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WSTĘP

Bezcennym źródłem informacji na temat historii parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Kaliszu jest „Zwiastun Ewangeliczny”, pierwsze czasopismo luterańskie na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, wydawane w języku polskim. Pierwszy jego 
numer ukazał się 15 stycznia 1863 r. Założycielem i redaktorem naczelnym był 
ks. Leopold Marcin Otto - drugi proboszcz parafii ewangelickiej w Warszawie. 
Czasopismo wychodziło nakładem warszawskiej firmy Gebethnera i Wolffa. 
Wydawane było jako dwutygodnik, w nakładzie 400–1000 egzemplarzy. Ks. L. M. 
Otto był autorem większości artykułów. Do stałych działów należały: Ze szkoły, 
Wiadomości kościelne, Korespondencja, Przegląd Literacki, Dary, Od wydawcy, Do 
czytelników. Wskutek represyjnej polityki caratu oraz konfliktu z superintendentem 
Juliusem Ludwigiem, ks. L. M. Otto zmuszony został do opuszczenia Warszawy. Udał 
się na Śląsk Cieszyński, gdzie w latach 1865-1875 podjął próbę wcielenia w życie 
podstawy ideologii „polskiego ewangelicyzmu”1. W latach 1867-1875 kontynuował 
tam wydawanie „Zwiastuna Ewangelicznego”. W związku z brakiem austriackiego 
obywatelstwa ks. Otto nie mógł oficjalnie pełnić obowiązków redaktora, dlatego 
też pismo ukazywało się dalej będąc formalnie w rękach miejscowych księży 
i katechetów - Jana Borbisa, Antoniego Wałacha oraz ks. Arnolda Żlika. Czasopismo 
wychodziło wtedy jako miesięcznik. Ks. Otto opuścił Cieszyn 13 października 1875 r. 
i wrócił do Warszawy. Ostatni numer wydany w Cieszynie ukazał się w grudniu 
1875 r. Od 31 października 1876 r. „Zwiastun Ewangeliczny” drukowany był znów 
w Warszawie. Tytuł wychodził regularnie do śmierci redaktora, która nastąpiła 
22 września 1882 r. Wydawanie próbował kontynuować pastor Petrus Wilhelm 

1  Jarosław Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008), 11-13.
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Angerstein, który po opublikowaniu trzech numerów, zrezygnował nie mogąc dojść 
do porozumienia z rodziną zmarłego2. Periodyk reaktywowano 31 stycznia 1898 r.

W prace redakcyjne zaangażowali się ks. Juliusz Bursche3 jako redaktor 
naczelny, ks. Edmunt Schultz oraz pastorzy: Aleksander Schoeneich z Lublina, 
Jan Stanisław Fabian, Oskar Ernst, Hugo Wosch, Rudolf Gundlach. Pod nową 
redakcją czasopismo odniosło sukces wydawniczy. Początkowo ukazywało się 
w liczbie 1200 egzemplarzy, pod koniec 1898 r. zwiększono nakład o 300 sztuk. 
W 1902 r. liczba prenumeratorów przekroczyła 2 tysiące. W treści nawiązywało 
do modelu stworzonego przez ks. Otto. Początek zajmowały rozmyślania biblijne 
oparte na wybranym na daną niedzielę fragmencie ze Starego lub Nowego 
Testamentu, autorstwa przeważnie ks. A. Schoeneicha. Dalej zamieszczano artykuły 
nawiązujące do historii polskiego protestantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu reformacji. Następnie relacje z bieżących wydarzeń z życia Kościoła 
i jego zborów, uwzględniając również Śląsk Cieszyński, południową część Prus 

2  Tamże, 14.
3  Na temat życia i działalności J. Burschego zob. Małgorzata Kołodziej, „Pastor Juliusz 

Bursche, patron jednej z ulic kaliskich”. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
6 (2000): 111-116; Taż, „Bursche Juliusz (1862-1942), ks. bp kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Polsce, działacz społeczno-oświatowy i niepodległościowy, działacz ruchu 
społeczno-religijnego ewangelików polskich, publicysta i red.” w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej. ziemi kaliskiej, t. II, red. Danuta Wańka (Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 47-49.

Il. 1 „Zwiastun Ewangeliczny” 1904, nr 4
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Wschodnich i Łużyce4. Nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego” wydano książki 
Waleriana Krasińskiego Zarys dziejów powstania i upadku Reformacji w Polsce 
oraz Chwała Kościoła Ewangelickiego ks. E. Schultza. Po nominacji J. Burschego 
na zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w 1905 r., obowiązki 
redaktora naczelnego przejął ks. Schoeneich przy współpracy ks. Jana Stanisława 
Fabiana. W 1907 r. po śmierci ks. J. S. Fabiana do redakcji powrócił ks. J. Bursche. 
W tym czasie ograniczono częstotliwość ukazywania się czasopisma do dziesięciu 
numerów rocznie. Począwszy od rocznika dwunastego z 1909 r., wydawanie pisma 
zawieszono w okresie wakacyjnym. Ustalona częstotliwość została utrzymana do 
1914 r. Ostatni numer przed wybuchem I wojny światowej ukazał się 25 czerwca 
1914 r. Po rozpoczęciu wojny władze rosyjskie zabroniły wydawania periodyku. 
Decyzję podtrzymały w 1915 r. władze pruskie, motywując ją brakiem papieru. 
Koncesję pozwalającą na druk wydano na początku listopada 1918 r.

W artykule wykorzystano roczniki „Zwiastuna Ewangelicznego” dostępne 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz POLONIE. 
Autorowi nie udało się dotrzeć do numerów periodyku z 1877/78 r., nr 1, 11; 1902 r., nr 
6; 1910 r., nr 1-8, 10; 1911 r., nr 9-10; z 1913 r., nr 1-10; z 1914 r., nr 5-6, które nie 
są dostępne w bibliotekach cyfrowych.

KALISKA PARAFIA NA ŁAMACH CZASOPISMA

Jedną z pierwszych informacji dotyczącą kaliskiej parafii ewangelickiej 
zamieszczono w 1870 r. Donoszono w niej, że po śmierci pastora i superintendenta 
ks. Franciszka Jana Władysława Stockmanna zbór kaliski wybrał na swojego 
pasterza Hermana Beniego, dotychczasowego pastora w Tomaszowie Rawskim5.

W numerze 12 z 1877 r., zamieszczono obszerną relację z odbywającego się w dniach 
18-19 lipca tego roku Drugiego synodu diecezjalnego kaliskiego, odbywającego się 
w Piotrkowie. Pierwszego dnia, po zebraniu się w mieszkaniu miejscowego pastora 
udano się o godzinie 10 rano pod przewodnictwem superintendenta Teichmanna 
do kościoła na nabożeństwo synodalne. O godzinie 15 uczestnicy zgromadzili się 
w kościele, gdzie prezydujący ks. superintendent  Teichmann rozpoczął posiedzenie 
przemową i modlitwą. Na sekretarzy synodu wybrani zostali ks. pastor Zander  
i ks. pastor Manitius z Konstantynowa. Lista obecnych na synodzie wynosiła  
9 członków synodu i czterech gości: ks. superintendent Teichmann z Turku, ks. 
pastor Zander z Aleksandrowa, Fiedler z Bełchatowa, Lembke z Dąbia, Manitius 
z Konstantynowa, Muller z Piotrkowa, Jarnecki z Prażuch, Winkler z Wielunia, 
Erdmann z Grodźca. Jako goście przybyli: pastorzy Wendt z Rawy, Rondthaler 
z Łodzi, Angerstein z Wiskitek, Muller z Warszawy. Nieobecni byli: pastor 

4  Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa, 19.
5  Zwiastun Ewangeliczny (dalej ZE), 5 (1870): 120.
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Haberkant z Kalisza, Hinz z Konina, Zimmer z Pabianic, Haesner ze Stawiszyna, 
Biedermann z Tomaszowa i Borner ze Zduńskiej Woli. Obrady rozpoczęły się 
odczytaniem referatu ks. Zandera pt. Krytyczne uwagi nad nowo wprowadzoną u nas 
Agendą Petersburgską. Drugie wystąpienie pt.: O śpiewie kościelnym  wygłosić miał  
ks. Haesner, który jednak z powodu choroby nie mógł być obecny na synodzie, swoją 
pracę przesłał ks. Winklerowi, którą tenże na synodzie odczytał. Po przedstawieniu 
rozpraw prezes synodu podał do omówienia sprawę kancjonałów używanych przy 
nabożeństwach. Następnego dnia, po odprawieniu krótkiego porannego nabożeństwa, 
ponownie rozpoczęły się obrady. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z dnia 
poprzedniego swój referat pt. O święceniu niedzieli wygłosił ks. Fiedler. Na tym 
zakończono obrady synodu. Przewodniczący synodu wezwał członków do wybrania 
miejsca na synod przyszłoroczny i zgłoszenia propozycji tematów na rozprawy. 
Postanowiono zebrać się na kolejny synod w pierwszej połowie lipca przyszłego 
roku w Kaliszu, na tematy zaproponowano: O opiece nad biednymi (ks. Zander), 
Co należy uczynić ażeby u nas podnieść świąteczność niedzieli? (ks. Winkler), 
O baptystach (ks. Biedermann). Następnie prezydujący ks. Teichmann podziękował 
zebranym członkom i gościom synodu za przybycie i branie udziału w obradach, 
wyraził też żal, że kilku członków bez słusznych powodów nie przybyło6.

Podobnie skrupulatnie opisano obrady kolejnego synodu diecezji kaliskiej, 
odbywającego się w lipcu 1879 r., w Bełchatowie, połączonego z jubileuszem 25-lecia 
posługi pastorskiej ks. Fiedlera i Jana Adama Haberkanta. Obecni na synodzie 
byli jako członkowie: ks. superintendent Teichmann, Eugeniusz Biedermann 
z Tomaszowa, Boerner ze Zduńskiej Woli, Fiedler, Haberkant z Kalisza, Manitius 
z Konstantynowa, Müller z Piotrkowa, Schultz z Prażuch, Zander z Aleksandrowa, 
jako goście: superintendent diecezji płockiej, radca Konsystorza ks. Boerner, 
Angerstein z Wiskitek, Bursche ze Zgierza, Muller z Warszawy, Rondthaler 
z Łodzi, Wüstehube z Radomia i Zirkwitz z Włocławka. Uroczystość rozpoczęła 
się nabożeństwem w kościele. Po nabożeństwie koledzy jubilatów wraz z dwoma 
superintendentami księżmi Boernerem i Teichmannem zebrali się na plebanii i po 
przemówieniu ks. Boernera, złożyli im najszczersze życzenia. Narady synodalne 
rozpoczęły się w kościele po południu. Ks. superintendent Teichmann zagaił synod 
mową i modlitwą, po czym ks. Biedermann z Tomaszowa odczytał rozprawę 
o mowach pastoralnych. Następnego dnia wniesiono potrzebę zaprowadzenia zmiany 
przy wznawianiu Dozorów Cmentarnych przez usunięcie niedbałych członów 
na wniosek pastora. Drugim wnioskiem była propozycja uregulowania granic 
parafialnych oraz stosowniejszy rozdział zasiłku skarbowego pomiędzy parafie. 
Na koniec ks. Zander odczytał rozprawę o odwiedzaniu przez pastora chorych. Po 
dłuższej nad tym tematem dyskusji, ks. Teichmann zakończył synod7.

6  ZE, 12 (1877): 267-271.
7  ZE, 11 (1879): 259-261.
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Według statystyki zborów ewangelicko-augsburskich w Królestwie Polskim, 
opublikowanej na łamach czasopisma w 1898 r. kaliska parafia liczyła w 1897 r. 813 
osób8.

Charakterystyczną cechą „Zwiastuna Ewangelicznego” było publikowanie 
dziejów poszczególnych zborów z Królestwa Polskiego. Materiały tego typu 
nadsyłali zazwyczaj pastorzy, którzy na podstawie zachowanych kronik parafialnych 
pisali krótkie dzieje parafii. W przypadku opisu kaliskiego zboru autorem jest  
J. Niedomański, który na łamach czasopisma zamieścił artykuł pt. Kościół 
ewangelicko-augsburski w Kaliszu. Kilka słów o początku zbora, jego kościele 
i obecnym stanie tegoż zboru9. Autor opisuje początek parafii, skupiając się na 
skrupulatnym opisie świątyni, przekazanej w 1797 r. przez papieża Piusa VI 
ewangelikom, a wcześniej (od 1595 r.) należącej do zakonu jezuitów.

Il. 2 Kościół ewangelicki w Kaliszu. Źródło: Muzea Wielkopolski
Il. 3 Wnętrze kościoła ewangelickiego w Kaliszu. Źródło: Muzea Wielkopolski

8  ZE, 6 (1898): 132.
9  ZE, 8 (1899): 241-245.
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Wymienia pastorów pełniących posługę kapłańską w parafii. Na zakończenie 
przedstawia statystykę parafii za 1898 r. Wspólnota liczyła 255 rodzin - 1793 
osoby, ochrzczono 32 chłopców i 14 dziewcząt, konfirmowanych było 31 chłopców  
i 14 dziewcząt, ślubów odbyło się 12 między ewangelikami i 1 mieszany, komunię 
przyjęło w ciągu roku 1305 osób: 609 mężczyzn i 696 kobiet, zmarło 65 osób - 28 
mężczyzn i 37 kobiet. Następnie dodaje, że „ze względu na przeważający żywioł 
niemiecki nabożeństwa w języku polskim odbywają się tylko raz na miesiąc,  
t. j. każdej pierwszej niedzieli miesiąca; prócz tego popołudniowe nabożeństwa 
w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy także są odprawiane 
w języku polskim”10. Podsumowując statystykę, zauważa, że:

 
podane tu cyfry obejmują li tylko mieszkańców tej parafii i że w okolicy 

niezbyt odległej znajdują się parafie: Stawiszyn, Sobiesęki i Prażuchy, w których 
liczba ewangelików jest daleko znaczniejsza. Nie jest to jednak żywioł polski, 
lecz przeważnie niemiecki. W ogóle, jak to zauważyłem na początku, polaków 
ewangelików jest w Kaliszu niewielu; należą oni przeważnie do inteligencji 
miejscowej, a i pośród tych niewielu jest kilka osób wyznania ewangelicko-
reformowanego11.

Na zakończenie J. Niewiadomski wspomina o „bardzo ładnym i w wielkim 
porządku utrzymywanym” cmentarzu, którego opis obiecuje zamieścić w jednym 
z kolejnych numerów12.

W 1902 r. korespondent z Kalisza informuje o spodziewanym przybyciu do 
parafii wikariusza. Wyrażając wielkie zadowolenie, pisze: 

[...] stan zboru naszego z powodu długotrwałej choroby ks. pastora Haberkanta 
jest opłakany. Naigrawają się tu u nas z tego, że u „niemców“ nabożeństwo 
odprawia zamiast pastora nietylko kantor, lecz czasami nawet młodszy nauczyciel. 
I przyznać musimy, że kościół przy [takich nabożeństwach pusty, ludzie 
wychodzą, a uczniowie z gimnazjum nie przychodzą wtedy wcale. Miło to, gdy się 
czyta w „Zwiastunie” o różnych nabożeństwach wieczornych, a u nas nawet raz 
w niedzielę niema właściwego nabożeństwa13.

Z kolei w nr 9 z tego roku, na łamach czasopisma zamieszczono informację 
o zatwierdzeniu przez Konsystorz uchwały ogólnego zebrania zboru w Kaliszu, 
mocą którego utworzono przy parafii kaliskiej posadę wikariusza z pensją 700 rb. 
rocznie i mieszkaniem w naturze14.

10  Tamże, 245.
11  Tamże, 245.
12  Jak się zdaje J. Niewiadomski jednak nie opublikował zapowiadanego opisu cmentarza 

ewangelickiego w Kaliszu.
13  ZE, 6 (1902): 186.
14  ZE, 9 (1902): 283.
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Łamy czasopisma były też miejscem zamieszczania obszernych nekrologów 
i wspomnień pośmiertnych osób związanych z Kaliszem i jego ewangelicką 
wspólnotą. W numerze sierpniowym z 1869 r. opublikowano nekrolog ks. Franciszka 
Jana Władysława Stockmanna15. Z kolei w numerze 9 z 1902 r. zamieszczono 
wspomnienie po Ottonie Wüstehube (Wistehube). 

Il. 4 Pastor Otton Wüstehube (Wistehube). Źródło: Wikimedia

Urodzony w Kaliszu 14 marca 1832 r., w rodzinie Samuela i Eleonory z Tiblów, 
pierwsze nauki pobierał w kaliskiej szkole parafialnej, następnie uczęszczał do 
kaliskiej wyższej szkoły realnej, a od roku 1848 do gimnazjum w Piotrkowie, 
które ukończył w roku 1851. W latach 1853-1856 odbył studia na uniwersytecie 
w Dorpacie, gdzie poświęcił się teologii i filozofii. Od 1 listopada 1856 w Warszawie 
ordynowany został na wikariusza płockiego. Po trzech latach został administratorem 
parafii wieluńskiej oraz nauczycielem religii przy tamtejszej szkole powiatowej. Od 
1860 r. objął probostwo w Radomiu wraz z filiami w Jaworze i Kozienicach, był 
też nauczycielem religii w radomskim gimnazjum męskim i żeńskim. Po śmierci 
ks. Bartscha w roku 1899 wybrany został na superintendenta diecezji warszawskiej. 
Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Radomiu16. W 1905 r. obszerny nekrolog 
po śmierci długoletniego pastora kaliskiej parafii Jana Adama Haberkanta17 zamieścił 
ks. Leopold Wojak18.

15  ZE 8 (1869): 191-192. F. J. W. Stockmann (1820-1869), pastor parafii kaliskiej, 
superintendent diecezji kaliskiej, członek duchowny Konsystorza ewangelicko-
augsburskiego, proboszcz parafii w Radomiu, nauczyciel.

16  ZE 9 (1902): 265-269.
17  Na temat pastora J. A. Haberkanta zob. Danuta Wańka, Krzysztof Walczak, „Haberkant 

Jan Adam (1829-1905), pastor, nauczyciel religii”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej.ziemi kaliskiej, t. II, red. Danuta Wańka (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003), 82-83.

18  ZE, 10 (1905): 307-310.
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W styczniowym numerze z 1903 r. przy okazji opisu przebiegu uroczystości 
odbywających się z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego i zakończenia 
starego roku, można przeczytać, że te ostatnie odbyły się „po raz pierwszy przy 
oświetleniu gazowem, które nader przyozdobiło kościół: każdy filar zdobią trzy 
lampy; nie zdążono jeszcze założyć żyrandolu i lamp na chórach i w nawach 
bocznych”19. W dniu zakończenia starego roku, po długich oczekiwaniach wierni 
ujrzeli na stopniach ołtarza upragnionego zastępcę chorego ks. pastora Jana Adama 
Haberkanta w osobie ks. Edwarda Wendego, mianowanego przez Konsystorz 
z dniem 28 grudnia wikariuszem kaliskim20. Początek roku stał się również okazją 
do przedstawienia statystyki parafii za rok ubiegły: jak pisano „w roku 1902 urodziło 
się 72 dzieci; konfirmowanych zostało 64 (28 chłopców i 36 dziewcząt), zmarło 66 
osób płci obojej; ślubów było 11, z tych 7 z miasta i 4 z okolicy (nawiasem mówiąc, 
liczba bardzo mała); do komunji św. przystąpiły 1192 osoby”21.

W środę 25 marca 1903 r. w kaliskiej parafii odbyło się nabożeństwo, poświęcone 
misji odbywających się wśród Żydów w Królestwie Polskim. Nabożeństwo odprawił 
ks. pastor Gerhardt z Łodzi22. W trakcie zbiórki przeprowadzanej przez parafie 
ewangelickie w Królestwie Polskim, trwającej od czerwca 1902 do czerwca 1903 na 
rzecz misji wśród Żydów, kaliska parafia przekazała 10 rs. 82 kop.23

Wielkim świętem dla parafii był niewątpliwie obrzęd konfirmacji24. Informacje 
relacjonujące obrzęd w kaliskiej wspólnocie znajdują się w kilku numerach 
czasopisma. 19 maja 1902 r. konfirmowanych było 65 osób25. W numerze 
czerwcowym z 1903 r. możemy przeczytać: 

19  ZE, 1 (1903): 25.
20  Tamże, s. 25. Na temat pastora E. Wendego zob.: Krzysztof Walczak, „Wende Edward 

Henryk (1874-1949), pastor”, w: Słownik biograficzny, t. II, 235.
21  Tamże, 25.
22  ZE, 4 (1903): 123-124.
23  ZE, 7 (1903): 210.
24  W Kościołach protestanckich obrzęd wprowadzający do grona dorosłych członków 

wspólnoty eklezjalnej, poprzedzony przygotowaniem, dający prawo udziału w wieczerzy 
Pańskiej oraz podjęcia funkcji rodziców chrzestnych, zw. obrzędem chrześcijańskiej 
dojrzałości. Obrzęd sprawowany jest najczęściej w niedziele okresu wielkanocnego, do 
ogólnego schematu rytuału należą: a. procesjonalne wprowadzenie kandydatów do świątyni,  
b. prezentacja ich jako wierzących, c. kazanie nawiązujące do chrztu, d. odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych, wyznanie wiary, ślubowanie dotyczących naśladowania Chrystusa w łączności 
ze wspólnotą wierzących, modlitwy wstawiennicze, e. uroczyste błogosławieństwo,  
f. przydzielenie biblijnego hasła na drogę dorosłego życia chrześcijańskiego, g. akt nadania 
praw kościelnych, h. przystąpienie pierwszy raz do spowiedzi i stołu Pańskiego, za: 
Władysław Nowak, „Konfirmacja”, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, red. Antoni Bednarek 
(Lublin: Katolicki Uniwersytet Katolicki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 2002), szp. 580-582.

25  ZE 6 (1902): 186.
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W poniedziałek, dnia 1 czerwca r. b., w drugi dzień świąt Zesłania Ducha 
Św., odbyła się w naszym kościele uroczystość konfirmacji w języku niemieckim. 
.Nastrój poważny, jaki panuje zwykle podczas tych uroczystości, cechował i w roku 
bieżącym wszystkich biorących w niej udział. Już o godz. 9-ej z rana zebrali się 
konfirmandzi w domu parafjalnym, skąd o godz. 9. 30, wraz ze swoim pasterzem, 
ks. E. Wendem na czele, udali się śród odgłosu dzwonów kościelnych parami do 
kościoła, pięknie przez nich przybranego zielenią, girlandami i kwiatami, gdzie 
zajęli miejsce przed ołtarzem. O godz. 10-ej rozpoczęło się nabożeństwo, które 
poprzedziła spowiedź. Nastąpiła liturgja, po której miejscowy chór kościelny 
odśpiewał składnie trzy odpowiednie do uroczystości pieśni. Potem zborownicy 
odśpiewali pieśń, ks. Wende wypowiedział z przed ołtarza kazanie, wykazując 
w serdecznych słowach ważność uroczystości i zachęcając dziatwę do miłości 
względem Zbawiciela. Po przemowie konfirmandzi, złożywszy wraz wyznanie 
wiary, otrzymali błogosławieństwo, udzielone im  przez ich duszpasterza, poczerm 
z rodzicami i krewnymi przystąpili do pierwszej komunji. Konfirmowąnych w tym 
dniu było 41, w tej liczbie 21 chłopców i 20 dziewcząt.

W niedzielę następną, w święto Trójcy, odbyła się po raz pierwszy konfirmacja 
w języku polskim, do której przystąpiło ogółem 14 dzieci. Nadmienić należy, iż 
dawniej odbywała się konfirmacja tylko w języku niemieckim, lecz z powodu 
coraz częściej trafiających się dzieci, nie władających dobrze tym językiem, 
ks. Wende słusznie uznał za stosowne konfirmować je w języku polskim, jako 
zrozumiałszym dla nich. Prócz tego w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. 
Semadeni konfirmował dwóch chłopców wyznania reformowanego. Ogółem więc 
w roku bieżącym konfirmowanych było 5726. 

W 1905 r. konfirmowani zostali, w języku niemieckim i polskim: Beck Wilhelm, 
Betker Henryk, Bentzke Emil, Ditrich Marceli, Dressler Albert, Feicht Hermann, 
Fechner Fryderyk, Haesner  Adolf, Hindemith Wilhelm, Jess Edward, Linder Emil, 
Lachmann Gustaw, Liebert Jan, Michael Reinhold, Piczyla vel Pecyl Gustaw, 
Reichert Adolf, Rüdiger Sylwester, Schicke Karol, Sander Jan, Smolczyński 
Fryderyk, Tittel Wilhelm, Tisch August, Traugott Gustaw, Wandelt Gustaw, 
Wagenknecht Edward, Voit Edward, Zajączkowski Paweł, Berg Eugenia, Begert 
Paulina, Baumert  Helena, Fibiger Walentyna Matylda, Hennemann Bronisława, 
Handke Wanda, Jacob Natalia, Linke Maria, Mayer Helena, Nestripke Stefania, 
Peukert Marta, Pick Helena, Reichert Emilia, Schmidt Adelajda, Stiller Wanda, 
Schultz Helena, Smolczyńska Karolina, Traugott Berta, Tscheschel Dorota, Tietze 
Natalia, Wegner Emma, Wüstehube Helena, Wagenknecht Emma, Zachej Melida27. 
27 kwietnia 1906 r. konfirmowanych zostało, w języku niemieckim: 18 chłopców 
i 12 dziewcząt, w języku polskim: 1 chłopiec i 6 dziewcząt28. W pierwszy dzień 
świąt Zesłania Ducha Świętego 1907 r. (niedziela 19 maja) konfirmowano ogółem 

26  ZE, 6 (1903): 186.
27  ZE, 6 (1905): 188.
28  ZE, 6 (1906): 187.
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26 osób, w tej liczbie 21 z Kalisza i 4 z okolicy, mianowicie w języku niemieckim-. 
Assenheimer Jerzy, Bechstein Fryderyk, Lachmann Alfred Karol, Lindner Edward, 
Moh Ernest, Rosentreter Emil, Schwanke Rudolf, Zajączkowski Henryk, Aust 
Maria, Bertold Janina, Dreblich Stefania, Hennemann Olga, Kurtz Izabella, Kutzner 
Anna, Schmidt Marta, Seide Julianna, Stilter Helena, Zbikowska Emilia. W języku 
polskim: Baumgart Gustaw, May Wilhelm, Michael Waldemar. Stiller Karol. 
Berneker Maria, Dietrich  Melania oraz Walter Zofia29. Korespondent ubolewał nad 
małą liczbą konfirmowanych w tym roku, tłumacząc, że „smutny to znak, że parafja 
nasza maleje. Smutniejszem jednak jest to, że w r. b. kilku konfirmandów nie mogło 
być przyjętych, gdyż nie umieją zwykłych modlitw i przykazań Boskich, nie mówiąc 
już o najniezbędniejszych zasadach religji naszej”30. W 1911 r. konfirmowanych 
było 12 chłopców i 26 dziewcząt. W tym, w języku niemieckim: Baumgart Wiktor, 
Bedner Karol, Betting Teodor, Boehmer Karol, Buehwald Emil, Cierpka Karol, Ernst 
Paweł, Franzke Oswald, Hoffmann Karol, Kurtz Gustaw, Marks Edward i Schmidt 
Wilhelm, Assenheimer Melida, Burmann Irena, Feicht Elza, Feicht Karolina, Feicht  
Wanda, Fritsche Jadwiga, Haake Amelia,  Hammermeister Otylia, Hendke Olga, 
Ismer Emilia, Koller Olga, Kunert Emma, Lindner Wanda, Mondrzycka Karolina, 
Schlesner Amelia, Schall Olga, Tietze Jadwiga, Wagenknecht Marta, Werner 
Paulina, Zern Melita. W języku polskim: Janke Olga, Kunde Anna, Lachmann Olga, 
Leipe Otylia, Müller Marianna i Reimsch Irena. Konfirmowani zamiast kosztów 
na przyozdobienie kościoła zielenią, złożyli na ręce ks. Wendego 8 rb. 60 kop., 
przeznaczając tę sumę na miejscowy Dom starców31. W 1912 r. konfirmowanych 
było 41 dzieci, w języku niemieckim: Juljusz Bedner, Fryderyk Binder, Edmund 
Klause, Jerzy Kutzner, Wiktor Lisiecki, Juliusz Reichert, Otto Rosentreter, Adolf 
Schultz, Paweł Stark, Rudolf Voigt i Reinhold Wagenknecht; Albina Badke, Natalia 
Balaska, Łucja Feicht, Erna Fenner, Elza Kuglak, Wanda Liebchen, Wanda Liebert, 
Agnieszka Nerlich, Zofia Scharfenberg, Anna Schendel, Adela Stechbart, Lidia 
Tietze, Maria Tietze, Olga Tust i Jadwiga Zajączkowska. W języku polskim: Wiktor 
Hintz, Wiktor May, Juliusz May, Bruno Neumann, Stanisław Patzer, Emil Stark, 
Ernest Stark, Reinhold Wagenknecht, Alfons Weygand, Józefa Fischer, Wanda 
Hausschneider, Otylia Leipe, Zofia Małecka, Janina Roesler i Alicja Strauch32.

29  ZE, 7 (1907): 221.
30  Tamże, 221.
31  ZE, 6 (1911): 187.
32  ZE, 6 (1912): 188. Przy okazji informacji o uroczystości konfirmacji podano statystykę 

parafii za rok 1911 - „Urodziło się i ochrzczonych  zostało 49 dzieci (22 chłopców i 27 
dziewcząt), przyczem 85 z miasta i 14 ze wsi; konfirmowanych było 87 dzieci: 12 chłopców 
i 25 dziewcząt; ślubów było 16; do komunji św. przystępowały 1132 osoby (409 mężczyzn 
i 723 kobiety); na łożu choroby lub śmierci komunję św. przyjęło 45 osób; zmarło ogółem  
57 osób: 16 mężczyzn, 23 kobiety i 18 dzieci; w liczbie tej 44 pogrzeby przypadają na Kalisz, 
pozostałe na okoliczne miejscowości”.
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31 grudnia 1904 r., minął rok od przybycia do parafii ks. Edwarda Wendego. 
Rocznica stała się okazją do podsumowania zmian jakie wprowadził nowy pastor. 
Podkreślono, że 

zaprowadził ks. Wende nabożeństwa pasyjne w godzinach wieczornych, jak 
również nabożeństwa w języku polskim: w tymże języku po raz pierwszy w roku 
ubiegłym odbyła się uroczystość konfirmacji dla dzieci, nie władających językiem 
niemieckim. Odbyło się też kilka nabożeństw w języku polskim, połączonych 
ze spowiedzią i komunją, gdy w latach poprzednich komunja w języku polskim 
odbywała się tylko raz do roku, w Wielki Czwartek. Największą jednakże radością 
dla tutejszych parafjan była wieść, iż w wieczór wigilijny Bożego Narodzenia, na 
wzór innych miast, odbędzie się nabożeństwo po raz pierwszy w Kaliszu; tłumnie 
więc pospieszyli parafjanie do kościoła, gdzie o godz. 5-ej wieczorem odprawione 
zostało nabożeństwo liturgiczne z krótką lecz serdeczną przemową, przeplatane 
odpowiednimi śpiewami, wykonanymi przez miejscowy chór kościelny. 
Po bokach ołtarza stały dwie choinki z iskrzącemi się na nich świeczkami, 
sprawiające nadzwyczaj miłe wrażenie. Nabożeństwa w dni świąteczne, w wieczór 
sylwestrowski i Nowy Rok odbył się zwyczajem lat poprzednich33.

Na zakończenie podano dane statystyczne o zborze kaliskim, w którym 
w 1903 r. urodziło się ogółem 62 dzieci, w tym 26 płci męskiej i 36 płci żeńskiej; 
konfirmowanych było 26 chłopców i 29 dziewcząt, razem 55; ślubów było  
11, w tym 7 z miasta i 4 z okolicy; zmarło dorosłych: 15 mężczyzn i 21 kobiet, dzieci:  
16 chłopców i 12 dziewcząt, ogółem 64 osoby; do stołu Pańskiego przystępowało 
539 mężczyzn i 774 kobiety, razem 1313 osób, prócz tego udzielono komunii  
św. 29 chorym w domu34.

W czasopiśmie mamy również informacje o obchodach świąt wielkanocnych 
w kaliskiej gminie ewangelickiej w 1904 r. Jak donosił korespondent, po uroczyście 
odprawionym nabożeństwie w Wielki Piątek zachorował ks. pastor Edward Wende, 
tak iż nie mógł odprawić nabożeństwa w święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Parafianie zmuszeni więc byli zadowolić się nabożeństwami, na których modlitwy 
i kazania odczytał miejscowy kantor. Z powodu choroby nie mógł ks. E. Wende 
pojechać do Sobiesęk, której parafii jest administratorem, i gdzie w drugi dzień 
świąt miał odprawić nabożeństwo. Mimo tego „w pierwszy dzień świąt nadzwyczaj 
licznie zgromadzili się zborownicy. W czasie nabożeństwa chór kościelny, który 
obecnie przeszedł pod batutę dzielnego muzyka p. Horky’ego, poprawnie odśpiewał 
odpowiednie pieśni, a jeden z członków odśpiewał solo piękną modlitwę przy 
akompaniamencie organów”. Na święta został podarowany do kościoła „dywanik 
przed ołtarzyk w zakrystji, ofiarowany i własną pracą wyszyty na kanwie prze panie 
miejscowego chóru kościelnego”35.

33  ZE, 1 (1904): 23.
34  Tamże, s. 25.
35  ZE, 4 (1904): 121-122.
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Uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia pracy duszpasterskiej pastora Jana 
Adama Haberkanta, który odbył się 16 lipca 1904 r.

Il. 5 Pastor Jan Adam Haberkant. Źródło: Wikimedia

Na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” można przeczytać:

Ks. A. Haberkant od dłuższego już czasu niedomaga na zdrowiu, a nadwątlony 
organizm nie dozwala mu odprawiać żadnych nabożeństw. Z powodu 
tego uroczystość swą obchodził w domu parafjalnym, na którą przybyli  
ks. ks. pastorowie: Krempin z Prażuch, Serini ze Stawiszyna, Wojak z Brzezin, 
Buse z Grodźca, Winkler z Wielunia i ks. pastor Semadeni, którzy przy 
odpowiednich przemowach wręczyli szanownemu jubilatowi ozdobny krucyfiks 
z napisem: „Szanownemu i kochanemu ks. A. Haberkantowi od kolegów. 1855 
14/7 1904.“ Nadzwyczaj serdeczną i rzewną przemowę wypowiedział ks. pastor 
Wojak. Przyobiecał również swój przyjazd i ks. Boerner, superintendent djecezji 
kaliskiej, lecz z powodu zaszłych przeszkód przysłał serdeczne życzenia drogą 
telegraficzną. Do uroczystości tej przyłączył się i miejscowy chór kościelny, który 
udał się w pełnym składzie do mieszkania jubilata i pod batutą dzielnego dyrygenta 
swego wykonał składnie piękną, do uroczystości zastosowaną pieśń, po której 
wicegospodarz chóru p. Ueckermann zwrócił się do ks. pastora A. Haberkanta 
z dłuższą, w pięknych zwrotach zawartą przemową36.

36  ZE, 9 (1904): 279.
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Obchody jubileuszu zakończyło uroczyste nabożeństwo odprawione przez  
ks. Krempina w intencji jubilata.

W pierwszym numerze z 1905 r. zrelacjonowano odbywającą się od wielu lat 
„gwiazdkę”. Jak informował korespondent:

Dorocznym zwyczajem w tutejszej szkole ewangelickiej odbyło się rozdanie 
„gwiazdki“ ubogim dzieciom. Obdarowano 39 dziatwy szkolnej (20 chłopców 
i 19 dziewcząt). W dniu 23-im grudnia zebrały się dzieci w jednej z klas, gdzie 
zajęły miejsca w ławkach, na których każde miało naszykowaną swą paczkę. 
Przed ławkami stała pięknie przybrana choinka z iskrzącemi się świeczkami, 
która nadawała uroczystości właściwy nastrój i która wywołuje zawsze radość 
i miłe wspomnienia zarówno w młodych jak starszych. Zebrało się też kilkanaście 
osób ze zboru naszego z ks. ks. pastorami A. Haberkantem i E. Wendern na 
czele. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez dzieci starszych trzech 
odpowiednich pieśni, poczem do dzieci przemówił ks. Wende, wykazując cel 
uroczystości i napominając do wdzięczności dla tych, którzy corocznie urządzają 
tak miłą chwilę. Modlitwą „Ojcze nasz,“ wspólnie przez wszystkich zmówioną, 
oraz pieśnią zakończyła się uroczystość, o której w końcu nadmienić należy, 
że urządzeniem jej zajmuje się corocznie pastorowa Haberkant, która z iście 
macierzyńską miłością nie szczędzi trudu i zabiegów. Podarunki składają się 
z całkowitych ubrań, obuwia, materjałów piśmiennych, pierników, strucli, 
orzechów i t. p. kosztem ofiar, zebranych w tutejszym zborze, suma których w roku 
ubiegłym dosięgła 480 rb. 90 kop., z czego wydano rb. 218 kop. 1, a pozostałe 
pieniądze będą rozdane ubogim tutejszego zboru w ciągu roku37.

Podobne informacje zawiera styczniowy numer z 1906 r.: „Dorocznym 
zwyczajem w d. 23 grudnia w miejscowej szkole ewangelickiej urządzono 
gwiazdkę dla biednych dzieci, do szkoły tej uczęszczających. Obdarzono ubraniem, 
obuwiem i t.. p. 22 chłopców i 18 dziewcząt, na co wydano 229 rb. 53 kop. zebrane 
drogą ofiar dobrowolnych, nie licząc ofiar w naturze”. Następnie przedstawiono 
statystykę parafii za ubiegły rok: urodziło się 55 dzieci, 25 chłopców i 30 dziewcząt; 
zmarło 56 osób, z tego 34 dorosłe i 22 dzieci; konfirmowanych było 27 chłopców 
i 24 dziewczyny; ślubów zawarto 12; do stołu Pańskiego przystąpiło 1106 osób, 
w tym 30 osobom udzielono sakramentu św. Na zakończenie podano informację 
o nabożeństwach w języku polskim odprawianych w kaliskiej wspólnocie oraz 
o zamiarze powiększenia ich ilości, który nie doszedł do skutku z powodu: „oporu 
pewnej części starszych parafjan, którzy swoją opozycję motywowali w ten sposób, 
że obecnie kościół jest jedynem miejscem, gdzie oni sami i dzieci ich słyszą słowo 
niemieckie”38.

37  ZE, 1 (1905): 27-28. Po informacji o przebiegu nabożeństwa sylwestrowego podano 
statystykę za 1904 r.: Urodziło się ogółem 60 dzieci, w tej liczbie 35 chłopców  i 25 dziewcząt; 
konfirmowano 35: 18 chłopców i 17 dziewcząt; ślubów było 7 (z okolicy i z miasta); do stołu 
Pańskiego przystępowało 571 mężczyzn i 769 kobiet, w tej liczbie 42 obłożnie chorych; 
zmarło: dorosłych mężczyzn 38, kobiet 21, dzieci po 7 płci obojej.

38  ZE, 2 (1906): 60.
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Pastorem w Kaliszu 22 kwietnia 1906 r. jednogłośnie wybrany został 
dotychczasowy administrator parafii kaliskiej ks. Edward Wende, wybór ten 
zatwierdził Konsystorz. Instalację zapowiedziano na pierwsze święto Zielonych 
Świątek39. 

Il. 6 Pastor Edward Wende. Źródło: www.trojca.waw.pl

Do ważnych i wzniosłych uroczystości, których opis można znaleźć 
w „Zwiastunie Ewangelicznym” należały instalacje, czyli zatwierdzenie pastorów 
na nowe stanowiska. 3 czerwca 1906 r. kaliscy ewangelicy uczestniczyli w instalacji  
ks. Edwarda Wendego, na którą przybył z Warszawy ksiądz superintendent generalny 
i ks. Manitius z Łodzi. Jak możemy przeczytać:

W przepełnionym wiernymi i pięknie girlandami, drzewami i kwiatami 
przybranym kościele rozpoczęło się nabożeństwo o godz. 10 z rana. Miejsca 
przed ołtarzem zajęli ks. ks. pastorowie i członkowie kolegium kościelnego. 
Po odśpiewaniu wstępnej pieśni liturgię odprawił ks. Wende, następnie zbór 
odśpiewał drugą pieśń, po której skończeniu rozpoczął się. akt instalacji. Przed 
ołtarzem stanął NPW . ks. superintendent generalny, który wypowiedział dwie 
mowy, niemiecką i polską, w których, zwracając się do parafian na tekst ewang. 
św. Jana 6, 03, porównał obecny stan zboru z dawniejszym, i rzeczywiście, 
niestety, przyznać należy, że straszna oziębłość wdostała się w dusze i serca wielu 
parafian w sprawach dotyczących wyznania. Gdy inne zbory się powiększają, 
kaliski, przeciwnie, niegdyś jeden z większych, obecnie maleje. Zachęcał 
przeto nie tylko myślą, ale uczynkiem spełniać obietnicę złożoną w miłej sercu 

39  ZE, 5 (1906): 154.
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a pamiętnej godzinie konfirmacji, t. j. być  wiernymi członkami swego kościoła, 
którego największym skarbem jest Słowo Boże; nawoływał, aby wysoko trzymać 
sztandar wiary, szanować i kochać bliźnich, stanowczo odrzucając fanatyzm, 
który jest zgnilizną narodów. Następnie zwrócił się do stojącego przed ołtarzem  
ks. E. Wendego, zaznaczając w mocnych i nadzwyczaj pięknych słowach znaczenie 
instalacji. Słowa te wywarły wrażenie rozrzewniające nie tylko na instalowanym 
pasterzu, ale na całym zborze, który wsłuchiwał się z wielkiem przejęciem 
i uwagą. Następnie do kolegi duchownego zwrócił się z przemową w języku 
niemieckim asystujący ks. Manitius, przypominając odbytą przed równo 60 laty na 
tem samem miejscu instalację ojca swego, b. super, gener. ś. p. Gustawa Manitiusa. 
Po odśpiewaniu przez zbór pieśni instalacyjnej wypowiedział kazanie z ambony 
ks. E. Wende na temat ewangelii świątecznej (Dz. Ap. 2, 1 13); wspominając 
i o instalacji, przyrzekł pracować w swem powołaniu wiernie, prosząc zarazem 
parafian o pomaganie mu w tym zamiarze. Dziękczynieniem i modlitwą Pańską 
zakończył kazanie, poczem ks. superintendent generalny z przed ołtarza zakończył 
nabożeństwo błogosławieństwem. Nadmienić należy, iż podczas nabożeństwa chór 
kościelny (mieszany i męski) wykonał z towarzyszeniem orkiestry amatorskiej 
zastosowaną do uroczystości pieśń własnej kompozycji dzielnego dyrektora chóru, 
p. Horkyego. Po nabożeństwie NPW. ks. superintendent generalny egzaminował 
tegorocznych konfirmandów, którym udzielił błogosławieństwa Bożego na dalszą 
drogę ich życia. Tem więc zakończyła się o godz. 1 w południe owa tyle oczekiwana 
uroczystość40.

W numerze lutowym z 1907 r. zamieszczono obszerną statystykę parafii 
za rok ubiegły, odczytywaną tradycyjnie na nabożeństwie sylwestrowym. 
W 1906 r. w kaliskiej wspólnocie urodziło się ogółem 56 dzieci: 28 chłopców 
i 33 dziewcząt; konfirmowano 23 chłopców i 18 dziewcząt; ślubów było 16; do 
komunii św. przystępowało 480 mężczyzn i 549 kobiet, razem 1029, w tej liczbie 
24 osobom udzielono jej w domu, bądź to na łożu śmierci, bądź w chorobie; 
zmarło ogółem 50 osób, w tym dorosłych: 16 mężczyzn i 13 kobiet, dzieci:  
10 chłopców i 11 dziewcząt; z liczby zmarłych 34 przypada na miasto, reszta na 
okoliczne miejscowości. Komitet kasy ubogich, na czele którego stał pastor Wende 
wydatkował w 1906 r. kwotę 702 rs. 21 kop. Poruszona została kwestia urządzenia 
w Kaliszu schroniska dla biednych parafian, którego budowę argumentowano: 
„by nasi ubodzy ewangeliccy nie potrzebowali się tułać po tutejszych przytułkach 
miejskich, niby międzywyznaniowych, a jednakże czysto katolickich, by nie musieli 
słyszeć w ostatnich chwilach życia fanatycznych namów do przyjęcia katolicyzmu, 
na co w tych dniach właśnie bardzo uskarżał się jeden z pensjonarzy w przytułku 
na Chmielniku”. W ubiegłym roku parafię odwiedził dwukrotnie odwiedził  
ks. superintendent generalny: w dzień Zesłania Ducha św., kiedy dokonał instalacji 
pastora, drugi raz dnia 4 grudnia, w którym to dniu przewodniczył ogólnemu 

40  ZE, 6 (1906): 188.
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zebraniu parafian. Na zebraniu tym podwyższono etaty ks. pastora, kościelnego, 
kalikanta oraz grabarza, jak również ustanowiono nowe taksy za śluby, pogrzeby 
i chrzty, podzieliwszy parafian według stanu i majątku na 4 klasy. Od 1 stycznia 1907 r. 
osada Koźminek wyłączona została z parafii kaliskiej i przyłączona do Prażuch. 
Na zakończenie, pastor przypomniał zebranym czyn pana B. „który w święto żniw 
i reformacji wraz z trzema muzykantami na trąbach i puzonach podczas śpiewu grał 
pieśni przed kazaniowe, zastępując choć w części nieczynny w czasie tym miejscowy 
chór kościelny, przemianowany obecnie na Towarzystwo śpiewacze, który jednakże 
nadal śpiewać będzie w kościele na nabożeństwach uroczystych”41.

„Z prawdziwą przyjemnością dzielimy się z czytelnikami „Zwiastuna 
Ewangelicznego” radosną wiadomością z naszej parafji, mianowicie że stoimy 
u progu urzeczywistnienia dawnego już projektu wybudowania domu dla starców 
ewangelików naszego zboru” - donoszono z Kalisza w 1 numerze z 1908 r. I dalej: 

Powracając do samej budowy owego przytułku, wspomnieć wypada, że projekt 
ów istnieje od dawna, a w realne kształty począł się przyoblekać przed rokiem, 
dzięki zapisowi ś. p. Emilji Repphanowej, która na ten cel przeznaczyła 2000 rb., 
poczem w krótkim czasie zebrano jeszcze 1000 rb. (w tej sumie 500 rb. od  p. 
Nietschego z Opatówka). Koszta budowy odpowiedniego domu kolegjum kościelne 
na odbytem w tej sprawie specjalnem posiedzeniu obliczyło na 8000 rb., koszta zaś 
utrzymania w nim 15 - 20 starców na mniej więcej 1500 rb. rocznie. Postanowiono 
więc zwrócić się do parafjan z wezwaniem do składania ofiar na budowę oraz 
deklaracyj na stałe, miesięczne, kwartalne lub roczne, składki. Postanowienie to 
ogłosił w kościele nasz duszpasterz ks. E. Wende, który jest duszą owej sprawy 
i którego to gorącem pragnieniem jest projekt ów w jak najkrótszym czasie 
urzeczywistnić. Z prawdziwą więc gorliwością zabrał się do tego, ogłaszając o tein 
i prosząc o ofiary przez cztery niedziele z rzędu. Życzliwie pomagały mu też w tem 
panie opiekunki komitetu ubogich, i przy wspólnej pracy zebrano dobrowolnych 
ofiar na budowę przytułku już przeszło 4100 rb. oraz zadeklarowano na utrzymanie 
jego przeszło 900 rb. rocznie; jedna zaś z parafjanek, pani Joanna Kunigowa, 
ofiarowała plac pod ową budowę, obszaru przeszło 3000 łokci kwadratowych42.

Na zakończenie, w nawiązaniu do ofiarności parafian, korespondent nadmienia 
o „choince” zorganizowanej dla ubogich dzieci z parafii: „W końcu nadmienić 
należy i o ofiarności parafjan, którzy corocznie sprawiają naszym ubogim dzieciom 
ze szkoły elementarnej radość przez urządzenie „choinki“ i obdarowanie ich odzieżą, 
obuwiem, materjałami piśmiennymi i t. p., co, jak corocznie, i w tym roku w dniu 
23 grudnia odbyło się w szkole ewangelickiej. Obdarowano 14 chłopców i tyleż 
dziewcząt, czyli razem 28 dzieci”43.

41  ZE, 2 (1907): 58-59.
42  ZE, 1 (1908): 27.
43  Tamże, 28.
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W marcowym numerze z 1909 r. korespondent z Kalisza donosił: „istniejący od 
kilku miesięcy drugi chór śpiewaczy ewangelicki męski przy zborze naszym przed 
paru tygodniami zamieniony został staraniem tymczasowego swego dyrektora  
p. Hopfa na mieszany przez przystąpienie do niego dwudziestu kilku panien”. 
W dalszej części informował o ukończeniu zewnętrznych prac przy budynku 
przytułku, do całkowitego ukończenia którego brakowało jeszcze 10 tys. rb. Na 
brakującą sumę zgromadzenie zboru pod przewodnictwem ks. Wendego postanowiło 
zaciągnąć pożyczkę44.

W numerze 3 z 25 marca 1911 r. zamieszczono sprawozdanie z budowy przez 
parafię Domu starców. Informowano, że: 

W dniu 1 stycznia 1910 r. w przytułku owym było ogółem 12 starców:  
3 mężczyzn i 9 kobiet; w ciągu roku przybyło 4 mężczyzn i 4 kobiety, zmarło  
2 mężczyzn i 2 kobiety, wystąpiła 1 staruszka (zabrana przez rodzinę), w dniu więc 
1 stycznia r. b. pozostało 5 mężczyzn, 10 kobiet, oraz 1 sierota. Utrzymanie Domu 
starców w roku zeszłym kosztowało ogółem rb. 1529 kop. 70. Niezależnie od tego 
wsparcia miesięczne, udzielane biednym z parafji poza przytułkiem, wyniosły 
w roku ubiegłym 210 rb., wsparcia zaś jednorazowe rb. 6 kop. 4045.

Następnie przekazano informację o dorocznym zwyczaju obdarowywania 
ubogich dzieci w dzień wigilii oraz umieszczono statystykę parafii za rok 191046.

W numerze czerwcowym z 1911 r. korespondent z Kalisza donosi o odbytym 
kilka tygodni wcześniej ogólnym zebraniu, które odbyło się w celu podjęcia 
decyzji w sprawie postawienia nowego, murowanego ogrodzenia na cmentarzu. 
„Dotychczasowy bowiem płot sztachetowy jest już zupełnie zniszczony i z powodu 
budujących się wokoło cmentarza domów stał się ten bardziej nieodpowiednim. 
To też parafjanie, uznając konieczność postawienia ogrodzenia murowanego, 
jednogłośnie uchwalili na ten cel fundusz w sumie podwójnej rocznej składki 
kościelnej, niezależnie od zwykłej składki, gdyż postawienie muru wyniesie około 
2000 rb. [...]”47 W kolejnej części wiadomości Z Kalisza donoszono o odbytych  
8 maja wyborach 6 członków kolegium kościelnego. Do rady zostali wybrani: 
Arnold Fiebiger, Albert Knoch, Hugon Müller, Edmund Rathe, Karol Schlósser 
i Adolf Stenzel.

44  ZE, 3 (1909): 90.
45  ZE, 3 (1911): 91.
46  Tamże, 91: „dzieci urodziło się 50: chłopców 27, dziewcząt 23, w tem 34 z miasta, a 16 

z okolicy; konfirmowanych zostało 39 dzieci, w tem 17 chłopców i 22 dziewczynki; ślubów 
zawarto 17, w tem 2 mieszane; zmarło ogółem 73, w tem 24 mężczyzn, 15 kobiet i 34 dzieci; 
do komunji św. przystąpiła 1,121 osoba, a mianowicie 437 mężczyzn i 684 kobiety; na łożu 
choroby komunję św. otrzymały 33 osoby”.

47  ZE, 6 (1911): 186.
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Ważną i podniosłą uroczystością dla kaliskiej parafii ewangelickiej była 
niewątpliwie wizytacja parafii przez superintendenta generalnego 8 czerwca 1912 r. 
Jak możemy przeczytać w obszernej relacji:

W sobotę, dnia 8 czerwca r. b., przybył do Kalisza NP. ks. superintendent 
generalny w celu wizytacji miejscowej parafii.

Uroczyste nabożeństwo odprawione zostało w niedzielę, 9-go b.m. 
Punktualnie o godz. 10 rano dostojny pasterz, w asystencji pastora miejscowego,  
ks. E. Wendego, tudzież członków kolegium kościelnego, śród bicia dzwonów 
wkroczył do świątyni, pięknie przybranej zielenią, i zajął miejsce na fotelu przed 
ołtarzem. Liturgję i kazanie w języku niemieckim na podkładzie słów 16 wiersza 
IV  rozdziału z listu św. Jana o miłości Bożej wypowiedział z właściwą sobie siłą 
i przekonaniem ks. Wende, powitawszy na wstępie w serdecznych słowach NPW . 
ks. superintendenta generalnego.

Po kazaniu z przed stóp ołtarza głosem silnym i donośnym przemówił 
do bardzo licznie zgromadzonego zboru kaliskiego NPW. ks. superintendent 
generalny w dwóch językach: w niemieckim - na podstawie słów listu św. Pawła do 
Kolosensów 3, 2: „Myślcie o tern, co w górze, a nie o tem, co na ziemi !” w języku 
polskim zaś na podstawie słów Chrystusowych: „Jesteście solą ziemi i światłością 
świata.” W obu przedmowach zachęcał gorąco do miłości bliźniego i kościoła. 
Wyjaśniwszy następnie cel wizytacji, NPW. pasterz porównał pobyt swój przed 
sześciu laty w naszej parafji z teraźniejszym, zaznaczając znaczny rozwój parafji 
w kierunku duchowo religijnym. Czcigodny duszpasterz dziękował parafjanom za 
świetny stan parafji, w jakim ją znalazł, a przedewszystkiem kolegjum kościelnemu 
i ks. Wendemu za pełną poświęcenia pracę dla dobra powierzonych mu dusz. 
Szczególny nacisk położył NPW. ks. superintendent generalny na prace przy 
budowie pięknego domu  starców, muru cmentarnego i wreszcie wkrótce mającej 
być wybudowanej plebanji wraz z szkołą. Ktokolwiek choć w części stykał się 
z takiemi pracami, wie doskonale, ile urzeczywistnienie podobnych projektów 
wymaga trudu, poświęcenia i wytrwałości. Trudności te pokonał czcigodny nasz 
duszpasterz, nie zważając na niejedne przeciwności i nie zrażając się niemi. Z silną 
wiarą w pomoc Bożą dzieło prowadził i prowadzi, - niechaj więc i na tern miejscu 
raz jeszcze złożone mu będą słowa szczerej podzięki. 

Po przemowach NPW. pasterz egzaminował zebranych przed ołtarzem 
konfirmandów tegorocznych, poczem w zwróconej do nich krótkiej przemowie 
prosił, aby pięknych zasad, jakich się nauczyli, nie zapominali, lecz zastosowywali 
je w dalszem życiu, do którego obecnie  wkraczają.

W czasie nabożeństwa chór mieszany towarzystwa śpiewaczego pod 
batutą dzielnego swego dyrygenta p. Horky’ego bardzo pięknie wykonał przy 
akompanjamencie organów wyjątek z „Te Deum laudamus“, układu dyrygenta. 
Udzieleniem przez NPW. ks. superintendenta generalnego parafjanom 
błogosławieństwa Bożego zakończone zostało podniosłe to nabożeństwo o godz. 
1 po południu.
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O godz. 6 po południu NPW. pasterz zwiedził parafjalny dom starców, gdzie 
u wejścia powitany został przez komitet pań opiekunek z panią pastorową Wende na 
czele. Po krótkiej przemowie do zgromadzonych starców NPW. ks. superintendent 
generalny zwiedzał szczegółowo cały gmach, znajdując wszędzie wzorowy 
porządek i czystość. Zaznaczywszy, jak wielkie dzieła mogą stworzyć dobre chęci 
i silna wola, dostojny pasterz dziękował serdecznie paniom opiekunkom za przyjęte 
na się ciężkie obowiązki i trudy i zachęcał do dalszego prowadzenia tej sprawy 
miłości bliźniego, życząc i w tern błogosławieństwa Bożego. Następnie NPW.  
ks. superintendent generalny udał się na plac przy ul. Niecałej, na którym wkrótce 
rozpoczęta będzie budowa nowego domu parafjalnego wraz ze szkołą elementarną. 
Po obejrzeniu placu i wysłuchaniu objaśnień, dotyczących tej budowy, czcigodny 
pasterz pożegnał się z obecnymi, a nazajutrz rano opuścił Kalisz, udając się na 
wizytację parafji w Sobiesękach48.

Podsumowując należy podkreślić raz jeszcze znaczącą rolę omawianego 
czasopisma w zakresie wiadomości o kaliskiej parafii ewangelicko-augsburskiej 
w latach 1863-1914. Informacje znajdujące się w poszczególnych numerach 
periodyku przyczynią się nie tylko do lepszego poznania dziejów parafii, ale 
w znaczny sposób poszerzą i uzupełnią dotychczasową wiedzę na jej temat. Ponadto 
łamy „Zwiastuna Ewangelicznego” są doskonałym miejscem gdzie prześledzić 
można proces asymilacji i polonizacji kaliskich ewangelików.
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„Zwiastun Ewangeliczny” 1863-1912.

KALISKA PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA NA ŁAMACH „ZWIASTUNA 
EWANGELICZNEGO” W LATACH 1863-1914
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STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie wszelkich informacji dotyczących kaliskiej parafii 

ewangelicko-augsburskiej które ukazały się na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” 
w latach 1863-1914. W pracy wykorzystano roczniki periodyku znajdujące się w Śląskiej 
Bibliotece Cyfrowej, Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz POLONIE.

KALISZ EVANGELICAL PARISH AS PRESENTED IN „ZWIASTUN 
EWANGELICZNY” BETWEEN 1863-1914

KEYWORDS
Evangelical parish, Kalisz, „Zwiastun Ewangeliczny”

ABSTRACT
The article presents all information about the Evangelical-Augsburg parish in Kalish 

published in „Zwiastun Ewangeliczny” between 1863-1914. The paper was based on 
yearbooks of the periodical kept at the Silesian Digital Library, Greater Poland’s Digital 
Library and POLONA.


