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WPROWADZENIE

Znany polski socjolog Józef Chałasiński, wielokrotnie cytowany przez 
teoretyków biografistyki, pisał, że historię tworzą ludzie, których działalność należy 
zachowywać dla potomności. W okresie wszechobecnej unifikacji, zmierzającej do 
zacierania tego, co jednostkowe i indywidualne na rzecz tego, co globalne i należące 
do wszystkich, słowa te nabierają wyjątkowego znaczenia. 

Biografistyka, stanowiąca najstarszy rodzaj pisarstwa historycznego1, jest 
przedmiotem zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin. Zajmują się nią 
zarówno socjolodzy, jak i pedagodzy, psycholodzy, bibliolodzy, jednak najbardziej 
związani są z nią historycy. Podstawowym celem słowników biograficznych 
jest przede wszystkim przedstawienie danej postaci, poszerzenie o niej wiedzy, 
przywrócenie jej zbiorowej pamięci. Słusznym wydaje się jednak stwierdzenie, że 
wartość badań biograficznych jest znacznie szersza. Andrzej Meissner w swoich 
badaniach nad słownikiem biograficznym działaczy i nauczycieli Komisji Edukacji 
Narodowej podkreślił, że „jeżeli pod uwagę weźmiemy nie tylko pojedyncze 
osoby, lecz zbiorowości, czy grupy społeczne to słowniki mogą stanowić podstawę 
do przeprowadzenia analiz o charakterze socjologicznym, czy kwantytatywnym” 2. 

1  Zob. Władysław Zajewski, „Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej”, 
Czasy Nowożytne 8 (2000): 7-18.

2  Andrzej Meissner, „Stan badań nad słownikiem biograficznym działaczy i nauczycieli 
Komisji Edukacji Narodowej”, w: Komisja Edukacji Narodowej: kontekst historyczno-
pedagogiczny, red. Katarzyna Dormus [i in.] (Kraków: Wydawnictwo Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014), [100]-105.
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„Biogramy – pisał Władysław Bieńkowski – nie tylko porządkują informacje 
zawarte w literaturze przedmiotu, ale poprzedzone często rozległymi kwerendami 
źródłowymi, przeważnie posuwają naprzód stan wiedzy”3.

Artykuł stanowi próbę omówienia osiągnięć ewangelickiej biografistyki na 
przykładzie wybranych słowników, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetek 
ewangelików związanych z ziemią kaliską. Autorka zwróciła uwagę na osoby, 
które urodziły się i wykształciły w Kaliszu i regionie Wielkopolski południowo-
wschodniej, które po wyjeździe stamtąd zarówno zachowały więzi z ziemią kaliską, 
jak i ich nie podtrzymywały. Uwzględnione zostały także postacie, które wprawdzie 
urodziły się gdzie indziej, ale z tym regionem połączyły swoje losy, sprawowały 
związane z nim urzędy. 

Asumpt do przygotowania artykułu stanowiły obchody jubileuszowe 500-lecia 
Reformacji. 

EWANGELICY NA ŁAMACH SŁOWNIKÓW BIOGRAFICZNYCH I INNYCH 
PUBLIKACJI. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Podstawowym źródłem, do którego sięgają biografowie podejmujący się badań 
nad biografistyką, również ewangelicką, jest „Polski Słownik Biograficzny” 
wydawany z przerwami od 1935 r. Zawiera on obszerne biogramy uzupełnione 
bogatą bazą źródłową. Istotne są także regionalne słowniki biograficzne, wymienić 
należy chociażby „Śląski słownik biograficzny”(Katowice 1977-1981), „Słownik 
biograficzny Ziemi Pszczyńskiej” (Pszczyna 1995), „Wielkopolski słownik 
biograficzny” (Warszawa-Poznań 1981), „Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wchodniej” (Kalisz 1998, 2003, 2007), czy kolejne edycje „Słownika 
biograficznego Warmii, Mazur i Powiśla”. Słowniki te mieszczą w sobie również 
bogaty materiał dotyczący protestantów. Nie można pominąć stosunkowo licznych 
słowników specjalistycznych uwzględniających życiorysy ewangelików związanych 
z określonym zawodem, dziedziną kultury czy nauki, a więc np. z teatrem („Słownik 
biograficzny teatru polskiego 1765-1965”, Warszawa 1973), z książką („Słownik 
pracowników książki polskiej”, Warszawa-Łódź 1972), z muzyką (Słownik muzyków 
połskich, t. 1-2, Kraków 1964-1967) czy medycyną (Stanisław Kośmiński, „Słownik 
lekarzów polskich”, Warszawa 1888). 

Biografista ewangelicki nie może lekceważyć w swoich badaniach monografii 
poszczególnych cmentarzy, które nabierają charakteru swego rodzaju słowników 
biograficznych. Wymienić należy chociażby Eugeniusza Szulca „Cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny” (Warszawa 1989), 
Jadwigi i Eugeniusza Szulców „Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie. 

3  Cyt. za Magdalena Rzadkowolska, „Polskie słowniki biograficzne. Próba 
charakterystyki”, Forum Bibliotek Medycyny 2011, R. 4, nr 2 (8), s. 244.
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Zmarli i ich rodziny” (Warszawa 1989), Krzysztofa Stefańskiego „Stary cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Łodzi” (Łódź 1992) i z nowszych wydawnictw 
„Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. T. 1 Historia miejsca; 
T. 2, Pamięć miejsca” (Białystok, Poznań 2013). Dane o 600 rodzinach szlacheckich 
XVI-XIX w., oparte na niezachowanych już źródłach archiwalnych przynosi 
opracowanie Szymona Konarskiego „Szlachta kalwińska w Polsce z 1936 roku”, 
którego reprint ukazał się w 1992 r. Z innych opracowań na uwagę zasługują także 
kolejne prace wspomnianego już E. Szulca: „Więźniowie wyznania ewangelickiego 
w murach Cytadeli Warszawskiej” (1988) i „Warszawscy ewangelicy w powstaniu 
listopadowym: (materiał biograficzny)” (1989). Przytoczone przykłady oczywiście 
nie wyczerpują wszystkich publikacji upamiętniających udział ewangelików 
w tworzeniu wspólnego dorobku kulturowego. 

EWANGELICKIE SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE

Jednym z pierwszych ewangelickich słowników biograficznych, który ukazuje 
wkład społeczności polsko-ewangelickiej w kulturę i naukę polską jest niemiecki 
słownik duchownych luterańskich pracujących w Kościele Ewangelicko-
Augsburskim w Polsce, czyli m.in. na terenach objętych granicami byłego zaboru 
rosyjskiego i Śląska Cieszyńskiego (od 1918 r.). Dzieło ks. Eduarda Kneifela 
„Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen” zostało wydane  
w 1967 r. W gestii zainteresowań niemieckiego badacza znaleźli się także ewangelicy 
związani z ziemią kaliską, m.in. urodzony w Kaliszu zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburgskiego, ks. biskup Juliusz Bursche. Postać pastora budziła 
dość silne kontrowersje, była przez długi czas krytycznie oceniana zwłaszcza przez 
niemieckich historyków starszego pokolenia, takich jak wspomniany ks. E. Kneifel, 
który był podwładnym biskupa4. Warto nadmienić, iż przełom w dość czarnym 
stereotypie pastora przyniosła dopiero publikacja z lat 90. kolejnego niemieckiego 
pastora, już młodszej generacji, Berndta Krebsa „Państwo Naród Kościół. Biskup 
Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach 1917-1939” (Bielsko-
Biała 1998)5.

W latach 90. XX w. prace nad słownikiem zatytułowanym „Ewangelicy w Polsce. 
Słownik biograficzny XVI-XX wieku” (1998) podjął Jan Szturc, pracownik 
naukowy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ówczesny 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, zajmujący się publicystyką 
ewangelicką i historyczną. Głównym celem podjętych przez niego badań była 
chęć spopularyzowania wielu sylwetek wybitnych ewangelików, mało lub zupełnie 

4  Eduard Kneifel, „Bischof Dr. Julius Bursche. Sein Leben und Tätigkeit 1862-1942”, 
(Vierkirchen über München: E. Kneifel, 1980).

5  Porównaj: Jarosław Kłaczkow, „Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-
1939”, (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017), 11-12.
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nieznanych. W słowniku ujęto osoby, które żyły i tworzyły na terenach w różnym 
czasie kulturowo lub też historycznie związanych z Polską, które zostawiły swój 
ślad nie tylko w polskim ewangelicyźmie, ale też w polskim życiu społecznym, 
kulturalnym i naukowym. Słownik obejmuje także biogramy ewangelików 
niemieckich oraz innych obcokrajowców, którzy odegrali większą rolę w dziejach 
protestantyzmu na ziemiach polskich6. 

W omawianym słowniku znalazło się ponad 800 biogramów, wśród nich 
ewangelików związanych z ziemią kaliską. Listę przy zachowaniu porządku 
alfabetycznego otwiera ks. Karol F. W. Altman (1824-1889)7 wydawca polskich 

pism ewangelickich, który w 1853 r. osiadł 
w Odolanowie, a od 1868 r. był superintendentem 
diecezji ostrzeszowskiej i inspektorem szkolnym. 
Obszerny biogram posiada ks. Jerzy Badura 
(1845-1911)8, pisarz religijny i działacz narodowy, 
pełniący w latach 1879-1883 funkcję pastora 
w Laskach pod Kępnem. Czytamy tu o nim: 
„duszpasterz, wybitny kaznodzieja i publicysta, 
stale śledzony przez rząd i żandarmerię, walczył 
słowem”. Pastor przy znacznej pomocy Alfonsa 
Parczewskiego z Kalisza, od stycznia 1884 r. do 
1891 r. wydawał we Wrocławiu „Nowiny Śląskie”, 
pismo dla polskich ewangelików. Z Kaliszem 
związany był Ignacy Boerner (1875-1933)9 
minister poczty i telegrafów, który uczęszczał 
do miejscowej szkoły realnej. Wymienić należy 
także ks. Jana Beniamina Bornemana10, który 
w 1789 r. został mianowany plebanem zborów 
czeskich w Żychlinie w Kaliskiem oraz w Woli 
Łaszkowskiej, natomiast w 1810 r. wybrano go 

6  Niestety w tym miejscu nie można pominąć faktu, iż w 2011 r. Jan Szturc został 
oskarżony o plagiat przez Tadeusza Orackiego, autora takich słowników, jak: „Słownik 
biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku”, czy „Słownik biograficzny Warmii, 
Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku”. Badacz zarzucił 
Szturcowi przepisanie biogramów ze słowników jego autorstwa bez podania źródła. J. Szturc 
wydał oświadczenie w tej sprawie, zawierające przyznanie się do nierzetelnego postępowania. 
Zob. Tadeusz Oracki, „O nowym plagiacie”, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3 (273) 
(2011): 587-592).

7  „Altman Karol F. W.”, w: Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-
XX w., (Bielsko-Biała: Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, 1998), 12.

8  „Badura Jerzy”, tamże, 20-21.
9  „Boerner Ignacy”, tamże, 35.
10  „Borneman Jan Beniamin”, tamże, 37.

ks. Jerzy Badura.
Źródło: http://piecufoto.blogspot.
com/2014/12/koscio-swietego-
-krzyza-w-miedzyborzu.html
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seniorem zborów w Wielkopolsce. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspomnianego 
już ks. Juliusza Bursche11. Użytkownik słownika natrafi także na postacie:  
ks. Jana Bythnera12, jednego z najwybitniejszych teologów ewangelickich w Polsce, 
w 1638 r. powołanego na pastora w Woli Tłomakowej (ówczesne woj. kaliskie), 
związanego z Wielkopolską, w 1660 r. duszpasterza w Kurcewie (ówczesny pow. 
kaliski); matematyka i kartografa Macieja Głoskowskiego13 urodzonego ok. 1590 r. 
prawdopodobnie w Sowinie (pow. pleszewski). Z ziemią kaliską związani byli Łukasz 
Górka14 (ok. 1533-1573) herbu Łodzia, w latach 1562-1565 wojewoda kaliski oraz 
jego ojciec Andrzej Górka I15 (ok. 1500-1551) herbu Łodzia, protektor Reformacji 
w Wielkopolsce, który w 1553 r. otrzymał kasztelanię kaliską, był najbogatszym 
i najbardziej wpływowym z panów wielkopolskich, posiadał 12 miasteczek i około 
100 wsi. 

W Kaliszu urodził się zasłużony ewangelik Bogumił Hoff (1829-1894)16, 
etnograf i folklorysta Śląska Cieszyńskiego. Biografista podaje, iż był synem 
ewangelickiego pastora z Meklemburgii i brał udział w powstaniu styczniowym. 
W 1865 r. osiadł w Koźminie, gdzie rozpoczął systematyczne gromadzenie 
materiałów etnograficznych, utrwalał w rysunkach i akwarelach stroje ludowe. 
Współpracował w tym czasie z Oskarem Kolbergiem, który wykorzystywał w swej 
pracy sporo materiału ilustracyjnego Hoffa. Prace etnograficzne wznowił w latach 
70. XIX w. kiedy osiadł w Warszawie. W 1892 r. na stałe zamieszkał w Wiśle, gdzie 
postawił dom „Bożydar” i zajął się badaniami terenowymi. Jego pionierską pracą 
było opracowanie „Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby” wydane w 1888 r. 
Publikował także mniejsze artykuły na tematy beskidzkie. Uważany jest za odkrywcę 
Wisły jako uzdrowiska, zapoczątkował przekształcenie tej góralskiej wsi w znany 
ośrodek wypoczynkowy. 

Z ziemi kaliskiej wywodził się kolejny ewangelik prezentowany na łamach 
słownika, przemysłowiec łódzki – Juliusz Karol Kunitzer (1843-1905)17. Urodził 
się prawdopodobnie we wsi Pohulanka w Kaliskiem, jako syn tkacza, przybyłego 
na ziemie Królestwa Polskiego w l. 30. XIX w. Po ukończeniu ewangelickiej szkoły 
w Kaliszu i odbyciu praktyk w zakładach włókiennicznych wyjechał do Łodzi, 
gdzie podjął pracę w fabryce Edwarda Hentschla, z czasem obejmując stanowisko 
kierownicze. W 1874 r. przejął fabrykę na własność, następnie swój kapitał 
zainwestował w budowę przędzalni i tkalni bawełny we wsi Widzew pod Łodzią.  
Po kilku latach swoje zakłady przekształcił w Spółkę Akcyjną Wyrobów 

11  „Bursche Juliusz”, tamże, 41-42.
12  „Bythner Jan”, tamże, 45-46.
13  „Głoskowski Maciej”, tamże, 95.
14  „Górka Łukasz”, tamże, 101.
15  „Górka Andrzej I”, tamże, 100.
16  „Hoff Bogumił”, tamże, 126.
17  „Kunitzer Juliusz Karol”, tamże, 166.
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Bawełnianych „Heinzel i Kunitzer”, wchodząc we współpracę z jednym 
z najbogatszych przemysłowców łódzkich. Zakłady dalej się rozwijały, stając się 
czołowym przedsiębiorstwem w Łodzi. Kunitzer był także aktywnym działaczem 
społecznym, wieloletnim prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa 
Dobroczynności, zainicjował powstanie Towarzystwa Łódzkich Kolei Elektrycznych 
i Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Był członkiem 
rady nadzorczej Banku Handlowego w Łodzi. W czasie strajków w 1905 r. został 
zastrzelony w tramwaju przez dwóch bojówkarzy PPS – Frakcji Rewolucyjnej. 

Również w Kaliszu urodził się warszawski architekt Adolf Adam Loewe (1811-
1885)18, jako syn kupca i bankiera. Po ukończeniu szkoły średniej w Kaliszu 
kontynuował naukę w konwikcie oo. pijarów w Warszawie. W 1829 r. rozpoczął 
studia architektoniczne na Uniwersytecie Warszawskim, następnie uzupełniał studia 
w Berlinie i Monachium. Pełnił funkcję budowniczego powiatu warszawskiego oraz 
budowniczego pałaców cesarskich w Warszawie. Warto nadmienić, że kierował także 
odbudową pałacu w Łazienkach po pożarze w 1859 r. Najbardziej znanym z jego 
dzieł jest neogotycki kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie (obecnie przy 
Al. Solidarności). W latach 1869-1885 Loewe był prezesem kolegium kościelnego 
warszawskiego zboru ewangelicko-reformowanego. 

Swoje miejsce w słowniku ma Rafał Leszczyński (ok. 1526-1592)19, wojewoda 
brzeski i kasztelan śremski. Pochodził z młodszej linii Leszczyńskich, był 
synem podkomorzego kaliskiego, Jana Leszczyńskiego. Uchodził za jednego 
z najbogatszych magnatów wielkopolskich. Ok. 1560 r. wzniósł zamek obronny 
w Gołuchowie. Zasłynął jako protektor braci czeskich w Wielkopolsce, w swoich 
posiadłościach w Gołuchowie i Blizanowie ufundował im kościoły. Ciekawą postacią 
jest także jego syn Wacław Leszczyński (ok. 1576-1628)20, który jako brat czeski, 
na zjeździe ewangelików z prawosławnymi w Wilnie w 1599 r. został wybrany 
jednym z prowizorów, strzegących praw niekatolików. Co ciekawe prawdopodobnie 
już w 1600 r. przeszedł na katolicyzm i kościół w Gołuchowie zwrócił katolikom. 
W 1616 r. został kasztelanem kaliskim, a dwa lata później wojewodą kaliskim. 

Znanym działaczem ewangelickim w Wielkopolsce był Świętosław Orzelski 
(1549-1598)21 herbu Dryja, który przebywając w latach 1564-1565 w Niemczech, 
szczególnie w Wittenberdze, zapoznał się z prądami reformacyjnymi i został 
protestantem. W 1576 r. pełnił funkcję pisarza ziemskiego kaliskiego, a w 1580 r. sędziego 
ziemskiego kaliskiego. Uczestniczył w sejmikach wielkopolskich, wygłaszał 
liczne mowy. Pozostawił po sobie dzieło historyczne „Interregni Poloniae libri 
VIII” zawierające bardzo szczegółowy opis wydarzeń z lat 1573-1578. Kolejnym 
działaczem reformacyjnym w Wielkopolsce, prezentowanym na łamach słownika 

18  „Loewe Adolf Adam”, tamże, 178.
19  „Leszczyński Rafał”, tamże,171.
20  „Leszczyński Wacław”, tamże, 172.
21  „Orzelski Świętosław”, tamże, 226.
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był Jakub Ostroróg (1516-1568)22 herbu Nałęcz, 
protektor ewangelików, syn kasztelana kaliskiego. 
Po przybyciu w 1533 r. braci czeskich do 
Wielkopolski przyjął ich wyznanie stając się 
ich obrońcą i opiekunem. Podarował Jednocie 
kościoły i przylegające budynki mieszczące 
się w jego dobrach w Ostrorogu i Koźminku. 
Stały się one ośrodkami ogólnokrajowego ruchu 
protestanckiego. Brał udział w redakcji aktu unii 
Jednoty braci czeskich z kalwinistami w Koźminku 
w 1555 r. 

Na wikariacie w Kaliszu przebywał krótko 
ewangelicki działacz narodowy i społeczny 
oraz wydawca, ks. Leopold Marcin Otto (1819-
1882)23, którego pogrzeb na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim zgromadził 
licznych przedstawicieli społeczeństwa polskiego 
wszystkich wyznań. W 1887 r. na cmentarzu 
tym odsłonięto jego pomnik, autorstwa Jana 
Kryńskiego. 

Kaliskie gimnazjum ukończył Aleksander Pik (1873-1943)24, generał wojska 
polskiego, odznaczony medalem Polonia Restituta i francuskim Medaille Milittaire, 
pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. 

W słowniku nie zabrakło sylwetki znanego niemieckiego historyka Kościoła 
ks. Artura Rhode (1868-1967)25 urodzonego w Podzamczu koło Kępna, czy też 
urodzonego w Kaliszu podróżnika, odkrywcy, etnografa – Karola Stefana Szolca-
Rogozińskiego (1861-1896)26. Równie znaną postacią jest ks. Władysław Adolf 
Semadeni (1865-1930)27, superintendent Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
nauczyciel szkół średnich w Kaliszu. Niewielkie biogramy w słowniku Szolca 
mają urodzeni w Kaliszu Teodor Tripplin (1812-1881)28, uczestnik powstania 
listopadowego, pisarz, podróżnik; Juliusz Ulrych (1883-1959)29, luteranin, minister 

22  „Ostroróg Jakub”, tamże, 228.
23  „Otto Leopold Marcin”, tamże, 229-230.
24  „Pik Aleksander”, tamże, 235-236.
25  „Rhode Artur”, tamże, 254-255.
26  „Rogoziński (Szolc-Rogoziński) Karol Stefan”, tamże, 257-258.
27  „Semadeni Władysław Adolf”, tamże, 275-276.
28  „Tripplin Teodor”, tamże, 302; Prof. E. Andrysiak w biogramie zamieszczonym na 

łamach „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej” podaje datę 
urodzenia 1813, zob. Danuta Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej. t. 2 (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 230-231.

29  „Ulrych Juliusz”, tamże, 306.

Aleksander Pik.
Źródło: ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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komunikacji; Marian Allan Weiss (1921-1981)30, lekarz, czy też kaliski nauczyciel 
Ludwik Wolff (1859-1923)31. 

W 2007 r., po ponad 10 latach przygotowań, ukazało się kolejne zasługujące na 
uwagę dzieło, p.t. „Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-
1945 Słownik biograficzny, tom 1” wydane w Warszawie. Inicjatorem ukazania 
się pracy był ks. senior Jan Walter (1934-1995), natomiast odpowiedzialność 
za zrealizowanie zadania wzięła na siebie Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. Słownik powstał dzięki zaangażowaniu 
Aliny E. Janowskiej i Zespołu Badawczo-Historycznego istniejącego przy tej parafii. 
Książka zawiera m.in. szkice historyczne wspomnianej A. E. Janowskiej, fragmenty 
orędzi duchownych zwierzchników Kościołów ewangelickich w RP z 1 września 
1939 r. – bp. Juliusza Burschego (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Stefana 
Skierskiego (Kościół Ewangelicko-Reformowany) – a także słowo wstępne ks. dr. 
Włodzimierza Nasta, emerytowanego proboszcza stołecznej parafii Świętej Trójcy 
oraz ks. radcy Lecha Trandy, proboszcza parafii ewangelicko-reformowanej.

Słownik składa się z 1408 biografii opracowanych przez 39 autorów oraz 707 
fotografii indywidualnych. Wydawca zdecydował się umieścić fotografie nawet 
bardzo słabe jakościowo z uwagi na ich walory poznawcze. Na kartach słownika 
biogramy otrzymali rodowici warszawianie, którzy całą okupację przebywali 
w Warszawie, a także przybysze z terenów pozawarszawskich uczestniczący 
w działaniach konspiracyjnych w stolicy, czy też ewangelicy warszawscy, działający 
w latach wojny na innych terenach. 

Wśród biogramów znalazały się sylwetki ewangelików urodzonych bądź 
też związanych z ziemią kaliską. Szczególną uwagę zwracają hasła poświęcone 
ewangeliczkom. Wiele z nich zapisało piękne karty w historii Polski służąc ojczyźnie 
pracą i walką.

Jedną z kobiet, która pojawia się na łamach omawianego słownika jest Eugenia 
Klara Ciszewska32 z domu Lindner, urodzona w 1914 r. w Mohylewie na Białorusi. 
Mieszkała wraz z rodzicami w Kaliszu. W 1940 r. zawarła związek małżeński 
z Tadeuszem Płóciennikiem, lekarzem-chirurgiem. Podczas okupacji działała wraz 
z nim w konspiracji, przewoziła dokumenty i broń z Kalisza do Łodzi. Ponadto przy 
współpracy z rodziną, między innymi ze stryjem Wiktorem Lindnerem i Edwardem 
Lindnerem oraz jego żoną Olgą organizowała kwatery i pomoc materialną dla 
osób ukrywających się przed okupantem na terenie Kalisza i okolic. Mąż Eugenii 
aresztowany w Kaliszu, został przewieziony do Warszawy, gdzie był więziony na 
Pawiaku i tam rozstrzelany. Po wojnie Eugenia wyszła ponownie za mąż za Zenona 

30  „Weiss Marian Allan”, tamże, 314.
31  „Wolff Ludwik”, tamże, 320.
32  Alina E. Janowska, „Ciszewska Eugenia Klara „Żenia”, w: Ewangelicy warszawscy 

w walce o niepodległość Polski 1939-1945 Słownik biograficzny, tom 1, red. Alina E. 
Janowska (Warszawa : Oficyna Wydawnicza Mentor : Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy, 2007), 115.
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Ciszewskiego i pracowała jako księgowa, po 
śmierci matki przeniosła się do Warszawy. 
Zmarła w 1997 r.

Kolejną kobietą odnotowaną w słowniku 
jest Lidia Czarnowska33, córka Karola Fibigera 
i Jenny z d. Schoen. Urodziła się w 1904 r. 
w Kaliszu. Ukończyła studia pianistyczne 
w Konserwatorium w Poznaniu. W 1936 r. wyszła 
za mąż za Eugeniusza Czarnowskiego. W czasie 
okupacji jako żona działacza Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej musiała ukrywać się 
i posługiwać przybranymi nazwiskami. Brała 
udział w konspiracyjnej działalności męża, pełniąc 
funkcję łączniczki. E. Czarnowski w 1945 r. został 
aresztowany, był jednym z uczestników tzw. 
procesu szesnatu przed Kolegium Wojskowym 
Sądu Najwyższego ZSRR w Moskwie. Więziony 
przez 6 miesięcy wrócił do Polski we wrześniu 
1945 r. zmarł dwa lata później. Po wojnie L. 
Czarnowska pracowała w Warszawie jako 
urzędniczka, a następnie nauczycielka muzyki, 
udzielała także prywatnych lekcji gry na pianinie. 
Zmarła w 1994 r. 

W latach II wojny światowej heroiczną odwagą wykazała się również 
ewangeliczka urodzona w Kaliszu, Maria Kałucka34 (1912-1982) córka Gustawa 
Hempla i Natalii z domu Boethner. Po ukończeniu Wydziału Farmacji w Poznaniu 
podjęła pracę w Warszawie. W czasie okupacji udzielała ofiarom wojny pomocy 
medycznej. Współdziałała ze swoją siostrą Hanną Zipserową i jej mężem Karolem 
Zipserem ukrywając w swoim mieszkaniu członków AK. Do końca Powstania 
Warszawskiego, w którym brała udział jako sanitariuszka, dawała schronienie 
uciekinierce z getta. Wypędzona z Warszawy z ludnością cywilną dostała się do 
obozu przejściowego w Pruszkowie. Po wojnie zamieszkała w Kaliszu, gdzie wyszła 
za mąż za Edwarda Kałuckiego, aktywnie uczestnicząc w życiu miejscowej parafii 
ewangelicko-augsburskiej, działając w Ewangelickim Towarzystwie Śpiewaczym. 
Zmarła w 1982 r. w Kaliszu i tu została pochowana na Cmentarzu Komunalnym.

Z Kaliszem związana była kolejna ewangeliczka, której bogaty biogram pojawia 
się na łamach słownika, Wilhelmina Wila Rudzka35 z domu Skrzetuska-Miller 

33 Hanna Sawicka, „Czarnowska Lidia, przybr. „Zofia Maciejewska”, „Zofia Wiśniewska”, 
tamże, 121-122.

34  Alina E. Janowska, Kałucka Maria „Myszka”, tamże, 276.
35  Tejże, „Rudzka Wila Wilhemina”, tamże, 478-481. 

Eugenia Ciszewska.
Źródło: Ewangelicy warszawscy 
w walce o niepodległość Polski 
1939-1945 Słownik biograficzny, 
t. 1, Warszawa 2007, s. 115
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urodzona w 1903 r. w Łodzi. W 1915 r. zamieszkała w Kaliszu u stryja Ludwika 
[Skrzetuskiego] Millera, gdzie przygotowywała się do wokalnej kariery artystycznej 
początkowo pod kierunkiem Piotra Michelisa. W maju 1916 r. Rudzka wzięła udział 
w manifestacji patriotycznej zorganizowanej w Kaliszu przez członków organizacji 
nieodległościowych w związku z obchodami 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3. Maja. W 1919 r. została konfirmowana, kontynuując dalszą naukę podjęła 
także pracę wchodząc w skład Zarządu Klubu Wioślarskiego, który był wówczas 
ośrodkiem skupiającym miejscową inteligencję i wielu działaczy patriotycznych. 
W 1920 r. mimo młodego wieku (17 lat) jako jedyny członek zarządu kierowała pracą 
Klubu, jak i restauracją oraz Przystanią na rzece Prośnie. W 1924 r. opuściła Kalisz 
i wyjechała do Warszawy, prowadząc tam bardzo aktywną działalność społeczną 
i pedagogiczną. W 1930 r. wyszła za mąż za Leona Franciszka Rudzkiego. W czasie 
wojny działała bardzo aktywnie w konspiracji, prowadziła komplety tajnego 
nauczania, szczególną opieką otaczała kobiety i dzieci, organizowała dla nich 
pobyt w schronach. W swoim domu prowadziła nabożeństwa niedzielne o profilu 
ekumenicznym, w których brali udział również katolicy. Po wojnie, jako wdowa 
po funkcjonariuszu Policji Państwowej, była zagrożona wraz z córkami wywozem 
na Syberię. Mimo wielu represji nie załamała się i czynnie działała na rzecz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, także jako ekumenistka wspierała budowę 
kościoła rzymskokatolickiego w Michałowicach. Zmarła w 1995 r., pochowana 

Wilhelmina Wila Rudzka.
Źródło: Ewangelicy warszawscy w walce 
o niepodległość Polski 1939-1945 Słownik 
biograficzny, t. 1, Warszawa 2007, s. 478
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została w rodzinnym grobie w Kaliszu, obok swego ojca i dziadków Julii i Roberta 
Skrzetuskich-Millerów. Uroczystości pogrzebowe zostały zakończone w domu 
Krystyny i Teodora Walterów w Kaliszu, podczas których Alina E. Janowska36 
wręczała uczestnikom dedykowaną matce książkę pt. „Mów mi miłość”.

Obszerne biogramy A. Janowska poświęciła także dwóm siostrom W. Rudzkiej: 
Eugenii Koniecznej (1899-1989)37 i Oldze Lindnerowej (1896-1985)38. Eugenia 
po śmierci ojca wychowywała się w Kaliszu u stryja Ludwika [Skrzetuskiego] 
Millera natomiast Olga trafiła pod opiekę dziadków ze strony matki zamieszkałych 
w Konstantynowie. Prowadziła tam, będąc jeszcze uczennicą gimnazjum, zajęcia 
lekcyjne w Prywatnej Szkole Elementarnej, którą założyła jej matka. W 1912 r. 
wyjechała do Kalisza, gdzie zatrzymała się u wspomnianego stryja, ówczesnego 
właściciela Wytwórni Powozów. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczęła naukę na 
Kursach Buchalteryjnych i Języków Obcych, następnie podjęła pracę w biurze 
wuja. W 1916 r. wraz ze swoim narzeczonym Edwardem Lindnerem wyruszyła 
w podróż do Ameryki, która niestety zakończyła się już w Niemczech, w Essen. 
Tam młodzi wzięli ślub i zajęli się pozostałymi emigrantami, uczestnikami 
niedokończonej podróży. Olga prowadziła „otwarty dom”, w którym znajdowały 

36  Redaktorka omawianego słownika i autorka wielu biogramów. Zmarła w 2017 r. 
w wieku 85 lat. Była założycielką Komisji Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, aktywną uczestniczką życia zborowego 
i dokumentalistką dziejów ewangelików warszawskich i polskich.

37  Alina E. Janowska, „Konieczna Eugenia”, tamże, 301-302. 
38  Tejże, „Lindnerowa Olga”, tamże, 346-347.

Eugenia Konieczna, Olga Lindnerowa.
Źródło: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-
1945. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2007, s. 301, 346
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schronienie liczni krewni oraz poszukujący mieszkania i pracy w trudnych latach 
kryzysu gospodarczego. Podczas II wojny światowej obydwie siostry wykazały 
szczególną heroiczność działając w konspiracji, przygotowując posiłki dla wojska, 
rannych, uciekinierów. Eugenia za odmowę przyjęcia volkslisty była razem z mężem 
aresztowana i więziona w obozie koło Łodzi.

Przywołując biografie ewangeliczek warto wspomnieć, iż w dniach 21-23 września 
2018 r. na terenie Centrum Luterańskiego obradowało kolejne Ogólnopolskie 
Forum Kobiet Luterańskich, podczas którego postulowano m. in. wydanie książki 
o ewangeliczkach, które wniosły swój wkład w odzyskanie niepodległości przez 
Polskę.

Wnikliwy biogram w omawianym słowniku ma urodzony w Kaliszu w 1892 r. 
wspomniany Edward Lindner39, którego ojciec pochodził z rodziny holenderskiej 
od kilku pokoleń mieszkającej w miejscowości Olendry w pobliżu Kalisza. 
W mieście nad Prosną E. Lindner założył i prowadził kilka sklepów, między 
innymi masarskich i kolonialnych, w tym również we własnym domu przy ul. 
Stawiszyńskiej. Po ukończeniu Szkoły Realnej w Kaliszu podjął studia na Wyższych 

Kursach Handlowych, niestety z powodu 
śmierci ojca zmuszony był przerwać 
naukę. Sytuacja materialna rodziny zmusiła 
go, jak już wspomniano, do emigracji, 
zakończonej w Essen. Organizował tam 
życie wewnętrzne niewielkiej „Polonii”, 
wraz ze swoją małżonką utworzył 
szkołę polską dla dzieci i kursy dla 
dorosłych. Prowadził cotygodniowe 
„spotkania wieczorne”, podczas których 
czytano polskie książki, recytowano 
wiersze i śpiewano polskie pieśni. Za tę 
działalność został aresztowany i osadzony 
w więzieniu, z którego został zwolniony 
dopiero po finansowej interwencji stryja 
żony, Ludwika Skrzetuskiego-Millera.  
W 1920 r. wraz z żoną i synem E. Lindner 
powrócił do Kalisza, a następnie wyjechał 
do Warszawy, gdzie otworzył własny sklep 

cukierniczy i cukiernię. Czynnie działał 
w życiu Zboru Ewangelicko-Augsburskiego 
Świętej Trójcy w Warszawie. Z żoną należeli 
do Społeczności Chrześcijańskiej oraz do 

39  Tejże, „Lindner Edward”, tamże, 343-345.

Edward Lindner.
Źródło: Ewangelicy warszawscy w walce 
o niepodległość Polski 1939-1945. Słownik 
biograficzny, t. 1, Warszawa 2007, s. 344



Bogumiła Celer – Biografistyka ewangelicka w świetle wybranych słowników... 201

Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Warto także dodać, iż E. Lindner 
był współorganizatorem obchodów 120. rocznicy urodzin ks. Leopolda Marcina 
Otto, które odbyły się w 1939 r. Obchody były ewangelicką manifestacją polskiego 
patriotyzmu w związku z narastającym zagrożeniem wojennym. W pierwszych 
dniach wojny aktywnie uczestniczył w walce z okupantem, we wrześniu 1939 r. 
był komendantem Obrony Przeciwlotniczej. Zapasy ze swojej cukierni przekazywał 
na użytek kuchni prowadzonej w jego zakładzie dla żołnierzy Wojska Polskiego 
i ludności cywilnej. Lokal cukierni oraz część mieszkania przeznaczył dla rannych 
i chorych, którymi opiekowała się jego żona i córka. Na wezwanie radiowe 
Stefana Starzyńskiego zgłosił się jako ochotnik do obrony Warszawy. Niestety 
w związku z obco brzmiącym nazwiskiem i ewangelickim wyznaniem posądzano 
go o niemieckie pochodzenie, spotykały go liczne represje, które nie ominęły także 
jego rodziny. Otrzymywał anonimy z pogróżkami i hasłami: „Śmierć Szwabom”. 
Represje dotknęły także jego wspomnianą już córkę, Adę Gerner. W styczniu 1941 
r. podjął ostateczną decyzję aby opuścić Warszawę i powrócić do Kalisza. Tutaj 
także prowadził działalność konspiracyjną. Na zlecenie Armii Krajowej prowadził 
we własnym mieszkaniu nasłuch radiowy. We wrześniu 1944 r. został aresztowany 
przez Niemców, a następnie wcielony do wojska niemieckiego i wysłany na front 
zachodni. W 1945 r. dostał się do niewoli amerykańskiej w Giessen, gdzie po wojnie 
zamieszkał wraz z żoną. Zmarł w 1977 r. Warto dodać, iż jego żona Olga Linderowa 
w okresie stanu wojennego w Polsce organizowała i przesyłała pomoc dla osób 
z kraju. Zmarła w 1985 r. 

Krótką notkę biograficzną posiada w słowniku także brat Edwarda – Juliusz 
Lindner40, który także prowadził w Kaliszu przedsiebiorstwo handlowe. W czasie 
okupacji przebywał u brata w Warszawie i wraz z nim aktywnie działał w ruchu 
oporu. Po wojnie powrócił do Kalisza, gdzie zmarł w 1982 r. pochowany na 
cmentarzu komunalnym. 

Wspomniana Alina Janowska, zwraca uwagę w słowniku także na związanego 
z Wielkopolską Józefa Bielińskiego41, urodzonego w 1907 r. w Warszawie. 
Po ordynowaniu na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez  
ks. bpa Juliusza Burschego krótko był wikariuszem w Wiśle, a następnie 
skierowany został jako prefekt do parafii w Kępnie Wielkopolskim. 
W 1938 r. został mianowany pomocniczym kapelanem dla garnizonów 
w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu. Następnie tuż przed wybuchem  
II wojny przydzielono go do dowództwa Okręgu Korpusu IX w Brześciu nad 
Bugiem. Podczas okupacji ukrywał się w Warszawie oraz aktywnie działał 
w konspiracji kościelnej. Zginął w 1944 r. w Powstaniu Warszawskim. Jego fotogram 
jest umieszczony na wystawie: „kapelani wyznania ewangelicko-augsburskiego 
w Wojsku Polskim (1918-2000)” w Muzeum Komisji Ochrony Pamiątek – 
Społecznego Instytutu Historycznego oraz w Muzeum Wojska Polskiego. 

40  Tejże, „Lindner Juliusz”, tamże, 345.
41  Tejże, „Bieliński Józef”, tamże, 79-80.
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W Kaliszu urodził się odnotowany w słowniku Czesław Wojak (1923-1944)42, 
który podczas powstania warszawskiego walczył na terenie Mokotowa jako strzelec 
Batalionu AK „Baszta”. Zginął w powstaniu w wieku 21 lat, pochowany został 
na kaliskim Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Również w Kaliszu urodził 
się Kazimierz Wilhelm Rüdiger (1903-1940)43. Po uzyskaniu dyplomu doktora 
medycyny służył między innymi w 29 Pułku Piechoty w 31 Pułku Artylerii Lekkiej, 
od 1929 r. w Departamencie Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych. W czasie 
wojny był jeńcem w Obozie Jeńców Wojennych w Kozielsku, zginął w Katyniu. 
Swoje miejsce w słowniku mają także przedstawiciele rodu Semadenich, wśród nich 
pochodzący z Kalisza Tadeusz Semadeni (1902-1944)44, syn ks. superintendenta 
Władysława i Heleny z d. Haberkant. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, był sędzią Sądu Grodzkiego w Łodzi, potem Sądu Okręgowego 
w Warszawie, a następnie kierownikiem Referatu Szkoleniowego w Biurze 
Personalnym Ministerstwa Sparwiedliwości. W 1939 r. został wiceprokuratorem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W czasie wojny działał w konspiracji, zginął 
atakując z butelką benzyny czołg niemiecki w rejonie Politechniki Warszawskiej. 

Bogaty biogram posiada Edmund Skrzetuski-Miller (1900-1987)45 syn Karola 
Skrztuskiego-Millera i Natalii z d. Horn-Konstatynowskiej. Po śmierci ojca 
wychowywał się w domu stryja, Ludwika Skrzetuskiego-Millera w Kaliszu. 
Tutaj zdobył wykształcenie równocześnie odbywając praktykę w zakładzie stryja 
w zakresie kowalstwa artystycznego pod kierunkiem Józefa Gryndy. Jako pracę 
dyplomową wykonał krzyż ozdobny, kuty, który został zamieszczony na grobie 
rodzinnym Skrzetuskich-Millerów w Kaliszu. W czasie wojny brał czynny udział 
w obronie Lwowa, czy też w bitwie o Monte Cassino. Po zwycięskiej bitwie 
wojsko 2. Korpusu Polskiego otrzymało rozkaz wybrania pięciu delegatów, którzy 
zaproszeni przez papieża Piusa XII mieli stawić się na audiencji w Watykanie. Wśród 
nich wybrano Edmunda, jego współtowarzysze wiedzieli, że jest luteraninem. Po 
powrocie z audiencji on jeden został poproszony o zdanie relacji podczas podniosłej 
uroczystości. 

Ostatnim biogramem zamieszczonym na łamach słownika, o którym warto 
wspomnieć jest obszerny życiorys Juliusza Augusta Ulrycha (1888-1959)46, 
polskiego polityka, członka Polskiej Organizacji Wojskowej, piłsudczyka, 
pułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, ministra komunikacji. 
Urodzony w Turku, wychował się i wykształcił w Kaliszu. W Miejskim Gimnazjum 

42  Tejże, „Wojak Czesław „Zygmunt”, tamże, s. 608.
43  Tejże, „Rüdiger Kazimierz Wilhelm”, tamże, s. 483-484.
44  Aleksandra Sękowska, „Semadeni Tadeusz”, tamże, s. 509-510.
45  Alina E. Janowska, „Skrzetuski-Miller Edmund”, tamże, s. 519-520.
46  Tejże, „Ulrych Juliusz August”, tamże, s. 564-566; Jan Szturc we wspomnianym 

słowniku „Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX wieku” podaje rok urodzenia 
1883, s. 306.
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Klasycznym działał w organizacji młodzieży narodowej „Przyszłość”. W 1905 r. był 
współorganizatorem strajku szkolnego – „krucjaty dziedzięcej”. 

Do grona autorów podejmujących badania dotyczące biografii ewangelików 
dołączył także dr Kazimierz Bem, pastor Kościoła ewangelicko-reformowanego. 
Autor we wstępie do książki wydanej w 2015 r. zatytułowanej „Słownik 
biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy 
Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939” zaznaczył, że jego celem 
jest uzupełnienie luki w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym przeszłości 
Kościoła. Publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe „Semper” zawiera  
45 biogramów kobiet i mężczyzn służących i ordynowanych w Jednocie Warszawskiej 
i Jednocie Wielkopolskiej do 1939 r. Podkreślić należy, że autor włączył do słownika 
także postacie diakonis – sześciu ewangeliczek, które dotychczas nie doczekały 
się biogramów w żadnej publikacji. K. Bem najobszerniejsze biogramy poświęcił 
zasłużonym duchownym, wśród których znalazł się urodzony w Kępnie w 1805 r. 
Jan Bolesław (Johan Gottlieb) Rumpel47 – odznaczony w 1858 r. brązowym medalem 
na pamiątkę wojny krymskiej 1853-1856 oraz w 1865 r. brązowym medalem 
na pamiątkę „uśmierzenia” powstania 1863 roku. Na kilku kolejnych kartach 
słownika przypomniana została postać jednego z najwybitniejszych duchownych 
reformowanych w Polsce w XX wieku, ks. Władysława Semadeniego (1865-
1930)48, znanego nauczyciela szkół kaliskich. Jedną z jego uczennic była m.in. Maria 
Dąbrowska, która opisała Semadeniego oraz jego żonę Helenę z domu Haberkant 
w powieści „Noce i Dnie” jako profesorostwo Wenordenów. Nawiązana między 
nimi przyjaźń trwała do końca życia, ks. Semadeni prowadził m.in. pogrzeb męża 
Dąbrowskiej. Za czasów superintendentury pastora przystąpiono do opracowania 
osobnego śpiewnika kościelnego, wybudowano nowy kościół w Łodzi, a także 
przyznano kobietom czynne i bierne prawa wyborcze w kościele. W biogramie 
kilka słów poświęcono także Helenie Semadeni, z domu Haberkant (1868-1948), 
córce powstańca styczniowego i zesłańca na Sybir, pastora luterańskiego w Łomży, 
Dąbiu nad Nerem i od 1872 r. w Kaliszu, Jana Adama Haberkanta (1829-1905) oraz 
Heleny z Tydelskich (1844-1916). Helena Haberkant pochodziła z wykształconej 
i spolonizowanej rodziny, prowadziła w Kaliszu wraz z mężem czteroklasową 
pensję dla dziewcząt. Siostra Haliny, Wanda Haberkant (1871-1930), była doktorem 
chemii i prowadziła prywatną szkołę dla dziewcząt w Koninie, następnie uczyła 
w Warszawie. 

Z ziemią kaliską związany był także kolejny pastor szerzej przedstawiony na 
łamach słownika, ks. Józef Spleszyński (1806-1879)49. Zamieszczony w „Zwiastunie 

47  „Jan Rumpel (1805-1870)”, w: Kazimierz Bem, Słownik biograficzny duchownych 
ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty 
Warszawskiej 1815-1939 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2015), 122.

48  „Władysław Semadeni” (1865-1930), tamże, 128-134.
49  „Józef Spleszyński” (1806-1879), tamże, 156-161.
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Ewangelicznym” nekrolog podaje, iż został ordynowany w 1832 r. w kościele 
ewangelicko-augsburskim w Kaliszu przez superintendenta tej diecezji ks. Ernesta 
Johana Augusta von Modla (1794-1869). Inne źródła wymieniają jednak jako miejsce 
jego ordynacji Warszawę. Następnie został skierowany do luterańskiej parafii 
w Grodźcu pod Kaliszem, a po kilku latach przeniesiony do Warszawy. W czasie swej 
posługi starał się zreorganizować Kościół Ewangelicko-Reformowany w Królestwie 
Polskim. Został odznaczony wieloma orderami przez władze carskie. Dzięki jego 
lojalności wobec władzy obrady synodu ewangelicko-reformowanego odbywały się 
w języku polskim, przy minimalnej ingerencji ze strony władz rosyjskich. W Kaliszu 
zawarł związek małżeński w 1832 r. z Weroniką z Karszo-Siedlewskich (1810-1883).  

Badania nad ewangelicką biografistyką prowadził także Grzegorz Jasiński, 
historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych. W 2015 r. G. Jasiński opublikował „Słownik duchownych 
ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)”. Autor zaznaczył we 
wprowadzeniu, iż niewatpliwie asumpt do przygotowania pracy stanowiło 
m.in. monumentalne wydanie słowników duchownych katolickich w Diecezji 

Józef Spleszyński.
Źródło: Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-
reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej 
i Jednoty Warszawskiej 1815-1939, Warszawa 2015, s. 156
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Warmińskiej, autorstwa Andrzeja Kopiczko50, a także biogramy duchownych 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pracujących na terenie Diecezji Mazurskiej 
od 1945 r. przygotowane przez Erwina Kruka i zamieszczone na stronie internetowej 
Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie. Warto także podkreślić, że 
biografista w swojej pracy sięgnął do materiałów przechowywanych w archiwach 
niemieckich i polskich, uzupełniając je o szeroki zestaw innych źródeł, m.in. 
o kwerendę przeprowadzoną w czasopismach z epoki. 

Słownik składa się z ponad 660 biogramów duchownych Ewangelickiego 
Kościoła Unijnego oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pracujących na 
Mazurach od końca XVIII do prawie połowy XX wieku. Każdy z biogramów autor 
starał się podzielić na cztery główne części. Pierwsza – obok dat oraz miejsc urodzin 
i śmierci – zawiera także drogę życiową, opartą na zdobywanym wykształceniu, 
zdawanych egzaminach oraz pracy zawodowej, zarówno w szkolnictwie, jak 
i w Kościele. Druga obejmuje informacje dotyczące sylwetek duchownych, ich ocen, 
form działalności, zainteresowań, nagród, kar itd., informacji ważnych, jak i może 
z pozoru mniej istotnych, ale również przynoszących ich charakterystykę. Trzecia 
zawiera informacje o stosunkach rodzinnych, natomiast w czwartej zamieszczono 
informacje o odnalezionych publikacjach autorstwa poszczególnych duchownych. 
Słownik zawiera także obszerny wstęp autora o Kościele i jego ludziach na 
Mazurach; Zestawienie: Obsada parafii na Mazurach w XIX wieku oraz Dodatki: 
Superintendenci na Mazurach w XIX w.; Duchowni dziedziczący zawód w liniach 
prostej wstępującej i zstępującej; Duchowni w linii bocznej (bracia) pracujący na 
Mazurach.

G. Jasiński przypomina tak znakomite postacie ewangelicyzmu związane 
z ziemią kaliską, jak np. Karla Traugotta Remusa (I)51 urodzonego w Murowanej 
Goślinie (Wielkopolska) w 1880 r. Po ukończeniu studiów w Berlinie Remus został 
ordynowany w 1852 r. w Poznaniu. W kolejnym roku objął parafię w Ostrowie 
Wielkopolskim, w latach 1861-1868 był superintendentem diecezji ostrzeszowskiej, 
następnie przeniesiony został do diecezji ełckiej jako wicegeneralny superintendent 
dla Mazur. Pochodził z rodziny niemieckiej, jednak bardzo dobrze opanował język 
polski. W Wielkopolsce zyskał opinię wykształconego duchownego, dbającego 
o polskojęzycznych ewangelików, upominającego się o ich prawa. Konsystorz 
w Poznaniu poddawał jego ocenie wydawnictwa napływające do Wielkopolski 
z innych części monarchii i Królestwa Polskiego. Na Mazury Remus został 
przeniesiony również jako radca konsystorza, aby uzdrowić sytuację w parafiach 

50  A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821. 
Część 1, Olsztyn 2000; tegoż Część 2. Słownik, Olsztyn 2000; Duchowieństwo katolickie 
diecezji warmińskiej w latach 1821-1945. Część 2 Słownik, Olsztyn 2003; Duchowieństwo 
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992. Część 2. Słownik, Olsztyn 2007. 

51  „Remus Karl Traugott (I)”, w: Grzegorz Jasiński, Słownik duchownych ewangelickich 
na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (Dąbrówno: Oficyna Retman, 2015), 275.
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mazurskich. Podejmowane przez niego  działania szły w kierunku sanacji parafii 
mazurskich przy wzmocnieniu, a także zwiększeniu liczby duchownych władających 
językiem polskim. Taki kierunek podważał dotychczasowe założenia polityki 
konsystorza, w związku z tym w swoich działaniach Remus spotykał się z bojkotem 
ze strony władz kościelnych i duchownych. Schorowany i nieustannie atakowany, na 
własną prośbę przeszedł na emeryturę. W Szybie pod Ełkiem założył dom dziecka. 
Odznaczony został orderem Orła Czerwonego IV klasy, oraz III klasy ze wstęgą. 

Biogram w słowniku posiada także syn Karla Traugotta Remusa (I), Karl Traugott 
Remus (II)52 (1855-1899) urodzony w Ostrowie Wielkopolskim. Ordynowany w 1879 r. 
pełnił obowiązki proboszcza w parafii Trelkowo-Jabłonka (pow. szczycieński), 
w Latowicach (Wielkopolska), był wikariuszem w Giżycku i proboszczem 
w Mikołajkach (pow. mrągowski). W 1895 r. pełniąc funkcję komisarza z ramienia 
Ewangelickiej Naczelnej Rady Kościelnej brał udział w generalnej wizytacji diecezji 
ostrzeszowskiej w Wielkopolsce. 

W publikacji G. Jasińskiego znalazł się także biogram postaci o mało 
krystalicznym życiorysie. W Krotoszynie w 1827 r. urodził się Józefat Sylwester 
Suszczyński (Suszczynski)53, syn sędziego powiatowego w Krotoszynie i Tekli 
Janowskiej. Wyświęcony w 1852 r. został skierowany jako wikariusz do Ostrowa 
Wielkopolskiego, gdzie następnie mianowano go proboszczem i dziekanem. 
W latach 1868-1869 pełnił funkcję kanonika w Kościele Metropolitalnym i radcy 
konsystorza w Poznaniu. Po objęciu parafii w Mogilnie odstąpił od wiary rzymsko-
katolickiej i przeszedł najpierw na starokatolicyzm, a później na protestantyzm. 
Drogę odejścia ułatwiła mu walka rządu pruskiego przeciw Kościołowi, w tym 
szczególnie ustawa „O wystąpieniu z kościoła” i uchwalone w r. 1874 prawo 
„O małżeństwie cywilnym”. W 1875 r. w urzędzie stanu cywilnego w Mogilnie 
ukazały się zapowiedzi o ślubie księdza Suszczyńskiego, co wywołało oburzenie 
w lokalnej społeczności. Związek małżeński zawarł z Anną Rozalią Gajewską, 
katoliczką, która także przeszła na starokatolicyzm. Ks. Suszczyński, obawiając się 
konsekwencji swego czynu, wyjechał prawdopodobnie do Królewca, a stamtąd do 
Szwajcarii, gdzie przyłączył się do starokatolików. Mimo, że nie było go w Mogilnie, 
nadal uważał się za proboszcza mogileńskiego. Dozór kościelny przez 6 lat walczył 
z nim w obronie majątku kościelnego i dochodów z probostwa, do których rościł sobie 
prawa. W 1876 r. Watykan wydał dekret pozbawiający Suszczyńskiego probostwa, 
w kolejnym roku obłożono go tzw. klątwą, na mocy której został wyłączony ze 
społeczności wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego. Klątwa jest najcięższą 
karą kościelną, pociągającą za sobą m.in. to, że wierni mają obowiązek wyklętego 
unikać i zerwać z nim wszelkie stosunki. W 1881 r. przeszedł ze starokatolicyzmu 
do Kościoła ewangelickiego. Jako pastor działał wśród protestanckich Mazurów, aż 

52  „Remus Karl Traugott (II), tamże, 275-276.
53  „Suszczyński (Suszczynski) Józefat Sylwester”, tamże, 349-350.
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do śmierci 8 sierpnia 1883 r. Losy ks. Suszczyńskiego były szeroko komentowane 
w prasie wielkopolskiej, zachodniopolskiej oraz ogólnoniemieckiej. Wydał dwie 
broszury, w języku polskim i niemieckim, w których tłumaczył powody odejścia 
z Kościoła Katolickiego.

EWANGELICY NA ŁAMACH „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO WIELKOPOLSKI 
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ” 

W latach 90. w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zostały podjęte badania 
nad biografistyką Wielkopolski. Twórcom „Słownika biograficznego Wielkopolski 
południowo-wschodniej” przyświecała myśl, aby zapoznać czytelnika z losami 
najwybitniejszych ludzi związanych z „terenami położonymi po obu stronach 
Prosny”54. Pośród sylwetek zaprezentowanych na łamach słownika nie mogło 
zabraknąć wybitnych ewangelików. Z ponad 1300 haseł osobowych zawartych 
w dotychczas wydanych trzech tomach słownika autorka wyłoniła blisko  
50 biogramów ewangelików. 

Do najciekawszych należą hasła słownikowe poświęcone słynnym rodom 
ewangelików kaliskich. Jedną z takich rodzin byli Fibigerowie, budowniczowie 
fortepianów, których groby odnajdziemy na kaliskim cmentarzu ewangelickim. 
Fibigerowie przybyli do Kalisza w latach 40. XIX w. ze Śląska. Gustaw Arnold 
Fibiger (I)55 swój pierwszy fortepian zbudował w 1878 r., a dotychczasowy warsztat 
przekształcił w Fabrykę Fortepianów i Pianin „Arnold Fibiger”. Swoje miejsce 
w słowniku znaleźli kolejni znamienici członkowie rodu, m.in.: Gustaw Fibiger 
(II)56, Gustaw Arnold Fibiger (III)57, Jan Sylwester Fibiger58, Karol Otton Fibiger59.

Warto wspomnieć, że tradycje fortepianmistrzowskie Kalisza sięgają 1781 r., 
kiedy to przejściowo osiadły na tych ziemiach, opisany w słowniku, Jan Bogusław 
Petera60 przyjechał z Berlina i oferował do sprzedaży fortepiany oraz inne instrumenty 
własnej produkcji. To wówczas powstały liczne wytwórnie fortepianów, prowadzone 
przez ewangelików: Jerzego Lindemanna (1823-1850)61, Fryderyka Glandta 
(1832-1862)62, Teodora Gerarda Bettinga (ok. 1827-1892)63, czy Fryderyka Hintza  

54  Wstęp: W Słownik biograficzny… T. 1. Pod red. H. Tadeusiewicz Kalisz 1998 s. [5].
55  Krzysztof Rottermund, “Fibiger Gustaw Arnold (I)”, w: Słownik biograficzny 

Wielkopolski południowo-wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 93-94.

56  Tegoż, „Fibiger Gustaw (II)”, tamże, 94. 
57  Tegoż, „Fibiger Gustaw Arnold (III)”, tamże, 94-95. 
58  Tegoż, „Fibiger Jan Sylwester”, tamże, 95.
59  Tegoż, „Fibiger Karol Otton”, tamże, 95.
60  Tegoż, „Petera Jan Bogusław”, tamże, 228-229. 
61  Tegoż, „Lindemann Jerzy (Georg)”, tamże, 177.
62  Tegoż, „Glandt Fryderyk”, tamże, 107. 
63  Tegoż, „Betting Teodor Gerard”, tamże, 39. 
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(ok. 1809-1890)64. Krótki biogram w słowniku posiada także budowniczy 
fortepianów i organów Filip Endriss (1876–1940)65, urodzony prawdopodobnie 
w Kaliszu, syn Fryderyka Augusta Wilhelma i Amalii z domu Marburg. Od około 
1918 pracował w kaliskiej wytwórni fortepianów Arnolda Fibigera. Warto także 
wspomnieć postać stolarza i budowniczego organów Karola Köhlera (ok. 1805–1853)66, 
który w 1843 r. zawarł kontrakt na zbudowanie organów dla kościoła parafialnego 
w Turku. Prawdopodobnie w 1852 r. przeniósł organy ze starego do nowego kościoła 
ewangelickiego w miejscowości Grodziec (konińskie). Zmarł w 1853 r. Kaliszu.

Aktywnie w życiu społecznym Kalisza uczestniczyły ewangelickie rody 
fabrykantów – przemysłowców: Fiedlerowie, Fuldowie, Repphanowie, których 
reprezentanci znaleźli swoje miejsce w słowniku. Warto wspomnieć chociażby 
o Beniaminie Repphanie (ok. 1769-1831)67, który wraz z rodziną i bratem Janem 
Baltazarem przybył do Kalisza z Międzychodu (Birnbaum) w 1816 r. Bracia 
Repphanowie dzięki protekcji Rządu Królestwa Polskiego otrzymali w wieczystą 
dzierżawę nieruchomości rządowe na Warszawskim Przedmieściu, oraz wsparcie 
finansowe i założyli fabrykę sukna pod firmą Bracia Repphan. W 1880 r. Emil 
Repphan, wnuk Beniamina Repphana, został jedynym właścicielem całej fabryki. 
W 1910 r., ze względów ekonomicznych zaprzestał produkcji, w 1911 r. sprzedał 
fabrykę Eisnerowi łódzkiemu fabrykantowi.

Natomiast Adolf Gottlob Fiedler (1771-1850)68, fabrykant z Oederen w Saksonii, 
wraz ze swoimi synami Gustawem Adolfem i Edwardem Magnusem w 1824 r. 
przybył do Opatówka. Z pomocą władz Królestwa Polskiego założył fabrykę i był jej 
właścicielem aż do śmierci. Spadkobiercami fabryki zostali Gustaw Adolf i Edward 
Magnus Fiedlerowie. 

Rodzina Fuldów niestety reprezentowana jest na łamach słownika jedynie przez 
Henryka Mariusza Fulde (1920-1945)69, członka Armii Krajowej rozstrzelanego 
w lesie skarszewskim pod Kaliszem, syna Emila Wilhelma. Warto przypomnieć 
w tym miejscu pozostałych członków rodziny Fulde. Wilhelm Fulde senior (?-1878), 
syn Daniela i Ernestyny Kessel w 1839 r. był właścicielem garbarni mieszczącej 

64  Tegoż, „Hintz Fryderyk”, tamże, 121-122. 
65  Tegoż, „Endriss Filip”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, 

t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 63-64.
66  Tegoż, Köhler Karol, tamże, 106.
67  Agata Walczak-Niewiadomska, „Repphan Beniamin”, w: Słownik biograficzny 

Wielkopolski południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007), 348-349.

68  Jarosław Dolat, „Fiedler Adolf Gottlob”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2003), 67-68.

69  Krzysztof Walczak, „Fulde Henryk Mariusz”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 137.
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się na ulicy Łaziennej w Kaliszu. Po jego śmierci krótko garbarnię prowadził syn 
Gustaw. Natomiast Fryderyk Wilhelm Fulde junior (1839-1903) (zięć poprzedniego), 
syn Wilhelma i Julianny Magier w 1859 r. ożenił się z Marią Elżbietą Fulde, córką 
Wilhelma Fulde i Aurory Amalii z domu Goerne. Dzierżawił niewielką garbarnię, 
później zakupił nieruchomość na Piskorzewskim Przedmieściu w sąsiedztwie działki 
teścia, gdzie założył znaczącą w Kaliszu garbarnię. Zmarł w 1903 r., po jego śmierci 
właścicielem zakładu został syn Emil (1877-1964) ożeniony z Łucją Fibiger.

Do grona lokalnych ewangelickich fabrykantów zaliczał się także Ferdynand  
Ernest Nitzsche (1814–1909)70, który w 1836 r. przybył do Opatówka jako 
współpracownik właścicieli fabryki sukienniczej Fiedlerów. W 1869 r. stał 
się właścicielem fabryki, która uchodziła za „najznakomitszą fabrykę w kraju 
produkującą sukna i korty, głównie z wełny pochodzącej z okolic Kalisza”. 

Niemała część haseł układa się na kształt historii kaliskiego ruchu wydawniczego, 
drukarskiego i księgarskiego. Do rozwoju drukarstwa w Kaliszu przyczynił się 
ewangelik Karol Wilhelm Mehwald, którego biogram nie został uwzględniony 
w dotychczas wydanych tomach słownika. Nie znajdziemy także sylwetki kolejnego 
zasłużonego drukarza-ewangelika Karola Wilhelma Hindemitha, zięcia Mehwaldów. 
Dzięki jego operatywności zakład wszedł w najlepsze lata działalności. Zapoznać 
możemy się natomiast z sylwetką Oswalda Arno Hindemitha (1855-1918)71, który 
około 1884 r. przejął zakład ojca i kontynuował działalność drukarską i wydawniczą 
wydając „Kaliszanina” i „Gazetę Kaliską”. Warto przypomnieć w tym miejscu 
także działalność drukarza i nakładcy Maurycego Schindele72, który w 1835 r. nabył 
w Łowiczu drukarnię prymasowską (dawną tłocznię jezuitów kaliskich) i uruchomił 
ją w Kaliszu, otwierając przy niej także litografię. Biogram Schindelego możemy 
uzupełnić o dane biograficzne zaczerpnięte z nekrologu zamieszczonego w „Kurierze 
Warszawskim”73, w którym czytamy, że drukarz zmarł 15 listopada 1879 r. przeżywszy 
79 lat. Pochowany został na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim. 

Dość bogato reprezentowane jest środowisko ewangelickich lekarzy na czele 
z Alfredem Edwardem Dreszerem (1871-1944)74 urodzonym w Tyńcu pod Kaliszem. 
Dreszer zasłużył się między innymi jako kierownik szpitala św. Trójcy w Kaliszu, 
współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa do Walki z Gruźlicą oraz wiceprezes 

70  Jarosław Dolat, „Nitzsche Ferdynand Ernest”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2003), 156-157.

71  Krzysztof Walczak, „Hindemith Oswald Arno”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2003), 86-87.

72  Krzysztof Walczak, „Schindele (Szindele) Maurycy (Moritz)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 256.

73  „Kurier Warszawski” 1879 nr 258, s. 4.
74  Zbigniew Kledecki, „Dreszer Alfred Edward”, tamże, 84.
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Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Towarzystwo powołane zostało w 1877 r., 
a wśród założycieli znalazł się znany lekarz Aleksander Hindemith (1836-1897)75. 
Członkami honorowymi KTL byli znakomici lekarze urodzeni w Kaliszu: Ludwik 
Adolf Neugebauer (1821-1890)76 – ginekolog-położnik, autor 165 prac naukowych 
oraz jego syn Franciszek Ludwik Neugebauer (1856-1914)77 – urodzony w Kaliszu, 
od 1897 r. do końca życia ordynator oddziału ginekologicznego w Szpitalu 
Ewangelickim w Warszawie.

W słowniku odnotowano także takie nazwiska 
wybitnych lekarzy ewangelików, jak: 

- Karol Robert Bernhardt (1874-1950)78, 
dermatolog, urodzony w Kaliszu, gdzie ukończył 
gimnazjum, medycynę studiował we Wrocławiu 
i Wiedniu. Autor 6 specjalistycznych opracowań 
z dziedziny dermatologii, wprowadził do 
lecznictwa dermatologicznego promienie 
Roentgena. Członek wielu towarzystw lekarskich. 
Jego imię nosi kaliska przychodnia na Rogatce.

- Edward Drescher (1912-1977)79, urodzony 
w Biłgoraju znany chirurg dziecięcy i deontolog. 
W 1915 r. przeniósł się z rodzicami do Kalisza, 
gdzie ukończył gimnazjum męskie. Wykształcenie 
medyczne zdobył w Warszawie. Brał udział 
w wojnie obronnej 1939 r., działał w konspiracji, 
w czasie powstania warszawskiego prowadził 
szpital powstańczy. Od 1947 r. pracował 
w Szczecinie, gdzie zorganizował oddział 
chirurgii dziecięcej, przekształcony w Klinikę 
Chirurgii Dziecięcej PAM. Opublikował  
93 prace naukowe, był członkiem wielu polskich 
i zagranicznych towarzystw naukowych.

75  Tegoż, „Aleksander Hindemith”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 
160-161.

76  Tegoż, „Neugebauer Ludwik Adolf”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
1998), 212.

77  Tegoż, “Neugebauer Franciszek Ludwik”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 297.

78  Tegoż, „Bernhardt Robert Karol”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
1998), 38-39.

79  Tegoż, „Drescher Edward”, tamże, 83-84.

Edward Drescher (1912-1977).
Źródło: http://encyklopedia.
szczecin.pl/wiki/Plik:Dre-
scher_Edward02a.jpg
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- Ryszard Alfred Dreszer (1897-1968)80, lekarz-psychiatra. Urodził się w Kielcach 
jako syn Alfreda. Szkołę średnią ukończył w Kaliszu, maturę zdawał w Warszawie, 
gdzie ukończył też medycynę. Pracował w warszawskich szpitalach, w czasie 
powstania kierował oddziałem szpitala powstańczego na Żoliborzu. W latach 1947-
1967 był kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Poznańskiego. W 1963 
r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Autor 25 prac naukowych, członek wielu 
instytucji naukowych. Zmarł w Warszawie w 1968 r. 

- Hieronim Kazimierz Kindler (1884-1941)81 lekarz internista, urodzony 
w Kaliszu, w rodzinie przemysłowców. Uczęszczał do szkoły średniej w Kaliszu, 
maturę zdawał w Carskim Siole. Studia lekarskie rozpoczął w Wiedniu, ostatecznie 
dyplom uzyskał w Dorpacie w 1915 r. W czasie I wojny pracował w Petersburgu. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie pracował w wielu miastach, 
krótko także w Kaliszu (1934-1936). Był uczestnikiem wojny obronnej w 1939 r. 
Zginął w obozie w Dachau. Po wojnie urna z prochami Kindlera została złożona 
w grobie rodzinnym na cmentarzy katolickim w Kaliszu. 

- Józef Emilian Peszke (1845-1916)82 urodzony w Kaliszu, w rodzinie kupca 
i oberżysty Jana. Szkołę początkową ukończył w Kaliszu, natomiast studia 
lekarskie we Wrocławiu w 1871 r. Pracował w Warszawie. Brał udział w wojnie 
rosyjsko-tureckiej. Był znanym historykiem medycyny, bibliotekarzem, biografem, 
bibliografem. Zmarł w Warszawie w 1916 r.

- Fryderyk Wilhelm Rüdiger (1855-1904)83, urodzony w Stawiszynie. Gimnazjum 
ukończył w Kaliszu, medycynę w Warszawie. W 1894 r. zamieszkał w Kaliszu. Był 
uznanym diagnostą i terapeutą, prezesem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Zmarł w 1904 r., pochowany został  na cmentarzu ewangelickim w Kaliszu.

- Marek Leon Wernic (1870-1953)84 luteranin, dermatolog, wenerolog, społecznik. 
Pracę w Kaliszu rozpoczął w 1900 r., prowadził początkowo praktykę prywatną, 
był lekarzem więziennym, a także lekarzem Kaliskiego Oddziału Cesarskiego 
Towarzystwa Ratowania Tonących, Towarzystwa Dobroczynności. Opublikował 
wiele prac, m.in. z zakresu higieny. W 1904 r. wyjechał do Warszawy, nie zerwał 
jednak kontaktów z Kaliszem i przyjeżdżał tu z wykładami z zakresu eugeniki. 
Uważany jest za pioniera w dziedzinie geriatrii. 

80  Tegoż, „Dreszer Ryszard Alfred”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 
114-115.

81  Tegoż, „Kindler Hieronim Kazimierz”, tamże, 206-207.
82  Danuta Wańka, „Peszke Józef Emilian”, tamże, s. 319-321.
83  Tejże, „Rüdiger Fryderyk Wilhelm”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-

wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 
196-197.

84  Zbigniew Kledecki, „Wernic Leon Marek”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 432-433.
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Wielkopolski słownik przypomina wielu wybitnych kaliskich nauczycieli 
ewangelików, takich jak Ksawery Balczewski (1829-1889)85, nauczyciel łaciny 
i historii powszechnej w Gimnazjum Męskim, któremu na miejscowym cmentarzu 
ewangelickim postawiono grobowiec z napisem „Przyjacielowi młodzieży”. Do 
grona nauczycieli należą także: Jerzy Lanc (1901-1932)86, Dominik Kazimierz Lape 
(1903-1993)87, Norbert Nowak (1891-1940)88 nauczyciel w Ostrzeszowie. Obszerny 
biogram posiada Jan Nepomucen Leszczyński (1806-1886)89. W 1925 r. przeszedł 
z wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-reformowane, uczestnik strajku 
1905 r., wybitny pedagog, działacz społeczny i oświatowy, późniejszy minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Sławomir Czerwiński (1885-
1931)90. 

Nie mogło zabraknąć w słowniku biogramów duchownych protestanckich, na 
czele z przytoczonym kilkakrotnie ks. Juliuszem Bursche91, ks. Arthurem Carlem 

85  Edward Polanowski, „Balczewski Ksawery”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 1998), 30. 

86  Halina i Szymon Molendowie, „Lanc Jerzy”, tamże, 169. 
87  Maria Kaczmarkiewicz, „Lape Dominik Kazimierz”, tamże, 171.
88  Hęćka Stanisław, „Nowak Norbert”, tamże, 216.
89  Danuta Wańka, „Leszczyński Jan Nepomucen”, tamże, 172-173.
90  Ewa Andrysiak, „Czerwiński Sławomir”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 

południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 100-101.

91  Małgorzata Kołodziej, „Bursche Juliusz”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 

Marek Leon Wernic.
Źródło: http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/rody/wernic
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Rhode92. W słowniku pojawia się również wspomniany już ks. Jerzy Badura (1845-
1911)93. Pierwszym pastorem ewangelickiej gminy kaliskiej był Karol Fryderyk 
Wedding Herzberg (1769-1812)94, który od 1802 r. pracował w pruskiej Szkole 
Akademickiej Okręgowej jako nauczyciel historii powszechnej, języka greckiego 
i rysunków. Cieszył się szacunkiem środowiska kaliskiego. Był założycielem 
i członkiem kaliskiej loży wolnomularskiej „Hesperus”. „W 1821 r. parafię  objął 
Ernst Johann August von Modl (1794-1860). Pozostał na tym urzędzie do roku 
1860. W latach 1828-1860 pełnił funkcję Superintendenta Diecezji Kaliskiej 
oraz doradcy Konsystorza Kaliskiego. Za czasów jego administrowania parafią 
ewangelicką w Kaliszu otwarto budynek szkoły, pomieszczenia dla pastora  
i wikarego na ul. Piekarskiej, w 1834 r. założono ewangelicką szkołę podstawową. 
Od roku 1858 w kościele ewangelickim w Kaliszu co drugą niedzielę odprawiano 
nabożeństwa w języku polskim. W 1872 r. do  Kalisza przybył kolejny pastor Jan 
Adam Haberkant (1829-1905). Będąc proboszczem kaliskim kontynuował remont 
kościoła, wyremontował także dom parafialny, pracował jako nauczyciel religii  
w męskim gimnazjum kaliskim, ponadto był inicjatorem wielu działań społecznych. 
W 1902 r. konsystorz, na wniosek kolegium kościelnego, oddelegował do Kalisza 
wikariusza, pastora Edwarda Wendego (1874-1949). Młody pastor wprowadził 
wieczorne nabożeństwa pasyjne oraz zwiększył liczbę nabożeństw odprawianych  
w języku polskim”. 

Grono ewangelickich prawników reprezentuje Alfons Bronisław Hindemith 
(1859-1909)95, syn drukarza i wydawcy Karola Wilhelma. Po studiach prawniczych 
był adwokatem przysięgłym w Kaliszu. Aktywnie działał w organizacjach 
społecznych: Towarzystwie Muzycznym, Kaliskim Towarzystwie Wzajemnego 
Kredytu, Komitecie Kredytowym, resursie kaliskiej. Był jednym ze współzałożycieli 
siedmioklasowej Szkoły Handlowej. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim 
w Kaliszu.

Opracowanie przynosi także biogramy ewangelików, którzy zaznaczyli swoją 
obecność w walce o niepodległość Polski. Warto przytoczyć nazwisko Ignacego 
Boernera (1875-1933)96, działacza niepodległościowego, żołnierza i polityka 

południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2003), 47-49.

92  Marek Rezler, „Rhode Arthur Carl Theodor”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 350-351.

93  Krzysztof Walczak, „Badura Jerzy”, tamże, 58-59.
94  Tegoż, „Herzberg (Hertzberg) Karol Fryderyk Wedding”, w: Słownik biograficzny 

Wielkopolski południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2003), 85.

95  Ewa Andrysiak, „Hindemith Aleksander”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 160-161.

96  Marek Rezler, „Boerner Ignacy”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
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urodzonego w Zduńskiej Woli w rodzinie pastora ewangelickiego Edwarda Boernera 
i Marii z Rauhów, który w 1885 rozpoczął naukę w męskim gimnazjum klasycznym 
w Kaliszu. Z ruchem niepodległościowym związany był Jan Emil Peszke (1819-
1890)97, zecer w drukarni W. Hindemitha, właściciel Hotelu Berlińskiego w Kaliszu. 
Wziął aktywny udział w organizowaniu w swym hotelu publicznej zbiórki pieniężnej 
na rzecz rodzin poległych w lutym 1861 r. oraz na budowę pomnika ku ich czci. Po 
wybuchu powstania związany był z organizacją powstańczą, w maju 1863 r. został 
aresztowany. Powstańców styczniowych reprezentuje Ryszard Kurnatowski (1842-
1912)98 urodzony w Walichnowach, absolwent Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu. 
Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Jenie przerwał ze względu 
na wypadki roku 1863, wziął czynny udział w powstaniu. Dowodził oddziałem 
powstańców na terenie województwa kaliskiego. 

Hołd należy złożyć kaliszanom, ewangelikom, którzy w latach okupacji rozwijali 
w mieście działalność podziemną, za co zostali zamordowani przez Niemców 
w lesie skarszewskim w masowej egzekucji. Byli to: Elwira Fibiger (1916-1945)99 – 
córka właściciela fabryki fortepianów, Alfred Nowacki (1896-1945)100 – właściciel 
fabryki w Winiarach, czy wspomniany już Henryk Mariusz Fulde. Wymienić 
należy także nazwiska skarszewskich ofiar, które nie doczekały się, jak dotąd, hasła 
biograficznego w słowniku, czyli Brunona Lompe – właściciela majątku w Dębem 
(gmina Żelazków) oraz Konrada Wünsche – właściciela majątku w Opatówku.

W słowniku uwzględniono również poetów, artystów i architektów. Swoje 
miejsce ma Maciej Rybiński (1566-1612)101, poeta, autor przekładów, syn Jana 
Ryby – ministra braci czeskich. M. Rybiński w 1608 r. został wybrany seniorem 
zboru Wielkopolskiego. Bogaty biogram posiada August Bertelmann102, artysta 
malarz wyznania ewangelickiego, nauczyciel rysunku w Wyższej Szkole Realnej 

wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
1998), 48. 

97  Andrzej Wędzki, „Peszke [Peschke] Jan Emil”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 319. 

98  Danuta Wańka, „Kurnatowski Ryszard”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 1, red. Hanna Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 1998), 167-168. 

99  Agata Walczak-Niewiadomska, „Fibiger Elwira”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 131-132.

100  Henryk Rabiega, „Nowacki Alfred”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 
157-158.

101  Andrzej Jazdon, „Rybiński Maciej”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-
wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 
356.

102  Anna Roth, „Bertelmann August”, tamże, 67.
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w Kaliszu, urodzony prawdopodobnie w latach 20. XIX w.; Franciszek Reinstein 
(1792-1853)103, urodzony w Sulzheim, który w 1821 r. objął po Sylwestrze 
Szpilowskim stanowisko budowniczego województwa kaliskiego, wzniósł w Kaliszu 
wiele budowli o charakterze publicznym, kilkadziesiąt kamienic prywatnych 
i zabudowania fabryczne; czy też Franciszek Fryderyk Sellin (1831-1914)104, 
urodzony w Kaliszu, gdzie ukończył szkołę średnią. Od 1851 r. zamieszkał w Łodzi, 
gdzie otworzył cukiernię, prowadził również działalność usługową. W 1855 r. został 
współzałożycielem trupy teatralnej. W 1866 r. założył teatr w Łodzi, w późniejszych 
latach wystawił również budynki teatralne, był współzałożycielem chóru męskiego 
w Łodzi oraz Polskiego Towarzystwa Teatralnego. 

Są też życiorysy kobiet ewangeliczek, a wśród Natalia Modl (1850-1898)105, 
urodzona w Kaliszu, córka pastora Augusta Modla. Malarstwo studiowała 
w drezdeńskiej szkole malarskiej. Od 1879 r. przebywała w Hanowerze, gdzie 
zyskała uznanie jako portrecistka. Pracowała również w Rzymie i Paryżu. Jej obrazy 
wzbudziły uznanie krytyki. Zmarła w Niemczech.

103  Iwona Barańska, Reinstein Franciszek, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej, t. 2, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2003), 192-193.

104  Danuta Wańka, „Sellin Franciszek Fryderyk, tamże, 202-203.
105  Iwona Barańska, „Modl Natalia”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-

wschodniej, t. 3, red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 
286-287.

Franciszek Reinstein.
Źródło: http://www.d-w.pl/event.php?ev=3480, ze zbiorów Macieja Błachowicza
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PODSUMOWANIE

Być może wielu czytelnikom lektura słowników biograficznych wydaje się 
być nużąca. Opracowania tego typu bardzo często narzucają schematyczność 
poszczególnych not. Przedstawione w artykule słowniki zawierają hasła biograficzne 
wybitnych postaci ale także osób, które w swoim życiorysie nie miały osiągnięć 
na miarę potrzeb całego państwa, narodu czy struktur wyznaniowych, ale których 
dokonania były ważne w skali konkretnej społeczności. Są to nierzadko zaskakujące 
historie, pokazujące ludzi o niezwykle bujnych życiorysach. 

Dzięki mozolnej pracy biografów udało się uchronić przed zapomnieniem 
dokonania ewangelików związanych z regionem Wielkopolski południowo-
wschodniej. Dla przyszłych pokoleń ich biogramy będą bogatym źródłem wiedzy 
historycznej. Parafrazując za ks. dr. Kazimierzem Bemem tytuł słynnej książki 
Marion Doenhoff106, przedstawione słowniki biograficzne przywracają nam choć na 
chwilę ludzi, których imiona rzadko kto lub też nikt już nie wymienia. 

Podkreślić należy, że dzięki pracom podjętym nad IV tomem „Słownika 
biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej” wachlarz biogramów 
ewangelików związanych z ziemią kaliską zostanie poszerzony. Wśród biogramów, 
które napłynęły już do redakcji, lub które czekają na swoich autorów są takie 
nazwiska, jak: fabrykant Godfried Traugott Goerne (?-1824), ostrowski nauczyciel 
Julius Hammling (1857-1934), późniejszy profesor, niemiecki ornitolog; prawnik 
Edward Joachim Wende (1936-2002), ostrowski pastor dr Theodor Wotschke (1871-
1939), zegarmistrz Rafał Władysław Stilter (1869-1949), czy też pastorzy dr Lucjan 
Lewandowski (1869-1965), Franciszek Jan Władysław Stockmann (1820-1869) 
i Otton Wüstehube (Wistehube) (1832-1902) i in. Redakcja licząc, że nie jest to lista 
zamknięta oczekuje na zainteresowanie projektem różnych środowisk i zgłaszanie 
propozycji kolejnych haseł oraz przesyłanie opracowanych biogramów. 
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BIOGRAFISTYKA EWANGELICKA W ŚWIETLE WYBRANYCH SŁOWNIKÓW. 
PRÓBA CHARAKTERYSTYKI I ANALIZA BIOGRAMÓW ZWIĄZANYCH 
Z ZIEMIĄ KALISKĄ

SŁOWA KLUCZOWE: biografie, słowniki biograficzne, Kalisz, Wielkopolska 
południowo-wschodnia, ewangelicy

STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest przeglądowe omówienie osiągnięć ewangelickiej biografistyki 

na przykładzie wybranych słowników, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetek 
ewangelików związanych z ziemią kaliską. Autorka zwróciła swoją uwagę na biografie osób, 
które urodziły się, wykształciły i działały w Kaliszu i regionie Wielkopolski południowo-
wschodniej, jak i tych które po wyjeździe stamtąd zarówno zachowały więzi z ziemią 
kaliską, jaki i ich nie podtrzymywały. Uwzględnione zostały także postacie, które wprawdzie 
urodziły się gdzie indziej, ale z tym regionem związały swoje losy, sprawowały związne 
z nim urzędy. 



Artykuły218 

EVANGELICAL BIOGRAPHIES IN THE CONTEXT OF SELECTED DICTIONARIES. 
AN ATTEMPT TO CHARACTERISE AND ANALYSE BIOGRAPHICAL PROFILES 
CONNECTED TO THE KALISZ AREA

KEYWORDS: biographies, biographical dictionaries, Kalisz, south-eastern Greater 
Poland, Evangelicals

ABSTRACT
The aim of the article is to present an overview of the accomplishments of biographical 

science based on the example of selected dictionaries, paying particular attention to the 
profiles of Evangelicals connected to the Kalisz area. The author focuses on biographies of 
people who were born, educated and who were active in Kalisz and in south-eastern Greater 
Poland, as well as those who, after leaving the region, did or did not maintain a connection 
with the Kalisz area. The article also talks about individuals who were born elsewhere but 
whose lives were connected to the area or who held offices in the area. 


