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DWA LISTY KAZIMIERZA I MARII WIŁKOMIRSKICH 
Z 1984 ROKU JAKO ŹRÓDŁO DO HISTORII ŻYCIA 
MUZYCZNEGO KALISZA W LATACH 20. XX WIEKU

Niniejszy skromny komunikat dotyczy dwóch listów rodzeństwa Wiłkomir-
skich: Kazimierza (1900-1995) i Marii (1904-1995), skierowanych do autora tego 
tekstu1. Ze względu na zawartość faktograficzną, oba listy traktować można jako 
źródło do dziejów życia muzycznego Kalisza w latach 20. XX wieku. W 1984 
roku autor zwrócił się pisemnie do rodzeństwa Wiłkomirskich z konkretnymi 
pytaniami, dotyczącymi interesujących go zagadnień związanych głównie z bu-
downictwem instrumentów muzycznych w tym mieście. Wkrótce też przyszły do 
autora pytań dwie odpowiedzi.

List Kazimierza Wiłkomirskiego nosi datę „Warszawa 31.I.1984”. Z tego sa-
mego roku i miesiąca pochodzi list Marii Wiłkomirskiej, pisany także w War-
szawie, a datowany dzień wcześniej niż list jej brata Kazimierza - „Warszawa  
30 I 84“. List Kazimierza pisany był niebieskim długopisem, wypełniając w cało-
ści i obustronnie kartę białego papieru listowego o formacie A4. Natomiast Maria 
Wiłkomirska użyła koperty i papieru listowego w kolorze żółtym, pochodzących 
z tzw. papeterii, czyli popularnych w tym czasie w Polsce zestawów do korespon-
dencji, często o różnych kolorach i niekiedy wymyślnie zdobionych.  Niebieski 
długopis także posłużył autorce na wypełnienie papieru listowego treścią. 

Oba listy, a zwłaszcza obszerniejszy i zawierający więcej szczegółów list 
Kazimierza Wiłkomirskiego, okazały się ciekawymi i cennymi źródłami epi-
stolograficznymi. Autor artykułu mógł bowiem zweryfikować informacje ze-
brane z innych źródeł historycznych i literatury, z danymi zawartymi w listach 
Wiłkomirskich. 

Informacje o kaliskim stroicielu o nazwisku Peukert (Emil Juliusz Peukert, 
1880-1932)2, które zostały zebrane przez autora  m.in. w źródłach archiwalnych, 

1  Archiwum domowe Krzysztofa Rottermunda.
2  Zob. Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie 

Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2002), aneks.
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potwierdził Kazimierz Wiłkomirski, który być może znał go osobiście, pisząc: 
„W Kaliszu był czynny stroiciel nazwiskiem Peukert, zapewne spolszczony 
(niezupełnie) Niemiec. Mówiono o nim <Pojkert> i nie wiem, jaką pisownię mia-
ło jego nazwisko. Innych stroicieli nie pamiętam”.

Podobnie było z lutnikiem Ludwikiem Arnoldem (1863-1938)3, którego 
Wiłkomirski poznał osobiście, bywając zapewne w jego pracowni lutniczej, 
mieszczącej się wówczas przy ulicy Kościuszki 19. Informacje Wiłkomirskiego 
dotyczą m.in. pochodzenia Arnolda, a także budowanych przez niego instrumen-
tów. Zwłaszcza opis wyrobów kaliskiego lutnika, ich charakterystyczne cechy 
konstrukcyjne itp., są cenne, gdyż ukazują go jako nowatora, poszukującego 
własnych, indywidualnych dróg budowy skrzypiec i innych instrumentów lutni-
czych: „Lutnika nazwiskiem Arnold znałem. Widziałem nieraz wyrabiane przez 
niego skrzypce; miały dziwny kształt: były nieco węższe od normalnych i jakby 
trochę wydłużone. Natomiast nie widziałem żadnej wiolonczeli; podobno zro-
bił jedną, o której powiedział do mnie: <Latoś zrobiułem jednygu wieluncela> 
(sądząc z wymowy, był chłopskiego pochodzenia)“. Jak pisze dalej autor listu, 
Arnold miał syna skrzypka, którego w kaliskiej szkole muzycznej uczył Alfred 
Wiłkomirski (1873-1950), ojciec Kazimierza i Marii. Później, już po wojnie, 
w latach 40. i 50. grał on w orkiestrze operowej we Wrocławiu lub Gdańsku pod 
dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego. To nieznany dotąd epizod z dziejów rodzi-
ny Arnoldów, gdyż w historiografii muzycznej Kalisza było dotychczas trzech 
Arnoldów lutników: ojciec i jego dwóch synów. Okazuje się więc, że jeszcze 
jeden syn Arnolda seniora4 wybrał bardzo pokrewny zawód - muzyka instrumen-
talisty. Zapewne chodzi tu o Zygmunta Arnolda (ur. 1.04.1914), w latach 80. XX 
w. zamieszkałego w Opolu5. 

Niektóre informacje zawarte w liście Kazimierza Wiłkomirskigo, odzwier-
ciedlają trudne warunki materialne, w jakich żyła rodzina w czasie zamieszki-

3  Zob. Krzysztof Rottermund, „Lutnicy z Kalisza“, Ruch Muzyczny 22 (1986): 
26; K. Rottermund, Budownictwo, aneks; Beniamin Vogel, Instrumenty muzyczne 
w kulturze Królestwa Polskiego. Przemysł muzyczny w latach1815-1914 (Kraków: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980), aneks, tegoż Słownik lutników działających 
na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za 
granicą do 1950 roku (Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, 
wydanie 2: (Bydgoszcz: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2019).

4  Ludwik Arnold miał podobno 14 dzieci (informacje p. Wiktorii Stańczyk z Kalisza, 
ur. 1908, córki Ludwika Arnolda, udzielone autorowi w 1984 roku). 

5  Informacje Wiktorii Stańczyk (ibidem). Autor posiada świadectwo Zygmunta 
Arnolda ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Kaliszu, datowane na rok 1931. 
W roku szkolnym 1930/1931 Zygmunt Arnold uczęszczał do klasy IV, otrzymując ocenę 
bardzo dobrą w grze na skrzypcach kursu średniego, natomiast z zasad muzyki ocenę 
dobrą. Według informacji Wiktorii Stańczyk, Ludwik Arnold miał jeszcze jednego syna 
(kolejny brat Wiktorii Stańczyk), Michała Emila zwanego Jankiem, skrzypka i pianistę, 
zmarłego przedwcześnie w 1934 roku. 
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wania w Kaliszu. Świadczy o tym np.  wypożyczanie pianina z fabryki Fibi-
gera, którego cena zapewne była zbyt wysoka na jego zakup, czy to dla szko-
ły muzycznej, czy też prywatnie. Po prostu Wiłkomirskich nie było na to stać. 
W pierwszym tomie swoich Wspomnień, ich autor nie ukrywa zresztą ciężkich 
warunków i trudnych czasów, w jakich dane było im żyć podczas pobytu w Ka-
liszu; pisze nawet o zwykłej biedzie6. W swoim liście natomiast tak wspomina 
epizod z wypożyczaniem instrumentu: 

Arnold Fibiger w latach 20-tych już nie żył7; firmę prowadził jego syn Gu-
staw8. Mój ojciec, który był w latach 1921-27 dyrektorem szkoły muz. przy 
Kal. Tow. Muz., wynajmował od niego pianino. Każdego miesiąca zgłaszałem 
się do p. Gustawa F. i wpłacałem mu należność za wypożyczenie pianina. Pan 
F. odbierając pieniądze użalał się zawsze, że obecnie zarabia znacznie mniej niż 
przed wojną. To były jedyne okazje do naszych spotkań”. 

W początkach swego listu Kazimierz Wiłkomirski ocenił jakość i walory 
muzyczne instrumentów firmy Arnold Fibiger: „...fabryka fortepianów i pianin 
Arnolda Fibigera była bez wątpienia najlepszą w Polsce. Fabryka Małeckiego 
(zapewne warszawska?) produkowała bardzo złe instrumenty”. W innym miejscu 
Wikomirski pisze:

W budynku Tow. Muz. (obecnie Państw. Szkoły Muz. I i II stop.) było kil-
ka instrumentów Fibigera: b. dobry koncertowy fortepian w sali koncerto-
wej, który bardzo chwalili zarówno występujący w Kaliszu pianiści polscy  
(A. Michałowski, J. Turczyński, H. Melcer, P. Lewiecki, M. Trombini-Kazuro, 
J. Familier-Hepnerowa, Maria Wiłkomirska), jak i zagraniczni (Mikołaj Orłow, 
Claudio Arrau, Darius Milhaud). W klasach stały jeszcze dwa dobre fortepiany 
A. Fibigera; w pokoju artystycznym okropny fortepian Małeckiego“9. Wiko-
mirski, znając także z autopsji instrumenty z czasów powojennych produkowa-
ne w upaństwowionej fabryce Fibigerów pod nazwą Calisia, mógł je porównać 
z instrumentami budowanymi w okresie przed II i I wojną światową. Porów-
nanie to nie wychodzi na dobre instrumentom Calisii: „Obecne pianina i forte-
piany Calisia nie dorównują jakością fortepianom Arnolda Fibigera z przełomu 
XIX i XX wieku.  

6  Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia (Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
1971), passim.

7  Gustaw Arnold Fibiger (I) zmarł w Warszawie w 1915 roku. Pochowany został 
na kaliskim cmentarzu ewangelickim w rodzinnym grobowcu. Zob. Rottermund, 
Budownictwo, aneks.

8  Gustaw Fibiger (II), 1881-1926. Pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
ewangelickim w Kaliszu. Zob. Rottermund, Budownictwo. 

9  Wszystkie podkreślenia K. Wiłkomirskiego.
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Na moje pytanie, skierowane w liście do Kazimierza Wiłkomirskiego, a do-
tyczące ewentualnej znajomości wyrobów drugiej kaliskiej fabryki fortepianów 
– Bracia K. i A. Fibiger – Wikomirski odpowiedział krótko: „Z fortepianami 
z fabryki braci Fibigerów nie mieliśmy do czynienia”. Fabryka ta została zało-
żona w roku 189910, więc w latach 20. XX wieku, kiedy w Kaliszu przebywali 
Wiłkomirscy, funkcjonowała równolegle do fabryki Arnold Fibiger. Ta ostatnia 
jednak okazała się znacznie atrakcyjniejsza niż jej młodsza „siostra stryjeczna” 
(właściciele byli blisko spokrewnieni, ale zarazem skłóceni), a jej instrumenty 
lepsze i popularniejsze. O wyrobach firmy Arnold Fibiger pisała także pochlebnie 
Maria Wiłkomirska, młodsza siostra Kazimierza: 

...okres mojej bytności w Kaliszu (lata 1921-26) był okresem mojej wczesnej 
młodości. Oczywiście pamiętam doskonale fortepiany i pianina fabryki Fibi-
gera. Fortepian koncertowy stojący w sali koncertowej Szkoły Muzycznej był 
naprawdę doskonałym instrumentem, nie miał żadnych wad, ani – jeśli chodzi 
o brzmienie, - ani od strony czysto warsztatowej: idealnie równa klawiatura, 
dobra repetycja. 

Opinia ta pokrywa się więc z opinią Kazimierza o tym właśnie instrumencie. 
Wiłkomirska przypomina sobie także stroiciela Peukerta, o którym pisał również 
jej brat: „O ile pamiętam, fortepian ten był pod opieką pracownika nazwiskiem 
Pojkert”. Maria Wikomirska ćwiczyła w tym czasie na wypożyczonym instru-
mencie Fibigera: „Ja osobiście, nie mając również własnego instrumentu, korzy-
stałam z wynajmowanego pianina fabryki Fibigera, również bardzo dobrego”. 
Zarówno Maria, jak i Kazimierz Wiłkomirscy, podali w swoich listach adres ich 
przyjaciółki z tamtych lat, rodowitej kaliszanki i zarazem śpiewaczki Niny Ja-
roszowej (1899-1987), którą autor tych słów odwiedził w Kaliszu w 1984 roku, 
uzyskując także drobne informacje i opinie o życiu muzycznym miasta tamtej 
epoki. 

Komunikat niniejszy to jedynie bardzo skromny przyczynek, zarówno do 
biografii obojga wybitnych polskich muzyków, jak i do historii budownictwa 
instrumentów muzycznych w międzywojennym Kaliszu. Warto było go jednak 
przedstawić, gdyż na całokształt dziejów kultury prastarego miasta składały się 
również tego typu drobne epizody. 

10 Zob. Rottermund, Budownictwo, tegoż, „Rodzina Fibigerów i jej zasługi w rozwoju 
przemysłu muzycznego Kalisza, w: Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu, red. 
Tadeusz Krokos (Kalisz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Kaliszu, 2003), 
87-106.
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List Marii Wiłkomirskiej do Krzysztofa Rottermunda, 
datowany: Warszawa 30 I 84.Z archiwum domowego K. Rottermunda
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List Kazimierza Wiłkomirskiego do Krzysztofa Rottermunda, datowany: Warszawa 
31.I.1984.Z archiwum domowego K. Rottermunda
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DWA LISTY KAZIMIERZA I MARII WIŁKOMIRSKICH Z 1984 ROKU 
JAKO ŹRÓDŁO DO HISTORII ŻYCIA MUZYCZNEGO KALISZA 
W LATACH 20. XX WIEKU
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Arnold Fibiger, Gustaw Fibiger, Ludwik Arnold, Kazimierz Wiłkomirski, 
Maria Wiłkomirska, listy

STRESZCZENIE
Niniejszy komunikat dotyczy dwóch listów rodzeństwa Wiłkomirskich: Kazimie-

rza (1900-1995) i Marii (1904-1995), napisanych do Krzysztofa Rottermunda. Oba listy 
zawierają informacje o życiu muzycznym Kalisza w latach 20. XX wieku. W tym czasie 
ich autorzy mieszkali i działali właśnie w Kaliszu. Ze względu na ich zawartość fakto-
graficzną, listy stanowią źródło do dziejów kultury muzycznej miasta, związanej głównie 
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z budownictwem instrumentów muzycznych. Ich autorzy wspominają m.in. działającą 
w Kaliszu dużą i znaną fabrykę fortepianów Arnold Fibiger, oraz wypowiadają się na 
temat jakości produkowanych przez nią instrumentów. 

TWO LETTERS FROM KAZIMIERZ AND MARIA WIŁKOMIRSKI FROM 1984 
AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF THE MUSICAL LIFE OF KALISZ 
IN THE 1920S

KEYWORDS
Kalisz, history of musical culture, construction of musical instruments, Arnold Fibi-

ger, Gustaw Fibiger, Ludwik Arnold, Kazimierz Wiłkomirski, Maria Wiłkomirska, letters

SUMMARY
This note relates to two letters of the Wiłkomirski siblings: Kazimierz (1900-1995) 

and Maria (1904-1995), written to Krzysztof Rottermund. Both letters contain informa-
tion about the musical life of Kalisz in the 1920s. At that time, their authors lived and 
worked in Kalisz. Due to their factual content, the letters are a source for the history of the 
city’s musical culture, mainly related to the construction of musical instruments. Among 
the things that the authors mention is the large and well-known Arnold Fibiger piano fac-
tory operating in Kalisz, and they also discuss the quality of its instruments.


