobie pretensji do całościowego wyczerpania tematu, 
stanowić ma tylko przyczynek do opracowania dziejów parafii ewangelicko-
augsburskiej w Sobiesękach24. Celem autora było wyeksponowanie rzadko lub wcale 
nie wykorzystywanych materiałów, jakimi są informacje zawarte w „Zwiastunie 
Ewangelicznym”.

ANEKSY

ANEKS 1. HISTORYCZNO-STATYSTYCZNA WIADOMOŚĆ O ZBORZE 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM, SOBIESĘKI

Jakkolwiek przypuścić można, iż okolica wschodnio-południowa powiatu Kaliskiego, 
gdzie parafia ewangelicko-augsburska Sobiesęki położona, jeszcze w XVI stuleciu wielu 
zwolenników czystej Ewangelii liczyć musiała (które to mniemanie sąsiedztwo miasta 
Koźminka z czasów ręformacji znanego potwierdzać się zdaje) wszelakoż początek parafji 
Sobiesęckiej pod koniec zeszłego, a pewniej na drugi dziesiątek obecnego wieku przypada. 

Już w r. 1782 ówczesny dziedzic dóbr Stoka i Sobiesęki, Marcin Wągrowski, Stolnik. 
Smoleński, Szambelan Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta i Rzeczypospolitej, 
mając znaczne lasy na territorjum swojem, sprowadził był ze sąsiedniego Szląska 
kolonistów, którym prawem czynszowem kilkadziesiąt włók lasu z gruntem sprzedał. 
Tym sposobem powstała tu kolonia pierwiastkowe Marcinowskie holędry (od hauland, 
wyrębowizna) zwana, w następnych latach na holędry Sobiesęckie, Piegoniskie i Steckie 
rozpadła. Obyczajem wszystkim kolonistom ewangelikom właściwym, przy wznoszeniu 
swych siedzib, nieprzepomniano o wystawieniu domu modlitwy i domu szkolnego. Jakoż 
jeszcze na schyłku zeszłego stulecia, mieszkańcy tutejszych kolonji, w domu modlitwy na 
nabożeństwa gromadzili się, a posługę religijną nieśli im ościenni pastorowie, mianowicie 
z Kalisza. 

Prawie równocześnie powstała obok Sobiesęk dość znaczna kolonja Joanka na territorjum 
miasteczka Iwanowice, którego dziedzic Wężyk, o podniesienie grodu swego dbały, 
różnych fabrykantów i rzemieślników z zagranicy doń sprowadził. Przychodząc w pomoc 
ewangelikom  w łatwiejszem dopełnianiu obrządków religijnych, podarował materjał 
budowlany, z którego gmina miejska, wspólnie z kolonją Joanka około roku 1808 kościół 
drewniany w Iwanowicach wystawiła. Na utrzymanie Duchownego przy tym kościele 

23  Tamże, 225.
24  W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w zespole Centralne Władze 

Wyznaniowe Królestwa Polskiego znajdują się dwa poszyty akt sobiesęckiej parafii: 
sygn. 1170: Akta tyczące się gminy ewangelicko-augsburskiego wyznania w Sobiesękach 
w województwie kaliskim, 1820-1841; sygn. 1171: Akta tyczące się gminy ewangelicko-
augsburskiego wyznania w Sobiesękach w guberni kaliskiej, 1841-1881.
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przeznaczyło dominjum 20 morgów gruntu. Domu zaś własnego na mieszkanie dla pastora 
i służby kościelnej parafja Iwanowiecka nie posiadała. Pierwszym przełożonym tejże parafji 
był ks. Felke25. Trudno jest z dokładnością oznaczyć, jak długo on tu obowiązki pastora 
sprawował; zdaje się że dosyć krótko, gdyż w r. 1809 znajdujemy go pastorem w Odolanowie 
w Wielkiem Księstwie Poznańskiem. Po dwóch do trzechletniem opróżnieniu, objął pastorał 
Iwanowicki ks. Haase26, jak się zdaje około r. 1812. W r. 1817 przez uderzenie piorunu 
spłonął kościół, a z nim i parafja w Iwanowicach po niejakim czasie istnieć przestała. Pożar 
ten stał się przyczyną, iż z owej epoki brak bliższych szczegółów zboru Iwanowickiego 
dotyczących. 

Natenczas ś. p. Stanisław Wągrowski dziedzic Sobiesęk, na należącej do niego kolonji 
Sobiesęki, w miejsce dotychczasowego domu modlitwy, kościół wznieść, a tern samem 
i paraf ją z Iwanowic do Sobiesęk przenieść i tu ustalić postanowił. Jakoż w 1818 r. dnia  
19 października przy pomocy ks. Karola Krystjana Sienell, ówczesnego Pastora 
i Superintendenta Kaliskiego, tudzież Adjunkta Obwodu i Podsędka Powiatu, instrument 
erekcyjny kościoła parafjalnego Ew. Augsb. w Sobiesękach wygotowanym został. 
W miejscu środkowem kolonji Stoko-Sobiesęki wzniesiono kościół w tak zwany pruski 
mur, który niestety ani architekturą, ani trwałością budowy, ani wreszcie dogodnością dla 
pobożnych przez wewnętrzne swe urządzenie bynajmniej się nie zaleca. Dotychczasowy zaś 
dom modlitwy przerobiono na mieszkanie dla pastora i wystawiono przy niem potrzebne 
zabudowania gospodarcze. Na utrzymanie duchownego tutejszego, dominja Stoko-
Sobiesęki, obok zobowiązania się dostarczania na przyszłość materjału do reperacji kościoła 
i zabudowań plebańskich, nadały jedną włókę miary chełmińskiej ornego gruntu, oraz 
deputat z 6 sążni drzewa opałowego i 6 beczek piwa składający się. Zobowiązania takowe 
hypotecznie zawarowano. Wszelako w posiadanie pastorowi wydano zaraz tylko pół włóki 
gruntu; drugą połowę dotychczas, mimo wszelkich starań, dominja rzeczone nie wydzieliły 
jeszcze. Co do deputatu, ten nigdy całkowicie przeznaczenia swego nie dochodził i nie 
dochodzi. Ze strony gminy zobowiązano się Duchownemu wydzielać w naturaljach rocznie 
18 korcy zboża różnego gatunku. 

Pierwszym pasterzem parafji Sobiesęckiej był ksiądz Fryderyk Haupt27 w latach 
1819 do 1822, lubo w tymże samym czasie i ksiądz Haase urzędował jeszcze jako pastor 
w Iwanowicach. W połowie roku 1822 opuścił pierwszy Sobiesęki przenosząc się na pastora 
do parafji Węgrów w Gubernii Lubelskiej. Odtąd ks. August Fryderyk Haase sam wyłącznie 
urzędował, stale już w Sobiesękach zamieszkując, aż do dnia jego śmierci, która 25 kwietnia 
1820 roku nastąpiła. 

Przez ośm miesięcy pastorat tutejszy wakował, a obowiązki urzędnika stanu cywilnego 
zastępczo pełnił ówczesny kantor Fryderyk Hintze28. 

Z początkiem roku następnego objął zarząd Parafii ks. Jan Wilhelm August Ostydlo29, 
urzędując tu aż do kwietnia 1833 r. Duchowny ten słabych nerwów, różnemi losu 

25  Gottfried Felke, zm. 25 lutego 1819 r.
26  August Friedrich Haase, zm. 25 kwietnia 1826 r. Pochowany na cmentarzu ewangelickim 

w Sobiesękach. Za: Kneifel, Die Pastoren, 99.
27  Friedrich Christoph Haupt, pastor w Sobiesękach, następnie w l. 1822-1825 

w Węgrowie, w l. 1826-1838 w Białymstoku. Za: Kneifel, Die Pastoren, 102.
28  Brak informacji.
29  Brak informacji.
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dolegliwościami prześladowany, często w chwilową bezprzytomność zapadał, skutkiem 
czego od urzędowania zupełnie usuniętym być musiał. Przez dwa lata następne paraf ją 
tutejszą zastępczo administrował ś. p. Superintendent Kaliski ks. August Modl30. Dopiero 
w listopadzie 1835 r. objął rządy tutejszego zboru, jako powołany pastor ks. Teodor Hermes31, 
sprawujący obowiązki takowe aż pod koniec 1844 r., w którym to czasie na pastora parafji 
Ew. Augs. Konstantynów w powiecie Łęczyckim powołany został. Na opróżnione zaś miejsce  
Władza naczelna Duchowna translokowała do Sobiesęk na administratora ks. Zygmunta 
Godfryda Rother z Piotrkowa32. Lecz niedługo się on sprawowaniem urzędu duchownego 
w Sobiesękach cieszył: dnia 5 marca 1847 r. śmierć życie jego doczesne zakończyła. Znowu 
nastały dwa lata zastępczej administracji, w których ks. Krystjan Jarnecki33, pastor sąsiedniej 
parafji Ew. Augs. Prażuchy, raz w miesiąc dojeżdżając, Zborowi Sobiesęckiemu niósł posługi 
religijne. Pod koniec r. 1849 z polecenia naczelnej Władzy do Sobiesęk na administratora 
przybył ks. Jan Gottlieb Ehrentraut34 były pastor parafji Przedecz w powiecie Włocławskim, 
Tenże urzędował tu do 5 sierpnia 1855 r., to jest do czasu, w którym dla starganych sił 
o uwolnienie od obowiązków pastorskich prosić był zmuszony. Jakoż w 2 lata później po 
ciężkiej chorobie, w Kaliszu życia swego dokonał. W miejsce powyższego objął naprzód 
tymczasową administracją, następnie w 1856 r. przez gminę na stałego pastora powołany  
ks. Edward Adolf Fiedler35, który obowiązki takowe do obecnego czasu sprawuje. 

Z powyższego przebiegu historycznego okazuje się, iż rzadko która z parafij ewangelickich 
w kraju naszym w tak niedługim przeciągu czasu tylu pasterzy miała, co tutejsza. Okoliczność 
ta nie pozostała bez pewnego wpływu tak na stan moralno-religijny samychże parafian, 
jak i na stan materjalny kościoła. Powierzchowne zasad ewangelicznych pojmowanie, 
naciąganie prawd religijnych do posługiwania li materjalizmowi, obojętność dla życia 
religijno-kościelnego; oto są strony ujemne zboru tutejszego. Przez wiele lat utrzymywał się 
tu zwyczaj nieświęcenia dni niedzielnych w sposób chrześcijański. Lud zamiast w dni te do 
domu Bożego na nabożeństwo, gromadnie do sąsiedniego miasta Błaszki na targi spieszył, 

30  Ernest Johann August Modl (1794-1860), ur. w Poznaniu. W l. 1819-1820 pełnił 
funkcję drugiego proboszcza w Herrnstadt na Śląsku (ob. Wąsocz), wcześniej, na krótko 
był wicerektorem w Rawiczu. W 1821 r. objął probostwo w Kaliszu. W l. 1828-1860 pełnił 
funkcję superintendenta diecezji kaliskiej oraz doradcy Konsystorza Kaliskiego. Zm. 4 maja 
1860 r., został pochowany na kaliskim cmentarzu ewangelickim. Za: Sławomir Przygodzki, 
Kalisz wielokulturowy (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012), 88-89.

31  Theodor Traugott Timotheus Hermes, po opuszczeniu parafii w Sobiesękach,  
w l. 1844-1874 pastor w Konstantynowie. Za: Kneifel, Die Pastoren, 104.

32  Johann Gottfried Sigismund Rother, w l. 1826-1838 pastor w Konstantynowie,  
w l. 1838-1844 w Piotrkowie. Zm na dur brzuszny 5 marca 1847 r., w wieku 49 lat. Za: 
Kneifel, Die Pastoren, 156-157.

33  Karl Christian Jarnecki, ur. 1 listopada 1806 r. w Ligocie Małej niedaleko Wrocławia. 
W l. 1828-1831 studiował teologię we Wrocławiu. W l. 1847-1877 pastor w parafii Prażuchy. 
Zm., w 1877 r. pochowany na cmentarzu w Prażuchach. Za: Kneifel, Die Pastoren, 107.

34   W l. 1832-1848 pastor w Przedeczu.
35  Ur. 25 lutego 1829 r., w Zambrowie, w domu właściciela ziemskiego Johana Georga 

i Karoliny z d. Bernhard. W l. 1850-1854 studiował teologię w Dorpacie. Ordynowany  
16 lipca 1854 r. W l. 1854-1854 wikariusz w Płocku, w l. 1855-1865 administrator a następnie 
pastor w Sobiesękach, w l. 1865-1903 pastor w Bełchatowie. Zm. 1 kwietnia 1903 r. Za: 
Kneifel, Die Pastoren, 86.
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które właśnie w niedziele się odbywały. Lecz dzięki Najwyższemu, zwyczaj ów w zasadzie 
pogański od 3 lat ustał, a za to Świątynia Pańska każdej niedzieli ludem napełniona, i życie 
religijne pomiędzy parafjanami obudzać się poczyna. 

Kościół Sobiesęcki, może jedyny w swoim rodzaju, obchodzi nabożeństwem obok świąt 
głównych i niedzielnych wszystkie święta kościoła Rzymsko-Katolickiego (takich dziesięć 
rocznie)36. Nabożeństwa odbywają się przeważnie w języku niemieckim, lecz bywają 
i w języku polskim, a takich jest 13 do roku. W ogóle na pochwałę tutejszych parafjan 
powiedzieć można, iż oprócz niewielu świeżo z zagranicy przybyłych, wszyscy rozumieją 
i dobrze władają językiem krajowym, a nawet czwarta część wyłącznie zna tylko ten ostatni. 

Parafja Sobiesęcka w 3 powiatach: Kaliskim, Sieradzkim i Wieluńskim rozrzucona, liczy 
350 familii, a około 1700 dusz, w 4 miastach: Błaszki, Warta, Staw i Iwanowice, tudzież ich 
okolicach osiadłych.

 Pod względem szkół w obrębie parafji bardzo wiele do życzenia pozostaje. Oprócz 
bowiem szkoły elementarnej na miejscu przy kościele i jednej religijnej w Błaszkach, 
żadne inne szkółki nieistnieją. Ale i z exystujących szkoła w Sobiesękach nader słabo na 
wychowanie młodzieży oddziaływa. Krótki przeciąg czasu (od Bożego Narodzenia do 
Wielkiejnocy), w którym dziatki do szkoły uczęszczają, oraz szczupły i niedogodny lokal 
szkolny stoją na przeszkodzie w uczynieniu jej celowi swemu bardziej odpowiednią. Dziwna 
rodziców obojętność na dobro własnych swych dzieci, któremi się prawie cały rok w pracach 
swych posługują, tylko przy zaprowadzeniu przymusu szkolnego przełamaną być może. 
Lecz najwięcej w zaniedbaniu wzrasta młodzież wiejska na kolonjach Przystajnia i Kakawa, 
o 2 mile od zbornego parafjalnego punktu, nad samą granicą Pruską położonych. Mieszkańcy 
tych kolonji (około 60 familji) narzecza polskiego, znajdując się w stanie ubogim, mimo 
wszelkich starań i zachęty, dotychczas na zaprowadzenie u siebie szkółki i utrzymanie 
o własnych siłach nauczyciela zdobyć się nie mogli. Jeżeli gdzie to tu przyjście w pomoc 
w utrzymaniu szkółki jest obowiązkiem chrześcijańskim, bowiem nikt tu nie tylko z młodych 
ale i z dorosłych czytać nie potrafi. Jednakże godnem uwagi, że lud ten mimo ubóstwa ducha 
jest uczciwym, pracowitym i religijnym więcej od niemieckich współwyznawców swoich. 

Kościół tutejszy, jak się wyżej rzekło, wcale się zewnętrzną formą nie zaleca, i gdyby 
nie na odkrytem miejscu odosobniony a pewnym rodzajem z boku przylepionej wieży 
odznaczający się, zaprawdę trudnoby domyśleć się było o istotnem jego przeznaczeniu. 
Podobnie i wewnątrz ubogi, zbliża się w prostocie swej do pierwszych czasów chrześcijaństwa. 
W roku 1860 znacznie podupadły dom ów Boży ze składek parafjalnych wyrestaurowanym, 
zaś w roku zeszłym i plebanja również wyporządzoną a nawet znacznie powiększoną została. 

Inwentarz kościelny także ubogi. Przez wiele lat przy nabożeństwach posługiwano się 
starym pozytywem czterogłosowym, który w ostatnich czasach będąc do dalszego użycia 
przy śpiewach chóralnych zupełnie niezdatnym, przed dwoma laty melodykonem, paryzkiego 
fabrykatu, za pośrednictwem domu Hermann et Comp. w Warszawie za 900 złotych polskich 
nabytym, zastąpionym został. Instrument ten bardzo miły i rzewny dla ucha, dość silnie 
podtrzymuje śpiew kościelny nawet przy liczniejszych zebraniach. 

Dotychczas zbór tutejszy nie mógł się i na inny, jak na żelazny dzwon zdobyć, ale da 
Bóg może w niedługim czasie pod tym względem wieża kościelna lepiej zaopatrzoną będzie. 
Od kilku lat, mianowicie przy żałobnych za umarłych modlitwach, parafjanie składają na 

36  Podobny zwyczaj istnieje i w Zborze luterskim Warszawskim, gdy tym czasem Zbór 
Reformowany zwyczaju togo nie naśladuje (Przyp. Redakcji).
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sprawianie spiżowego dzwonu dobrowolne ofiary, z których już 500 złp. uzbierało się. 
W ostatnim dziesiątku lat powstała myśl przeniesienia parafji tutejszej do Błaszek, miasta 

o 6 wiorst odległego; lecz jakkolwiek pod niektóremi względami punkt zborny w Błaszkach 
byłby dogodniejszym, aniżeli w Sobiesękach, wszelakoż projekt ten, jako od wielu 
zewnętrznych w naszym wieku do wykonania trudnych przyczyn należny, ad pia desideria 
zaliczyć wypada37**.

Źródło: „Zwiastun Ewangeliczny”, 1865, nr 2, 3.

ANEKS 2. POWSTANIE ZBORU W SOBIESĘKACH 
AUTORSTWA PASTORA KACPRA MIKULSKIEGO

Gdzie dziś istnieje zbór Sobiesęcki, była przed stu laty okolica zarosła lasami. Zaludnienie 
w kraju naszym nie było wtedy jeszcze tak gęste, jak obecnie. To też właściciele ziemscy 
byli zmuszeni sprowadzać kolonistów z Prus, daleko więcej zaludnionych. Przybyli tedy 
w te strony ewangelicy polacy, których w Starych Prusach liczymy przeszło pół miljona 
dusz, i osiedli w kolonji Przystajni i Kakawie, oraz ewangelicy niemcy, którzy osiedli 
w Sobiesękach i innych miejscowościach; zwano ich holendrami (haulendry) z tego powodu, 
że się zajmowali wyrąbywaniem i karczowaniem lasów. Grunta po wyrąbanych lasach są 
przeważnie piaszczyste i mało urodzajne, to też koloniści są biedni, większa ich część chowa 
zaledwie jednego konia i parę krów. Dopóki nie znali łubinu, pola ich po większej części leżały 
odłogiem z braku nawozu. Aż ks. pastor Fiedler około 1860 roku pierwszy zasiał na swym 
gruncie łubin, a potem na nim zasiał żyto, które wydało obfity plon; dopieroż wtedy koloniści 
poszli za przykładem jego, i zaczęło im się dziać lepiej. Pierwszych kolonistów sprowadził 
w te strony obywatel ziemski Wężyk i w miasteczku s wojem Iwanowicach zbudował im 
drewniany kościółek 1808 roku. Ów mały początkowy zbór miał swego pastora przy kościele. 
Kiedy około 1818 roku powstały od pioruna pożar zniszczył ów kościółek, zbór ewangelicki 
został przeniesiony do Sobiesęk, jako do środka powstałych tamże kolonij, gdzie dziedzic 
Sobiesęk, Stanisław Wondrowski, zbudował kościół z pruskiego muru, z wieżą, wystawił 
domy drewniane dla pastora i dla szkoły, i obdarzył je kawałkami ziemi, o czem świadczy 
dokument fundacyjny z 19 października 1818 r. Zbór ten, rozłożony na ubogiej piaszczystej 
ziemi, nie jest liczny, i prawie od początku swego istnienia nie posiadał więcej jak 2000 dusz. 
To też ks. ks. pastorowie niezbyt długo w nim przebywali i przenosili się chętnie na lepsze 
parafje. W takich razach administrowali tę parafję pastorowie z Kalisza lub Prażuch. Od roku 
1866 do 1881 nie było już stałego pastora w Sobiesękach. Kościół i plebanja przez ten czas 
uległy zupełnemu spustoszeniu. Kiedy piszący te słowa zdecydował się i przybył do Sobiesęk 
na administratora, taka radość i zapał owładnęły duszami zborowników, że postanowili oddać 

37 ** Uważamy z wielu względów za niestosowne, przenoszenie kościoła, lub budowania 
go w mieście, jeżeli w niem niema parafjan. Pasterz ile możności winien żyć pośród parafjan, 
a obowiązki pastoralne winny zawsze przeważać względy administracyjne, a nawet osobistą 
dogodność pastora. Z wielkim smutkiem dowiadujemy się, iż dotychczasowy, gorliwy 
Pasterz Zboru Sobiesęckiego, ks. Fiedler, przeniesiony został do Bełchatowa. Jest to ciężka 
strata dla parafjan w Sobiesękach, bo to, co się moralnie podniosło, może znów upaść. 
(Przyp. Redakcji).
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ostatni grosz, aby pobudować nowy kościół i nową plebanję. A co postanowili, to wykonali. 
W półtora roku stanęła nowa murowana plebanja i śliczny murowany kościół z wieżą, który 
1882 roku został poświęcony. Od roku 1808 do 1904 Sobiesęki miały trzynastu własnych 
pastorów. Obecnie adininistrują tą parafją ks. ks. Wende z Kalisza i Gerhardt z Prażuch. 
Żniwo jest wielkie, ale w tych czasach ciężkich a smutnych robotników w winnicy Pańskiej 
jest zbyt mało; prośmyż tedy Pana, żeby posłał więcej duchownych robotników do Swej 
winnicy.

Źródło: „Zwiastun Ewangeliczny”, 1908, nr 11.

ANEKS 3. SPIS PASTORÓW PARAFII SOBIESĘKI

IMIĘ I NAZWISKO CZAS POSŁUGI

Friedrich Haupt
August Friedrich Haase
Johann Wilhelm August Ostydło
Theodor Hermes
Gottfried Sigismund Rother
Johann Gottlieb Ehrentraut
Eduard Adolf Fiedler
Ottomar Gerth
Kaspar Mikulski
Adolf Karl Schroeter
Hermann Knothe
Sigismund Loppe
Ferdinand Mergel
Jakob Gerhardt
Paul Sikora
Viktor Maczewski

1819-1822
1822-1826
1827-1834
1835-1844
1844-1847
1849-1855
1855-1865
1867-1871
1881-1884
1884-1893
1893-1895
1900-1903
1909-1923
1923-1924
1924-1927
1930-1939

Źródło: E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese, 
Leipzig 1937, s. 148.
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ANEKS 4. STATYSTYKA PARAFII W SOBIESĘKACH

ROK LICZBA 
URODZEŃ

LICZBA 
ŚLUBÓW

LICZBA 
ZGONÓW

KOMUNIKANCI KONFIRMOWANI

1808
1810
1825
1850
1869
1875
1900
1905
1910
1914
1917
1920
1933

19
50
40
90
130
94
94
92
96
82
55
48
50

5
6
10
20
-
16
19
20
14
15
9
12
17

5
9
41
52
-
70
55
68
48
33
30
53
33

1778

1929: 1008
1930: 961
1931: 1018

1880: 9
57
-
61

1934: 29

Źródło: E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese, Leipzig 
1937, s. 150; Kalendarz dla Ewangelików na rok zwyczajny 1905, Warszawa 1905, s. 192.
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PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W SOBIESĘKACH DO 1939 R. (RYS 
HISTORYCZNY)

SŁOWA KLUCZOWE 
parafia ewangelicko-augsburska, Sobiesęki

STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest przedstawienie historii parafii ewangelicko-augsburskiej 

w Sobiesękach, pastorów pełniących w niej posługę, oraz najważniejszych wydarzeń takich 
jak uroczystość biblijna czy jubileusz 100-lecia powstania parafii. Tekst uzupełniają cztery 
aneksy: Historyczno-statystyczna wiadomość o zborze ewangelicko-augsburskim, Sobiesęki, 
Powstanie zboru w Sobiesękach autorstwa pastora Kacpra Mikulskiego, Spis pastorów parafii 
Sobiesęki oraz Statystyka parafii w Sobiesękach.

HISTORY OF THE EVANGELICAL-AUGSBURG PARISH IN SOBIESĘKI UNTIL 
1939

KEYWORDS 
Evangelical-Augsburg parish, Sobiesęki

ABSTRACT
The main aim of the article is to present the history of the Evangelical-Augsburg parish 

in Sobiesęki, pastors serving at the parish and the most important events such as the Bible 
celebrations and the 100th jubilee anniversary of the establishment of the parish. The text 
is supplemented by four addenda: Historical-statistical information about the Evangelical-
Augsburg church, Sobiesęki, Establishment of the church in Sobiesęki by pastor Kacper 
Mikulski, List of pastors of the Sobiesęki parish and Statistics of the Sobiesęki parish.


