
KRZYSZTOF ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
ORCID 0000-0003-1948-6680

ZESZYTY 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ NAUK NR 18 
PIĘĆSET LAT REFORMACJI 

NA ZIEMI KALISKIEJ 
KALISZ 2018

ISSN 1426-6547

WKŁAD KALISKICH EWANGELIKÓW 
W ROZWÓJ KULTURY MUZYCZNEJ 
ORAZ RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU W ZAKRESIE 
BUDOWNICTWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W historii polskiej kultury muzycznej Kalisz prezentuje się przede wszystkim 
jako ciekawy ośrodek budownictwa instrumentów muzycznych, głównie 
fortepianów i pianin. Literatura na ten temat jest dość bogata1. Mniej wiadomo 

1  M.in.: Krzysztof Rottermund, „Przemysł muzyczny Kalisza XIX-XX wieku ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności rodziny Fibigerów”, Akademia Muzyczna 
we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy 39 (1985); tegoż, „Kaliscy fortepianmistrzowie z XIX 
i początków XX wieku”, w: Muzyka fortepianowa VI, Akademia Muzyczna w Gdańsku, 
Prace Specjalne nr 37, Gdańsk 1985; tegoż, „Kaliscy klawiatur nicy”, Ruch Muzyczny 19 
(1985); tegoż, Muzyka organowa VI, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne 
nr 40, Gdańsk 1986; tegoż, „Lutnicy z Kalisza”, Ruch Muzyczny“ 22 (1986); tegoż, 
„Wielkopolskie wytwórnie fortepianów w relacjach prasowych 1815-1939”, Zeszyty 
Naukowe nr XXVI Akademii Muzycznej w Gdańsku 1987; tegoż, „Rozwój konstrukcji 
wielkopolskich fortepianów i pianin w XIX i I połowie XX wieku”, w: Muzyka fortepianowa 
X, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 53, Gdańsk 1995; tegoż, [hasła 
biograficzne] Arnold, Betting, Elbl, Fibiger, Glandt, Grünberg, Hintz, Lindemann, Petera, 
Zirkwitz, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodnie - ziemi kaliskiej. 
T. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998); 
tegoż, [hasła biograficzne] Arendt, Broniszowski, Endriss, Fibiger, Fularski, Grünberg, 
Kawecki, Kłos, Köhler, Peukert, Tscheu, Wojak, Zacny, w Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej - ziemi kaliskiej. T.2I, red. Danuta Wańka (Kalisz: KTPN, 2003), 
tegoż, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i I połowie 
XX wieku (Poznań 2002), tegoż, „Die Orgelbauer aus Kalisz im 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert”, w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen 
Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 8 (Chemnitz 2002), tegoż, „Fortepiany 
i pianina proweniencji kaliskiej w świetle kart ewidencyjnych Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków”, w: Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski 
południowej, red. Ewa Andrysiak. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 8 
(Kalisz: KTPN, 2004), tegoż, „Fortepiany i pianina budowniczych z Kalisza w ewidencji 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków - wystrój zewnętrzny i konstrukcja 
instrumentów”, w: Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin 
Ks. Profesora Jana Chwałka, red. Maria Szymanowicz. Instytut Muzykologii Katolickiego 
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natomiast o samym życiu muzycznym miasta w przeszłości. Jedynie okres po 
1815 roku (Kongres Wiedeński), kiedy Kalisz znalazł się w granicach Królestwa 
Polskiego jako stolica guberni, a także okres międzywojenny, są stosunkowo dobrze 
znane i posiadają swoje opracowania2. Jedno z najważniejszych miast Wielkopolski 
i drugi po Poznaniu ośrodek przemysłu, nauki i kultury, to dziś miasto jednolite 
narodowościowo. Pod względem przynależności religijnej jego mieszkańców także 
wydaje się być jednolite. Przed II wojną światową i wcześniej wyglądało to jednak 
zupełnie inaczej. Kalisz był bowiem grodem wielokulturowym, gdzie przenikały 
się wzajemnie dominujące cały czas elementy polskie ze znaczącą ilością ludności 
żydowskiej, a także niemieckiej i rosyjskiej. Powszechna wśród Polaków religia 
rzymsko-katolicka, w spektrum narodowościowo-religijnym miasta ścierała się 
z religią mojżeszową, wyznawaną przez ludność żydowską, ewangelicko-augsburską 
popularną wśród ludności pochodzenia niemieckiego, oraz prawosławną wśród 
obywateli rosyjskojęzycznych. Ta swoista mieszanka religijno-narodowościowa 
miała swoje uzasadnienie w trudnych i skomplikowanych dziejach miasta. W artykule 
zajmiemy się okresem od końca XVIII wieku do zakończenia II wojny światowej, 
gdyż z okresu wcześniejszego źródła potrzebne do naukowego podbudowania 
poruszanej tematyki praktycznie nie istnieją lub są niezwykle skromne.

Materiału faktograficznego dostarczyła zarówno literatura przedmiotu, jak 
i dziewiętnastowieczne akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelickiej 
w Kaliszu, przechowywane w Archiwach Państwowych Poznania i Kalisza. 
Przeglądając archiwalne zapisy kościelne zauważamy, że prawie zawsze podawano 
w nich zawody i wiek osób zgłaszających np. urodzenie dziecka, śmierć osoby czy 
zawarcie związku małżeńskiego. Dotyczyło to także postaci będących świadkami 
danego wydarzenia, składających swoje podpisy na dokumencie. Śledząc owe zapisy 
metrykalne można było ustalić rodzinne koneksje, jak np. w przypadku znanych 
fortepianmistrzowskich rodów Fibigerów czy Bettingów, których przedstawiciele 

Uniwersytetu Jana Pawła II. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2010, tegoż, 
„Traditionen des Klavierbaus in Kalisz”, w: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven 
urbaner Musikkulturen. Bd 4, red. Katrin Stöck, Gilbert Stöck. Gudrun Schröder Verlag, 
Leipzig 2012; Beniamin Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego. 
Kraków 1980, tegoż, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku. Opatówek 1994; tegoż, Fortepian polski. Sutkowski Edition, Warszawa 
1995, tegoż, Z dziejów kaliskiego przemysłu fortepianowego - nie tylko Fibigerowie.  
W: Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu. Red. Tadeusz Krokos. Polskie Towarzystwo 
Historyczne, Oddział w Kaliszu. Kalisz 2003.

2  Stanisław Fibingier, Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego 
w latach 1818-1978 (Kalisz [1978]); Maria Kaczmarkiewicz, Kultura muzyczna Kalisza 
w okresie zaborów (Warszawa 1980, maszynopis, Biblioteka Akademii Muzycznej 
w Warszawie); tejże, „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki 1818-1832”, Rocznik Kaliski 
XVI (1983); Dzieje Kalisza, red. Władysław Rusiński (Poznań 1977). O życiu muzycznym 
Kalisza w okresie międzywojennym pisał także Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia 
(Kraków, 1971).
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często występowali na kartach ksiąg parafialnych. Nie zawsze dane zawarte 
w aktach były precyzyjne, pewne kłopoty sprawiało także odczytywanie zapisów 
w języku rosyjskim, coraz częściej stosowanym zwłaszcza w II połowie XIX 
wieku, później (do I wojny światowej) już wyłącznie. Najbardziej na tym ucierpiała 
pisownia nazwisk, przede wszystkim niemieckich. Prawidłowe ich odczytanie 
ułatwiały oryginalne na ogół podpisy. Jest rzeczą znamienną, że mniej więcej od 
połowy XIX wieku w kaliskich aktach metrykalnych już coraz rzadziej spotkać 
można było postacie tutejszych muzyków. Natomiast budowniczowie instrumentów 
muzycznych, notowani od początków XIX stulecia na łamach owych akt, także  
w II połowie XIX wieku i później byli nadal obficie reprezentowani. Artykuł niniejszy 
przedstawia zarówno wybranych „muzykusów”, „muzykantów”, „metrów muzyki” 
itp., którzy działali w Kaliszu, głównie w XIX wieku, jak i reprezentantów zawodu 
instrumentarza, czyli budowniczego instrumentów muzycznych. Większość z owych 
osób urodziła się jeszcze w XVIII stuleciu. Niektórzy z nich na pewno już przed 1800 
rokiem byli czynni zawodowo, chociaż ich działalność została udokumentowana 
dopiero w początkach następnego stulecia. Znaczna liczba przedstawionych postaci 
nosi niemieckie nazwiska. Są to przybyli z Zachodu osadnicy lub ich potomkowie, 
którzy z biegiem lat ulegali dość szybkiej na ogół polonizacji.     

Dzieje Kalisza, najważniejszego ośrodka miejskiego Wielkopolski południowo-
wschodniej, od 1793 roku upływały w warunkach niewoli. W wyniku II rozbioru 
Polski Kalisz znalazł się pod okupacją pruską, w granicach prowincji o nazwie Prusy 
Południowe. Masowy napływ kolonistów niemieckich, zachęconych dogodnymi 
warunkami jakie im władze stworzyły, stał się przyczyną utworzenia nowej gminy 
wyznaniowej. Dawny kościół pojezuicki przyznano ewangelikom, a na wzgórzu 
przy Przedmieściu Wrocławskim założono cmentarz ewangelicki3.

Zmiany polityczno-geograficzne posunęły za sobą także przeobrażenia 
ekonomiczne i narodowościowe. Na ziemie te zaczęli napływać niemieccy 
osadnicy i koloniści, zachęceni licznymi ulgami i przywilejami nowych władz. 
Wśród nich również fabrykanci, różni przedsiębiorcy i rzemieślnicy, w tym także 
budowniczowie instrumentów muzycznych, oraz przedstawiciele inteligencji 
i wolnych zawodów, m.in. muzycy. Część zaaklimatyzowała się i pozostała na tych 
ziemiach, także po ich odłączeniu od państwa pruskiego w 1807 roku i utworzeniu 
na mocy pokoju w Tylży Księstwa Warszawskiego. Jedynie urzędnicy państwowi 
i administracyjni oraz przedstawiciele aparatu wojskowo-policyjnego powrócili 
do Prus. Po Kongresie Wiedeńskim natomiast, gdy Kalisz znalazł się w granicach 
autonomicznego początkowo Królestwa Polskiego połączonego unią personalną 
z Rosją, większość dawnych cudzoziemskich (głównie niemieckich) osadników 
pozostała na tych terenach. Tylko nieliczni wrócili w ojczyste strony. Zaczęli też 

3  Cmentarz ewangelicki w Kaliszu stanowi dziś swoisty dokument historyczny. 
Tutaj bowiem znajdują się groby m.in. czołowych przedstawicieli kaliskiego przemysłu 
muzycznego.



Artykuły134 

napływać nowi osadnicy, zachęceni licznymi przywilejami i perspektywą szybkiego 
dorobienia się na terenach słabo uprzemysłowionych. Wielu z nich, szczególnie 
reprezentanci inteligencji, wpisało się na trwałe do historii regionu, wnosząc cenny 
wkład w rozwój kultury, sztuki, oświaty.

Po 1815 roku (Kongres Wiedeński) Kalisz znalazł się pod specjalną opieką 
władz, które wykorzystując sprzyjające warunki geograficzne, chciały tutaj stworzyć 
ośrodek przemysłowy. Przepływająca przez miasto rzeka Prosna dostarczała wody 
dla produkcji, a także służyła do napędu ówczesnych maszyn. Drewno zwożone 
z pobliskich lasów było wykorzystywane na budowę pomieszczeń gospodarczych, 
jako opał oraz surowiec. Niebagatelne znaczenie miało usytuowanie Kalisza, 
leżącego na skrzyżowaniu dróg handlowych ze Śląska na Pomorze i z Wielkopolski 
do Krakowa. Z Warszawą łączył Kalisz „trakt warszawski”, zwany później „traktem 
fabrycznym”. Miasto położone nad samą granicą z Prusami spełniało rolę ważnego 
punktu handlowego. Wszystkie te czynniki sprawiły, że Kalisz stał się atrakcyjnym 
miejscem dla zagranicznych osadników. Już pod koniec 1815 roku przyjechali 
z Poznańskiego bracia Repphan, którzy założyli tu potężną manufakturę sukienniczą. 
Duże znaczenie dla rozwoju oświaty i czasopiśmiennictwa miało przybycie ze Śląska 
w roku 1830 Karola Wilhelma Hindemitha, drukarza, nakładcy i księgarza. Do 
Kalisza przyjechał także Carl Gottlob Fiebiger, z zawodu stolarz. Jego syn Gustaw 
Arnold Fibiger zapoczątkował całe pokolenie budowniczych fortepianów. Podane 
przykładowo nazwiska4 świadczą o tym, że przemysł kaliski był domeną ludności 
pochodzenia niemieckiego. Niemieccy fabrykanci obsadzali stanowiska majstrów 
w swych zakładach przeważnie rodakami, co nieraz doprowadzało do antagonizmów 
narodowościowych. Stanowili także silną konkurencję dla nielicznych fabryk 
prowadzonych przez Polaków, głównie z powodu importowania nowszej technologii. 
Jest rzeczą znamienną, że z biegiem lat religia w coraz mniejszym stopniu określała 
przynależność narodową. Wielu protestantów, szczególnie urodzonych już na 
ziemiach polskich, uważało się za Polaków.

Okres wielkiej koniunktury gospodarczej Kalisza (i całego Królestwa) został 
przerwany wybuchem powstania listopadowego i wojny polsko rosyjskiej 1830-
1831. Po upadku powstania nastąpiła fala represji i prześladowań oraz stopniowa 
likwidacja autonomii Królestwa. Od 1833 roku zmniejszono fundusz dla 
osiedlających się w Królestwie osób. Ich liczba znacznie zmalała, a wielu przeniosło 
się do Rosji licząc na lepsze warunki, duży rynek zbytu oraz większą stabilizację 
polityczno-ekonomiczną5. Regres gospodarczy spowodowany wprowadzeniem 
w 1832 roku wysokich ceł na granicy z Cesarstwem dotknął głównie przemysł 
ciężki i włókienniczy, natomiast rzemiosło rozwijało się nadal, w tym także 

4  Nazwisk tych można wymienić znacznie więcej, np.: Wilhelm May, założyciel 
manufaktury włókienniczej, trzej wrocławianie: Claassen, Fischer i Pohl, twórcy manufaktury 
sukienniczej Pohl et Comp., przybyły z Saksonii Jan Fryderyk Ruderisch, założyciel zakładu 
płócienniczego, mechanik Gottlieb Krug, reprezentant przemysłu skórzanego Karol Henryk 
Fritsche i inni (Anna Rynkowska, „Rozwój przemysłu, położenie i walka klasy robotniczej 
w latach 1815-1914”, w: Dzieje Kalisza, 380-385).

5  Vogel, Instrumenty, 14.
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wytwórnie instrumentów muzycznych6. Na skutek postępującej rusyfikacji i zmian 
administracyjnych, przemianowano województwo kaliskie na gubernię. W 1845 
roku nastąpiła jej likwidacja, a Kalisz otrzymał status miasta powiatowego. Po roku 
1850 zniesiono barierę celną na granicy z Cesarstwem, co spowodowało ponowne 
ożywienie gospodarcze. Okres ten charakteryzował się przekształcaniem pracowni 
rzemieślniczych w manufaktury7.

Kolejny, zakończony niepowodzeniem zryw niepodległościowy narodu polskiego 
– powstanie styczniowe 1863 – przyczynił się do ostatecznej likwidacji względnej 
niezależności Kongresówki. W latach 60-tych gospodarka Królestwa wkroczyła 
w etap rozwiniętego kapitalizmu. Małe warsztaty rzemieślnicze wchłaniane były 
przez wielki kapitał, a manufaktury zamieniały się w nowoczesne fabryki. Jednakże 
wojny prowadzone przez Cesarstwo (wojna rosyjsko-turecka 1877-78, następnie 
wojna rosyjsko-japońska 1904) odbiły się niekorzystnie na gospodarce Królestwa, 
co wiązało się z kryzysami ekonomicznymi i ogólną stagnacją8. Po powstaniu 
styczniowym Kalisz przeszedł kolejną reformę administracyjną. Z początkiem 
1867 roku utworzono ponownie gubernię kaliską. Miało to niewątpliwy wpływ 
na ożywienie gospodarcze i kulturalne w latach następnych. Wzorem Warszawy 
i innych miast Królestwa, także Kalisz organizował na swym terenie wystawy 
przemysłowe. Pod koniec XIX wieku dominującą rolę w stolicy guberni odgrywało 
nadal włókiennictwo. W tym czasie rozwinął się przemysł fortepianowy, który 
na początku XX wieku zaczął zdecydowanie wyprzedzać Warszawę. Miejscowi 
przemysłowcy oraz władze miasta zdawały sobie sprawę z tego, że dalszy 
pomyślny rozwój Kalisza będzie zależał w dużej mierze od dogodnego połączenia 
komunikacyjnego z innymi ośrodkami przemysłowymi kraju. Taką szansę rozwoju 
mogło dać tylko wybudowanie linii kolejowej, gdyż uciążliwy i powolny transport 
konny stał się już niewystarczający9. Po długoletnich staraniach zapadła decyzja 
o budowie linii kolejowej Kalisz-Warszawa, przez Zduńską Wolę i Łódź. Pierwszy 
pociąg z Kalisza wyruszył w 1902 roku. Nowa inwestycja znacznie ułatwiła 
eksport wyrobów przemysłu kaliskiego, w tym fortepianów i pianin, na chłonny 
rynek rosyjski, ułatwiła również kontakty handlowe z wieloma miastami Królestwa 
i Cesarstwa Rosyjskiego. W roku 1906 wybudowano linię kolejową z Kalisza do 
pobliskich, leżących po drugiej stronie granicy Skalmierzyc (z punktem granicznym 
w Szczypiornie). Uzyskano w ten sposób połącznie z siecią kolei niemieckich, a tym 
samym z Wrocławiem, z którym utrzymywano stosunki handlowe od wielu lat. W ten 
sposób stał się Kalisz ważnym węzłem międzynarodowego handlu tranzytowego.

6  Tamże, 14-15.
7  Tamże, 6.
8  Tamże, 16.
9  Połączenie kolejowe Kalisza z Warszawą ma długą, ponad trzydziestoletnią historię. 

Władze carskie nie były zainteresowane rozwojem przemysłu w Królestwie i niechętnie 
patrzyły na rozbudowę linii kolejowych, szczególnie na terenach przygranicznych (względy 
strategiczne).
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Il. 1 Henryk Wieniawski, Souvenir de Posen op. 3, strona tytułowa
pierwodruku (1855 r.) z kaliskiej oficyny wydawniczej Henryka Hurtiga. 
Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W XIX wieku gród nad Prosną był miastem o wysokiej kulturze muzycznej, 
czemu sprzyjało korzystne położenie geograficzne. Tędy musiało przejeżdżać, 
a przy okazji koncertowało, wielu muzyków (także wybitnych) udających się na 
tournée artystyczne. W mieście działały oficyny wydawnicze, księgarnie i czytelnie, 
będące dystrybutorami także wydawnictw muzycznych. Jedna z nich należała do 
ewangelika Henryka Hurtiga i jego syna Alfreda. To właśnie u Hurtiga ukazał się 
w 1855 roku pierwodruk miniatury na skrzypce i fortepian (oraz w wersja na sam 
fortepian) opus 3 Henryka Wieniawskiego Souvenir de Posen10.

Już z końca XVIII wieku posiadamy informacje o działających w Kaliszu 
muzykach, w tym wielu wyznania ewangelickiego. Większość z nich nosiła 
niemieckie nazwiska i imiona (choć nie zawsze), przeważnie byli to więc Niemcy lub 
osoby pochodzenia niemieckiego. Przykładowo możemy wymienić następujących11: 
Jan Dittmann (ur. 1779), „muzykant z Kalisza“, kilkoro muzyków i nauczycieli 
muzyki o nazwisku Ettmayer (także Etmajer, Etmayer), urodzeni w II połowie 
XVIII wieku, Carl Heinrich Hippe (ur. ok. 1774), notowany w 1818 w Kaliszu 
jako „muzykus“, Józef Hoffmann (ur. ok. 1777), notowany w 1808 w Kaliszu 
jako oboista pułku piechoty polskiej, Fryderyk Jensch (vel Gentsch, ur. ok. 
1771), notowany w 1809 roku jako „muzykus z Kalisza” a w 1811 „metr muzyki”. 

10  Krzysztof Rottermund, „Henryk Wieniawski i druki jego utworów z oficyny Hurtiga 
w Kaliszu”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 17, W kręgu kaliskich badań 
nad sztuką i kulturą artystyczną (2), red. Iwona Barańska (Kalisz, 2017).

11  Krzysztof Rottermund, „Nieznani muzycy z końca XVIII i z XIX w. w świetle akt 
metrykalnych parafii ewangelickiej w Kaliszu”, Rocznik Kaliski XXIX (2003).
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W 1809 roku Paul Kindermann (ur. ok. 1767) odnotowany został w Kaliszu jako 
„kapelmayster polskiego pułku, a Karl Knappe (ur. ok. 1811), w 1844 roku działał 
w Kaliszu jako nauczyciel muzyki. „Metrem muzyki“ w 1821 roku był Wacław 
Kunz, a innym „metrem muzyki przy szkołach kaliskich, w Kaliszu zamieszkałym” 
był notowany w latach 1809-1811 Jan Karol Marx (ur. ok. 1783). Z kolei August 
Moh (ur. ok. 1809) to „muzykus z Kalisza“ notowany w latach 1846-1855, którego 
syn Adolf August Moh (ok. 1857-1918) także był muzykiem. Przedstawicielką 
płci pięknej wśród ewangelickich nauczycieli muzyki była „niezamężna” Emma 
Müller (ur. 1840 Drezno – zm. 19.04.1916 Kalisz), córka pedagoga muzycznego 
Fryderyka Müllera i Luizy z domu Lichtenberg. Urodzony ok. 1774 roku Henryk 
Reichkraemer, odnotowany w 1809 jako „muzykus z Kalisza”, złożył w tymże 
roku swój podpis na akcie urodzenia Fryderyka Wilhelma Juliusa Grüneberga, syna 
Fryderyka Grüneberga (ok. 1778 – po 1814), kaliskiego organmistrza. Ignacy 
Richter (ur. ok. 1765) to „muzykus w Kaliszu zamieszkały”, odnotowany w aktach 
kaliskiej parafii ewangelickiej w roku 1813. W pierwszych dekadach XIX wieku 
wśród muzyków działały w Kaliszu jeszcze następujące osoby: Carl Scholtz  
(ur. ok. 1793), Wilhelm Starke (ur. ok. 1811), odnotowany w 1843, Gottlieb Stein 
(ur. ok. 1814), Fryderyk Szulc (ur. ok. 1768), Ferdynand Taeblez (ur. ok. 1788), 
notowany w 1811 roku jako „muzykant Pułku I Polskiego”, a także Wilhelm Vogt 
(ur. ok. 1811), Ernest Winter (ur. ok. 1803),  Marcin Zimmermann (ur. ok. 1765 
lub ok. 1770), notowany 1809 jako „muzykus w Kaliszu zamieszkały”. W tymże 
roku zmarła jego żona Joanna Dorota (ur. ok. 1754). Zimmermann ożenił się 
powtórnie (1 czerwca 1810), a świadkiem ślubu była osoba z branży muzycznej, 
mianowicie „orgarmistrz z Kalisza” Fryderyk Grüneberg. Spośród muzyków 
kaliskich wyznania ewangelickiego, działających na przełomie XIX-XX wieku, 
można jeszcze wymienić Augusta Rudolfa Ziebartha, ur. 1843 r. w Wieleniu 
(poznańskie), syna Krzysztofa i Anny Fromoth, małżonków Ziebarth, odnotowanego 
jako „artysta muzyk z Kalisza” (zm. 12 września 1922 w Kaliszu)12.

Przybyły w 1781 roku z Berlina do Kalisza Jan Bogusław (Johann Gottlob) 
Petera też był ewangelikiem. Informacja, że osiedlił się właśnie w Kaliszu, pochodzi 
z suplementu do „Gazety Warszawskiej“, gdzie ukazało się ogłoszenie reklamujące 
jego wyroby. Jest ono najstarszym znanym nam jak dotąd anonsem prasowym 
dotyczącym kaliskiego budowniczego instrumentów muzycznych, już tylko z tego 
względu bardzo cennym: „10 IV 1781 Warszawa. Z Berlina do Kalisza przybył 
i tam osiadł niejaki Jan Bogusław Petera, organmistrz, który prócz organów, inne 
instrumenta muzyczne nowe teraźniejszym fasonem, to jest skrzypce, klawicymbały, 
fortepiana, z przytłumem i fletem, i tym podobną odmiennością, pięknym wyłożeniem 
stolarską robotą zrobić potrafi; także klawikordów z celestin cugami i ze wszystkim 
tak dla oka, jako też dla słuchu miłe i wdzięczne, trwałą robotą, za różne pieniądze 
przystawić podejmuje się. Żądający zaś kto z tych instrumentów, niech się do niego 
uda, a zastanie niektóre już gotowe”13. Jeszcze przed rokiem 1800 Petera przeniósł 
się do Poznania, gdzie zajął się wyłącznie budową i naprawą organów, i gdzie 

12  APE zgony 1922 nr 24.
13  Gazeta Warszawska“ 29 (1781):  [4], suplement.
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urodziło mu się trzech synów, z których dwóch zostało również organmistrzami. 
Największym jego dziełem były organy w katedrze poznańskiej14. 

Il. 2 Johann Gottlob Petera, autograf z roku 1798. 
Za: Leopold Czacharowski, Peterowie – z mało znanych kart 
organmistrzostwa poznańskiego. „Kronika Miasta Poznania“ 1996 nr 3.

W roku 1818 założono w Kaliszu Towarzystwo Miłośników Muzyki, 
którego zadaniem było upowszechnianie kultury muzycznej i umuzykalnienie 
społeczeństwa15. W 1831 roku Łukasz Gołębiowski pisał: „Kaliskie towarzystwo 
przyjaciół kościelnej muzyki, zawiązane w tymże roku co i warszawskie, utrzymuje 
się dotąd w pięknym porządku, do czego najwięcej się przyczynia gorliwość 
Witkowskiego”16. Wśród jego założycieli i członków byli także kaliscy ewangelicy. 
O muzykalności mieszkańców Kalisza świadczą słowa J. Jeleńskiego: „Muzyka, 
łagodząc i uszlachetniając uczucia, wpływa na oświatę dodatnio, a Kalisz jest 
miastem dość muzykalnym. Świadczą o tym w każdym prawie, średniej nawet 
zamożności domu, znajdujące się fortepiany”17. Zapotrzebowanie na instrumenty 
muzyczne jest na ogół determinowane poziomem kultury muzycznej społeczeństwa, 
stąd zapewne tak wczesne pojawienie się fortepianmistrzów w Kaliszu.

Podczas I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, miasto zostało prawie 
doszczętnie zburzone i spalone przez wojska niemieckie, dokonujące również 
masowych grabieży i egzekucji18. Spowodowało to exodus ludności, przeważnie 

14  Leopold Czacharowski, „Peterowie – z mało znanych kart organmistrzostwa 
poznańskiego”, Kronika Miasta Poznania 3 (1996).

15  Stanisław Fibingier, Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego 
w latach 1818-1978 (Kalisz, [1978]): 5.

16  Łukasz Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych 
tylko prowincyach (Warszawa, 1831): 254. Jan Ludwik Witkowski (1788-1861), skrzypek, 
dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego w Kaliszu.

17  Jan Jeleński, Kalisz i jego okolice (Warszawa, 1875): 28. O życiu muzycznym Kalisza 
w XIX wieku szczegółowo traktuje praca Marii Kaczmarkiewicz, Kultura muzyczna....

18  Józef Dąbrowski, Katastrofa kaliska. Opowieść naocznego świadka (Warszawa, 1914).
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na tereny wiejskie. Jesienią 1914 roku, w zdewastowanym i spalonym Kaliszu, 
posiadającym przed wojną ok. 70 tys. mieszkańców, pozostało jedynie ok. 5 tys. 
osób19. Straty materialne oraz znaczny ubytek ludności były przyczyną zamknięcia 
większości fabryk lub ich działania w bardzo ograniczonym zakresie.

Po przeszło wiekowej niewoli, 11 listopada 1918 roku powstało niepodległe 
państwo polskie. W nowych warunkach politycznych Kalisz stracił swą dawną 
pozycję i został włączony do województwa łódzkiego. Tym samym przerwano 
historyczne więzy łączące go z Wielkopolską20. W pierwszych latach powojennych 
władze i mieszkańcy cały wysiłek skupili na modernizacji miasta, dotkliwie 
zniszczonego przez działania wojenne. Nie wszystko dało się jednak odbudować. 
W listopadzie 1920 roku powstał Związek Przemysłowców Kaliskich, organizacja 
zajmująca się koordynacją działań mających na celu ponowne uruchomienie 
i rozwój przemysłu we wszystkich jego gałęziach. W jej składzie znalazł się także 
przedstawiciel przemysłu fortepianowego Gustaw Fibiger (1881-1926). W okresie 
II Rzeczypospolitej w przemyśle kaliskim nadal dominowało włókiennictwo. 
Utrzymał swą dawną pozycję przemysł garbarski, a w latach 30-tych zaczął rozwijać 
się przemysł metalowy. Dość dużą rolę odgrywał także przemysł chemiczny, 
budowlany i spożywczy. Należące do rodziny Fibigerów dwie fabryki fortepianów 
(Arnold Fibiger oraz Bracia K. i A. Fibiger), uruchomione stosunkowo szybko po 
zniszczeniach wojennych, reprezentowały przemysł muzyczny. W ciągu dwudziestu 
lat niepodległości liczba mieszkańców Kalisza znacznie wzrosła i w 1939 roku 
wynosiła ok. 81 tys. osób. Nadal duży odsetek stanowili Żydzi - 28%, natomiast 
ludności pochodzenia niemieckiego było już tylko 0,9%21. Niektóre gałęzie przemysłu 
kaliskiego znajdowały się w rękach potomków dawnych niemieckich kolonistów, 
przeważnie ewangelików, w tym czasie w znacznym stopniu spolonizowanych.

Życie muzyczne Kalisza w latach międzywojennych było bogate, skupione 
wokół Towarzystwa Muzycznego i szkoły muzycznej. Szczególnie w latach 20-tych 
obfitowało w ciekawe wydarzenia, związane z działalnością muzycznej rodziny 
Wiłkomirskich22. 

Wracając do budownictwa fortepianów w Polsce, głównego zagadnienia 
niniejszego artykułu, rozwinęło się ono w II poł. XVIII wieku.  Zapotrzebowanie 
na fortepiany nie było w tym czasie zbyt duże, co nie sprzyjało masowej produkcji. 
Arystokracja polska wolała nowe instrumenty sprowadzać z zagranicy23. Traktowano 
je przede wszystkim jako „przedmioty zbytku”24. Dopiero w XIX wieku nastąpiło 
wzmożone zainteresowanie fortepianem, związane z szybkim rozwojem kultury 
mieszczańskiej, w której muzyka, w szczególności fortepianowa, odgrywała wielką 
rolę. Fortepian stał się jednym z najpopularniejszych instrumentów muzycznych 

19  Henryk Wrotkowski, „Kalisz w latach I wojny światowej 1914-18”, w: Dzieje Kalisza, 527.
20  Dopiero w 1938 roku włączono Kalisz do województwa poznańskiego.
21  Janusz Wróbel, „Przemiany ludnościowe w Kaliskiem w okresie okupacji hitlerowskiej 

(1939-45)”, Rocznik Kaliski XIII (1980): 111.
22  Zob. Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia (Kraków, 1971).
23  Tadeusz Strumiłło, Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku (Kraków, 1954): 111.
24  Michał Kleofas Ogiński, Listy o muzyce (Kraków, 1956): 93-94.
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i zarazem jednym z symboli całej epoki. M. K. Ogiński w swoich „Listach 
o muzyce” stwierdzał: „Fortepian stał się dziś instrumentem uniwersalnym. Nauka 
gry na nim stanowi zasadniczą część edukacji młodych panien. Każdy pragnie umieć 
akompaniować do śpiewu romansów, czy też zagrać w salonie walca do tańca (...)”25. 
O popularności fortepianu na ziemiach polskich świadczą też słowa Ambrożego 
Grabowskiego, który ok. 1820 roku pisał: „Przyjdź do domu każdego kupca albo 
mieszczanina krakowskiego a niezawodnie ujrzysz córkę siedzącą przy fortepiano 
i grać się uczącą, a niedługo przyjdzie czas, że już szewcówny i krawcówny muzyki 
uczyć się będą”26. Podobnie pisał dziesięć lat później Gołębiowski: „Powszechną 
u nas jest rzeczą, że młode panienki nie tylko możniejszych domów, ale 
i mierniejszych stanów uczą na fortepianie, i dochodzą już dość wysokiego stopnia 
wprawy i doskonałości”27.

W II poł. XIX wieku Władysław Wiślicki pisał już o przemyśle fortepianowym, 
będącym wynikiem wzmożonego zapotrzebowania na ten instrument: „Nie 
potrzebujemy tu udowadniać, że z rozszerzeniem się zamiłowania do muzyki, nauka 
jej stała się koniecznością (...). Fortepian zaś jako instrument praktyczny, popularny, 
zajął miejsce we wszystkich salonach, przeciskając się nawet do poddaszy, pod 
którymi także uprawiają tą boską sztukę. Otóż to upowszechnienie się fortepianu 
(...) musiało wpłynąć na zwiększenie wyrobu i rozrost przemysłu, stanowiącego 
w każdym kraju ważną rubrykę miejscowej fabrykacji”28.

Liczba wytwórni fortepianów na ziemiach polskich gwałtownie wzrosła w XIX 
wieku. W 1819 roku założone zostało w Warszawie Zgromadzenie Fabrykantów 
Fortepianów i Organmistrzów29, które jako organizacja zawodowa skupiała wielu 
budowniczych instrumentów. Głównym ośrodkiem produkcji fortepianów w XIX 
wieku była Warszawa, gdzie działało szereg fortepianmistrzów polskich i obcego 
pochodzenia, np. Fryderyk Buchholtz, Józef Długosz, Antoni Leszczyński, Antoni 
Krall i Józef Seidler, rodzina Kerntopfów i wielu innych30. Wytwórnie fortepianów 
powstawały też w innych miastach. Pod koniec XIX wieku Kalisz stał się drugim 
w Królestwie Polskim ośrodkiem produkcyjnym, by na początku wieku XX 
wysunąć się na czołową pozycję w tej dziedzinie. Z kolei na ziemiach Wielkopolski 
pod zaborem pruskim czołową rolę odgrywał Poznań. W XIX wieku produkcja 
fortepianów w Królestwie pokrywała zapotrzebowanie rynku krajowego, a ponadto 
część wyrobów była eksportowana, głównie do Rosji. Nie znaczy to jednak że 
fortepianów nie importowano. W latach 1853-56 średni import roczny wyniósł 
147 sztuk, w 1857 – 125, a w 1858 już tylko 90, przy równoczesnym wzroście 

25  Tamże, 95-96.
26  Cyt. za: Włodzimierz Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich (Kraków, 

1971): 123.
27  Łukasz Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko 

prowincjach (Warszawa, 1831): 235.
28  Władysław Wiślicki, „Krajowe fabryki fortepianów”, Kłosy 309 (1871): 349-351.
29  Kamiński, 145.
30  O polskim przemyśle muzycznym w latach 1815-1914 szczegółowo traktuje praca 

Beniamina Vogla, Instrumenty... 
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krajowej produkcji: w 1850 - 153 sztuki, w 1858 – 217 sztuk31. O wysokiej jakości 
polskich instrumentów świadczyły liczne nagrody zdobywane na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Na przełomie XIX-XX wieku można już mówić 
o przemyśle fortepianowym w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Jednakże od 
początków XX stulecia następował upadek polskiego przemysłu fortepianowego. 
Kryzys spowodowany był napływem wielu tańszych instrumentów zagranicznych, 
produkowanych już w sposób mechaniczny, oparty na nowoczesnych zasadach 
kooperacyjnych32. Przetrwały tylko największe wytwórnie, podczas gdy mniejsze 
szybko bankrutowały lub przekształcały się w warsztaty naprawcze. W 1914 roku 
na ziemiach Królestwa Polskiego istniało ok. 15 fabryk fortepianów i pianin, które 
rocznie produkowały ok. 5000 instrumentów, w znacznej mierze przeznaczonych na 
rynek rosyjski i częściowo austro-węgierski33.

Ze zrozumiałych względów I wojna światowa przyczyniła się do przerwania 
produkcji lub znacznego jej ograniczenia. Pierwsze lata niepodległej Rzeczypospolitej 
też nie sprzyjały rozwojowi przemysłu muzycznego. W porównaniu z wiekiem 
XIX i początkiem XX, w latach międzywojennych liczba fabryk fortepianów 
uległa zmniejszeniu. Według statystyki GUS z 1933 roku było wówczas w Polsce 
8 zakładów produkujących fortepiany i pianina34, jednak liczba ta wydaje się być 
zaniżona35. Do największych należała fabryka B. Sommerfelda, założona w roku 
1905 w Bydgoszczy i zatrudniająca w latach 1929-30 ok. 200 pracowników36, 
oraz kaliska fabryka Arnolda Fibigera, która jako jedyna reprezentowała polski 
przemysł fortepianowy na Światowej Wystawie w Nowym Jorku w roku 193937. 
Ona jest też jedyną z dawnych fabryk, która działała przez kilka dziesięcioleci po  
II wojnie światowej (pod nazwą Calisia), stanowiąc główny filar rodzimego przemysłu 
muzycznego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czołową i zasłużoną postacią, 
która przyczyniła się do wznowienia produkcji fortepianów i pianin po II wojnie 
światowej, był ewangelik Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989), wnuk założyciela 
wytwórni Gustawa Arnolda Fibigera (1847-1915), prawnuk przybyłego do Kalisza 
stolarza Carla Gottloba Fiebigera (ok. 1808-1858).

31  Kamiński, 146.
32  Tamże.
33  Tadeusz Bieńkowski, Przemysł fortepianowy w Polsce (Warszawa 1934, maszynopis, 

Biblioteka SGH w Warszawie): 15.
34  Kazimierz Rudzki, Przemysł muzyczny w Polsce (Warszawa 1935, maszynopis, 

Biblioteka SGH w Warszawie): 55.
35  Kazimierz Rudzki wymienia następujące fabryki fortepianów: 4 w woj. poznańskim 

(Bydgoszcz, Leszno, Poznań), 2 w woj. łódzkim (Kalisz), 1 w woj. lwowskim (Lwów),  
1 w woj. warszawskim (Warszawa). Według Beniamina Vogla, w Warszawie istniały 
wówczas co najmniej 3 wytwórnie fortepianów: Kerntopfa, Małeckiego i Nowickiego (B. 
Vogel, Instrumenty...).

36  Rudzki, 55.
37  Informator firm chrześcijańskich dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa m. 

Kalisza z kalendarzem na rok 1939 (Kalisz 1938); Kurier Kaliski 23 (1939).
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Pierwszym znanym kaliskim budowniczym fortepianów, którego instrumenty 
się zachowały38, był Jerzy (Georg) Lindemann, działający już w latach 20-tych 
XIX wieku. Drukowany w 1845 roku przez ukazującą się w Warszawie „Gazetę 
Handlową i Przemysłową” opis miasta Kalisza, przynosi także szereg ciekawych 
informacji dotyczących wytwórni Lindemanna: „Nie ma domu (w Kaliszu - przyp. 
K. R.) żeby nie było jednego, a czasem i kilku fortepianów; najwięcej pochodzi 
z fabryki tutejszej Lindemanna (...), kupno ich jest bowiem ułatwione z powodu, 
iż nabywca posiadający zaufanie nie płaci razem ale ratami. Cena zwyczajna 
fortepianów mahoniowych jest około 75 dukatów. Jednakże powierzchowność 
ich nie odznacza się tą wytworną elegancją, tymi rzeźbami w stylu odrodzenia, co 
przydają tyle ozdoby fortepianom warszawskim. Zalecają się one atoli mocą, są 
dobrze zbudowane, trzymają strój. Szkoda tylko, że nie mają okrągławego, pełnego 
dźwięku, i że najwyższe tony dyskantowe niepotrzebnie opatrzone tłumikami, 
zamiast metalicznego wydają głos martwy, drewniany. Pomimo tych małych wad, 
fortepiany Lindemanna zyskały od lat kilku wielką wziętość, w dalekie okolice 
a niekiedy i do Warszawy zamawiane bywają i wyrabiają ich tu rocznie przeszło 
trzydzieści”39. 

Il. 3 Tabliczka firmowa fortepianu Lindemanna z Kolekcji Fortepianów 
im. Andrzeja Szwalbego w pałacu w Ostromecku. Za: Beniamin Vogel, 
Fortepian polski. Warszawa 1995.

W latach 30-tych i 40-tych obok Lindemanna działał także Karol Grünberg 
- organmistrz, fortepianmistrz i mechanik. W roku 1847 kaliskie wytwórnie 
fortepianów wyprodukowały łącznie 14 fortepianów. W obu zakładach pracowało 
wtedy 16 osób40. W latach 40-tych dołączył ewangelik Fryderyk Glandt, a następnie 
pojawiło się nazwisko kolejnego ewangelickiego budowniczego fortepianów, którym 
był Fryderyk Hintz (1809-1890). O postaci tej posiadamy już bliższe informacje41, 

38  Fortepiany Lindemanna posiada Kolekcja Zabytkowych Fortepianów Filharmonii 
Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

39  Gazeta Handlowa i Przemysłowa 35 (1845) (cyt. za: Anna Rynkowska: „Miasto Kalisz 
w świetle opisu z 1845 roku”, Rocznik Kaliski XVIII (1985): 256.

40  Anna Rynkowska, „Sytuacja ekonomiczna i społeczna robotników kaliskich w XIX 
wieku”, w: Osiemnaście wieków Kalisza, red. Aleksander Gieysztor, Krzysztof Dąbrowski, 
t. III (Poznań 1962): 289; Rynkowska, Rozwój przemysłu, 385.

41  Zob. Biogramy…
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a także kilka jego zachowanych fortepianów42. Przed pojawieniem się instrumentów 
Arnolda Fibigera, fortepiany Hintza były najpopularniejszymi instrumentami 
w Kaliszu i okolicach. Uzyskały także pochlebne opinie muzyków. W 1884 roku 
Hintz rozpoczął budować także „harmonje nożne” i „melodykony”, robione na wzór 
francuskich fisharmonii Debaina.

Il. 4 Anons prasowy Fryderyka Hintza („Kaliszanin“ 1884)

Il. 5-6 Tabliczki firmowe fortepianów Fryderyka Hintza (w języku niemieckim i polskim). 
Fot. K. Rottermund; kartoteka Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W roku 1878 zaczął się nowy etap w kaliskim przemyśle fortepianowym. 
Pojawiły się bowiem pierwsze instrumenty Gustawa Arnolda Fibigera (firma 
nosiła nazwę Fabryka Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger) którego wytwórnia 
stała się wkrótce największą fabryką fortepianów nie tylko w Kaliszu ale w całym 
Królestwie Polskim43. Podobnie jak w I połowie XIX wieku, począwszy od 1878 

42  W Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz w zbiorach prywatnych (karty 
ewidencyjne w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; wcześniej Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków).

43  Zob. Krzysztof Rottermund, Przemysł muzyczny Kalisza XIX i XX wieku ze szczególnym 
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roku konkurowały ze sobą dwie wytwórnie - Fryderyka Hintza i Arnolda Fibigera, 
a od roku 1887 także trzecia - Teodora Bettinga. Równoległa działalność trzech 
kaliskich fabryk fortepianów trwała przypuszczalnie do 1890 roku, kiedy to zmarł 
Fryderyk Hintz. Ponieważ ten ostatni nie pozostawił po sobie następcy, który 
przejąłby wytwórnię i poprowadził ją dalej, nie jest wykluczone, że już przed rokiem 
1890 mogła ona zaprzestać działalności, co uwarunkowane było podeszłym wiekiem 
Hinzta. 

Il. 7-8 Fortepiany „Renesans“ oraz „Rokoko” firmy Arnold Fibiger 
(według katalogu z ok. 1906 r.)

Od roku 1899, w którym bracia Karol i Aleksander Fibigerowie założyli nową 
wytwórnię, przemysł fortepianowy Kalisza reprezentowały ponownie trzy fabryki: 
Bettinga i dwie Fibigerów. Ten stan rzeczy utrzymał się do wybuchu I wojny 
światowej. W latach poprzedzających wybuch wojny Kalisz był już największym 
polskim ośrodkiem przemysłu fortepianowego i wielokrotnie przewyższał Warszawę. 
Główną dziedziną produkcji stały się popularniejsze i tańsze pianina44.

uwzględnieniem działalności rodziny Fibigerów (Wrocław 1985, Akademia Muzyczna, 
Zeszyty Naukowe nr 39).

44  H. Tennenbaum, Bilans handlowy Królestwa Polskiego (Warszawa 1916): 442 (cyt. za: 
Beniamin Vogel, Instrumenty..., 69). Zestawienie sugeruje produkcję tylko w dwóch miastach 
Królestwa, podczas gdy B. Vogel wymienia działające także w tym czasie wytwórnie w Łodzi 
- Bracia Koischwitz, Kielcach – L. F. Schmidt, Radomiu – Józef Golmer.
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Uzupełnieniem obrazu kaliskiego przemysłu fortepianowego były zakłady 
współpracujące z branżą fortepianową: należąca do rodziny Elblów45 wytwórnia 
klawiatur (od 1902), założona wprawdzie przez katolika Konrada Georga Elbla 
(1851-1920), ale dalej prowadzona przez jego synów ewangelików (Konrad Georg 
wziął ślub ewangelicki, dzieci były ewangelikami), oraz odlewnia ram żeliwnych do 
fortepianów i pianin, której właścicielem był także ewangelik Rudolf Otton Fibiger 
(1852-1919).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Kaliszu działały już tylko dwie 
fabryki należące do Fibigerów, gdyż rodzina Bettingów przeniosła się wkrótce do 
Leszna. Obie fabryki produkowały instrumenty do wybuchu II wojny światowej, 
prowadząc ze sobą ostrą walkę konkurencyjną, nie zawsze opartą na zdrowych 
zasadach współzawodnictwa. Mimo bliskiego pokrewieństwa właścicieli, na 
każdym kroku podkreślano własną odrębność i niezależność np. w wydawnictwach 
reklamowych i ogłoszeniach prasowych: „Ponieważ istnieje firma o podobnym 
brzmieniu, z którą nic wspólnego nie mamy, więc dla uniknięcia pomyłek prosimy 
dokładnie adresować – Arnold Fibiger, ul. Chopina 9”; „Prosimy nie identyfikować 
firmy naszej z firmą o podobnej nazwie i dokładnie adresować – Bracia  
K. i A. Fibiger, ul. Polna”46 .

W okresie międzywojennym Kalisz pozostawał nadal głównym ośrodkiem 
polskiego przemysłu fortepianowego a firmę Arnold Fibiger zaliczano do 
największych i najlepszych wytwórni fortepianów. Wiele surowców i materiałów 
do produkcji musiała ona importować, np. drewno rezonansowe z Rumunii, 
drewno na forniry, jak mahoń, z Ameryki Środkowej, palisander z Indii i Brazylii, 
orzech z Kaukazu i Ameryki Południowej. Z Niemiec i Anglii sprowadzano 
m.in. drut stalowy na struny. Najważniejszym półfabrykatem nie produkowanym 
w Polsce były mechanizmy, które importowano z Niemiec i Francji (firmy Langer, 
Renner, Schwander). Pozostałe materiały i surowce były krajowe, jak np. ramy 
żeliwne wytwarzane przez odlewnię Rudolfa Fibigera, czy drut miedziany na 
struny produkowany na licencji przez firmę „Kabel Polski”47. Fabryka Bracia  
K. i A. Fibiger ustępowała znacznie konkurentom pod względem wielkości produkcji 
oraz popularności swych wyrobów. Lecz i jej instrumenty były wysoko oceniane, 
zdobywały nagrody i pochlebne opinie wybitnych muzyków.

Wybuch wojny i okupacja hitlerowska zamknęły drugi etap w dziejach kaliskiego 
przemysłu muzycznego. Obie fabryki znalazły się w gestii władz niemieckich 
a profil produkcji dostosowano do potrzeb okupanta. Po wojnie fabryka Arnold 
Fibiger została upaństwowiona. Początkowo produkowała meble oraz tak potrzebne 
w kraju sprzęty szkolne. Pierwsze powojenne pianino powstało w 1947 roku, a od 
1949 fortepiany i pianina stały się ponownie główną dziedziną produkcji. Fabryka 
Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger, jako jedyna spośród wszystkich polskich 
fabryk fortepianów przetrwała obie wojny światowe. Przez kilka dziesięcioleci 

45  Zob. Krzysztof Rottermund, „Kaliscy klawiatur nicy”, Ruch Muzyczny 19 (1985).
46  Arnold Fibiger. Katalog reklamowy na 50-lecie firmy (Kalisz 1928); Bracia Fibiger. 

Katalog reklamowy (Kalisz ok. 1938).
47  Rottermund, Przemysł muzyczny..., 32.
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nadal kontynuowała, tym razem pod nazwą Calisia, dawne tradycje polskiego 
budownictwa instrumentów muzycznych.

Odmienny los spotkał fabrykę Bracia K. i A. Fibiger, działającą w sumie 40 lat, 
której historia skończyła się w roku 1939. Po wyzwoleniu, mimo prób, nie wznowiła 
produkcji fortepianów, a jej wyposażenie zostało wykorzystane do organizacji drugiej 
polskiej fabryki tej branży w Legnicy, powstałej na bazie istniejącej w tym mieście 
od 1849 roku niemieckiej wytwórni fortepianów Eduard Seiler. Obie fabryki nie 
przetrwały przemian ustrojowych w Polsce rozpoczętych w 1989 roku, i po przejściu 
różnych perypetii zakończyły działalność. 

BIOGRAMY WAŻNIEJSZYCH KALISKICH FORTEPIANMISTRZÓW 
WYZNANIA EWANGELICKIEGO

Betting Juliusz Paweł Bruno, fortm. Ur. 21 VI 1866 Wrocław, zm. 17 XI 1935 Leszno, 
syn Teodora Gerarda fortm. i Emilii Matyldy z domu Glandt, wnuk F. Glandta fortm., brat 
Rudolfa Teodora. Praktykował u ojca oraz u C. Bechsteina w Berlinie. Po śmierci brata 
przejął fabrykę fortepianów w Kaliszu. Po I wojnie światowej działał przy ul. Granicznej. 
1921 przeniósł się do Leszna, gdzie przy ul. Komeniusza 21 założył nową wytwórnię pn. 
Teodor Betting i S-ka, działającą do 1939. Ożeniony 1896 z Alicją Ketschker miał m.in. syna 
Teodora Juliusza fortm. Zob. Betting Teodor Gerard.

APE urodzenia 1897 nr 37, małżeństwa 1896 nr 9; Rottermund B; Rottermund Pm aneks; Vogel  
B aneks; Vogel I aneks; Vogel Z.

Betting Rudolf Teodor, fortm. Ur. 1854 Kalisz, zm. 19 XI 1909 Wrocław, syn Teodora 
Gerarda fortm. i Emilii Matyldy z domu Glandt, wnuk F. Glandta fortm., brat Juliusza. 
Prowadził firmę ojca po jego śmierci. Ożeniony 1903 z Amalią Heldt miał córkę Eleonorę 
Matyldę Wandę. Zob. Betting Teodor Gerard.

APE urodzenia 1904 nr 53, małżeństwa 1903 nr 7, zgony 1909 nr 39; Rottermund B; Vogel  
B aneks; Vogel Z.

Betting Teodor Gerard, fortm. Ur. 1827 w Emmerich (ochrzczony 15 II 1827) w rodzinie 
katolickiej, zm. 3 VII 1892 Kalisz, syn Piotra Bettinga (zm. przed 1853) fabrykanta 
instrumentów (fortepianów?) i Doroty Elżbiety z domu Schreven. Z budownictwem 
instrumentów zapoznał się prawdopodobnie w warsztacie swojego ojca w Emmerich 
(?),  praktykował m.in. w Lipsku u Blüthnera oraz we Wrocławiu i Petersburgu. 1855 był 
wspólnikiem F. Hintza w Kaliszu, przypuszczalnie współpracował też ze swoim teściem 
F. Glandtem, fortm. z Kalisza. X 1887 założył fabrykę fortepianów, pianin i fisharmonii 
w Kaliszu, ul. Sukiennicza (dom Drehera), VII 1888 przeniesioną na ul. Nadwodną (dom 
pani Schmidt), następnie na ul. Nową 609a (7). Fabryka wyposażona była w silnik parowy, 
1902-11 gazowy 8 KM, następnie elektryczny. 1902 wartość produkcji wynosiła 43.000 
rb., zatrudnienie 31 pracowników, 1910 - 70.000 rb, 47 pracowników, 1911 - 52.465 rb.,  
36 pracowników. Instrumenty firmy nagrodzono złotymi medalami na wystawach w Paryżu 
1905, Antwerpii 1906, Brukseli 1930. Wytwórnia zyskała tytuł „nadwornej”. Znaczną część 
produkcji eksportowano, głównie do Rosji (przed I wojną światową). Drewno rezonansowe 
sprowadzano m.in. z Węgier. Zakład wykonywał też prace korektorskie oraz strojenia. Po 
śmierci założyciela firmę prowadzili synowie, najpierw Rudolf, następnie Juliusz, który 1921 
przeniósł ją do Leszna. W latach międzywojennych wartość rocznej produkcji dochodziła do 
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210.000 zł. 1887 - 1939 wyprodukowano łącznie ok. 18.000 instrumentów. 1941/42 firma 
otworzyła własny skład fortepianów i pianin w Poznaniu, ul. Wrocławska 7. B. ożeniony 
1853 z Emilią Matyldą Glandt, córką budowniczego fortepianów Fryderyka Glandta (zob.), 
miał m.in. synów fortm. Rudolfa Teodora i Juliusza Pawła Brunona. Ożeniony powtórnie 
(przed 1873) z Emmą Ketschker miał córkę Natalię Zofię Olgę.

APE małżeństwa 1894 nr 18, 1896 nr 9, zgony 1909 nr 39; „Deutsche Instrumentenbau Zeitung“ 
1942 nr 1 s. 9; GK 1920 nr 246, 1933 nr 266; K 1888 nr 45, 53, 1892 nr 52; Rottermund Pm aneks; 
Rottermund T; Vogel B aneks; Vogel I aneks; Vogel Z.

Betting Teodor Juliusz, fortm. Ur. 20 III 1897 Kalisz, zm. 6 I 1971 Leszno, syn Juliusza 
Pawła Brunona i Alicji z domu Ketschker. Praktykował u ojca w Kaliszu, a po jego śmierci 
(1935) prowadził firmę w Lesznie do 1939. Miał syna Janusza (ur. 1932) fortm.

APE urodzenia 1897 nr 37; Rottermund B; Rottermund Pm; Vogel F aneks; Vogel I aneks;  Vogel Z.

Endriss Filip, fortm., orgm. Ur. 8 V 1876, zm. 1 VII 1940 Kalisz, syn Fryderyka Augusta 
Wilhelma i Amalii z domu Marburg. Od ok. 1918 notowany w Kaliszu, pracownik fabryki 
fortepianów A. Fibigera. Ożeniony 1918 z Karoliną Wegner, miał syna Edwarda Ryszarda 
i córkę Alicję Stefanię. Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu. 

APE małżeństwa 1918 nr 7, urodzenia 1919 nr 26, 1921 nr 19, 1923 nr 39; informacje H. Wojaka; 
Rottermund B; Rottermund ORG; Vogel F aneks.

Fibiger Aleksander Marian. Ur. 8 XII 1900 Kalisz, zm. 20 XI 1976 Kalisz, syn 
fortepianmistrza Aleksandra Oskara i Anieli z domu Wittenberg, brat Jana Sylwestra. 
Praktykował w Kaliszu w fabryce ojca i stryja (Bracia K. i A. Fibiger) a następnie pracował 
tam przy składaniu i regulacji mechanizmów. Po II wojnie światowej prowadził własny 
warsztat naprawczy w Kaliszu, ul. Dzierżyńskiego 29. Z pierwszego małżeństwa miał córkę 
Danutę i syna Waldemara.

 Rottermund B passim; Rottermund Pm passim; Rottermund R; Vogel F aneks; Vogel I aneks.

Fibiger Aleksander Oskar. Ur. 1873 Kalisz, zm. 20 I 1935 Kalisz, syn Karola Reinholda 
(1842-1880) cukiernika i Idy z domu Neumann (1852-1878), brat Karola Ottona. Praktykował 
w fabryce fortepianów stryja Gustawa Arnolda Fibigera (I) w Kaliszu oraz w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii, Francji. Wraz z bratem założył 1899 w Kaliszu fabrykę fortepianów 
Bracia K. i A. Fibiger, zwaną też Apollo. Ożeniony z Anielą Wittenberg (1879-1911) 
miał synów fortepianmistrzów Aleksandra Mariana i Jana Sylwestra, ożeniony powtórnie 
z Wincentyną Wesołek miał córkę Irenę. Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu.

Rottermund B passim; Rottermund FK; Rottermund FPK; Rottermund Pm passim; Rottermund  
R; Rottermund T; Vogel F aneks; Vogel I aneks.

 
Fibiger Gustaw Arnold (I). Ur. 16 X 1847 Kalisz, zm. 5 II 1915 Warszawa, syn stolarza 

Carla Gottloba Fiebigera (ur. ok. 1808 na Śląsku, zm. 1858 Kalisz) i Charlotty Emilii 
z domu Schoen, brat Karola Reinholda i Rudolfa Ottona, założyciel istniejącej do dziś 
fabryki fortepianów i pianin w Kaliszu (Arnold Fibiger, po II wojnie światowej Calisia). 
Praktykował u ojca, a po jego śmierci w kaliskiej wytwórni fortepianów Fryderyka Hintza, 
jednego z jego prawnych opiekunów. 1866-73 pracował jako czeladnik w firmach: Quandt 
- Berlin, Irmler - Lipsk, Blüthner - Lipsk, Bechstein - Berlin. Dyplom mistrzowski uzyskał 
w fabryce fortepianów Eduard Seiler w Legnicy, gdzie zajmował kierownicze stanowisko. 
1873 założył własną pracownię (początkowo naprawczą) w Kaliszu, swój pierwszy 
instrument ukończył w 1878. Konstruktor szeregu udanych modeli fortepianów i pianin, 
którym przyznano wiele odznaczeń. Ożeniony z Bertą Neumann (1855-1919) miał m.in. 
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synów: Gustawa (II) fortepianmistrza, Edwina Ludwika (1886-1950), pracującego w dziale 
handlowym fabryki, córki: Lidię Cecylię Kahl, Łucję Emilię Fulde, Walentynę Hindemith. 
Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu. 

Rottermund B passim; Rottermund FK; Rottermund FPK; Rottermund Pm passim; Rottermund  
R; Rottermund T; Vogel F aneks; Vogel I aneks. 

  

Il. 9 Gustaw Arnold Fibiger (I). Archiwum rodzinne Elwiry Fibiger

Fibiger Gustaw (II). Ur. 19 I 1881 Kalisz, zm. 8 XII 1926 Kalisz, syn Gustawa Arnolda 
(I) i Berty z domu Neumann. Uczęszczał do gimnazjum w Kaliszu, ucząc się jednocześnie 
zawodu pod kierunkiem ojca. 1900-1910 praktykował w firmach niemieckich i austriackich: 
Seiler, Rönisch, Ibach, Feurich, Stingel. Po powrocie do Kalisza pracował z ojcem, po którego 
śmierci (1915) przejął fabrykę. 27 IV 1925 uzyskał dyplom mistrzowski Zgromadzenia 
Fortepian - Organmistrzów w Warszawie. Honorowy członek Kaliskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Ożeniony z Wandą Heinzelmann (1885-1945) miał syna Gustawa Arnolda 
(III) fortepianmistrza oraz córki Elwirę i Wandę. Pochowany na cmentarzu ewangelickim 
w Kaliszu.

Rottermund B passim; Rottermund FK; Rottermund Pm passim; Rottermund R; Rottermund  
T; Vogel F aneks; Vogel I aneks.
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Il. 10 Gustaw Fibiger (II). Archiwum rodzinne Elwiry Fibiger

Fibiger Gustaw Arnold (III). Ur. 23 IX 1912 Kalisz, zm. 22 I 1989 Kalisz, syn Gustawa 
(II) i Wandy z domu Heinzelmann. 1922-1930 uczęszczał do Gimnazjum im. T. Kościuszki 
w Kaliszu, 1930-1933 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uzyskując 
dyplom. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął w połowie lat 1930-tych praktykę w fabryce 
ojca pod kierunkiem Karola Broniszowskiego. W 1938 praktykował w fabryce Bösendorfera 
w Wiedniu. W 1939 pracował jako kierownik sprzedaży w dziale handlowym swojej fabryki 
(po śmierci ojca 1926 był jednym ze spadkobierców). W kampanii wrześniowej, jako oficer 
łącznikowy, dostał się do niewoli podczas obrony Warszawy. Lata okupacji spędził w obozach 
jenieckich na terenie Niemiec. Po powrocie do Kalisza, od 20 II 1945 zastępca dyrektora 
fabryki Arnold Fibiger, będącej pod zarządem państwowym, 5 V 1945-1953 dyrektor, od 
1953 główny konstruktor Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia, od 1977 na emeryturze.  
20 V 1949 uzyskał dyplom mistrzowski w poznańskiej Izbie Rzemieślniczej. 1954 
zainicjował powstanie Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu (noszące obecnie jego 
imię), którym kierował 1955-1964 i gdzie wykładał do 1978. Od 1960 członek European 
Union of Piano Makers Association (Europiano), 1965 uczestniczył w Kongresie Europiano 
w Berlinie Zachodnim. Ożeniony 1946 z Ireną Krupczyńską miał dwie córki Elwirę i Ewę. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939, odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla KFFiP Calisia, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na cmentarzu ewangelickim 
w Kaliszu.

K. Rottermund, Gustaw Arnold Fibiger – w 20. rocznicę śmierci. „Rocznik Kaliski” XXXV, 
red. Andrzej Nowak, Kalisz 2009; Rottermund B passim; Rottermund Pm passim; Rottermund  
R; Rottermund T; Vogel F aneks; Vogel I aneks.
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Il. 11 Gustaw Arnold Fibiger (III). Archiwum rodzinne Elwiry Fibiger

Fibiger Jan Sylwester. Ur. 31 XII 1901 Kalisz, zm. 2 XI 1992 Kalisz, syn Aleksandra 
Oskara i Anieli z domu Wittenberg, brat Aleksandra Mariana. Praktykował i pracował 
w fabryce ojca w Kaliszu (Bracia K. i A. Fibiger), 24 X 1930 - 4 II 1931 w firmie Pallik 
i Stiasny w Wiedniu, produkującej mechanizmy i części do pianin i fortepianów. Po powrocie 
do Kalisza zajmował się składaniem mechanizmów oraz dozorowaniem prac stolarskich 
w firmie ojca, po którego śmierci (1935) stał się współwłaścicielem fabryki. Na skutek 
nieporozumień ze stryjem Karolem wyjechał do Warszawy, gdzie do 1939 pracował jako 
stroiciel i korektor w składzie fabrycznym wytwórni Kerntopf. 1944 pracował w warsztacie 
naprawczym Kwiatkowskiego w Krakowie. Po wojnie prowadził nadal ojcowską firmę 
w Kaliszu, produkując meble i naprawiając instrumenty pochodzące z Ziem Odzyskanych 
(na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki). Mimo starań nie udało mu się wznowić 
produkcji instrumentów. 1951-1954 pracował przy renowacji fortepianów w Fabryce 
Fortepianów i Pianin Legnica w Legnicy. 1954-1970 pracował jako stroiciel w Fabryce 
Fortepianów i Pianin Calisia w Kaliszu. 1957-1969 uczył tamże zawodu w Technikum 
Budowy Fortepianów. Od 1970 na emeryturze. Ożeniony 1935 ze Stanisławą Dębczak miał 
synów Ryszarda i Włodzimierza oraz córkę Elżbietę. 

Rottermund B passim; Rottermund Pm passim; Rottermund R; Vogel F aneks; Vogel I aneks.

Fibiger Karol Otton. Ur. 2 VII 1872 Kalisz, zm. 21 XII 1942 Kalisz, syn Karola Reinholda 
i Idy z domu Neumann, brat Aleksandra Oskara. Praktykował w Kaliszu w fabryce stryja 
Gustawa Arnolda Fibigera (I) oraz w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji. Wraz z bratem 
założył 1899 w Kaliszu Fabrykę Fortepianów i Pianin Bracia K. i A. Fibiger, zwaną też 
Apollo. Ożeniony z Jenny Klarą Schoen (1879-1942) miał córki Jadwigę, Lidię, Halinę. 
Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu.

Rottermund B passim; Rottermund FK; Rottermund FPK; Rottermund Pm passim; Rottermund  
R; Vogel F aneks; Vogel I aneks.
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Fibiger Rudolf Otton. Ur. 13 VII 1852 Kalisz, zm. 8 II 1919 Kalisz, syn stolarza Karola 
Gottloba i Charlotty Emilii z domu Schoen, brat Gustawa Arnolda (I) i Karola Reinholda. 
Od 1 I 1882 prowadził w Kaliszu, ul. Warszawska 62, cukiernię, niegdyś brata Karola. 1896 
założył odlewnię żeliwa, ul. Garncarska 11, gdzie wykonywano m.in. ramy żeliwne do 
fortepianów i pianin (specjalnością były ruszty piecowe). 1909 wartość produkcji wynosiła 
15.000 rubli, 1911 - 11.000 rubli przy zatrudnieniu 12 pracowników, 1930 - 150 ton 
odlewów surowych przy zatrudnieniu 9-15 osób. Po śmierci założyciela firmę prowadziła do  
II wojny światowej wdowa po nim Karolina z domu Milke (1857-1940) z pomocą odlewnika 
Maksymiliana Rydla (1875-1950). Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu.

Rottermund B passim; Rottermund Pm passim; Rottermund R; Vogel F aneks; Vogel I aneks.

Glandt Fryderyk, fortm., orgm. Ur. ok. 1802 Lippstadt (Liebstadt?), zm. po 1862, 
syn ziemianina Fryderyka i Wilhelminy. Notowany w Kaliszu od 1832 jako fabrykant 
instrumentów, 1840 pomocnik w wytwórni fortepianów Lindemanna, 1851 orgm. 1853 
jako właściciel jedynej wówczas w Kaliszu fabryki fortepianów (wyposażenie wartości 400 
rb., zatrudnienie 4 czeladników) zbudował 12 fortepianów mahoniowych wartości 3000 rb. 
1859 wartość produkcji wynosiła 3700 rb. 1862 notowany jako szynkarz. Ożeniony 1836 
z Bertą Emilią Thiel miał m.in. córkę Emilię (ur. 1836), żonę fortm. T. G. Bettinga. Ożeniony 
powtórnie 1853 z wdową Wilhelminą Schneider. 1847 złożył swój podpis na akcie chrztu  
G. A. Fibigera (I).

AP Kalisz, NPK sygn. 160, 394, 395; APE urodzenia 1832 nr 43, 1836 nr 46, 1838 nr 36, 1840 
nr 120, małżeństwa 1836 nr 18; Łyjak K; Rottermund B passim; Rottermund ORG; Rottermund Pm 
passim; Rottermund T; Vogel F aneks; Vogel I aneks; Vogel Z.

Grünberg Karol, fortm. Ur. ok. 1796 Saksonia, zm. 18 IX 1853 Ogrody k. Kalisza, 
syn Gottloba i Marii. Notowany w Kaliszu od 1830. W latach 40-tych produkował rocznie  
ok. 10 fortepianów. 1847 wytwórnie G. i Lindemanna wyprodukowały łącznie 14 fortepianów 
przy łącznym zatrudnieniu 16 osób. 1 I 1848 zatrudniał 3 czeladników, 20 V 1848 -  
2 (1 wyjechał za granicę). Ożeniony z Augustą Haberlandt miał m.in. synów: Wilhelma 
Karola (ur. 1837) muzyka i Fryderyka Augusta.

AP Kalisz, NPK sygn. 601; APE urodzenia 1830 nr 116, 117, 1833 nr 90, 1835 nr 45, 1837  
nr 63, 1839 nr 86, 1842 nr 77, małżeństwa 1833 nr 26, zgony 1838 nr 112, 117; Rottermund B passim; 
Rottermund Pm; Vogel F aneks; Vogel I aneks; Vogel Z.

Grüneberg Fryderyk, orgm. Ur. ok. 1778 Hamburg, zm. po 1814, syn Krystyny 
z Bergamanów Raminowej (zm. 1813). Notowany w Kaliszu 1808-14, ul. Św. Stanisława 
155. Współpracował (?) z nim stolarz Karol Claproth. Ożeniony z Krystyną Julianną Vogel 
(pochodzącą z Berlina) miał synów: Fryderyka Wilhelma (zm. 1813) i Fryderyka Ferdynanda 
(ur. 1812).

APE urodzenia 1808 nr 158, 1809 nr 61, 1812 nr 111, 1814 nr 57, 269, zgony 1812 nr 19, 1813  
nr 305, 440, 1814 nr 138; Rottermund B passim; Rottermund ORG; Rottermund Pm passim.

Hintz Fryderyk, fortm., stolarz. Ur. ok. 1809 w Prusach, zm. 28 X 1890 Kalisz, syn Fryderyka 
i Luizy z domu Lehmann. Notowany w Kaliszu początkowo jako stolarz (1849), od 1854-55 
prowadził wytwórnię fortepianów, ul. Św. Stanisława, 1884 ul. Rybna 78. Współpracował 
z Teodorem Bettingiem (do 1855), 1862 - 66 uczył się u niego i pracował G. A. Fibiger, 
którego H. był jednym z prawnych opiekunów. Przed 1876 zatrudniał m.in. Karola Hetzela. 
1857 otrzymał list pochwalny od Wawrzyńca Kellermanna, nadwornego wiolonczelisty 
króla Danii, za wypożyczone na koncerty fortepiany. 1860 oferował fortepiany z wiedeńską 
i angielską mechaniką. 1873 Warszawski Komitet Wystawy Wiedeńskiej pochlebnie ocenił 
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fortepian koncertowy H. „najnowszej konstrukcji amerykańskiej” przygotowany na wystawę 
w Wiedniu. 1863 zatrudniał 4 pracowników, 1870 - 9 prac. przy produkcji wartości 5000 rb., 
1874 - 7 prac., 6000 rb., 1877 - 7 prac., 6000 rb., 1878 - 12 prac., 10.000 rb., 1886 - 6 prac., 
6000 rb. 1882 ceny instrumentów 400-1000 rb. (m.in. fortepian „z dubeltowym rezonansem 
i nowo patentowanym rezonatorem” 1000 rb.), 1884 ceny 350-900 rb. (fortepian „systemu 
amerykańskiego - struny krzyżowe z patentowanym rezonansem” 900 rb.), gwarancja 5-10 
letnia. Instrumenty używane 100-250 rb. 1884 zaczął produkować fisharmonie („harmonje 
nożne” i „melodykony”) wzorowane na instrumentach A. Debaina. Nazwa firmy: „Fabryka 
Fortepianów, Pianin i Orgmelodykonów”. Ożeniony z Krystyną Neumann, powtórnie (1850) 
z Amalią Komorowską z domu Schmidt, po raz trzeci z Karoliną Emilią Tahn. Pochowany 
na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu.

AP Kalisz, NPK sygn. 160, 296; APE zgony 1890 nr 57; K 1872 nr 34, 1874 nr 16, 1879 nr 
42, 61, 67, 1890 nr 99; K. Rottermund, Fryderyk Hintz – budowniczy fortepianów w Kaliszu i jego 
zachowane wyroby. W: „Rocznik Kaliski” XXXIV, red. Andrzej Nowak, Kalisz 2008; Rottermund  
B passim; Rottermund FK; Rottermund FPK; Rottermund ORG; Rottermund Pm passim;  Rottermund 
T; Vogel F aneks; Vogel I aneks;  Vogel Z.

Il. 12 Tablica nagrobna Fryderyka Hintza na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu. 
Fot. K. Rottermund

Lindemann Jan Jerzy (Georg), fortm. Ur. ok. 1792 Księstwo Hessen-Kassel, zm. 
7 V 1849 Kalisz. Używał drugiego imienia - Georg lub Jerzy. Notowany w Kaliszu od 
1823. 1827 zbudował 20 instrumentów, 1828 - 30. Na Wystawie Przemysłu Krajowego 
w Warszawie 1845 prezentował fortepian z mechaniką wiedeńską, fornirowany palisandrem, 
inkrustowany, z klawiaturą oklejoną macicą perłową, za 750 rb. X 1845 - IX 1847 zbudował 
50 fortepianów, naprawił i przerobił 20, używając m.in. materiały importowane, w tym  
80 funtów skórek baranich i 5 cetnarów drutu żelaznego. 1 I 1848 zatrudniał 10 czeladników, 
20 V tegoż roku tylko 4. 1840 w fabryce L. pracował jako pomocnik F. Glandt. Ożeniony 
1823 z Renatą Wilhelminą Bartosch z Ostrowa Wielkopolskiego miał synów: Emila Georga 
i Ottona Jerzego. Być może jego krewnym był Henryk L., fortm. i stolarz notowany 
1814 w Berlinie. Fortepiany L. posiada Kolekcja Zabytkowych Fortepianów Filharmonii 
Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.
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AP Kalisz, NPK sygn. 33, 601; APE urodzenia 1827 nr 5, 1836 nr 107, małżeństwa 1823 nr 9, 1836 
nr 18, 1837 nr 7; GP 1814 nr 59 dodatek; Rottermund B passim; Rottermund FK;  Rottermund FPK; 
Rottermund Pm passim; Rottermund T; Vogel F aneks; Vogel I aneks;  Vogel Z.

Peukert Emil Juliusz, fortm. Ur. 1880, zm. 17 II 1932 Kalisz, syn Gustawa Hermanna 
(garbarza) i Otylii Augusty z domu Hermann. Notowany w Kaliszu od 1907, 1923  
ul. Poprzeczno-Dobrzecka 4. Stroił i korygował w fabryce A. Fibigera oraz prywatnie. 
Ożeniony 1907 z Wandą Matyldą Tischer (ok. 1881-1945) miał córkę Wandę Otylię oraz 
syna Arnolda Hermanna.

APE urodzenia 1907 nr 52, 1908 nr 13, 1912 nr 60, małżeństwa 1907 nr 6, zgony 1928 nr 15, 1932 
nr 5; GK 1923 nr 92; list Kazimierza Wiłkomirskiego do K. Rottermunda z dnia 31 I 1984;  Rottermund 
B passim; Vogel F aneks.

Zirkwitz Fryderyk, fortm., orgm. Ur. ok. 1798 Hamburg, zm. 2 XII 1853 Warszawa, syn 
Beniamina i Katarzyny (Krzysztofa i Elżbiety z domu Egers?). Notowany w Kaliszu 1828-
37, od 1838 w Warszawie. Współpracował (?) z J. Lindemannem fortm. Ożeniony 1828 
z Henriettą Fryderyką Pulst (ur. ok. 1808) miał m.in. synów: Henryka Rudolfa (1829-95, był 
on proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku) i Roberta (ok. 1831-80) 
fortm. działającego w Warszawie.

APE urodzenia 1829 nr 90, małżeństwa 1828 nr 35, zgony 1837 nr 91; Rottermund B passim; 
Rottermund ORG; Vogel F aneks; Vogel I aneks.

WYKAZ SKRÓTÓW

APE – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, księgi urodzeń, małżeństw 
i zgonów parafii ewangelickiej w Kaliszu

fortm. – fortepianmistrz

GK – „Gazeta Kaliska“

K – „Kaliszanin“

Rottermund B – Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych w XIX i połowie XX 
wieku na terenie Wielkopolski. Poznań 2002 

Rottermund FK – Krzysztof Rottermund, Fortepiany i pianina proweniencji kaliskiej w świetle kart 
ewidencyjnych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. W: Archiwa, biblioteki, muzea. 
Źródła do dziejów Wielkopolski południowej. Red. Ewa Andrysiak. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, nr 8, Kalisz 2004 

          

Rottermund FPK – Krzysztof Rottermund, Fortepiany i pianina budowniczych z Kalisza w ewidencji 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków - wystrój zewnętrzny i konstrukcja instrumentów. 
W: Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana 
Chwałka. Red. Maria Szymanowicz. Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. 
Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2010

Rottermund ORG – Krzysztof Rottermund, Die Orgelbauer aus Kalisz im 19. und beginnenden 
20. Jahrhundert. W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen 
Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 8. Chemnitz 2002

Rottermund Pm – Krzysztof Rottermund, Przemysł muzyczny Kalisza XIX-XX wieku ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności rodziny Fibigerów. Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 1985
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Rottermund R – Krzysztof Rottermund, Rodzina Fibigerów i jej zasługi w rozwoju przemysłu 
muzycznego Kalisza. W: Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu. Red. Tadeusz Krokos. Polskie 
Towarzystwo Historyczne, Oddział w Kaliszu. Kalisz 2003

Rottermund T – Krzysztof Rottermund, Traditionen des Klavierbaus in Kalisz. W: Musik – Stadt. 
Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 4, red. Katrin Stöck, Gilbert Stöck. Gudrun 
Schröder Verlag, Leipzig 2012 

Vogel I – Beniamin Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego. Kraków 1980

Vogel F – Beniamin Vogel, Fortepian polski. Warszawa 1995

Vogel Z – Beniamin Vogel, Z dziejów kaliskiego przemysłu fortepianowego - nie tylko Fibigerowie.  
W: Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu. Red. Tadeusz Krokos. Polskie Towarzystwo 
Historyczne, Oddział w Kaliszu. Kalisz 2003
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WKŁAD KALISKICH EWANGELIKÓW W ROZWÓJ KULTURY MUZYCZNEJ 
ORAZ RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU W ZAKRESIE BUDOWNICTWA 
INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

SŁOWA KLUCZOWE
Ewangelicy w Kaliszu, kultura muzyczna, budownictwo instrumentów muzycznych

STRESZCZENIE
W historii polskiej kultury muzycznej Kalisz prezentuje się przede wszystkim jako 
ciekawy ośrodek budownictwa instrumentów muzycznych, głównie fortepianów 
i pianin. Uzupełnieniem podstawowej tematyki artykułu są postacie kaliskich muzyków 
instrumentalistów z końca XVIII i XIX wieku. Kaliscy muzycy i budowniczowie 
instrumentów to przybyli głównie z Zachodu osadnicy, a potem ich  potomkowie. Większość 
z nich nosiła niemieckie nazwiska i imiona, byli to więc przeważnie Niemcy lub osoby 
pochodzenia niemieckiego. Jest rzeczą znamienną, że z biegiem lat religia w coraz mniejszym 
stopniu określała przynależność narodową. Wielu protestantów, szczególnie urodzonych już 
na ziemiach polskich, uważało się za Polaków. Przybyły w 1781 roku z Berlina do Kalisza 
budowniczy instrumentów Jan Bogusław (Johann Gottlob) Petera też był ewangelikiem. Ale 
pierwszym znanym kaliskim producentem fortepianów, którego instrumenty zachowały się 
do dzisiaj, był Jerzy (Georg) Lindemann, działający już w latach 20-tych XIX wieku (zm. 
1849). W latach 30-tych i 40-tych XIX w. obok Lindemanna działał także Karol Grünberg 
- organmistrz, fortepianmistrz i mechanik.  W latach 40-tych dołączył kolejny ewangelik 
Fryderyk Glandt, a następnie pojawiło się nazwisko cenionego budowniczego fortepianów, 
a także fisharmonii, którym był Fryderyk Hintz (zm. 1890). W Kaliszu osiedlił się także 
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Carl Gottlob Fiebiger, z zawodu stolarz, którego syn Gustaw Arnold Fibiger zapoczątkował 
całe pokolenie budowniczych fortepianów. W roku 1878 zaczął się nowy etap w kaliskim 
przemyśle fortepianowym, pojawiły się bowiem pierwsze instrumenty Gustawa Arnolda 
Fibigera (firma nosiła nazwę Arnold Fibiger), którego wytwórnia stała się wkrótce największą 
fabryką fortepianów nie tylko w Kaliszu, ale w całym Królestwie Polskim. W okresie  
II Rzeczypospolitej  dwie fabryki fortepianów (Arnold Fibiger oraz Bracia K. i A. Fibiger), 
uruchomione stosunkowo szybko po zniszczeniach wojennych, ponownie reprezentowały 
przemysł muzyczny. Uzupełnieniem obrazu kaliskiego przemysłu fortepianowego były 
zakłady współpracujące z branżą  budownictwa instrumentów, np. odlewnia żeliwa Rudolfa 
Ottona Fibigera czy wytwórnia klawiatur do instrumentów założona przez Konrada Georga 
Elbla. 

CONTRIBUTIONS OF KALISZ EVANGELICALS TO THE DEVELOPMENT 
OF MUSIC CULTURE, HANDICRAFT AND INDUSTRY IN THE SCOPE OF 
PRODUCTION OF MUSICAL INSTRUMENTS

KEYWORDS
Evangelicals in Kalisz, music culture, production of musical instruments

ABSTRACT
In the history of Polish music culture, Kalisz is mainly seen as an interesting musical 

instrument manufacturing centre – mainly in terms of production of pianos. The basic issues 
discussed in the article are supplemented by descriptions of Kalisz instrumentalists from 
the late 18th and 19th century. Kalisz musicians and instrument manufacturers were mainly 
settlers who came from the west and their descendants. Most of them had German first and 
last names, they were mainly Germans or people of a German origin. Importantly, over the 
years religion became less significant in terms of determination of national identity. Many 
Protestants, especially ones born on Polish soil, considered themselves Poles. An instrument 
manufacturer who came to Kalisz from Berlin in 1781, Jan Bogusław (Johann Gottlob) 
Petera, was also an Evangelical. But the first well-known grand piano manufacturer from 
Kalisz, whose instruments have survived till our times, was Jerzy (Georg) Lindemann, 
who started his activity in the 1820’s (died in 1849). Between 1830’s and 40’s, apart from 
Lindemann, organ and piano master and mechanic Karol Grünberg was also active here. In 
the 40’s they were joined by another Evangelical, Fryderyk Glandt, and later also by a well-
recognised grand piano and harmonium manufacturer, Fryderyk Hintz (died in 1890). Kalisz 
also became the second home for Carl Gottlob Fiebiger, a carpenter by trade, whose son 
Gustaw Arnold Fibiger started a whole generation of grand piano manufacturers. 1878 was 
the start of a new era in Kalish piano manufacture thanks to the release of the first instruments 
by Gustaw Arnold Fibiger (business name Arnold Fibiger), whose manufacture soon became 
the largest grand piano production plant not only in Kalisz, but also in the whole Polish 
Kingdom. In the times of the Second Polish Republic the music industry was represented 
by two grand piano manufactures (Arnold Fibiger and Bracia K. i A. Fibiger), which opened 
quite soon after the destruction caused by the war. Kalisz’s grand piano sector also included 
plants collaborating with musical instrument manufactures, such as Rudolf Otton Fibiger’s 
iron foundry and a musical keyboard manufacture opened by Konrad Georg Elbel. 


