
OD REDAKCJI

Kolejny, osiemnasty już tom „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk ukazuje się po zakończeniu obchodów 500-lecia Reformacji, narodzin ruchu 
religijnego, który tak mocno zapisał się w dziejach Europy i Rzeczypospolitej, a po 
wiekach trudnego współżycia z Kościołem katolickim, nadal stanowi – na starym 
kontynencie i na świecie, a także w różnych formach organizacyjnych – ważną część 
chrześcijaństwa.

Idea regionalizmu, leżąca u podstaw działalności Kaliskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, spowodowała, iż terenem, wokół którego ogniskują się zainteresowa-
nia autorów niniejszego tomu, pozostaje Kalisz i powiat kaliski w jego dawnym 
kształcie. Treścią zatem są rozmaite przyczynki do dziejów ewangelicyzmu na ziemi 
kaliskiej, przynoszące w wielu przypadkach – co cieszy najbardziej – nowe wia-
domości o historycznych losach wspólnoty ewangelickiej. Tom otwiera informacja  
autorstwa Edyty Pietrzak o archiwaliach dotyczących kaliskiej parafii ewangelickiej, 
zachowanych w zasobach Archiwum Państwowego w Kaliszu, co otwiera nowe pola 
badawcze w oparciu o zachowane, a niezbyt często do chwili obecnej wykorzy-
stywane materiały. Z kolei autorzy – Monika Sobczak-Waliś, Grzegorz Waliś oraz 
Marcin Mikołajczyk – omawiają społeczności ewangelickie w Zakrzynie i okoli-
cach, a także w Sobiesękach, wsiach związanych jeśli nie formalną przynależnością 
do powiatu kaliskiego, to znajdujących się w kręgu oddziaływania religijnego, spo-
łecznego i kulturalnego niezbyt oddalonego miasta wojewódzkiego – Kalisza. Ten 
ostatni autor przedstawił również obraz kaliskiej parafii ewangelickiej, jaki wyłania 
się po lekturze jednego z najważniejszych pism konfesyjnych – „Zwiastuna Ewan-
gelicznego”, często zamieszczającego w latach 1863-1914 informacje o życiu miej-
scowego zboru. Podobny charakter ma artykuł Ewy Obały, ukazujący Ewangelickie 
Towarzystwo Śpiewacze w Kaliszu w świetle enuncjacji prasowych.

Artykuł Krzysztofa Rottermunda przynosi z kolei obraz kaliskiego środowiska 
muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem budowniczych instrumentów mu-
zycznych, wielkich rodzin kaliskich fortepianmistrzów. Przemysł instrumentów 
muzycznych – jedna z najważniejszych gałęzi industrialnego Kalisza – zdominowa-
ny był przez ewangelików, opiekujących się nim właściwie niemal do czasów nam 
współczesnych. Obok fabryk fortepianów i pianin ewangelicy zakładali też instytu-
cje oświatowe. I tak Krzysztof Walczak omawia projekt założenia w Kaliszu Instytu-
tu Edukacyjnego autorstwa pastora Karola Herzberga z 1809 r., zaś Ewa Andrysiak 
przypomina działalność pensji żeńskiej Heleny Semadeniowej, szkoły, w której na-
uki początkowe odebrała Maria Szumska, późniejsza Dąbrowska.



Kolejna część tomu poświęcona została problematyce biograficznej. I tak 
Bogumiła Celer omówiła postacie wybitnych ewangelików, wywodzących się z ziemi 
kaliskiej lub działających na niej, Krzysztof Walczak przypomniał postać księdza 
Adama Haberkanta, działającego wiele lat w Kaliszu, zaś Ewa Andrysiak i Krzysztof 
Walczak omówili związki Alfonsa Parczewskiego z polskimi ewangelikami i jego 
działania na rzecz Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tę część tomu kończy 
artykuł Małgorzaty Kołodziej, rysujący dzieje kaliskiego zboru Kościoła baptystów, 
wywodzącego się z idei ewangelicyzmu.

Dwanaście artykułów, przynoszących nie tylko omówienia problemów, lecz tak-
że interesujący materiał źródłowy, pozwala nam przybliżyć dzieje ewangelicyzmu 
w jego regionalnym, kaliskim wymiarze. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na 
widoczny proces polonizowania się zborów, składających się pierwotnie (zwłaszcza 
w wiekach XVIII i XIX) z ludności napływowej, posługującej się językiem nie-
mieckim, jako ojczystym. Zjawisko to widoczne jest najpełniej w Kaliszu, gdzie 
stosunkowo szybkie polonizowanie się wyznawców idei Lutra, Kalwina, czy Braci 
Czeskich przyniosło obecność języka polskiego w liturgii i homiletyce kościołów 
ewangelickich, działających na terenie miasta nad Prosną, a działalność księży – 
Adama Haberkanta i Edwarda Wende – przyniosła plon w postaci życia, ale i tra-
gicznej ofiary Polaków-ewangelików, by przypomnieć tu tylko postacie biskupa 
Juliusza Bursche, Elwiry Fibiger, Alfreda Fiebigera, Henryka Fulde, Jerzego Dre-
schera, Konrada Wuensche.

Obok artykułów problemowych osiemnasty tom „Zeszytów KTPN” tradycyjnie 
zawiera ponadto recenzje i sprawozdania (szczególnie ta ostatnia część przynosi 
wiadomości o kilku ważnych wydarzeniach naukowych, jak m.in. na temat II Kon-
gresu Towarzystw Naukowych w Poznaniu), a także wspomnienia o zmarłych człon-
kach stowarzyszenia. Ostatnia część (Z życia Towarzystwa) dostarcza informacji 
o bieżącej działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jego członkach, 
a także wydawnictwach, zawiera też bibliografię podmiotową i przedmiotową, po-
święconą działaniom KTPN.

        Krzysztof Walczak


