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KALISKIE EWANGELICKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE 
I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W ŚWIETLE KALISKIEJ PRASY

RYS HISTORYCZNY KALISKIEGO EWANGELICKIEGO 
TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO

W Kaliszu ewangelicy pojawili się już w pierwszej połowie XVI w., mieszkańcy 
okazali się tu bowiem tolerancyjni i przyjęli ich do swojej społeczności. Działali 
oni w wielu dziedzinach życia wpisując się trwale w historię miasta. Uczestniczyli 
również w życiu kulturalnym grodu nad Prosną oraz sami podejmowali w różnych 
formach inicjatywy w tym zakresie. Zwłaszcza wiek XIX obfitował w różnorodne 
wydarzenia artystyczne i organizacyjne, będące świadectwem aktywności kaliskiej 
ludności. Ten żywiołowy rozwój kultury, był bodźcem do zakładania szeregu 
organizacji i towarzystw.   

W tym właśnie czasie, a dokładnie w 1856 r. w parafii ewangelickiej na organistę 
wybrano Ernesta Schröetera1, nauczyciela, dyrygenta i kantora miejscowego zboru, 
który tuż przed adwentem w 1857 r. zainicjował założenie „Chóru kościelnego”. 
Początkowo grupa śpiewaków składała się z kilkunastu osób i uświetniała swoim 
repertuarem nabożeństwa w uroczyste święta kościelne. Chórzyści ćwiczyli pieśni 
religijne tuż przed uroczystościami kościelnymi, później wprowadzono regularne 
lekcje dwa razy w tygodniu, rozszerzając listę utworów o coraz to nowe pieśni, 
również świeckie. Śpiewano wtedy już nie tylko podczas nabożeństw, ale i z okazji 
ślubów, pogrzebów i innych uroczystości okazjonalnych. Chór działał coraz prężniej, 
wstępowało do niego coraz więcej zwolenników, zwiększając liczbę członków do 
około 80 osób. Śpiewacy płacili niewysokie składki, które przeznaczane były na 
zakup oświetlenia (świec, nafty do lamp). Po kilku latach chór opracował własny 
statut, ale ówczesne władze nie wymagały legalizacji działalności stowarzyszeń2, 
dopiero gdy kaliskim gubernatorem został Nikołaj Nikołajewicz Nowosilcow, 
w 1906 r. zarejestrowano kaliskie stowarzyszenie śpiewacze3.

1  Andrzej Świdowski, „Rys historyczny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu”. 
http://www.info.kalisz.pl/historia/ewangelicy.htm [dostęp dn. 23.11.2018 r.].

2  Gazeta Kaliska 316 (1927): 2. 
3  Echo Kaliskie Ilustrowane 37 (1939): 37. 
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Założyciel chóru i jego dyrygent Ernest Schröeter po 28 latach pracy, w 1886 r. 
przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Turku, do syna, pastora tamtejszej 
parafii. Jego obowiązki na krótko przejął nauczyciel muzyki C. Müller, po czym 
zastąpił go kapelmistrz wojskowy Kesler. Jeszcze tego samego roku (1886), kolejnym 
dyrygentem został Gustaw Hammermeister, który dziesięć lat wcześniej wstąpił 
w szeregi chóru. Rozwinął on działalność towarzystwa śpiewaczego i to właśnie 
dzięki niemu chór odnosił coraz to większe sukcesy. Brano udział w konkursach, 
dawano koncerty na zjazdach chórów oraz wyjeżdżano z występami m.in. do Ostrowa, 
Poznania, Wrocławia, Wiednia. W Kaliszu śpiewacy uczestniczyli regularnie 
w miejskich imprezach, np. w „Wiankach” organizowanych przez Towarzystwo 
Wioślarskie, śpiewano podczas imprez dobroczynnych, a także uświetniano wiele 
innych wydarzeń i uroczystości. Popularność chóru była tak duża, iż uchwalono 
wówczas dawać występy bezpłatne na potrzeby parafii, zaś za inne zaproszenia 
pobierać opłaty w wysokości 25 rubli. Finansową dyscyplinę wprowadzono także 
dla członków spóźniających się na próby, czyli za spóźnienie się około kwadransa 
śpiewacy płacili 5 kopiejek kary, półgodzinna opieszałość kosztowała 10 kopiejek, 
a za nieusprawiedliwioną obecność pobierano 15 kopiejek. Podobno taka dyscyplina 
dobrze wpływała na działalność chóru4.   

Kolejnym dyrygentem Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego, był J. Padyga, 
a po nim Józef Horky, który wprowadził podczas nabożeństw pieśni w języku 
polskim. Był to efekt stopniowej polonizacji zboru, potrzeba wyjścia naprzeciw 
młodszej części zboru posługującej się językiem niemieckim słabo albo wcale5. 

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że stowarzyszenie śpiewacze miało również 
opiekujących się nimi prezesów, a wśród nich znaleźli się: Wilhelm Feller, Juliusz 
Betting, Juliusz Kunig, Adolf Stencel6.  

Wybuch pierwszej wojny światowej dotknął boleśnie Kaliskie Towarzystwo 
Śpiewacze; podczas bombardowania miasta i w licznych pożarach, spłonął cały 
ich dobytek (zbiory nut, fortepian, meble). Jego członkowie w większości opuścili 
zburzone miasto. 

Dopiero pod koniec wojny zaczął ożywiać się świat muzyczny i powstał wtedy 
w kościele ewangelickim inny, nowy chór pod dyrekcją Maksymiliana Hopfa, 
po którym opiekę przejął Ziebarth. Po wojnie, gdy ludność Kalisza, w tym wielu 
członków towarzystwa śpiewaczego, zaczęła powracać do miasta, zrodziła się 
myśl odrodzenia się dawnego chóru. W styczniu 1921 r. z inicjatywy Aleksandera 
Schauba oba chóry połączyły się; na tę okoliczność śpiewacy złożyli ofiary na zakup 
dzwonów do kościoła ewangelickiego7. 

W 1922 r. Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze zatwierdziło swój statut 
w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, jednocześnie zmieniając nazwę na Kaliskie 

4  Bożena Szal, „Własny dom, a w nim… pieśń rodzinna”, Ziemia Kaliska 32 (1987):6.  
5  Gazeta Kaliska 316 (1927): 2. 
6  Szal, „Własny dom”, 6. 
7  Tamże. 
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Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze8. Odtąd stowarzyszenie dzięki licznym 
koncertom uzyskiwało coraz to większą renomę, a na Zjeździe Śpiewaczym 
w Kaliszu (1926) w konkursie chórów, otrzymało pierwszą nagrodę. W okresie 
międzywojennym dyrygentami jego byli: Hill, Jan Capelli, Bielecki, E. Ismer, 
Eugeniusz Procaj, natomiast prezesami: Aleksander Schaub, Gustaw Hempel, 
Teodor Müller9. 

Towarzystwo od samego początku działalności miało kłopoty z siedzibą, próby 
chóru odbywały się w kościele oraz w różnych lokalach w mieście. W 1913 r. 
wybudowano przy ul. Niecałej ewangelicki dom parafialny, w którym znajdowały 
się mieszkania pastora i organisty oraz mieściła się w nim elementarna szkoła 
ewangelicka10. Cały majątek Towarzystwa Śpiewaczego znajdował się tradycyjnie 
przy ul. Piekarskiej (dom Zipsera), gdzie w 1914 r. spłonął. Ale z myślą o własnym 
budynku jeszcze przed pierwszą wojną światową wykupiono plac przy moście 
rypinkowskim i zaczęto zbierać ofiary na jego budowę. Idea ta odżyła po wojnie, 
kiedy to energiczny fabrykant Teodor Müller został prezesem. W 1938 r. powołano 
Komitet Organizacyjno-Budowlany, którego prezesem honorowym został ks. 
Edmund Wende. Zbierano pieniądze na budowę budynku, wielu członków 
towarzystwa oferowało pomoc fizyczną, plany gmachu bezinteresownie wykonał 
znany architekt Albert Nestrypke i J. Dreszer11, głównymi pracami budowlanymi 
zajęło się przedsiębiorstwo Henryka Tworka, zaś kanalizacyjno-wodociągowymi 
Makarowa, a instalację elektryczną wykonał Adolf Wuestehube. Wiosną 1938 
rozpoczęła się budowa, 12 czerwca poświęcono fundamenty, a 5 lutego 1939 r. 
dokonano otwarcia i poświęcenia nowego budynku12. Działalność Kaliskiego 
Towarzystwa Śpiewaczego przerwała druga wojna światowa. Po wojnie budynek 
wyremontowany i przebudowany przez władze przeznaczony został na Młodzieżowy 
Dom Kultury. Dopiero w 1991 r. proboszcz parafii Andrzej Banert odzyskał majątek 
stowarzyszenia, a Kaliskie Ewangelickie Stowarzyszenie Śpiewacze zostało 
reaktywowane, prezesem jego został Teodor Walter.13 Trzeba podkreślić, że w 2017 r. 
obchodzono 160-lecie Chóru, połączone z XXXI Diecezjalnym Zjazdem Chórów. 
Obecnym prezesem jest proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Michał 
Kühn. 

8  Świdowski, „Rys historyczny”.
9  Szal, „Własny dom”, 6. 
10  Świdowski, „Rys historyczny”.
11  Echo Kaliskie Ilustrowane 37 (1939). 
12  Szal, „Własny dom”, 6. 
13  Świdowski, „Rys historyczny”.
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DZIAŁALNOŚĆ EWANGELICKIEGO TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO 
NA ŁAMACH KALISKICH CZASOPISM

By przybliżyć aktywność chóru oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w latach 
działalności przypadającej na okres międzywojenny, warto sięgnąć do kaliskiej 
prasy. Dzięki niej, choćby wybiórczo można oddać historię tego stowarzyszenia. 
Bazując zarówno na drobnych, jak i większych notatkach można zbudować obraz 
dziejów Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego, jak również przypomnieć 
wiele osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju kultury kaliskiej, 
a zwłaszcza środowiska muzycznego.     

 
KALISZANIN

Winieta „Kaliszanina”. Źródło: Polona 

Jedną z pierwszych wzmianek o działalności chóru odnotowanych w prasie, była 
informacja o jubileuszu 25-lecia działalności kaliskiego ewangelickiego chóru, która 
ukazała się w 1882 r. w Kaliszaninie. Pisano wtedy, że na uroczystość jubileuszową 
przybyły chóry z Ostrowa i Poznania, a koncert z tej okazji odbył się w Noskowie14.

GAZETA KALISKA

Przeglądając Gazetę Kaliską można natrafić na wiadomości o Ewangelickim 
Towarzystwie Śpiewaczym w rocznikach 1927, 1930, 1937. Jedna z nich to opis 
przebiegu rocznego zebrania Stowarzyszenia (Z Ewang. T-wa Śpiewaczego, 1927, 
nr 75, s. 3.), są w nim odnotowani członkowie zarządu. Pisano wtedy „Po zagajeniu 
zebrania przez prezesa Twa. p. G. Hempla, na przewodniczącego zaproszono  
p. Al. Ulrycha, na assesorów: panią Pechową i p. Wachnera, na sekretarza  
p. T. Schrotera. Na wstępie przewodniczący udzielił głosu dyrygentowi chóru 
p. Cepellemu, który wygłosił treściwy referat o sławnym muzyku Ludwiku 
van Beethovenie…”. Później dodano, że na zebraniu wysłuchano sprawozdań, 
zaakceptowano budżet, uchwalono plany na jubileusz siedemdziesięciolecia 
Towarzystwa i przez aklamację powołano ponownie dawny zarząd15. 

14  Szal, „Własny dom”, 6.
15  Gazeta Kaliska 75 (1927): 3. 
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Następna informacja związana z Towarzystwem ukazała się w kronice (Kradzież 
czy zguba?, 1927, nr 46, s. 3.). Tu warto zacytować niedługi tekst, by przybliżyć 
sytuację, która może zdarzyć się nawet w kościele. Zawiadamiano: „Z biblioteki 
Kaliskiego Ewangelickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego w niewiadomy dotąd 
sposób, ulotniło się 14 śpiewników polskich, prof. Slawiczka w Cieszynie. Książki 
były ostemplowane pieczęcią T-wa Śpiewaczego. O ile by takowe przypadkiem 
się gdzie znalazły, uprasza się o powiadomienie lub zwrócenie do prezesa T-wa,  
p. G. Hempla Dobrzecka 19” 16.

Inna wzmianka w kronice (70-letni jubileusz Ewangelickiego Tow. Śpiewaczego, 
1927, nr 306, s. 3.) to zapowiedź nadchodzących obchodów jubileuszu chóru. 
Zanotowano, iż program składać się będzie z dwóch części: wokalno muzycznej 
i zabawy tanecznej, jak również planowano odsłonięcie portretu założyciela 
Towarzystwa, kantora miejscowej gminy ewangelickiej Ernesta Schröetera.17  

„Gazeta Kaliska” 1927, nr 316. Egz. ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Fot. Renata Zientek

Kolejny opis (Obchód 70-lecia istnienia Ewangelickiego Towarzystwa 
Śpiewaczego w Kaliszu, 1927, nr 316, s. 2.), to przebieg jubileuszu, który przypadł 
na 26 listopada 1927 r. i odbył się w siedzibie stowarzyszenia, czyli w domu prezesa 
Hempla. Chór wówczas odśpiewał pieśń, ks. senior Wende wygłosił przemówienie, 
odsłonięto portret założyciela Towarzystwa E. Schröetera i przeczytana została 
kronika sporządzona przez sekretarza Pawła Zelcera. Dalej informowano, że 
odbyła się uczta muzyczna, wykonywano śpiewy chóralne jak i solowe, a śpiewem 
swym zaszczycili też goście z Poznania. Gdy przyszedł czas na zabawę taneczną, 
przygrywała zebranym orkiestra 29-pułku Strzelców Kaniowskich18.  

16  Tamże, 46 (1927): 3.
17  Tamże, 306 (1927): 3. 
18  Tamże, 316 (1927): 2.
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W roku 1930 można było m.in. przeczytać (Z Ewangelickiego T-wa Śpiewaczego, 
1930, nr 81, s. 3.) o zapowiadanym na 29 marca rocznym zebraniu członków 
Stowarzyszenia, na którym oprócz sprawozdań działalności i finansowych, odbyły się 
wybory nowego Zarządu19. Następna notatka (Z koncertu religijnego, 1930, nr 343, 
s. 3.) jest opisem bardzo udanego koncertu, urządzonego staraniem Ewangelickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego w kościele ewangelickim. Jak odnotowała prasa, „soliści 
jak i zespoły w piękny, profesjonalny sposób wykonywali oratoria i wątki arcydzieł 
muzyki kościelnej”. Akompaniowała chórzystom orkiestra Kaliskiej Fabryki 
Pluszu20. 

W 1937 r. znalazły się dwa zapiski (Walne Zebranie Ewangelickiego Towarzystwa 
Śpiewaczego, 1937, nr 71, s.10 i nr 72, s. 8)21 odnośnie tak ważnego dla Towarzystwa 
zebrania oraz (Nowy Zarząd Ew. T-wa Śpiewaczego, 1937, nr 92, s. 10.) opis 
rocznego podsumowania działalności z przedstawieniem nowo wybranego Zarządu 
Towarzystwa22.

 
ABC KALISKIE

Zachowały się także notatki o Kaliskim Ewangelickim Towarzystwie Śpiewaczym 
w dzienniku pt. „ABC Kaliskie”. W 1928 r. m.in. wydrukowane zostały dwie 
informacje, pierwsza (Wieczór wokalno muzyczny, 1928, nr 346, s. [1].) mówiąca 
o wieczorku muzycznym urządzonym wspólnie z Towarzystwem Młodzieży 
Ewangelickiej23 oraz druga (Zabawa sylwestrowa, 1928, nr 361, s. [1].) o wspólnej 
zabawie sylwestrowo-noworocznej Chóru Śpiewaczego z tymże zaprzyjaźnionym 
i często wspólnie działającym Towarzystwem Młodzieży Ewangelickiej24.

Dalsze informacje dotyczą (Zabawa taneczna w Ewang. T-wie Śpiewaczym, 
1930, nr 59, s. [2].) zaproszenia na bal do swojego lokalu przy ul. Dobrzeckiej 
dla członków stowarzyszenia, ich rodzin i gości25. Ciekawe spotkanie w plenerze 
zapowiadała kolejna wieść (Majówka Ewang. Tow. Śpiew, 1930, nr 164, s. [1].), 
którą choć urywkiem tekstu warto przybliżyć: „…urządza […] doroczną wycieczkę 
letnią dla swoich członków, ich rodzin, oraz wprowadzonych gości, którzy będą 
bardzo mile widziani. Miejscem wycieczki jest las miejski na Wolicy. Program 
zabawy, jak zwykle, będzie b. urozmaicony”26.

19  Tamże, 81 (1930): 3.
20  Tamże, 343 (1930): 3. 
21  Tamże, 71 (1937): 10; 72 (1937): 8. 
22  Tamże, 92 (1937): 10.
23  ABC Kaliskie 346 (1928): [1]. 
24  Tamże, 361 (1928): [1]. 
25  Tamże, 59 (1930): [2]. 
26  Tamże 164 (1930): [1]. 
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Odnotowane zostało również roczne zebranie członków Towarzystwa (Z Ewang. 
T-wa Śpiewacz.,1931, nr 116, s. 8.); w tym przypadku oprócz opisanego przebiegu 
takich spotkań, można poznać wiele nazwisk osób, które wchodziły w skład zarządu 
i w tych latach działały na rzecz kultury Kalisza. Odnotowani zostali: prezes – 
Gustaw Hempel, wiceprezes – Alfred Fiebiger, skarbnik – Ryszard Pech, sekretarz 
– Teodor Schröter, gospodarz – Aleksander Franke, archiwista – H,. Fürst itd.27 

„ABC Kaliskie” 1932, nr 354. Źródło: Mikrofilm ze zbiorów 
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Fot. E. Obała

Brylantowe gody, czyli 75-lecie istnienia Ewangelickiego Chóru uwieczniono 
także w kaliskiej prasie. W notatce (Gody brylantowe Ewangelickiego T-wa 
Śpiewaczego w Kaliszu, 1932, nr 354, s. 8.) przedstawiono w skrócie przebieg 
uroczystości. Wspomniano m.in. o kronice napisanej przez Pawła Zelcera, 
o nabożeństwie na okoliczność jubileuszu i o poświęceniu sztandaru. Pisano wtedy: 
„Po nabożeństwie delegacje Towarzystw śpiewaczych ze sztandarami z miasta 
Łodzi, Pabianic i Zduńskiej-Woli, na czele z nowo poświęconym sztandarem 
Ewangelickiego T-wa Śpiewaczego oraz liczni goście udali się do sali przy  
ul. Marjańskiej nr 4, I-e piętro, gdzie odbyła się krótka akademia.” Później wpisywano 
się do Złotej Księgi Towarzystwa i świętowano na wspólnym obiedzie28.  

Ostatnią wiadomością odnotowaną w „ABC Kaliskim” (gdyż czasopismo to 
zlikwidowano z powodów materialnych) (Z walnego zebrania Ew. Tow. Śpiewaczego, 
1933, nr 91, s. 8.) była informacja o rocznym zebraniu podsumowującym działalność 
i połączonym z wyborami członków zarządu. I tu umieszczono kolejną listę nazwisk 
kaliskich ewangelików, którzy chlubnie działali w tym mieście29.

27  Tamże, 116 (1931): 8. 
28  Tamże, 354 (1932): 8. 
29  Tamże, 91 (1933): 8. 
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ECHO KALISKIE ILUSTROWANE

„Echo Kaliskie Ilustrowane” 1939, nr 37. Źródło: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Inne czasopismo, „Echo Kaliskie Ilustrowane” ukazujące się w latach 1933-
1939, zamieściło także szereg tekstów dotyczących omawianego Stowarzyszenia. 
Pierwsza wzmianka, jaka ukazała się w tym periodyku (Z walnego zebrania 
Ew. T-wa Śpiew., 1933, nr 74), to informacja o zebraniu podsumowującym rok 
działania i tu, oprócz formalnych rozliczeń i nazwisk członków zarządu, można 
znaleźć informację ile osób liczyło Towarzystwo i gdzie dawało koncerty. Warto 
to zacytować „… Towarzystwo Śpiewacze na początku 1932 r. liczyło członków 
114, w ciągu roku przybyło 17, ubyło z różnych powodów 12, pozostaje 119, w tym 
3 honorowych, 42 czynnych, 74 popierających. Chór Towarzystwa występował 
14 razy w kościele, 8 razy na pogrzebach, na uroczystości poświęcenia sztandaru 
T-wa Śpiew. Echo w Kaliszu, na 1 wieczorze wokalno-muzycznym, urządzonym na 
rzecz Ew. Domu Starców, urządził dwie wycieczki letnie i 1 zabawę sylwestrową”30. 
Kolejny wpis (Z Ew. T-wa Śpiewaczego, 1933, nr 75) przedstawia nazwiska nowo 
wybranego Zarządu chóru po walnym zgromadzeniu31. 

Następna informacja (Raut-koncert, 1933, nr 99) dotyczy zaproszenia na bankiet 
i koncert połączony z zabawą taneczną dla członków Towarzystwa i ich rodzin. 
W programie zapowiadano występ orkiestry symfonicznej pod kierunkiem E. Ismera, 

30  Echo Kaliskie Ilustrowane 74 (1933). 
31  Tamże, 75 (1933). 
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śpiewy chóralne, solowe oraz wesołą komedyjkę32. Inna wiadomość (Z Ewangel. 
T-wa Śpiewaczego, 1933, nr 177), to zapowiedź o pierwszej powakacyjnej lekcji 
chóru męskiego i mieszanego. Dalej (Majówka Ewang. T-wa Śpiew., 1933, nr 194) 
można przeczytać o zaplanowanej wycieczce do lasu Winiarskiego dla członków 
chóru, ich rodzin i gości, gdzie mają się odbyć liczne gry i tańce33.

Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze często brało udział w uroczystościach 
i jubileuszach. Ważną dla tego środowiska, była wizyta Superintendenta Generalnego 
z Warszawy ks. dra Juliusza Bursche (Uroczystości jubileuszowe par. Ewang. 
w Prażuchach i Koźminku, 1933, nr 218), o której informację załączono wcześniej, 
by można było stawić się na zapowiadane uroczystości34. Przebieg zaś mających 
miejsce wydarzeń zrelacjonowano w kolejnym numerze „Echa” (Uroczystości 
jubileuszowe w parafii ewangelickiej Prażuchy i Koźminku, 1.VIII.1933, nr 215). 
Jak opisywano, odbył się wówczas jubileusz 25-lecia wybudowania kościoła 
w Koźminku oraz 125-lecia istnienia zboru ewangelickiego i 100-lecia postawienia 
kościoła w Prażuchach. Na ten ważny obrządek licznie przybyli parafianie zboru, 
w tym do Prażuch z odczytem przybył ks. E. Wende z Kalisza i chór Kaliskiego 
Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego, który również brał udział w tych 
uroczystościach35.

„Echo Kaliskie Ilustrowane” 1934, nr 14. 
Źródło: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 

Chórzyści, jak wcześniej wspomniano, brali udział w pogrzebach, zwłaszcza, 
jeśli tyczyło to członków chóru.  Tak właśnie uroczyście żegnano Maksymiliana 
Hopfa. W związku z tym wydarzeniem rodzina wystosowała podziękowanie w prasie 
(Podziękowanie, 1934, nr 14), dając tym ślad aktywności chóru36. 

32  Tamże, 99 (1933). 
33  Tamże, 177 (1933). 
34  Tamże, 218 (1933). 
35  Tamże, 215 (1933). 
36  Tamże, 14 (1934). 
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W 1935 r. na łamach prasy zawiadamiano o dorocznym walnym zebraniu 
(Z Ewang. T-wa śpiew., 1935, nr 92)37; informację tę powtórzono po kilku dniach 
w kolejnym numerze „Echa…” (Z Ew. Tow. Śpiew., 1935, nr 102).38 Raport zaś 
z tego zgromadzenia ukazał się później (Nowe władze Ewang. Tow. Śpiew., 1935,  
nr 120), przybliżając przebieg wyborów i przedstawiając ukonstytuowany już 
Zarząd39. W następnym roku również zamieszczona została notatka (Ładne wyniki 
rocznej działalności Ewang. T-wa Śpiewaczego, 1936, nr 90) omawiająca przebieg 
obrad Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Przestawiono w niej szczegółowe 
rozliczenia działalności i finansów Stowarzyszenia, przedstawiono zarząd wybrany 
przez aklamację i wspomniano o sprawie placu pod budowę własnej siedziby40.   

W 1937 prasa donosiła o śmierci wieloletniego prezesa Ewangelickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego Gustawa Hempla (Zgon, 1937, nr 9)41, a w następnym 
artykule (Ostatnia posługa, 1937, nr 11), zamieszczono przebieg uroczystości 
pogrzebowych, który choć w części warto zacytować: 

…nabożeństwo [..] odprawił pastor E. Frledenberg z Prażuch. W czasie 
nabożeństwa pienia żałobne wykonał chór męski i mieszany Ewang. T-wa 
śpiewaczego, solo skrzypcowe odegrał p. E. Ismer. […] W olbrzymim kondukcie 
przyjęły udział: Ewang. T-wo śpiewacze, delegacje Tow. śpiew. z Łodzi, Pabianic 
i Zduńskiej woli, Stow. właśc.. nieruchom. m. Kalisza ze sztandarem, Kal. 
Och. Straż Poż. ze sztandarem i orkiestrą, delegacja straży poż.: „Pluszowni” 
i „Bielarni”, T-wo Prawidł. Myślistwa, za trumną postępowała liczna rodzina oraz 
tłumy mieszkańców miasta42. 

  
Innego rodzaju notatka z dnia 1 września 1937 r. (Z parafii ewangel., 1937, 

nr 240), mówi o kończonych robotach we wnętrzu restaurowanego kościoła 
ewangelickiego, w której zaznaczono, że niebawem ma odbyć się pierwsze po 
remoncie nabożeństwo w języku polskim, prowadzone przez pastora E. Wendego, 
a uświetnić ma je Chór Ewangelicki oraz soliści grający na organach i skrzypcach43. 
Stowarzyszenie pozostawiło również ślad swojej działalności, umieszczając 
informację o zbliżającym się spotkaniu towarzyskim (Z Ewang. Tow. Śpiew., 1938, 
nr 119), dla członków oraz ich rodzin i wprowadzonych gości, zawiadamiając o tym 
w kaliskiej prasie44.   

37  Tamże, 92 (1935). 
38  Tamże, 102 (1935). 
39  Tamże, 120 (1935). 
40  Tamże, 90 (1936). 
41  Tamże, 9 (1937). 
42  Tamże, 11 (1937). 
43  Tamże, 240 (1937). 
44  Tamże, 119 (1938). 
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Najciekawsze jednak były wzmianki i opisy dotyczące nowej siedziby Kaliskiego 
Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego. Jedna z nich (Poświęcony gmach Ewang. 
T-wa śpiew., 1939, nr 14), to zwiastun otwarcia budynku, brzmiąca następująco: 
„Budowa gmachu kal. Ewang. T-wa śpiewaczego przy ul. Częstochowskiej postąpiła 
niezwykle szybko naprzód i obecnie jest już na ukończeniu. Poświęcenie domu 
wyznaczono na 5 lutego br.”45. Po otwarciu nowego domu Towarzystwa można było 
zapoznać się także z artykułem (Uroczysty dzień Kaliskiego Ewangelickiego T-wa 
śpiewaczego, 1939, nr 37) omawiającym przebieg uroczystości oraz przypomnieć 
sobie historię Towarzystwa. Pisano m.in.: 

Poświęcenie domu odbyło się w dniu wczorajszym. Uroczystość poprzedziło 
nabożeństwo w miejscowym kościele ewangelickim. Po powrocie z kościoła 
ze sztandarem i orkiestrą na czele, pochód zatrzymał się przed domem t-wa, 
gdzie inż. A. Nestrypke wręczył klucze od gmachu prezesowi p. T. Müllerowi. 
Po otworzeniu drzwi wszyscy uczestnicy przeszli na salę gdzie odbył się akt 
poświęcenia, dokonany przez seniora pastora E. Wendego. Następnie odbyła się 
uroczysta akademia. Rozpoczęto ją odśpiewaniem przez chór mieszany T-wa 
hymnu narodowego Boże coś Polskę, którego wszyscy obecni wysłuchali, stojąc. 
Pierwszy ten śpiew w nowym domu zrobił potężne wrażenie. 

Towarzystwo ciesząc się z nowego miejsca, podało kolejną notatkę do prasy 
(Z koncertu w Ew. T-wie Śpiew., 1939, nr 40), mówiącą o pierwszym koncercie, 
mającym miejsce w nowej sali, wymieniając przy tym wszystkich wykonawców 
i utwory jakie przedstawili46. 

Przedostatnia wiadomość jaka znalazła się w „Echu Kaliskim Ilustrowanym”, 
tuż przed wojną, która kolejny raz przerwała działalność Chóru (Z Ewang. Tow. 
Śpiew., 1939, nr 101), to zapowiedź dorocznego zebrania członków w nowej 
siedzibie47. Ostatnia zaś to opis tego spotkania (Z walnego zebrania Ew. T-wa 
śpiewaczego. Doraźna składka na F.O.N., 1939, nr 105), z której wynika, oprócz 
formalnych rozliczeń działalności, że Towarzystwo liczyło wtedy 159 członków, 
w tym 2 honorowych, 48 czynnych i 111 wspierających48. Warto przypomnieć, 
że  przeprowadzono podczas tego spotkania zbiórkę środków na Fundusz Obrony 
Narodowej, do którego swoją cegiełkę dołożyli członkowie Ewangelickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego.   

45  Tamże, 14 (1939). 
46  Tamże, 37 (1939). 
47  Tamże, 101 (1939). 
48  Tamże, 105 (1939). 
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ZIEMIA KALISKA

Fragment art. B. Szal, Własny dom, a w nim… pieśń rodzinna,  „Ziemia Kaliska” 1987, nr 32. Egz. 
ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu. Fot. Renata Bieniecka

Bardzo ciekawy artykuł ukazał się również w „Ziemi Kaliskiej” z 1987 r. napisany 
przez Bożenę Szal (Własny dom, a w nim… pieśń rodzinna, 1987, nr 32, s. 6.), 
w którym autorka w rzetelny sposób przedstawia dzieje Kaliskiego Ewangelickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego oraz zabiegi o posiadanie przezeń własnego budynku. Jak 
twierdzi, oryginalne dokumenty mówiące o tworzeniu chóru najprawdopodobniej 
spłonęły w sierpniu 1914 r. Przetrwała natomiast kronika sumiennie opracowana 
przez Pawła Zelcera, dzięki której można zapoznać się z metryką powstania 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego oraz dalszą jego historią49. 

Podsumowując warto zaznaczyć, że rzetelna kwerenda tytułów kaliskich 
periodyków przynosi wiele interesującego materiału, m.in. do historii omawianego 
Towarzystwa. Drobne, lecz licznie znajdowane w prasie wzmianki o wydarzeniach 
i wiadomości, jakie nadal można znaleźć, dają obraz działalności i aktywności 
tego stowarzyszenia. Materiały te warto wykorzystać do napisania obszernej 
monografii, poświęconej owej tak istotnej części działalności kaliskich ewangelików 
prowadzonej przez dziesięciolecia wspólnego bytowania w społecznej przestrzeni 
wielokulturowego Kalisza.
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KALISKIE EWANGELICKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE 
I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W ŚWIETLE KALISKIEJ PRASY
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STRESZCZENIE
Artykuł przynosi informacje o powstaniu i działalności Kaliskiego Ewangelickiego 

Towarzystwa Śpiewaczego, istniejącego w Kaliszu od 1857 r., odnotowując informacje 
o tymże stowarzyszeniu zawarte w kaliskiej prasie.

KALISZ EVANGELICAL VOCAL SOCIETY AND ITS ACTIVITY AS PRESENTED 
IN KALISZ PRESS
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ABSTRACT
The article presents information about the establishment and operation of the Kalisz 

Evangelical Vocal Society, created in Kalisz in 1857, referring to information published 
about the society in Kalisz press.


