
EDYTA PIETRZAK
Archiwum Państwowe w Kaliszu

ZESZYTY 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ NAUK NR 18 
PIĘĆSET LAT REFORMACJI 

NA ZIEMI KALISKIEJ 
KALISZ 2018

ISSN 1426-6547

ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W KALISZU 
W ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KALISZU

Początki ewangelicyzmu w Polsce przypadają na lata dwudzieste XVI w. 
Rzeczpospolita obojga narodów w tym okresie była państwem tolerancyjnym, 
gdzie na ogół zgodnie współżyli ze sobą przedstawiciele różnych nacji, wyznań 
i stanów. Rządząca wówczas szlachta popierała coraz otwarciej hasła reformacyjne 
i stała się bazą społeczną i siłą napędową reformacji1. Nauki Marcina Lutra, Jana 
Kalwina i Braci Czeskich objęły swym wpływem tereny Wielkopolski, Małopolski, 
Pomorza i Litwy. Znalazły swoich zwolenników również w Kaliszu i na ziemi 
kaliskiej, gdzie powstały zbory wyznaniowe, przy których zakładano wyznaniowe 
szkoły reformowane. W Kaliskiem powstały szkoły m.in. w Gołuchowie, Pleszewie, 
Kamieniu, Koźminku i Choczu. W połowie XVI w. w Kaliszu gmina innowierców 
posiadała zorganizowany zbór Braci Czeskich2. Na początku XVIII w. przybyło 
również do Kalisza wielu rzemieślników, kupców, fabrykantów, urzędników, wśród 
których było wielu luteran. Początkowo w wyjątkowych sytuacjach, protestanci 
korzystali z posługi duszpasterskiej w kościołach katolickich. W latach 1787-1788 
wynajmowali w ratuszu kaliskim pomieszczenia na dom modlitwy3. Po upadku 
Rzeczpospolitej i zajęciu w 1793 r. Kalisza przez wojsko pruskie podjęto szeroką 
akcję kolonizacyjną, sprowadzając do miasta niemieckich osadników rolnych 
i rzemieślników. W związku z tym, że byli oni głównie wyznania ewangelicko-
augsburskiego wystąpili do władz miasta o przyznanie im pomieszczenia do 
odprawiania obrzędów religijnych. Początkowo otrzymali izbę w kolegium 
pojezuickim. Dzięki dalszym staraniom 3 września 1795 r. kaliscy protestanci dostali 
koncesję na utworzenie oddzielnej jednostki administracyjnej Kościoła. W 1797 r., na 

1  Andrzej Tokarczyk, Ewangelicy polscy (Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1988), 
12-15.

2  Janina Neuls-Korniszewska, „Szkoły w okresie reformacji”, w: Dzieje Kalisza, red. 
Władysław Rusiński (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977), 215.

3  Sławomir Przygodzki, Kalisz wielokulturowy (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2012), 70.
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wniosek kolegium kościelnego i przy poparciu rządu pruskiego, arcybiskup Ignacy 
Krasicki, na mocy breve papieża Piusa VI, przekazał parafii opuszczony przez 
jezuitów kościół. Poświęcenia świątyni w obrządku ewangelicko-augsburskim 
dokonał drugi pastor Karl Michael Christian Sienell4. Pierwszym pastorem został 
przybyły z Piotrkowa Karl Friedrich Wedding Herzberg, który był również członkiem 
Konsystorza Kaliskiego5. Młoda parafia rozwijała się bardzo dynamicznie, świadczy 
o tym zatrudnienie trzeciego pastora Karla Bartscha6. Został on rektorem, powstałej 
w 1798 r., szkoły ewangelickiej. Parafia kaliska obejmowała swym zasięgiem 
również zbory luterańskie w Holędrach Dębskich, Koźminku7 i Opatówku. 

Pod koniec XVIII w. z Piotrkowa do Kalisza przeniesiono Okręgowy 
Konsystorz8, któremu podlegała kaliska gmina ewangelicka. Po włączeniu w 1807 r. 
Kalisza do Księstwa Warszawskiego, a później do Królestwa Polskiego parafia 
podporządkowana została Generalnemu Konsystorzowi Ewangelickiemu Królestwa 
Polskiego w Warszawie. 

W 1821 r. probostwo w Kaliszu objął Ernest Johann August von Modl, który 
w latach 1828-1860 pełnił również funkcję superintendenta diecezji kaliskiej oraz 
doradcy Konsystorza Kaliskiego9. W 1826 r. parafia nabyła dom przy ul. Piekarskiej, 
w którym zorganizowano plebanię i elementarną szkołę ewangelicką. W połowie 
XIX w. szkoła zatrudniała trzech nauczycieli. W 1858 r., na wniosek parafian 
kaliskich, Konsystorz zezwolił na odprawianie nabożeństw w języku polskim 
w pierwszą niedzielę każdego miesiąca oraz w okresie świąt. Po śmierci, w 1860 r., 
pastora Modla parafię objął Franz Johann Władysław Stockmann z Radomia10. 
W tym czasie przeprowadzono remont kościoła – wykonano elewację świątyni 
i zakupiono nowe organy. Jego pracę kontynuował pastor Jan Adam Haberkant11. 
M.in. wybudował kaplicę cmentarną, kontynuował remont kościoła i zainicjował 
remont domu parafialnego. 8 czerwca 1903 r. w Święto Trójcy Świętej odbyła się 
pierwsza konfirmacja w języku polskim, do której przystąpiło 14 dzieci. 

4  W latach 1795-1812 był drugim, a w latach 1812-1820 pierwszym pastorem. Eduard 
Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches 
Pfarrerbuch mit einen Anhang (Eging/ Niederbayern: Selbstverlag, 1967), 168.

5  Tamże, 104.
6  Był drugim pastorem i rektorem w Kaliszu w latach 1798-1810. Tamże, 55.
7  Od 14.01.1907 r. zbór luterański w Koźminku przynależał do gminy ewangelickiej 

w Prażuchach. Eduard Kneifel, Gemeinde Prażuchy. Zum 125jährigen Jubiläum der 
Gemeinde und zur Jahrhundertfeier der ev.-luth. Kirche am 27. August 1933. (Brzeziny: 
Libertas in Lodz, 1933) 25.

8  Tokarczyk, Ewangelicy, 73.
9  Kneifel, Die Pastoren, 137.
10  Był pastorem w parafii kaliskiej w latach 1860-1869, Superintendentem Kaliskiej 

Diecezji w latach 1861-1869 i Konsystorza od 1865 r. Tamże, 170.
11  Był pastorem w parafii kaliskiej w latach 1872-1905. Tamże, 100.
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W 1906 r. nowym pastorem wybrany został Edward Wende12. Podczas jego 
posługi  duszpasterskiej zwiększyła się ilość nabożeństw w języku polskim. 
Chór kościelny, założony w 1856 r. przez organistę Ernesta Schroetera, otrzymał 
statut stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane jako Kaliskie Stowarzyszenie 
Śpiewacze. W 1907 r. fabrykant Hugo Müller i Ludwik Hausmann założyli Kaliską 
Społeczność Chrześcijańską. W 1909 r., dzięki fundacji Emila Repphana i Joannie 
Kuning, został poświęcony Dom Miłości Boga i Bliźniego (dom starców). W 1903 r. 
wybudowano nowy dom parafialny przy ul. Niecałej, do którego przeniesiono m.in. 
elementarną szkołę ewangelicką. W okresie międzywojennym statut otrzymało 
Towarzystwo Młodzieży Ewangelickiej i Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo 
Śpiewacze. W 1930 r. w kościele zamontowano nowe dzwony, w miejsce 
zdemontowanych w czasie I wojny światowej przez Niemców. W 1938 r. Kaliskie 
Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze, dzięki ofiarności fabrykanta Teodora 
Müllera, otrzymało własną siedzibę13. 

W czasie II wojny światowej do Kalisza przybyło wielu obywateli niemieckich, 
z których część była wyznania luterańskiego. Niemieckie władze okupacyjne 
wyznaczyły mieszkańcom miasta trzy kościoły: dla Niemców ewangelików – 
kościół ewangelicki, dla Niemców katolików – kościół św. Józefa, a dla Polaków 
katolików – kościół św. Gotharda. W związku z zaistniałą sytuacją pastor Edward 
Wende zrezygnował ze swojej funkcji i wyjechał do Warszawy. Parafię objął 
Wiktor Maczewski z Sobiesęk. Pomimo trwającej wojny pastor remontował kościół 
m.in. zamontował organy14. Wojna nie oszczędziła również kaliskiej społeczności 
ewangelickiej, wielu parafian zginęło na frontach, w Katyniu, obozach zagłady 
czy zostało rozstrzelanych15. Po wojnie do Kalisza i swojej parafii powrócił pastor 
Edward Wende, który wraz z członkami rady parafialnej, organizował pomoc dla 
ewangelików oraz starał się o odzyskanie majątku parafii. Dzięki tym działaniom 
parafii zwrócono Dom Starców, w którym odbywały się nabożeństwa oraz dom 
parafialny. Nie odzyskano świątyni. W 1948 r. Konsystorz odwołał pastora Edwarda 
Wende, który opuścił Kalisz. W 1949 r. dokonano poświęcenia kaplicy w dawnym 
domu Społeczności Chrześcijańskiej. Uroczystości tej przewodniczył biskup Jan 

12  W latach 1902-1906 był wikariuszem w parafii kaliskiej, a w latach 1915-1936 
Superintendentem Diecezji Kaliskiej. Tamże, 180.

13  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu. Materiały do dziejów, oprac. Mirosława 
Lisiecka, Krzysztof Walczak; rys historyczny Andrzej Świdowski (Kalisz: Pro Libris - Labor, 
1995), 7-8.

14  Archiwum Państwowe w Kaliszu (dalej jako APK), Akta miasta Kalisza (dalej jako 
AmK), sygn. 492.

15  Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na 
ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo kaliskie (Warszawa: Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przy 
współudziale Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu, 1984) 52-53, 
APK, Sąd Grodzki w Kaliszu (dalej jako SGK), sygn. 420.
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Szeruda. Do 1951 r. parafia nie miała stałego duszpasterza. W tym roku pastorem 
wybrany został Jerzy Sachs, który obsługiwał również parafie i stacje kaznodziejskie 
w Turku, Ostrowie Wlkp., Sobiesękach, Starej i Nowej Kaźmierce, Prażuchach 
i Koźminku. Podczas jego posługi duszpasterskiej tradycją stały się nabożeństwa 
tygodniowe w Domu Starców i wizyty z chórem składane osobom starszym z okazji 
świąt. Po jego śmierci w 1977 r. funkcje administracyjne i duszpasterskie w parafii 
pełnili pastorzy: Edward Dietz, Tadeusz Raszyk, Andrzej Mendrok, Paweł Anweiler, 
Lech Macieszczak, Marek Izdebski, Marian Niemiec, Erwin Jurczok, Andrzej Banert, 
Krzysztof Rej i Michał Kühn. W latach 90. XX w. reaktywowane zostały Kaliskie 
Ewangelickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Społeczność Chrześcijańska. Na terenie 
domu parafialnego utworzono aptekę oraz otwarto w centrum miasta księgarnię 
ekumeniczną. Parafia otrzymała koncesję na prowadzenie radia ewangelickiego16.

Archiwalia obrazujące życie parafii kaliskiej przechowywane w Archiwum 
Państwowym w Kaliszu pochodzą z XIX-XX w. i początku XXI w. Ilustrują one 
działalność parafii oraz codzienne życie parafian, określając ich pozycję społeczną 
i finansową, a także ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnota 
ewangelicka odcisnęła silne piętno na historii Kalisza i regionu, a więc nie sposób 
pominąć materiałów dotyczących życia i działalności rodziny Repphanów, Karola 
Wilhelma Mehwalda, Karola Wilhelma Hindemitha, braci Müller czy rodzin 
Fibigerów i Fulde. Omawiane materiały podzielone zostały ze względu na ich 
wytwórcę tj. archiwalia wytworzone przez władze wyznaniowe, administrację 
ogólną i samorządową, instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, notariuszy), 
administrację specjalną, instytucje oświatowe oraz kolekcje i spuścizny osób 
prywatnych.

Najstarsze i najciekawsze materiały dotyczące parafii kaliskiej znajdują 
się w zespole archiwalnym Superintendent Ewangelicko-Augsburski Diecezji 
Kaliskiej17 (nr zespołu 1266) z lat 1828-1907. Zespół liczy 11 j.a. Zawierają one 
przepisy rządowe i konsystorskie, korespondencję, sprawy herrhutów, menonitów 
i baptystów, informacje nt. stanu parafii ewangelicko-augsburskich, kwestionariusze 
osobowe pastorów, akta szkoły wyznaniowej oraz domu modlitwy we wsi Brzozogaj 
(Brzozy) w powiecie słupeckim. Wśród nich znajdziemy dokumenty dotyczące stanu 

16  Parafia, 8-9.
17  W 1828 r. Mikołaj II, jako król polski, powołał wspólny konsystorz dla wyznań 

reformowanego i luterańskiego. Diecezja kaliska, utworzona w 1794 r., liczyła wtedy 
21 parafii, w 1849 r. 19 parafii i 13 filiał, a w 1901 r. 17 parafii i 4 filjał. W 1849 r. car 
zniósł generalny konsystorz dla obu wyznań i nadał każdemu z kościołów odrębne ustawy 
regulujące ich położenie prawne. Na czele diecezji stał superintendent mianowany przez 
namiestnika Królestwa Polskiego. Do jego kompetencji należało powoływanie duchownych, 
czuwanie nad czystością nauki, użytkowanie kościołów i zwoływanie synodów. Diecezja 
kaliska istniała do 1939 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie 
archiwalnym, oprac. Grzegorz Waliś (Kalisz: Archiwum Państwowe w Kalisz, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016), 477.
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rocznego parafii, w tym informacje na temat budżetu, obrządków religijnych, stanu 
moralności mieszkańców oraz stanu kościoła, kaplic, plebanii, domów modlitwy oraz 
szkoły ewangelickiej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu z 1855 r. 
W zespole znajdują się także dane statystyczne, z których możemy dowiedzieć się 
m.in. ile osób liczyła parafia w podziale na kobiety i mężczyzn, ile było chrztów, 
zgonów i zawartych ślubów, ile osób przyjęto z innych wyznań chrześcijańskich lub 
ilu ochrzczono starozakonnych. Z tych danych wynika, że parafia kaliska w 1855 r. liczyła 
645 rodzin i 2266 parafian18. Zachowały się akta stanu służby pastorów Diecezji 
Ewangelicko-Augsburskiej Kaliskiej, w tym: księdza Ernesta Johanna Augusta 
Modla, ur. 6 kwietnia 1794 r. w Poznaniu, proboszcza parafii kaliskiej w latach 1821-
1860, Superintendenta Diecezji Kaliskiej i doradcy Konsystorza Kaliskiego w latach 
1828-1860 oraz księdza Wilhelma Winklera, ur. 10 maja 1830 r. w Kaliszu, pomocnika 
Superintendenta Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu19. W aktach zawarte 
są informacje nt. ukończenia szkół, przebiegu życia zawodowego i otrzymywanego 
wynagrodzenia. Znajduje się również korespondencja pomiędzy Konsystorzem 
Ewangelicko-Augsburskim w Królestwie Polskim a Superintendentem Diecezji 
Ewangelicko-Augsburskiej Kaliskiej. Dotyczy ona m.in. obchodów 300-lecia 
Konfesji Ewangelickiej20, uczestnictwa Superintendenta księdza Jana Stockmanna 
w dyskusji nad projektem ustanowienia kasy wsparcia wdów i sierot po pastorach21 
czy obsadzania stanowisk, udzielania urlopów w Konsystorzu22.

Ciekawym źródłem do badań nad dziejami parafii kaliskiej są Akta stanu 
cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kalisz (nr zespołu 694) z lat 1808-
191623. Zespół archiwalny liczy 145 jednostki archiwalne (księgi). Wszystkie księgi 

18  APK, Superintendent Ewangelicko-Augsburski Diecezji Kaliskiej, sygn. 8, 230.
19  Tamże, sygn. 9, 1-3, 55-57.
20  Tamże, sygn. 6, 1-2.
21  Tamże, sygn. 2, 27-28.
22  Tamże, 39-113.
23  Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 

1808 r. jako konsekwencja wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych 
osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Kodeks Cywilny 
Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc, w wyznaniach 
chrześcijańskich, akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Duchowni, którzy pełnili 
funkcję urzędnika stanu cywilnego, najpierw mieli spełniać obrządek religijny, a następnie 
spisywać akt cywilny. Sam sposób prowadzenia rejestracji był taki sam dla wszystkich 
wyznań. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie 
(parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Nadzór nad księgami sprawował zarówno 
zwierzchnik kościelny, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 
1 stycznia 1868 r., do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny 
światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego. Na ziemiach 
byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 stycznia 1946 r. (z przerwa 
na okres okupacji hitlerowskiej). Archiwum, 425. W listopadzie 2018 r., w ramach scalania 
zespołów archiwalnych, Archiwum Państwowe w Poznaniu przekazało do APK Akta stanu 
cywilnego Parafii Ewangelickiej Kalisz z lat 1808-1874.
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przechowywane w Archiwum stanowią duplikaty. Były prowadzone w języku 
rosyjskim pismem ręcznym – cyrylicą. W obrębie roku zakładano jedną księgę, 
podzieloną na trzy części dotyczące kolejno: urodzeń, małżeństw i zgonów. Każda 
z ksiąg kończyła się spisem. Każdy akt ma formę opisową - daty, wiek rodziców, 
świadków i chrzestnych zapisywano słowami. Wszystkie daty podawano według 
dwóch porządków: kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego24. Z aktów można 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. W przypadku urodzeń podawano wiek, 
zawód, miejsce zamieszkania rodziców dziecka; imiona i nazwiska, wiek, zawód, 
miejsce zamieszkania świadków; a w przypadku ślubów informację o zawarciu 

24  Krystyna Bęcka „Dziewiętnastowieczne akta parafii św. Mikołaja w Kaliszu”, Rocznik 
Kaliski 39 (2013): 203-222.

Il. 1 Stan służby księdza Ernesta Johanna Augusta Modla, ur. 6 kwietnia 1874 r. w Poznaniu, proboszcza 
parafii kaliskiej w latach 1821-1860, Superintendenta Diecezji Kaliskiej i doradcy Konsystorza 
Kaliskiego w latach 1828-1860. AKP, Superintendent Ewangelicko-Augsburski Diecezji Kaliskiej, 
sygn. 9, 2
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intercyzy czy poprzednich małżeństwach jeżeli takowe były, informacje o dacie 
i miejscu zapowiedzi przedślubnych. Akta metrykalne są świetnym źródłem 
wiedzy, nieocenionym obiektem badań zarówno dla badaczy – regionalistów jak 
i genealogów. W księgach urodzeń odnajdziemy akty zwykłych obywateli, jak 
i zasłużonych dla miasta Kalisza i regionu kaliskiego: fabrykantów, drukarzy, 
architektów. Pojawiają się znane dla wszystkich kaliszan i nie tylko nazwiska: 
Repphan, Fibiger, Fulde, Hindemith. W księgach urodzeń zapisano akty m.in. Wilhelma 
Emila Fulde z 1877 r., syna Wilhelma i Marii z d. Fulde, który w 1903 r. po śmierci ojca 
przejął garbarnię na Przedmieściu Piskorzewskim25, Gustawa Figibera z 1881 r., syna 
fabrykanta fortepianów Arnolda i Berty z domu Neiman, późniejszego właściciela 
fabryki, konstruktora szeregu modeli pianin i fortepianów26 czy Alberta Waldemara 
Nestripke z 1887 r. syna Karola i Teresy z domu Reinstein, architekta powiatowego, 
zaangażowanego w odbudowę Kalisza po zniszczeniach 1914 r., projektanta budowli 
w stylu modernistycznym27. W księdze małżeństw z 1899 r. zapisano ślub fabrykanta 
sukienniczego Emila Karola Repphana z Henriettą Emmą Marią Jouin28. Był on 
również właścicielem cukrowni „Zbiersk”, członkiem Komitetów Obrachunkowych 
przy Oddziale Banku Państwa w Kaliszu oraz Banku Handlowego w Warszawie, 
komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej, prezesem dyrekcji Towarzystwa 
Kredytowego miasta Kalisza oraz współorganizatorem Kasy Pożyczkowej 
Przemysłowców Kaliskich (późniejsze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu). Dzięki 
aktom metrykalnym możemy śledzić koleje losów poszczególnych rodzin. I tak 
w księdze ślubów z 1880 r. zapisany został akt zawarcia małżeństwa przez Karolinę 
Ludwikę Matyldę Milke z właścicielem cukierni Karolem Rainholdem Fibigerem29, 
która już w następnym roku jako wdowa zawiera związek małżeński z jego bratem 
właścicielem cukierni i odlewni żeliwa Ottonem Rudolfem Fibigerem30. Akty zgonów 
dostarczają nam również ciekawych informacji do dziejów ewangelików. W księgach 
odnotowane zostały zgony: w 1889 r. Johanna Ernesta Alberta Reinsteina, kupca 
z Opatówka31, w 1890 r. Fryderyka Hintza, fabrykanta fortepianów, nauczyciela 
Gustawa Arnolda Fibigera32, w 1904 r. Fryderyka Wilhelma Rüdigera, diagnosty 
i terapeuty, syna właściciela majątku Góry33, w 1905 r. Jana Adama Haberkanta, 
proboszcza kaliskiego i nauczyciela religii w męskim gimnazjum kaliskim34 czy 
w 1909 r. Alfonsa Bruna (Bronisława) Teofila Hindemitha, syna drukarza i wydawcy 

25  APK, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kalisz, sygn. 93, 45, akt nr 90.
26  Tamże, sygn. 97, 27, akt nr 53.
27  Tamże, sygn. 103, 17, akt nr 34.
28  Tamże, sygn. 115, 87, akt nr 10.
29  Tamże, sygn. 96, 58, akt nr 4.
30  Tamże, sygn. 97, 76, nr aktu 28.
31  Tamże, sygn. 105, 79, akt nr 8.
32  Tamże, sygn. 106, 86, akt nr 57.
33  Tamże, sygn. 120, 82, akt nr 17.
34  Tamże, sygn. 121, 91, akt nr 40.
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Karola Wilhelma, adwokata przysięgłego, zmarłego we Wrocławiu35. Był jednym 
z założycieli siedmioklasowej Szkoły Handlowej.

Również w aktach metrykalnych parafii rzymskokatolickich znajdziemy materiały 
dotyczące ewangelików np. w Aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 
św. Mikołaja Kalisz (nr zespołu 691) znajdują się zapisy religijnych małżeństw 
m.in. fabrykanta fortepianów Aleksandra Fibigera z Anielą Witemberg z 1900 r.36, 
wspomnianego już Alfonsa Bruna Teofila Hindemitha z katoliczką Marią Przybylską 
z 1894 r.37 czy też Aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa 
Kalisz (nr zespołu 690) Henryka Edwarda Rudolfa Bieske z Kamillą Grocholską  
z d. Niedomańską z 1876 r.38. 

35  Tamże, sygn. 125, 72, akt nr 14.
36  APK, Aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Kalisz, sygn. 

62, 269, akt nr 32.
37  Tamże, sygn. 110, 242, akt nr 44.
38  APK, Aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz, sygn. 22, 

45, akt nr 29.

Il. 2 Akt zgonu Jana Adama Haberkanta, proboszcza kaliskiego zm. w 1905 r. w Kaliszu. Do Kalisza 
przybył w 1872 r. Kontynuował remont kościoła, dokonał remontu domu parafialnego, pracował jako 
nauczyciel religii w męskim gimnazjum kaliskim. APK, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Kalisz, sygn. 121, 91, akt nr 40



Edyta Pietrzak – Archiwalia dotyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu... 19

W zespole Akta parafialne z terenu województwa kaliskiego (nr zespołu 332) z lat 
1808-1946 zgromadzone zostały dowody do aktów stanu cywilnego, w tym dowody 
do aktów małżeństw zawartych w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu 
w 1829 r. i 1851 r. Znajduje się tutaj m.in. ogłoszenie zapowiedzi przedślubnych 
katolika Józefa Kailla z Czech i ewangeliczki Krystyny Fryderyki Rifferin w Parafii 
Tłokińskiej z 1827 r.39, pozwolenie Komisji Rządowej Wojny z 1826 r. wydane 
kapitanowi Korpusu Kadetów Józefowi Paprockiemu na „weyścia w związki 
Małżeńskie” z Henryettą Deegen40, wyciąg z 1826 r. z aktu ogłoszenia rozwodu między 
Krystyną z Rebszow Faistową i sukiennikiem Benjaminem Faistem z Kalisza41, odpis 
aktu zgonu Emilii Elżbiety Spiess z d. Wilhelm z 1851 r.42 czy wyciąg z 1850 r. aktu 
urodzenia z ksiąg religijno-cywilnych Kościoła Parafialnego Opatowskiego Karola 
Teodora Haake, syna Zygmunta Haake, sukiennika z Opatówka43. Jako ciekawostkę 
można przytoczyć pismo pastora ks. A. Modla, w którym opisuje sytuację dotyczącą 
zawarcia związku małżeńskiego przez ewangelika Ottona Schuberta z katoliczką 
Ludwiką Rutkowską. Proboszcz parafii Kanoników w Kaliszu chciał udzielić ślubu 
tylko pod warunkiem, żeby narzeczony „na łono Kościoła Katolickiego przeszedł, 
albo dzieci swoje w tym Kościele wychowywał”. Otto Schubert nie wyraził na to 
zgody i wymagał, na podstawie artykułu 194 Prawa o małżeństwach, aby ślub odbył 
się w jego kościele parafialnym tj. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i na dowód, 
że przeciw jego małżeństwu żadnych innych przeszkód nie ma przedstawił dwóch 
świadków44.  

Uzupełnieniem do archiwaliów wytworzonych przez władze wyznaniowe 
są materiały archiwalne administracji ogólnej i samorządowej. Są wśród nich 
akta Naczelnika Powiatu Kaliskiego (nr zespołu 1) z lat 1817-1866 [1867]45. 
W strukturze tego urzędu znajdował się Wydział Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. W zachowanych aktach tego wydziału znaleźć można: nominacje dla 
osób duchownych, beneficja i uposażenia kościołów, opłaty jura stolae, sprawy 
organizacyjne kościołów ewangelickich w Kaliszu i powiecie kaliskim, dokumenty 
szkół elementarnych. Odnajdziemy również dokumenty dotyczące spraw 

39  APK, Akta parafialne z terenu województwa kaliskiego, sygn. 370, 28.
40  Tamże, 45.
41  Tamże, 48.
42  Tamże, sygn. 371, 9-10.
43  Tamże, 15.
44  Tamże, 27.
45  Zgodnie z konstytucją z 27 listopada 1815 r. i postanowieniami Namiestnika  

z 16 stycznia i 3 lutego 1816 r. Królestwo Polskie dzieliło się na województwa, obwody 
i powiaty. Na czele powiatu stał komisarz, a później naczelnik. Do jego zadań należało 
czuwanie nad terminowym i dokładnym wykonywaniem zarządzeń władz, utrzymywanie 
porządku i bezpieczeństwa, ściganie przemytu i nadużyć, odpowiadał za stan dróg i mostów, 
pracę podległych urzędników administracyjnych oraz sprawował nadzór nad mieniem 
publicznym. Podlegały mu również urzędy municypalne i gminy wiejskie. Archiwum, 27-28.
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finansowych m.in. etaty dochodów i wydatków ewangelickiej parafii z lat 50. i 60. 
XIX w. zatwierdzone przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
w Warszawie, a później przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, protokoły objaśniające projekty budżetów parafii oraz listy debentów 
zalegających w opłacie składki posiłkowej46. Zachowała się korespondencja 
z Naczelnikiem Powiatu Kaliskiego dotycząca funduszy parafii. Przykładem są 
tu pisma: pastora A. Modla w sprawie funduszów parafii z 1837 r.47, Kolegium 
Kościelnego w sprawie egzekucji opłat od parafian dzierżawiących ławki w kościele 
z 1841 r.48 czy też kasjera kościelnego parafii kaliskiej Vettera z 1862 r. w kwestii 
wyegzekwowania zaległości od parafian na rzecz parafii49. Informacje na temat 
szkół ewangelickich w Kaliszu i powiecie kaliskim uzyskamy m.in. z pisma pastora  
A. Modla z 1842 r. dotyczącego szkoły ewangelickiej w Holędrach Dębskich, 
z którego dowiadujemy się kto jest nauczycielem, ile dzieci może uczęszczać 
do szkoły, o wysokości składek na szkołę50 czy też Protokołu tradycji wszelkiej 
własności szkoły ewangelickiej w Kaliszu z 1861 r. (dotyczył m.in. mianowania 
przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pastora  
ks. Jana Stockmanna opiekunem szkoły ewangelickiej w Kaliszu, finansów szkoły)51. 
Zachowały się również: rozkład składki na utrzymanie szkoły elementarnej 
ewangelickiej w Kaliszu, pisma dotyczące mianowania nauczycieli, przyznawanych 
im pensji. W zespole odnaleźć można informacje nie tylko na temat samej 
parafii i szkoły ewangelickiej, ale również dokumenty dotyczące ewangelików 
zamieszkujących powiat kaliski, uwzględniające ich zawody i kondycje finansowe. 
Zachowały się wykazy m.in.: rzemieślników gminy Kalisz sporządzony przez Wójta 
Gminy Kalisz w Dobrcu 8 grudnia 1844 r.52; księgarni, handlów antykwarskich, 
drukarni, litografii, sztycharni, składów nut muzycznych i rycin w powiecie kaliskim 
w 1845 r. (wymieniono m.in. drukarnię Wilhelma Hindemitha)53; fabryk i zakładów 
w mieście Koźminku za rok 184754; fabryk miasta Kalisza z 1848 r., wśród których 
wymienione są fabryka sukna Repphanów, fabryka sukna Jana Scholtza, czy 
garbarnia Karola Fulde55 oraz fabrykantów i rękodzielników z powiatu kaliskiego 
z 1852 r., w którym ujęci zostali m.in. bracia Repphan, Jan Scholtz, Adolf Gottlob 
Fiedler56. 

46  APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego (I), sygn. 160, 829-833.
47  Tamże, 80.
48  Tamże, 191-192.
49  Tamże, 1109.
50  Tamże, sygn. 680, 43-45.
51  Tamże, sygn. 160, 1082-1084.
52  Tamże, sygn. 597, 28-37.
53  Tamże, sygn. 208, 83-89.
54  Tamże, sygn. 597, 532.
55  Tamże, sygn. 601, 14, 15, 37.
56  Tamże, sygn. 596, 229-254.
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Kolejnym zespołem, w którym możemy znaleźć informacje nt. ewangelików jest 
Kaliski Zarząd Powiatowy (nr zespołu 321) z lat [1864] 1867-191457. W ramach 
zespołu zachowały się m.in. akta Wydziału Administracyjnego, który sprawował 
nadzór nad duchowieństwem i jego majątkami oraz akta Wydziału Miejskiego, 

57  Ukaz carski z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym ustanawiał 
nowy podział terytorialny i nową organizację administracji w Królestwie Polskim. Zarząd 
nad gubernią powierzono gubernatorowi i podlegającemu mu rządowi gubernialnemu jako 
organowi administracji ogólnej. Zarząd nad powiatem powierzono naczelnikowi powiatu, 
któremu podlegał urząd (zarząd) powiatowy. Naczelnik sprawował władzę administracyjno-
policyjną na szczeblu powiatu, dbając o zachowanie ogólnego porządku, bezpieczeństwa 
i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i podległych 
urzędach. Dokonywał rewizji magistratów, urzędów gminnych i szpitali, podlegała mu 
również straż ziemska. Archiwum, 29.

Il. 3 Pismo z 1837 r. pastora A. Modla do Komisarza Obwodu 
Kaliskiego w sprawie funduszów parafii. APK, Naczelnik 
Powiatu Kaliskiego, sygn. 160, 80



Artykuły22 

w gestii którego znajdowały się sprawy wyznaniowe i kościelne, statystyka 
ludnościowa i przemysłowa, szkolnictwo podstawowe. Podobnie jak w przypadku 
akt Naczelnika Powiatu Kaliskiego tutaj również można znaleźć materiały 
dotyczące działalności parafii, jej finansów oraz organizacji akcji charytatywnych. 
Zachowały się m.in. sprawozdania z wydatków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Kaliszu i kasy kościelnej pastora księdza Jana Adama Haberkanta za 1895 r.58, 
projekty budżetu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu na lata 1907-1909 
oraz na lata 1913-1915 potwierdzone przez Naczelnika Powiatu Kaliskiego, Kaliski 
Urząd Gubernialny i Warszawski Ewangelicko-Augsburski Konsystorz59, wykazy 
członków parafii kaliskiej opłacających składki m.in. na rok 1907 r.60. W zespole 
znajdują się dokumenty dotyczące szkół, w tym szkoły ewangelickiej w Kolonii 
Dębe z 1879 r.61 czy uposażenia kantora ewangelickiego w Karolewie Starym z 1891 r.62. 
Można również znaleźć informacje na temat organizowanych w 1914 r. imprez 
charytatywnych tj. organizacji majówki na Pólku przez Towarzystwo Śpiewacze 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej czy majówki dla dzieci na Zawodziu urządzonej 
przez pastora Edwarda Henryka Wende63.

W zespole archiwalnym Naczelnik Powiatu Kaliskiego (nr zespołu 2) z lat 
1914-1918 [1919]64, w aktach Wydziału spraw kościelnych zachowały się 
dokumenty dotyczące parafii ewangelickiej, w tym stanu liczebnego parafian, spraw 
finansowych i budżetu65. Znajdują się także informacje przesyłane do Naczelnika 
Powiatu Kaliskiego przez pastora parafii kaliskiej Edwarda Wende z 1916 r. na 
temat organizowanego zebrania parafian w sprawie budżetu na lata 1915-1918 
i budowy przytułku66 czy Kolegium Kościelnego z 1917 r. dotycząca legatów na 
rzecz gminy ewangelickiej zapisanych przez parafian, m.in. fabrykanta Ferdynanda 
Nitzsche z Opatówka na biednych, przebywających w domu starców67. Zachowała 
się korespondencja dotycząca legatu fabrykanta Emila Repphana na rzecz budowy 
szkoły i szpitala w Kaliszu68.

58  APK, Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 427, 310-323.
59  Tamże, sygn. 428, 104-108, sygn. 429, 14-20.
60  Tamże, sygn. 428, 141-166.
61  Tamże, sygn. 342, 57-59.
62  Tamże, sygn. 343, 45-48.
63  Tamże, sygn. 711, 641, 811.
64  Po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 r. Kalisz zajęty został przez wojsko 

niemieckie. Powstał urząd powiatowy, który obejmował powiat kaliski i turecki. Dzielił 
się na wydziały: gospodarczy, paszportowy, spraw komunalnych, podatkowy, karny, 
spraw kościelnych, spraw stemplowych, wojskowo-aprowizacyjny, budowlano-policyjny 
i budowlany. Na czele powiatu stanął Naczelnik, któremu podlegał również lekarz powiatowy, 
weterynarz i inspektor szkolny. Archiwum, 30-31.

65  APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego (II), sygn. 290, 1, sygn. 295, 26. 
66  Tamże, sygn. 296, 46.
67  Tamże, 73.
68  Tamże, sygn. 38.
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Zespół archiwalny Starostwo Powiatowe w Kaliszu (nr zespołu 3) z lat 1918-
193969 zawiera dokumenty finansowe parafii, w tym projekt do etatu dochodów 
i wydatków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu na lata 1919-1921, 
potwierdzony przez Starostwo Kaliskie, Konsystorz Ewangelicko-Augsburski 

69  W 1919 r. utworzono Starostwo Powiatowe w Kaliszu jako władzę administracji 
ogólnej I instancji w powiecie. Do jego kompetencji należały sprawy: wojskowe, 
związków i stowarzyszeń, kosztów leczenia, bezpieczeństwa publicznego, wyznaniowe, 
opieki społecznej, ochrony pracy, aprowizacyjne, zdrowotności publicznej, przemysłowe 
i handlowe, ochrony i popierania rolnictwa, weterynaryjne, polowania i rybołówstwa, 
budownictwa lądowego, wodnego, dróg kołowych, pomiarów i ruchu turystycznego, 
ewidencja ludności, nadzór nad prasą i widowiskami, sprawy odnoszące się do posiadania, 
noszenia i handlu bronią i amunicją oraz wszelkie sprawy administracji państwowej, które 
nie zostały przekazane innym organom państwowym lub samorządowym. Archiwum, 32-33.

Il. 4 Informacja o połączeniu się kaliskiego Towarzystwa Śpiewaczego i chóru 
kościelnego i utworzeniu Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego 
w 1921 r. APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu (1918-1939), sygn. 61, 35
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Warszawski i zatwierdzony przez ministra70, protokół z walnego zebrania gminy 
ewangelickiej z 1934 r. dotyczącego sprawozdania rachunkowego za 1933 r., 
ustalenia nowego budżetu, wyborów członków Dozoru Kościelnego71 czy rozkład 
podatku kościelnego od parafian Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Kaliszu na 
1935 r.72. W zespole znajdziemy informacje na temat Ewangelickiego Towarzystwa 
Śpiewaczego w Kaliszu, w tym o połączeniu się kaliskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego z chórem kościelnym i utworzeniu Kaliskiego Ewangelickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego w 1921 r.73, wykazy członków Zarządu i listy członków 
z lat 1929-193674. Zachowały się również dokumenty z lat 30. XX w. dotyczące 
Towarzystwa Młodzieży Ewangelickiej w Kaliszu, m.in. wykazy członków Zarządu 
i lista członków oraz protokół z zebrania75.

W zespole Wydział Powiatowy w Kaliszu (nr zespołu 11) z lat 1918-193976 
zachowały się akta dotyczące spraw finansowych parafii ewangelickiej: budżet Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu na lata 1919-1921 przesłany do zatwierdzenia 
Komisarzowi Powiatu Kaliskiego77, pisma w sprawie zwrotu kosztów utrzymania 
biednych osób w przytułku ewangelickim w Kaliszu w latach 1916-191978. 

Najstarszymi dokumentami w Aktach miasta Kalisza (nr zespołu 19) z lat [1783] 
1809-1950 [1998]79 dotyczącymi ewangelików są akta nadania fabrykantowi wełny 
Wilhelmowi Meyerowi (Majerowi) placów szpitalnych, na których stał dawniejszy 
teatr i zabudowania proboszczowskie przyległe do fabryki Repphanów na budowę 

70  APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 56, 1-7.
71  Tamże, sygn. 212, 1-1v, 3.
72  Tamże, 126-130.
73  Tamże, sygn. 61, 35.
74  Tamże, sygn. 148, 237-245. 
75  Tamże, sygn. 213, 1-3, 24-31, 33-40, 90-95.
76  Wydział Powiatowy w Kaliszu powołany został do życia w 1919 r. jako organ 

wykonawczy sejmiku powiatowego. Wydział przygotowywał sprawy będące przedmiotem 
obrad sejmiku, decydował we wszystkich sprawach niewymagających jego uchwał, określał 
sposoby wykonania uchwał sejmiku, wykonywał czynności poruczone przez administrację 
rządową oraz sprawował władzę dyscyplinarną nad pracownikami powiatowego związku 
komunalnego. Archiwum, 42-43.

77  APK, Wydział Powiatowy w Kaliszu, sygn. 121, 10-14.
78  Tamże, 57-101.
79  Przechowywane przez Archiwum akta miasta Kalisza sięgają końca XVIII w. 

Z XIX w. zachowały się akta dotyczące funduszy szpitala miejskiego, dzienniki podawcze 
i korespondencja; z okresu międzywojennego - akta personalne, akta stowarzyszeń 
i związków, preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, wykaz nieruchomości 
miejskich, szpitala miejskiego, akta budowlane, Komitetu Rozbudowy m. Kalisza, regulacji 
i rozbudowy miasta oraz książki i karty meldunkowe; z okresu okupacji hitlerowskiej - akta 
Nadprezydenta Miasta Kalisza jako Zwierzchnika Policji Miejscowej; z okresu 1945-1950 
– protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, budżety, sprawozdania, akta znacjonalizowanych 
przedsiębiorstw i spółdzielni, akta budowlane, Komitetu Rozbudowy m. Kalisza, regulacji 
i rozbudowy miasta oraz książki i karty meldunkowe. Archiwum, 78-79.
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fabryki z 1820 r.80. W zespole znajduje się dokumentacja budowlana nieruchomości 
należącej do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, w tym korespondencja w sprawie 
postawienia nowego parkanu i otynkowania parkanu murowanego otaczającego 
cmentarz81, wykonania robót budowlanych na posesji przy ul. Piekarskiej nr 
10 należącej do parafii82 czy wniosek pastora Wiktora Maczewskiego z 1943 r. 
o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowych w kościele Parafii Ewangelicko-

80  APK, AmK, sygn. 4193.
81  Tamże, sygn. 507, 10.
82  Tamże, sygn. 491, 8-9.

Il. 5 Wniosek pastora Maczewskiego z 1943 r. o wyrażenie zgody 
na wykonanie prac remontowych w kościele Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Kaliszu. APK, Akta miasta Kalisza, sygn. 492, 2
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Augsburskiej w Kaliszu83. Zachowały się również akta budowlane nieruchomości 
osób prywatnych w tym przedsiębiorców kaliskich Edmunda Gaede, rodzin: 
Fibigerów, Müllerów czy Weigtów oraz obiektów użyteczności publicznej m.in. 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy i przebudowy Fabryki Fortepianów 
Braci Karola i Aleksandra Fibigerów, Kaliskiej Manufaktury Pluszu i Aksamitu. Są 
również teczki znacjonalizowanych przedsiębiorstw m.in. firmy „Arnold Fibiger” 
Fabryka Fortepianów i Pianin Spółka Akcyjna w Kaliszu. W zespole znajdują się akta 
personalne Magistratu miasta Kalisza, w tym służby pracownika miejskiego doktora 
Alfreda Dreschera Naczelnego Lekarza Szpitala św. Trójcy84. Wśród dokumentacji 
ewidencyjnej ludności miasta Kalisza zachowały się karty meldunkowe m.in. 
Gustawa Arnolda Fibigera, syna Gustawa Fibigera, właściciela fabryki fortepianów, 
który po wojnie był dyrektorem upaństwowionej fabryki noszącej nazwę „Calisia”; 
Edwarda Wilhelma Dreschera, znanego lekarza, chirurga dziecięcego i deontologa, 
który walczył w wojnie obronnej w 1939 r., podczas powstania warszawskiego 
prowadził szpital powstańczy; Ludwika Müllera, współwłaściciela Pluszowni, brata 
Hugo i Wilhelma Müllerów, właścicieli Bielarni czy Edmunda Gaede, przemysłowca, 
właściciela Kaliskiej Manufaktury Pluszu i Aksamitu. W zachowanych książkach 
meldunkowych mieszkańców Kalisza odnajdziemy dane osobowe poszczególnych 
osób, tj. daty i miejsca urodzenia, imiona rodziców, wykonywany zawód, kiedy 
i skąd przybył do Kalisza lub dokąd wyjechali. 

Podobne informacje uzyskamy z Ksiąg ludności stałej, rejestry mieszkańców 
i księgi kontroli ruchu ludności powiatu kaliskiego (nr zespołu 53) z lat 1841-195185. 
Księgi te są nieocenionym źródłem do badań genealogicznych. Znajdziemy w nich 
informacje o ewangelikach zamieszkałych m.in. w Opatówku np. rodzinach piekarza 
Karola Dreszera, rolnika Adolfa Juliusza Fajchta czy sukiennika Karola Kollera86. 

Kolejną grupą materiałów archiwalnych stanowiących bogate źródło do 
dziejów ewangelików kaliskich są akta instytucji wymiaru sprawiedliwości. Przede 
wszystkim należy wspomnieć o Księgach i aktach hipotecznych sądów w Kaliszu 
(nr zespołu 1201) z lat 1808-201687. Znajdziemy w nich kontrakty kupna-sprzedaży 

83  Tamże, sygn. 492, 2-3.
84  Tamże, sygn. 127.
85  Pierwsze unormowania prawne dotyczące ewidencji ludności pochodzą z czasów 

Księstwa Warszawskiego Królestwa Polskiego. W oparciu o instrukcję z 1861 r. prowadzono 
księgi meldunkowe do końca 1931 r. Od następnego roku do końca lat 50. XX w. ewidencję 
ludności prowadzono w oparciu o: rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o ewidencji 
i kontroli ruchu ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 października 
1930 r. o meldunkach i księgach ludności, instrukcję Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 
listopada 1930 r. o prowadzeniu rejestru mieszkańców oraz rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności. Archiwum, 139-140.

86  APK, Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców i księgi kontroli ruchu ludności 
powiatu kaliskiego, sygn. 409.

87  Księgi hipoteczne zakładano dla większych nieruchomości w wydziałach hipotecznych 
sądów okręgowych, dla mniejszych nieruchomości akta hipoteczne przy sądach pokoju. 
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nieruchomości, wydzierżawiania gruntów, m.in. kontrakt kupna-sprzedaży 
nieruchomości zawarty pomiędzy Johannem Cantusem v. Jaskulskim i farbiarzem 
Dawidem Krzysztofem Schnerrem z 1804 r.88, kontrakt wieczystej dzierżawy Młyna 
Rządowego w Kaliszu zawarty między Izbą Administracyjną Dóbr Narodowych 
a braćmi Janem i Beniaminem Repphanami z 1817 r.89, akt sprzedaży placu przy 
al. Józefiny, należącego do zmarłej Karoliny Sienel z d. Birum z 1834 r.90. Dużą 
wartość badawczą przedstawiają testamenty. W księgach zachowały się ostatnie 
wole m.in. pastora Michała Christiana Sienela i jego żony Karoliny z d. Birum 
z 1797 r. nadesłany do kancelarii Franciszka Bajera w 1822 r.91, Joanny Zuzanny 
z d. Breite Mehwald, wdowy po drukarzu Karolu Wilhelmie Mehwaldzie z 1846 r.92 
czy Dawida Krzysztofa Schnerra – protoplasty kaliskiego przemysłu farbiarskiego 
z 1846 r.93. Odnajdziemy również informacje pomocne przy tworzeniu drzew 
genealogicznych przemysłowców kaliskich. Znajdują się tutaj odpisy aktów 
urodzeń, małżeństw i zgonów. Wymienić można akty zgonów: fabrykanta Jana 
Baltazara Repphana zmarłego w Kaliszu w 1819 r.94, Karoliny Sienel, wdowy po 
pastorze Michale Christianie Sienelu, zmarłej w Kaliszu w 1826 r.95, majstra stolarza 
Ernesta Wilhelma Koya z 1846 r.96, lekarza i radcy stanu, jednego z założycieli 
Towarzystwa Lekarskiego Aleksandra Hindemitha z 1897 r.97 i jego żony Julii 
Henrietty Hindemith z d. Siecknell z 1911 r.98 oraz akty urodzeń: Karola Jerzego 
Scholtze urodzonego w Warszawie w 1833 r.99, Julii Henrietty Sieckell z 1841 r. 
urodzonej w Dorpacie100. W zespole znajdują się także informacje nt. parafii 
kaliskiej, w tym akt nabycia nieruchomości w Kaliszu przez Parafię Ewangelicko-
Augsburską w Kaliszu, reprezentowaną przez pastora Edwarda Wende z 1912 r.101 
czy akt notarialny dotyczący wspólnego korzystania z zachodniej szczytowej ściany 
frontowej domu parafii i kanalizacji ściekowej, zawarty przez pastora ks. Edwarda 
Wende i członków Kolegium Kościelnego z Marcinem i Janiną małż. Szmigelskimi 
z 1922 r.102.

Księga hipoteczna służyła ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Zbiór dokumentów 
zawierał dokumenty, na podstawie których dokonywano wpisów w księdze umów. Archiwum, 
373.

88  APK, Księgi i akta hipoteczne sądów w Kaliszu, sygn. 262, dowody do księgi, 8.
89  Tamże, sygn. 126, dowody do księgi, 14-20.
90  Tamże, sygn. 241, dowody do księgi, 21-22.
91  Tamże, 9-14.
92  Tamże, 55-57.
93  Tamże, sygn. 262, dowody do księgi, 20-29.
94  Tamże, sygn. 265, dowody do księgi, 16.
95  Tamże, sygn. 241, dowody do księgi, 20.
96  Tamże, sygn. 1913, dowody do księgi, 19.
97  Tamże, sygn. 241, dowody do księgi, 95.
98  Tamże, 111.
99  Tamże, sygn. 265, dowody do księgi, 74.
100  Tamże, sygn. 241, dowody do księgi, 102.
101  Tamże, sygn. 3523, część III, 1-6.
102  Tamże, 20-24.
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Ciekawe materiały archiwalne znajdują się w aktach notariuszy powiatu kaliskiego 
z lat 1808-1951103. Są one niezastąpionym źródłem do szeroko rozumianych badań 
społeczno-gospodarczych. Znajdziemy tam intercyzy przedślubne, m.in. umowę 

103  Notariat został ustanowiony w 1808 r. wraz z wprowadzeniem w Księstwie 
Warszawskim Kodeksu Napoleona, który wymagał dla wielu czynności prywatno-prawnych 
formy aktu notarialnego. Większość akt notarialnych dotyczy umowy kupna-sprzedaży 
nieruchomości i ruchomości, zaciągania pożyczek, darowizn, pełnomocnictw, podziałów 
majątku, testamentów, intercyz przedślubnych, czy zawierania spółek. APK w swoim zasobie 
posiada 67 zespołów archiwalnych notariuszy kaliskich. Archiwum, 374-376.

Il. 6 Testament pastora Michała Christiana Sienela i jego 
żony Karoliny z d. Birum z 1797 r. nadesłany do kancelarii 
Franciszka Bajera w 1822 r. APK, Księgi i akta hipoteczne 
sądów w Kaliszu, sygn. 241, 15
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dotyczącą „majątku teraźniejszego i dorobkowego”, zawartą pomiędzy Fryderykiem 
Hintzem, fabrykantem fortepianów i wdową Karoliną Knappe z d. Tahn z 1870 r.104. 
Sporządzano szereg zapisów w sprawach kupna-sprzedaży, np. akt zawarty 
pomiędzy Janem i Michałem braćmi Żupańskimi, kupcami z Poznania a Karolem 
Wilhelmem Mehwaldem z Kalisza z 1819 r., dotyczący odstąpienia 54 beczek wina 
węgierskiego zakupionego przez Teodora Żupańskiego, kupca z Poznania w 1798 r. 
od Stefana Pawowskiego, kupca z Miszkolca (Królestwo Węgier)105. W księgach 
notarialnych odnajdziemy umowy zawarcia spółek, m.in. zawiązania spółki akcyjnej 
pod nazwą „Wilhelm i Hugo Bracia Müller” Merceryzownia, Bielarnia, Farbiarnia, 
Wykończalnia i Tkalnia w Kaliszu z 1928 r.106. Są również akty regulujące sprawy 
spadkowe, testamenty i inwentarze pośmiertne. Wymienić tu można: testament 
fabrykanta sukna Beniamina Repphana z Kalisza z 1830 r.107 oraz spis inwentarza 
sporządzonego po jego śmierci z 1832 r.108, inwentarz pozostałości po Joannie 
Charlotcie z d. Breite Hindemith, żonie drukarza Karola Wilhelma Hindemitha 
z 1852 r.109, inwentarz majątku po Edwardzie Magnusie Fiedlerze – właścicielu 
fabryk w Oedernau, Falkenau w Państwie Saskim i Fabryki Sukiennej w Opatówku, 
zmarłego w Dreźnie w 1864 r.110 czy akt notarialny dotyczący sprawy spadkowej 
po śmierci Fryderyki Bogumiły Scholtz z d. Repphan, żony Karola Scholtza, 
współwłaściciela fabryki sukna w Kaliszu z 1866 r.111.

Archiwalia sądowe są cennym źródłem do badań naukowych, genealogicznych 
i własnościowych. Znaleźć tam możemy akta spraw testamentowych, spadkowych, 
opiekuńczych, kuratelarnych, o sprostowanie akt stanu cywilnego, odtworzenie 
aktów metrykalnych, dyplomów czy dotyczące uznania za zmarłego lub zaginionego 
oraz stwierdzenia aktu zgonu. W aktach Sądu Obwodowego w Kaliszu (nr zespołu 
88) z lat [1922] 1939-1945112 zachowały się akta m.in. spraw testamentowych Rafała 
Waldemara Stiltera z Kalisza113 i kupca Edwina Hinza z Kalisza114, spraw spadkowych 

104  APK, Notariusz Kulesza Fabian w Kaliszu, sygn. 14, nr aktu 429.
105  APK, Notariusz Leszczyński Jan w Kaliszu, sygn. 2, akt nr 401.
106  APK, Notariusz Bruśnicki Feliks w Kaliszu, sygn. 96, akt nr 1685.
107  APK, Notariusz Bajer Franciszek w Kaliszu, sygn. 15, akt nr 10.
108  Tamże, sygn. 16, akt nr 40.
109  APK, Notariusz Wojciechowski Nepomucen w Kaliszu, sygn. 14, akt nr 170.
110  APK, Notariusz Rościszewski Stanisław w Kaliszu, sygn. 11, akt nr 61.
111  APK, Notariusz Kowalski Teofil w Kaliszu, sygn. 5, akt nr 221.
112  Organizacja sądów powszechnych na terenach włączonych w 1939 r. do III Rzeszy 

(tzw. Kraj Warty) wzorowana była na strukturze sądów niemieckich, a opierała się na 
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 26 listopada 1940 r. Do kompetencji Sądu 
Obwodowego w Kaliszu jako sądu I instancji należały sprawy cywilne i karne o mniejszym 
znaczeniu. Działalność sądu ustała wraz zakończeniem okupacji w styczniu 1945 r. 
Archiwum, 344.

113  APK, Sąd Obwodowy Kalisz, sygn. 106.
114  Tamże, sygn. 30.



Artykuły30 

po zmarłej Eleonorze Matyldzie Wandzie Betting z Kalisza115 i przemysłowcu 
kaliskim Aleksandrze Fibigerze116. Sąd Grodzki w Kaliszu (nr zespołu 1180) z lat 
[1933] 1945-1950 [1965] i Sąd Powiatowy w Kaliszu (nr zespołu 1351) z lat 117 
znajdują się m.in. akta spraw o stwierdzenie zgonów członków ruchu oporu 
aresztowanych przez Gestapo i straconych w lasach skarszewskich w styczniu 1945 r. 
inż. Jerzego Ottona Dreszera z Kalisza118, Henryka-Mariusza Fuldego z Kalisza119 
czy Konrada Wünsche z Opatówka120. 

Wśród akt administracji specjalnej na uwagę zasługuje zespół Kontrola 
Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu (nr zespołu 1267) z lat [1642] 1816-
1867 [1902]121. Podobnie jak w poprzednim omawianym zespole znajdują się tam 
akty notarialne, m.in. sporządzony w kancelarii ziemiańskiej rejenta Stanisława 
Rościszewskiego w 1855 r. pomiędzy drukarzem Karolem Wilhelmem Hindemithem 
i jego żoną Klarą z d. Fikert dotyczący przekazania połowy nieruchomości w Kaliszu 
żonie w dowód „wdzięczności za jej ku niemu przywiązanie i pieczołowitość”122. 

W aktach Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego 
(nr zespołu 219) z lat 1805-1873123 znajdziemy protokoły z posiedzenia Rady 

115  Tamże, sygn. 131.
116  Tamże, sygn. 150.
117  Sąd Grodzki w Kaliszu rozpoczął działalność prawdopodobnie w marcu 1945 r. 

Rozpatrywał sprawy cywilne, karne i wieczysto-księgowe. Składał się z pięciu sędziów, 
z których jeden sprawował kierownictwo Sądu. W pierwszych latach w orzecznictwie 
Sądu dominowało rozpatrywanie wniosków o przywrócenie posiadania mienia ruchomego 
i nieruchomego, stwierdzenie zgonu osób, dla których nie zostały sporządzone akty zgonu, 
uznanie za zmarłych osób zaginionych podczas wojny i stwierdzenie praw spadkowych. 
Działalnością swoją Sąd obejmował miasto Kalisz i powiat kaliski. Był przypisany do 
obszaru działalności Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
Kaliski Sąd Grodzki zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 1950 r. W 1951 r. 
jego zadania przejął Sąd Powiatowy w Kaliszu, który działał do 1975 r. Edyta Pietrzak, 
Notatka informacyjna do inwentarza zespołu nr 1180 Sąd Grodzki w Kaliszu [1933] 1945-
1950 [1965] (Kalisz, 2015), 2.

118  APK, SGK, sygn. 420.
119  Tamże, sygn. 11.
120  APK, Sąd Powiatowy w Kaliszu, sygn. 1341.
121  Kontrola skarbowa przy wojewódzkim trybunale cywilnym w Kaliszu została 

utworzona na mocy uchwały Namiestnika Królestwa Polskiego z 17 grudnia 1816 r. Jej 
zadaniem była kontrola stempla kolateralnego (opłaty ze spadków) oraz wszelkich dochodów: 
stemplowych, z poboru kosztów sądowych, z kar z orzeczeń sądów cywilnych i karnych, 
pochodzących z oszczędności, manipulacji depozytowych, sukcesji bezdziedzicznych 
przypadłych skarbowi oraz opłat pobieranych przez notariuszy i adwokatów. Archiwum, 316.

122  APK, Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 41, 2-3.
123  W Królestwie Polskim powołano do życia w 1817 r. przy komisjach wojewódzkich 

utworzono rady dozorcze szczegółowe, które pełniły bezpośredni nadzór nad szpitalami, 
natomiast administrację w nich powierzono burmistrzom, wójtom gmin i proboszczom. 
W 1832 r. rady dozorcze szczegółowe zniesiono tworząc rady szczegółowe przy każdym 
zakładzie dobroczynnym. Rady opiekuńcze powiatowe sprawowały opiekę i nadzór nad 
szpitalami i domami schronienia i innymi zakładami dobroczynnymi w powiecie oraz nad 
dozorami parafialnymi i bożniczymi. Funkcje rady powiatowej spełniała w każdym powiecie 
rada szczegółowa szpitala powiatowego. Archiwum, 324-325.
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Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego (w latach 30.-40. XIX w. 
w radzie pracowali m.in. pastor August Modl i fabrykant Karol Scholtz) czy pismo 
Głównej Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych z 1867 r. dotyczące nominacji 
dr. Aleksandra Hindemitha na lekarza Szpitala św. Trójcy w Kaliszu124.

124  APK, Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego, sygn. 50, 1-1v.

Il. 7 Pismo Głównej Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych 
z 1867 r. dotyczące nominacji dr. Aleksandra Hindemitha na lekarza 
Szpitala św. Trójcy w Kaliszu. APK, Kontrola Skarbowa Dochodów 
Stemplowych w Kaliszu, sygn. 50, 1
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Il. 8 Pismo Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego z 1852 r. 
w sprawie mianowania Juliana Edwarda Bindricha, kasjera fabryki 
Fidlerowskiej na opiekuna Szkoły Elementarnej Ewangelickiej 
w Opatówku. APK, Inspektor Gimnazjum Kaliskiego, sygn. 8, 1
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W zespole Inspektor Gimnazjum Kaliskiego (nr zespołu 216) z lat 1818-1867 
[1876]125 znajdują się informacje dotyczące nauczycieli szkół elementarnych 
ewangelickich. Zachowały się listy stanu służby nauczycieli szkoły elementarnej 
ewangelickiej w Kaliszu: Wilhelma Winklera – kantora, organisty i pierwszego 
nauczyciela, Edwarda Bogumiła Waydela czy Fryderyka Augusta Plötzke – drugiego 
nauczyciela126; pismo Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego z 1852 r. 
w sprawie mianowania Juliana Edwarda Bindricha, kasjera fabryki Fidlerowskiej na 
opiekuna szkoły elementarnej ewangelickiej w Opatówku127.

Na uwagę zasługuje unikatowy w skali kraju zespół Naczelnik Wojenny Kaliski 
z lat 1831-1858 (nr zespołu 610)128. Wśród akt dotyczących załatwiania spraw 
związanych z wydawaniem paszportów zagranicznych znalazła się prośba księdza 
A. Modla, Superintendenta Wyznań Ewangelickich Diecezji Kaliskiej z 1838 r., 
o paszport na cały rok dla syna Ottona Modla „na podróż do Pruskiego Szląsku” 
w celu zdobycia praktyki w zakresie ekonomii i „fabrykacji cukru borakowego”129 
czy prośba D. Weigta z 1838 r. o „nakazanie przepuszczenia” czeladnika 
piwowarskiego Jana Roberta Weigta, który został zatrzymany przez Komorę Celną 
w Szczypiornie130. Zachowały się także listy urzędników, wśród których wymieniony 
został Karol Sznajder – woźny przy Trybunale w Kaliszu131.

Kolejną grupą akt są akta instytucji oświatowych. Kaliskie Archiwum w swoim 
zasobie posiada szczątkowe materiały archiwalne szkół kaliskich (nr zespołów 
217/1-217/4) z lat 1775-1914 132. Są to akta Szkoły Wojewódzkiej Kaliskiej, 

125  Zespół obejmuje akta wytworzone przez inspektorów szkół elementarnych rządowych 
i prywatnych, szkół rzemieślniczo-niedzielnych oraz średnich prywatnych w powiatach 
kaliskim i konińskim. Archiwum, 305.

126  APK, Inspektor Gimnazjum Kaliskiego, sygn. 9, 9-14.
127  Tamże, sygn. 8, 12-12v.
128  Naczelnicy wojenni zostali powołani 9 października 1831 r. przez naczelnego dowódcę 

Armii Czynnej Iwana Paskiewicza, w związku ze stłumieniem powstania listopadowego. Do 
ich kompetencji należały sprawy wojskowo-policyjne, podlegało im wojsko oraz w pewnych 
sytuacjach żandarmeria. Urząd zajmował się infrastrukturą wojskową, bezpośrednio poborem 
do wojska, przygotowaniem chłopców do szkół wojennych kantonistów. Miał prawo wglądu 
do szpitali cywilnych i zakładów opiekuńczych, załatwiał sprawy związane z wydawaniem 
paszportów zagranicznych. Do jego najważniejszych zadań należał nadzór nad byłymi 
powstańcami listopadowymi i osobami podejrzanymi o „nieprawomyślny sposób myślenia”. 
Archiwum, 301.

129  APK, Naczelnik Wojenny Kaliski, sygn. 49, 354-356.
130  Tamże, sygn. 50, 364.
131  Tamże, sygn. 109, 957-958.
132  W 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej utworzyła w Kaliszu Szkołę Wyższą 

Kaliską, przemianowaną w 1783 Szkołę Akademicka Okręgową, Królewskie Gimnazjum 
Kaliskie, Szkołę Departamentową, Szkolę Wojewódzką. W 1827 r. zdegradowano ją do 
4-klasowej Szkoły Wydziałowej, którą przekształcono Obwodową Szkołę Filologiczną, 
Szkołę Powiatową, Wyższą Szkołę Realną o charakterze technologiczno-chemicznym. Po 
manifestacjach antyrządowych w 1861 r. zmieniono ją w 7-letnie Gimnazjum Filologiczne, 
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Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu, Szkoły Realnej w Kaliszu i Gimnazjum 
Żeńskiego w Kaliszu. Zachowały się również archiwalia I Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Asnyka w Kaliszu (nr zespołu 1469) z lat 1937-1985. W zespołach tych 
zachowały się podania o przyjęcie do szkoły i świadectwa m.in. uczniów i uczennic 
wyznania luterańskiego np. podanie Wandy Betting, żony Rudolfa Teodora Bettinga, 
właściciela fabryki fortepianów w Kaliszu o przyjęcie do gimnazjum ich córki 
Eleonory Matyldy Wandy z 1914 r.133, świadectwo szkolne ukończenia drugiej klasy 
przez Ednę Juliannę Bertold w 1909 r.134. Są również dzienniki lekcyjne, księgi 
cenzur, spisy oraz katalogi uczniów, w których znajduje się m.in. informacja na 
temat wyników nauki ucznia klasy czwartej Ryszarda Waldemara Weissa z Kalisza 
czy Jana Bolesława Roberta Berendta z Kalisza135. Zachowała się także tzw. Księga 
Złota, w której zapisywani byli uczniowie wyróżniający się celującymi postępami 
w nauce i posiadający „chwalebne obyczaje” m.in. wymienieni tam zostali: Robert 
Scholtz, Ludwik Müller, Wilhelm Schnerr, Gustaw Fulde czy August Fulde136.

Ciekawe źródło do dziejów ewangelików stanowią kolekcje i spuścizny 
osób prywatnych. Są to materiały różnorodne pod względem formy jak i treści. 
W Spuściźnie Władysława Kościelniaka z Kalisza (nr zespołu 1240) z lat 1900-2003137 
znajdziemy materiały ikonograficzne. Są to fotografie, pocztówki gmachu kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w latach 1797-1945138, cmentarza ewangelickiego na 
Rogatce, który został utworzony w 1790 r. na terenie zwanym już w 1689 r. „Górką 

od 1866 r. Męskie Gimnazjum Klasyczne, funkcjonujące do 1914 r. Szkołę reaktywowano 
w 1916 r., obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu (zob. 
zespół nr 1469). W 1883 r. władze rosyjskie utworzyły rządową Szkolę Realną (Gimnazjum 
Realne) w Kaliszu. Była to szkoła męska, ogólnokształcąca, typu matematyczno-
przyrodniczego. Gimnazjum Żeńskie w Kaliszu uruchomiono w 1866 r. Była to szkoła 
rządowa, ogólnokształcąca. Szkoła funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej. Jej 
kontynuatorem jest III Licem Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Vide 
Archiwum, 683-684.

133  APK, Gimnazjum Żeńskie w Kaliszu, sygn. 2, 86-88v.
134  Tamże, sygn. 7, 11.
135  APK, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, sygn. 60, 31, nlb.
136  APK, Szkoła Wojewódzka Kaliska, sygn. 7.
137  Władysław Kościelniak urodził się 21 września 1916 r. w Kaliszu. Specjalizował się 

grafice, uprawiając przede wszystkim linoryt oraz drzeworyt. W zakresie grafiki użytkowej 
zaprojektował blisko siedemset ekslibrisów oraz liczne zaproszenia, znaki firmowe, programy 
imprez, listowniki, foldery, katalogi, informatory, przewodniki, dyplomy. Brał udział 
w wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych oraz w pokazach indywidualnych. 
Jest także autorem plakatów (m.in. do Kaliskich Spotkań Teatralnych) i licznych ilustracji 
książkowych. Opracował około trzydziestu wystaw w muzeach, bibliotekach i innych 
placówkach kulturalnych. W 1957 r. był współzałożycielem „Ziemi Kaliskiej”, w której 
umieszczał artykuły przez siebie ilustrowane, dotyczące głównie zabytków Kalisza 
i województwa kaliskiego. Był także autorem lub współautorem kilkunastu opracowań 
książkowych dotyczących historii miasta. Archiwum, 704.

138  APK, Spuścizna Władysława Kościelniaka z Kalisza, sygn. 221.
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Luterską”139. Spoczywają tutaj prochy wielu zasłużonych kaliszan, członków 
rodzin: Repphanów, Fulde, Schnerrów, Fibigerów, Müllerów, Goerne. W spuściźnie 
znajdziemy również zdjęcia i kopie rycin pałacyku Weigta – willi wybudowanej dla 
Karola Weigta, właściciela browaru w Kaliszu; fabryki sukna Beniamina Repphana 
na Warszawskim Przedmieściu czy zegara na Rogatce ustawionego przez Rafała 
Stiltera w 1933 r. z okazji 50-lecia pracy zawodowej140.

Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza (nr zespołu 1241) z lat 1803-2000141 
zawiera zarówno materiały ikonograficzne jak i aktowe. Znajdują się tam 
fotografie i pocztówki przedstawiające gmach kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Kaliszu142, Miejskiej Szkoły im. Emila Repphana, ufundowanej przez kaliskiego 
fabrykanta143, dawnego foluszu Repphanów144 czy nowych dzwonów kościelnych 
zamontowanych w 1930 r., w miejsce zdemontowanych przez Niemców w czasie 
I wojny światowej145. Większy dzwon miał napis „Warownym grodem jest nasz 
Bóg, orężem nam i zbroją”. Są tam również materiały dotyczące cmentarza 
ewangelickiego na Rogatce: zdjęcia grobów146, plan sytuacyjny cmentarza oraz 
plany poszczególnych kwater wraz z wykazem osób tam pochowanych z 1955 r.147. 
W zbiorze znajduje się „Katalog największej w Polsce Fabryki Fortepianów i Pianin 
Arnold Fibiger w Kaliszu” z 1930 r.148, w którym zamieszczono zdjęcia fortepianów, 
na których grali m.in. Henryk Melcer, Artur Rubinstein czy Józef Wieniawski. 
Odnaleźć można również odpis akt sprawy z 1944 r. przeciwko m.in. Wilhelmowi 
Fulde, Alfredowi Fiebigerowi i Irenie Sztark oskarżonych o przygotowania do zdrady 
stanu149 czy informacje dotyczące wywiezienia do lasów skarszewskich koło Kalisza 
i rozstrzelania przez gestapo 19 stycznia 1945 r. działaczy ruchu oporu: m.in. inż. 
Jerzego Dreschera, córki fabrykanta Elwiry Fibiger, właściciela majątku Opatówek 
i Winiary Konrada Wunsche czy syna właściciela majątku Żydów Henryka Fulde150.  

139  Tamże, sygn. 211.
140  Tamże, sygn. 209.
141  Tadeusz Martyn urodził się 2 września 1923 r. w Kaliszu. Był znanym kolekcjonerem 

archiwaliów dotyczących historii Kalisza i powiatu kaliskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zbrodni hitlerowskich oraz autorem publikacji prasowych dotyczących 
tej tematyki m.in. w „Ziemi Kaliskiej”. Przy jego współpracy i materiałów nakręcono 
film dokumentalny o zbrodniach niemieckich w Kaliszu („Akt oskarżenia”, reż. 
Krzysztof Gradowski, 1968). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, ZBoWiD 
(przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historycznej) oraz kaliskich delegatur Okręgowych 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu (zastępca przewodniczącego), od 1985 r. 
w Łodzi. Archiwum, 707.

142  AKP, Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 136.
143  Tamże, sygn. 60, 95.
144  Tamże, sygn. 113.
145  Tamże, sygn. 1628.
146  Tamże, sygn. 811.
147  Tamże, sygn. 810.
148  Tamże, sygn. 22.
149  Tamże, sygn. 1386.
150  Tamże, sygn. 373, 52-53.
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Il. 9 Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Kaliszu w latach 1797-1945. APK, Spuścizna 
Władysława Kościelniaka z Kalisza, sygn. 221

Il. 10 Nowe dzwony kościelne zamontowane w 1930 r. 
w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu, w miejsce 
zdemontowanych przez Niemców w czasie I wojny światowej. 
Większy dzwon miał napis „Warownym grodem jest nasz Bóg, 
orężem nam i zbroją”. APK, Spuścizna Tadeusza Martyna 
z Kalisza, sygn. 1628



Edyta Pietrzak – Archiwalia dotyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu... 37

Il. 11 Edmund Geade, przemysłowiec, właściciel Kaliskiej 
Manufaktury Pluszu i Aksamitu. APK, Spuścizna Wandy 
Staszak z Kalisza, sygn. 7

Il. 12 Rafał Stilter przy mechanizmie zegara na wieży 
ratuszowej w Kaliszu. APK, Spuścizna Witolda Wardęskiego 
z Kalisza, sygn. 20
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W Spuściźnie Waldemara Pola z Kalisza (nr zespołu 1389) z lat 1960-2010151 
znajdują się fotografie Rafała Stiltera (1869-1949), zegarmistrza, który skonstruował 
m.in. zegary na wieży ratuszowej152 oraz dawnej fabryki Fiedlerów w Opatówku, 
wybudowanej w latach 1824-1826153.

W Spuściźnie Wandy Staszak z Kalisza (nr zespołu 1413) z 1917-1939, ok. 1970-
1980154 odnajdziemy fotografie Edmunda Gaede, przemysłowca, właściciela Kaliskiej 
Manufaktury Pluszu i Aksamitu155, Straży Pożarnej w Kaliskiej Manufakturze Pluszu 
i Aksamitu E. Gaede SA w 1931 r.156.

Wśród fotografii zachowanych w Spuściźnie Witolda Wardęskiego z Kalisza 
(nr zespołu 1404) z lat 1896-1956157 znajduje się fotografia Rafała Stiltera przy 
mechanizmie zegara na wieży ratuszowej158.

Najnowszym nabytkiem kaliskiego Archiwum jest zbiór archiwalny Spuścizna 
Gustawa Arnolda Fibigera III z Kalisza (nr zespołu 1551) z lat 1900-2009159. Liczy 47 
jednostek aktowych. Znajdziemy tam fotografie: Wandy Almy Fibiger (1885-1945) 
i Gustawa Fibigera z obozu jenieckiego w Spittal, dokumentację aktową Gustawa 
Arnolda Fibigera, m.in. świadectwo dojrzałości, zaświadczenie o uzyskaniu stopnia 
sędziego kandydata w boksie na kursie w obozie jenieckim w Woldenbergu (Oflag  
II C), list Wandy Fibiger do syna, przebywającego w obozie jenieckim w Woldenbergu 

151  Waldemar Pol urodził się 15 września 1940 r. w Kaliszu. Jeden z najbardziej znanych 
i cenionych kaliskich przewodników PTTK, wielokrotny członek miejscowych władz 
stowarzyszenia (m.in. prezes Zarządu Oddziału 1977-1978 i Koła Przewodników im. Adama 
Chodyńskiego 2006-2009) oraz Zarządu Głównego (członek Komisji Turystyki Pieszej 
2001-2005). Publikował artykuły i książki o tematyce krajoznawczej i przewodnickiej. 
Archiwum, 708.

152  APK, Spuścizna Waldemara Pola z Kalisza, sygn. 1.
153  Tamże, sygn. 12.
154  Wanda Staszak urodziła się 28 maja 1925 r. w Kaliszu. Od 1946 r. pracowała 

w Państwowych Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Nr 7 Oddział Nr 2 w Kaliszu (potem 
Kaliskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego w Kaliszu). Archiwum, 710.

155  APK, Spuścizna Wandy Staszak z Kalisza, sygn. 7.
156  Tamże, sygn. 14.
157  Witold Wardęski urodził się 2 maja 1884 r. w Poznaniu. Architekt, w okresie 

międzywojennym współwłaściciel Biura Architektoniczno-Budowlanego w Kaliszu, po 
wojnie pracował na stanowisku architekt powiatowego. Do najważniejszych zawodowych 
osiągnięć jego należą: kierownictwo budowy wieży ratuszowej, rekonstrukcja barokowej 
wieży kościoła św. Józefa, kierownictwo budowy Teatru Miejskiego, projekt sanatorium dla 
gruźlików na Wolicy. Archiwum, 712.

158  APK, Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza, sygn. 20.
159  Gustaw August Fibiger III urodził się 23 września 1912 r. w Kaliszu, był synem 

Gustawa (II) i Wandy z domu Heizelmann, a zarazem wnukiem założyciela kaliskiej Fabryki 
Fortepianów i Pianin „Arnold Fibiger”, Gustawa Arnolda (I). Praktykował w firmie ojca, 
a od 1939 r. pracował na stanowisku kierownika sprzedaży w dziale handlowym. Po śmierci 
ojca w 1926 r. był jednym ze spadkobierców. Po upaństwowieniu fabryki  w 1945 r. został 
dyrektorem, a od 1953 r. zajmował stanowisko głównego konstruktora, a później kierownika 
działu fortepianów w tymże zakładzie. Dzięki jego inicjatywie powstało w Kaliszu Technikum 
Budowy Fortepianów. Przygodzki, Kalisz, 82. 
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z maja 1944 r. Zbiór tworzą również legitymacje i odznaczenia, w tym Medal za 
Warszawę 1939-1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Za zasługi dla 
województwa kaliskiego, Odznaka Grunwaldzka czy Złoty Krzyż Zasługi. Wśród 
muzealiów znajduje się identyfikator oficerskiego obozu jenieckiego w Spittal 
(Kriegsgefangene Offizierslager XVIII C - nr 172) i orzełek wojskowy. Zachowała 
się dokumentacja dotycząca Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, w tym 
budowy szkoły artystycznej, programy nauczania, siatka godzin, utworzenie 
internatu, charakterystyka zawodowa absolwenta szkoły oraz katalogi wyrobów 
Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu.

W Zbiorze druków ulotnych (nr zespołu 1383) z lat 1987-2013160 znajduje 
się zaproszenie na Uroczyste Nabożeństwo Spowiednio-Komunijne poświęcane  
60. rocznicy męczeńskiej śmierci bp. Juliusza Burschego, na które zaprasza Parafia 
Ewangelicka w Kaliszu oraz ks. Andrzej Banert z 2002 r.161 oraz zaproszenie na 
odczyt pt. „Martyrologia duchowieństwa ewangelickiego w Polsce w czasie  
II wojny światowej, na przykładzie rodziny biskupa Juliusza Bursche” zorganizowane 
przez Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Kaliszu z 2009 r.162.

Zaprezentowane materiały źródłowe w niniejszym opracowaniu nie wyczerpują 
tematu. Nie sposób omówić wszystkich archiwaliów dotyczących życia parafii 
i działalności ewangelików. W artykule zasygnalizowano, gdzie można znaleźć 
pożądane informacje. Na uwagę zasługują, nie omówione wcześniej, zespoły 
archiwalne: Kaliska Manufaktura Pluszu i Aksamitu Edmund Gaede Spółka 
Akcyjna w Kaliszu, założona w 1907 r. przez braci Ernsta Wilhelma, Ludwika 
i Hugo Müllerów, Cukrownia i Rafineria „Zbiersk” Spółka Akcyjna w Zbiersku 
należąca do rodziny Repphanów, Akta rejestrowe sądów w Kaliszu, w których 
możemy odnaleźć informacje na temat prowadzonej przez ewangelików kaliskich 
działalności gospodarczej oraz Towarzystwo Kredytowe miasta Kalisza z lat 1886-
1949 [1954] zawierające akta organizacyjne, finansowo-księgowe i dotyczące 
nieruchomości obciążonych pożyczkami: wnioski o udzielenie pożyczki, decyzje, 
wyciągi hipoteczne, szkice, opisy i szacunki nieruchomości, weksle, dowody 
kasowe, procesy sądowe.

Archiwalia do dziejów ewangelików kaliskich możemy również znaleźć 
w innych archiwach państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
przechowuje akta Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Kaliszu, gminy 
ewangelicko-augsburskiego wyznania w Kaliszu z lat 1794-1879, akta dotyczące 

160  Zbiór składa się z druków ulotnych wydawanych przez lokalne instytucje i organizacje 
gospodarcze, społeczne, kulturalne itp. Są to zaproszenia na spotkania, konferencje, otwarcie 
wystaw, promocje książek, uroczystości państwowe itp., katalogi wystaw, programy imprez 
kulturalnych, informatory i regulaminy imprez sportowych z Kalisza i byłego województwa 
kaliskiego. Archiwum, 720-721.

161  APK, Zbiór druków ulotnych, sygn. 134.
162  Tamże, sygn. 593.
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kościoła i szkoły ewangelickiej w Kaliszu, wybudowania domu dla pastora z lat 1807-
1866, akta dotyczące pastorów, m.in. pensji z lat 1815-1816, nekrolog Franciszka 
Jana Władysława Stockmanna, pastora w Kaliszu i superintendenta diecezji kaliskiej 
z 1869 r. czy stan służby pastora Edwarda Wende z 1938 r.163. Archiwum Państwowe 
w Poznaniu posiada akta dotyczące Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego, 
notatki z ksiąg kościoła ewangelickiego w Kaliszu o pochodzeniu ludności i zestawienia 
zawodowe w XIX i XX w.164. W zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi znajdują 
się akta dotyczące kościoła ewangelickiego w Kaliszu, ewangelickich stowarzyszeń, 
duchowieństwa, towarzystw dobroczynnych i nauczycieli szkół ewangelickich165. 
Bogate archiwalia, w tym Akta parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu m.in. 
z lat 1798-1939 są przechowywane w archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Kaliszu166.
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165  Akta znajdują się w zespołach archiwalnych: Rząd Gubernialny Kaliski z lat 1867-
1918, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego z lat [1863-1865] 1866-1918, Dyrekcja Szkolna 
Kaliska z lat [1810-1866] 1867-1917, Senior Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej 
z lat [1808-1935] 1936-1939.

166  Parafia, 71.
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Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców i księgi kontroli ruchu ludności powiatu 
kaliskiego: sygn. 409.

Naczelnik Powiatu Kaliskiego (I): sygn. 160, 208, 596, 597, 601, 680.
Naczelnik Powiatu Kaliskiego (II): sygn. 38, 290, 295, 296.
Naczelnik Wojenny Kaliski: sygn. 49, 50, 109.
Notariusz Bajer Franciszek w Kaliszu: sygn. 15, 16.
Notariusz Bruśnicki Feliks w Kaliszu: sygn. 96.
Notariusz Kowalski Teofil w Kaliszu: sygn. 5.
Notariusz Kulesza Fabian w Kaliszu: sygn. 14.
Notariusz Leszczyński Jan w Kaliszu: sygn. 2.
Notariusz Rościszewski Stanisław w Kaliszu: sygn. 11.
Notariusz Wojciechowski Nepomucen w Kaliszu: sygn. 14.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu: sygn. 60.
Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego: sygn. 50.
Sąd Grodzki w Kaliszu, sygn. 11, 420.
Sąd Obwodowy w Kaliszu: sygn. 30, 106, 131, 150.
Sąd Powiatowy w Kaliszu: sygn. 1341.
Spuścizna Gustawa Arnolda Fibigera III z Kalisza: sygn. 1-47.
Spuścizna Władysława Kościelniaka z Kalisza: sygn. 209, 211, 221.
Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza: sygn. 22, 60, 95, 113, 136, 373, 810, 811, 1386, 1628.
Spuścizna Waldemara Pola z Kalisza: sygn. 1, 12.
Spuścizna Wandy Staszak z Kalisza: sygn. 7, 14.
Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza: sygn. 20.
Starostwo Powiatowe w Kaliszu (1918-1939): sygn. 56, 61, 148, 212, 213.
Superintendent Ewangelicko-Augsburski Diecezji Kaliskiej, sygn. 2, 6, 8, 9.
Szkoła Wojewódzka Kaliska: sygn. 7.
Wydział Powiatowy w Kaliszu: sygn. 121.
Zbiór druków ulotnych: sygn. 134, 593.
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ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W KALISZU 
W ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KALISZU

SŁOWA KLUCZOWE
Archiwalia, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kościół ewangelicko-augsburski, Kalisz

STRESZCZENIE
Początki ewangelicyzmu w Polsce przypadają na lata dwudzieste XVI w. Nauki Marcina 

Lutra, Jana Kalwina i Braci Czeskich znalazły swoich zwolenników również w Kaliszu i na 
ziemi kaliskiej, gdzie powstały zbory wyznaniowe. Po upadku Rzeczpospolitej i zajęciu 
w 1793 r. Kalisza przez wojsko pruskie podjęto szeroką akcję kolonizacyjną, sprowadzając 
do miasta niemieckich osadników, wśród których było wielu luteran. 3 września 1795 r. 
kaliscy protestanci dostali koncesję na utworzenie oddzielnej jednostki administracyjnej 
Kościoła. W 1797 r. arcybiskup Ignacy Krasicki, na mocy breve papieża Piusa VI, przekazał 
parafii kościół pojezuicki, w którym posługa duszpasterska odbywała się do 1945 r. Od 1949 r. 
nabożeństwa odbywają się w kaplicy w dawnym domu Społeczności Chrześcijańskiej. 

W artykule omówiono archiwalia obrazujące życie parafii kaliskiej, pochodzce z XIX-
XX w. i początku XXI w., przechowywane w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Ilustrują 
one działalność parafii oraz życie parafian, określając ich pozycję społeczną i finansową, 
a także ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnota ewangelicka odcisnęła silne 
piętno na historii Kalisza i regionu, a więc nie sposób pominąć materiałów dotyczących 
życia i działalności rodziny Repphanów, Karola Wilhelma Mehwalda, Karola Wilhelma 
Hindemitha, braci Müller czy rodzin Fibigerów i Fulde. Omawiane materiały podzielone 
zostały ze względu na ich wytwórcę tj. archiwalia wytworzone przez władze wyznaniowe 
(Superintendent Ewangelicko-Augsburski Diecezji Kaliskiej, Parafię Ewangelicko-
Augsburską w Kaliszu, Parafię Rzymskokatolicką św. Mikołaja w Kaliszu, Parafię 
Rzymskokatolicką św. Józefa w Kaliszu), administrację ogólną i samorządową (Naczelnik 
Powiatu Kaliskiego, Kaliski Zarząd Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wydział 
Powiatowy w Kaliszu, Akta miasta Kalisza), instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, 
notariusze), administrację specjalną (Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, 
Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego, Inspektor Gimnazjum 
Kaliskiego, Naczelnik Wojenny Kaliski), instytucje oświatowe (Szkoła Wojewódzka Kaliska, 
Wyższa Szkoła Realna w Kaliszu, Szkoła Realna w Kaliszu, Gimnazjum Żeńskie w Kaliszu, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu) oraz kolekcje i spuścizny osób 
prywatnych (Spuścizna Władysława Kościelniaka z Kalisza, Spuścizna Tadeusza Martyna 
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z Kalisza, Spuścizna Waldemara Pola z Kalisza, Spuścizna Wandy Staszak z Kalisza, 
Spuścizna Witolda Wardęskiego z Kalisza, Spuścizna Gustawa Arnolda Fibigera III z Kalisza, 
Zbiór druków ulotnych).

ARCHIVE MATERIALS RELATING TO THE EVANGELICAL-AUGSBURG 
CHURCH IN KALISZ KEPT BY THE NATIONAL ARCHIVE IN KALISZ

KEYWORDS
Archives, National Archive in Kalisz, Evangelical-Augsburg Church, Kalisz

ABSTRACT
Evangelicalism first came to Poland in the 1520’s. The teachings of Martin Luther, John 

Calvin and the Unity of the Brethren found their enthusiasts, among others, in Kalisz and in 
the Kalisz area, where churches were established. After the fall of the Polish Republic and the 
Prussian invasion of Kalisz in 1793, a wide-ranging colonial campaign was initiated, which 
involved bringing German settlers, including many Lutherans, to Kalisz. On 3 September 
1795 Kalisz Protestants received an approval to establish a separate administrative unit of 
the Church. In 1797 archbishop Ignacy Krasicki, pursuant to a papal brief issued by Pius VI, 
handed over a post-Jesuit church to the parish, where religious services were held until 1945. 
From 1949 services have been held at the chapel at the old Christian Community centre. 

The article discusses archive materials which present the life of the Kalisz parish 
originating from the 19th-20th century and early 21st century kept at the National Archive 
in Kalisz. They illustrate the operation of the parish and the life of its community, discussing 
the social and financial position of the parishioners, as well as the activity of the parish 
for the benefit of the local community. The Evangelical community had a strong impact on 
the history of Kalisz and the region – in that context, one must consider materials relating 
to the life and activity of the Repphan family, Karol Wilhelm Mehwald, Karol Wilhelm 
Hindemith, the Müller brothers, as well as the Fibiger and Fulde families. The materials 
discussed were divided based on their author, i.e. archive materials prepared by religious 
authorities (Evangelical-Augsburg Superintendent of Kalisz Diocese, Evangelical-Augsburg 
Parish in Kalisz, Roman-Catholic Parish of Saint Nicholas in Kalisz, Roman-Catholic Parish 
of Saint Joseph in Kalisz), central and local administration (Head of Kalisz Poviat, Kalisz 
Poviat Authority, Kalisz Poviat Starosty Authority, Poviat Department in Kalisz, Kalisz city 
files), judiciary institutions (courts, notaries), special administration (Stamp Duty Income 
Control in Kalisz, Care Council at the Charitable Departments of Kalisz Poviat, Inspector at 
Kalisz Lower-Secondary School, Military Chief of Kalisz), educational institutions (Kalisz 
Voivodeship School, Upper-Secondary School in Kalisz, Secondary School in Kalisz, Girls’ 
Lower-Secondary School in Kalisz, I General Upper-Secondary School named after Adam 
Asnyk in Kalisz), as well as collections and legacy left behind private individuals (legacy 
of Władysław Kościelniak from Kalisz, legacy of Tadeusz Martyn from Kalisz, legacy of 
Waldemar Pol from Kalisz, legacy of Wanda Staszak from Kalisz, legacy of Witold Wardęski 
from Kalisz, legacy of Gustaw Arnold Fibiger III from Kalisz, collection of jobbing prints).


