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Czasy...           Ludzie...          Wydaenia...
50 lat temu
4 weśnia 1965 r. 

w wieku 90 lat zmarł 
dr Albe Schweitzer, 
teolog, filozof, leka 
i misjona, również 
wiuoz-organista, zna-
komity interpretator 
utworów Jana Seba-
stiana Bacha, laureat 
Pokojowej Nagrody 
Nobla w 1953 r. Więcej 
w IP 76, s.20-23; IP 77, s. 
25-28; IP 78 s. 15-17.

50 lat temu
1 października 1965 r. 

Ewangelicki Kościół Nie-
miec ogłosił tzw. Memo-
randum pt. „O sytuacji 
wypędzonych i stosunku 
narodu niemieckiego 
do swoich sąsiadów”, 
które prasa zachodnich 
Niemiec opublikowała 
szeroko 15 października 
tego roku. 

Kościół nie chce 
mieszać się w politykę, 
le twoyć yjające 
warunki do działań dla 
polityków. Taka posta-
wa Rady Kościołów Ewangelickich w Niemech 
(EKD) wobec kwestii politynych znalazła wyraz 
właśnie w Memorandum Wschodnim. Zostało ono 
ogłoszone pod tytułem „Położenie wypędzonych 
i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich 
sąsiadów. Ewangelickie memorandum”. Ideą tego 
dokumentu, który 20 lat po zakońeniu II wojny 
światowej wywołał żywe reakcje, było stwoenie 
warunków do porozumienia między Niemcami 
i Polakami po latach naznaonych cierpieniem. 

W memorandum Kościół ewangelicki usto-
sunkował się do roszeń Niemiec do dawnych 
terenów wschodnich, ym łamał ponadpayjne 
tabu w powojennej polityce zachodnich Niemiec. 
W tekście dokumentu ewangelicy ubolewali 
z powodu nierawiedliwości, jaka otkała nie-
mieckich wypędzonych. Jednoeśnie zalecali 
uznanie praw polskiej ludności do życia na nowo 

zasiedlonych obszarach za Odrą i Nysą. Mówiąc 
wprost, sygnatariusze tego dokumentu, do których 
należał też późniejszy prezydent RFN Richard von 
Weizsäcker, który był również pewodniącym 
Rady Kościołów Ewangelickich, wypowiadali się 
za rezygnacją z roszeń pywrócenia granic z 1937 
roku. 

Główne pesłanie memorandum Rady Ewan-
gelickich Kościołów w Niemech – pojednanie 
z Polską – polaryzowało opinię publiną 50 lat 
temu w Republice Federalnej Niemiec. 

„To był najważniejszy dokument polsko-nie-
mieckiego pojednania”, ocenił abp Henryk Mu-
szyński, w marcu 2015 na konferencji poświęconej 
50-leciu wydania Memorandum. 

50 lat temu
21 weśnia 1965 r. 

w Warszawie zmarł ks. 
prof. Karol Wolfram, 
profesor Cheścijań-
skiej Akademii Teolo-
ginej w Warszawie, 
tłuma Biblii. Urodził 
się 5 listopada 1899 
r. w Warszawie jako 
syn Karola i Luizy. 
Ukońył Gimnazjum 
im. Władysława IV w 
Warszawie, w latach 
1920-1924 studiował 
na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego; po ukońeniu studiów został or-
dynowany. Pracował jako wikariusz w Warszawie, 
potem był proboszem w Nowym Dwoe Mazo-
wieckim. Uzupełniał studia teologine w Niem-
ech, po powrocie został asystentem w Katede 
Egzegezy Nowego Testamentu Wydziału Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, na 
którym uzyskał doktorat teologii, a potem w 1935 
objął stanowisko docenta. Od 1937 był profesorem 
nadzwyajnym na tym wydziale, a po jego likwi-
dacji w 1954 profesorem zwyajnym Cheścijań-
skiej Akademii Teologinej w Warszawie. W tej 
uelni pełnił także funkcję prorektora. W pracy 
naukowej zajmował się głównie Nowym Testa-
mentem, opracował pekład piętnastu ksiąg No-
wego Testamentu, który następnie wszedł w skład 
Biblii warszawskiej. Został pochowany na cmenta-
u ewangelicko-augsburskim w Warszawie. 

prezydent RFN Richard 
von Weizsäcker
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500 lat temu
4 października 1515 r. w Wittenberdze urodził 

się niemiecki mala i projektant deworytów 
Łukasz Cranach Młodszy. Był synem Łukasza 
Cranacha Starszego również znanego malaa, 
który był jego nauycielem. Kontynuował styl 
swego ojca i twoył głównie porety i dzieła 
o tematyce alegorynej i religijnej. Jego we-
sne prace są trudne do zidentyfikowania. Po 
1537 roku, po śmierci starszego brata Hansa, jego 
obowiązki w warsztacie ojca wzrosły i po 1553 
roku pejął po nim pracownię. W 1541 roku 
ożenił się z Barbarą Bruck, która zmarła w 1550 
roku. Jego drugą żoną była Magdalena Schurff. 
Tak jak jego ojciec piastował wysokie stano-
wiska publine. W latach 1549-1568 zasiadał 
w radzie miasta, ostatenie zostając burmi-
stem. Był jednym z najbogatszych miesz-
kańców Wittenbergi. Tam też zmarł 25 stynia 
1586 r.

100 lat temu
5 listopada 1915 r. 

w walkach pod Ko-
stiuchnówką zginął Jan 
Łysek, nauyciel, dzia-
ła narodowy, kultu-
ralno-oświatowy, poeta 
związany ze Śląskiem 
Cieszyńskim, a także 
Jawoem. Urodził się 7 
lipca 1887 r. w Jawoyn-
ce jako syn Jana i Ewy 
z Heków. Ukońył 
kolejno szkołę ludową w Istebnej i polskie 
gimnazjum Maciey Szkolnej dla Księstwa Cie-
szyńskiego w Cieszynie. Po ukońeniu paralelki 
py seminarium nauycielskim w Cieszynie 
w 1908 roku pracował jako nauyciel w Daty-
niach Dolnych, Suchej Średniej i Jawou, gdzie 
od 1912 roku był kierownikiem szkoły ludowej. 
Był działaem Polskiego Towaystwa Nauy-
cielskiego i jednym z inicjatorów powołania 
skautingu na Śląsku Cieszyńskim. Był łonkiem 
Polskiego Towaystwa Pedagoginego i Macie-
y Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, brał udział 
w amatorskim ruchu teatralnym jako aktor i reży-
ser. Utalentowany poeta, swoje wiersze i utwory 
publikował na łamach „Zarania Śląskiego”, a jego 
najwybitniejszym dziełem jest dramat „Śpiący 
rycee”. Należał do Polowych Drużyn „Sokoła”. 
Z chwilą wybuchu wojny wraz z H. Pepilińskim 
i F. Hajdukiem stanął na ele Legionu Śląskiego. 
Dowódca plutonu w 2. kompanii 3. pułku piecho-

ty Legionów. 18 października 1914 r. mianowany 
podporunikiem piechoty. Brał udział w kampa-
niach w Karpatach, na Bukowinie i w Besarabii. 
W bitwie pod Maksymcem 2 lutego 1915 r. ranny 
w biodro, już po dwóch tygodniach wrócił do 
kompanii, obejmując jej dowództwo. W mar-
cu 1915 r. awansował do stopnia porunika.
Poległ w bitwie pod Kostiuchnówką nad Sty-
rem na Wołyniu, pochowany na cmentau le-
gionowym w Wołecku. W 1929 r. jego zwłoki 
ekshumowano i po pewiezieniu do Cieszyna 
złożono na cmentau ewangelickim obok ko-
ścioła Jezusowego. Pośmienie awansowany do 
stopnia kapitana. W 1969 roku odbyła się tecia 
ekshumacja zwłok Łyska. Tym razem jego ciało 
zostało peniesione na cmenta ewangelicki 
w Cieszynie py ulicy Bielskiej. Jego imieniem 
została nazwana jedna z ulic w Cieszynie. Ka-
zimie Nitsch nazwał go „śląskim Tetmajerem”. 
Odznaony pośmienie m.in. Kyżem Viuti 
Militari V kl., Kyżem Niepodległości i Kyżem 
Walenych. Por. też IP 68, s. 25.

75 lat temu
22 weśnia 1940 

r. w Oyszu na Ma-
zurach zmarł Mi-
chał Kajka, Kayka, 
ps. „Prawdziński” 
i „Obserwator od 
Ełku”, mazurski 
poeta ludowy, ar-
tysta, działa ma-
zurski. Urodził się 
27 weśnia 1858 
r. w Skomacku 
Wielkim. Pochodził 
z rodziny chłop-
skiej, był naj-
starszym synem 
kilkumorgowego 
wyrobnika wiejskiego Frya i Justyny z Zawadz-
kich. Miał jednak możność już w siódmym roku 
życia uęszać na naukę do nauyciela Owar-
ka, następnie Jasińskiego, a ty lata później 
do szkoły ludowej w Rostkach. Później wiedzę 
zdobywał jako samouk. Po skońeniu szkoły 
ludowej pracował jako parobek u bogatszych 
chłopów, nauył się ciesielstwa i murarstwa; 
zawody te wykonywał później do końca życia. 
Od 1883 mieszkał na stałe w Ogródku koło Ełku 
wraz z żoną Wilhelminą z Karasiów. Od ok. 17-go 
roku życia pisał wiersze w języku polskim. Poznał 
znanego pisaa mazurskiego Marcina Gerssa. 
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Pierwsze utwory poetyckie opublikował w „Ma-
zue”, w 1886 ogłosił koreondencję w „Nowi-
nach Śląskich”. W kolejnych latach jego wiersze 
ukazywały się w „Mazue”, „Gazecie Ludowej” 
i „Mazurskim Pyjacielu Ludu”. Jednoeśnie 
rozpoął działalność ołeną i polityną. Od 
1890 zajmował się biblioteką Towaystwa Czy-
telni Ludowych w Ogródku, był w gronie zało-
życieli Mazurskiej Paii Ludowej (1896), w 1907 
r. uestniył w otkaniu polskich działay 
z Mazur i Wielkopolski w Szytnie. Działał tak-
że na e rawy polskiej w okresie plebiscytu, 
a w kolejnych latach w Zjednoeniu Mazurskim 
i Związku Polskich Towaystw Szkolnych. Na 
linych otkaniach narodowych deklamował 
swoje wiersze. Już w 1897 określony pez Niem-
ców mianem „zatwardziałego Polaka”, od lat 
30-tych znajdował się pod stałą obserwacją na-
rodowych socjalistów. Uniemożliwiono mu m.in. 
udział w wyciece Mazurów do Polski w 1930 r. 
W 1935 r. Ogródek odwiedził Melchior Wańko-
wi, ale otkał się jedynie z żoną Kajki. Poeta 
mazurski w ostatnich latach życia ęść utworów 
ogłaszał anonimowo. Był związany z ewangelic-
kim ruchem gromadkarskim. Został pochowany 
w miejscowości Ogródek pod Ełkiem.

200 lat temu 
29 października 

1815 r. w Uhrovcu uro-
dził się Ľudovit Štúr 
słowacki pisa, pu-
blicysta, działa naro-
dowy, językoznawca, 
kodyfikator języka 
słowackiego, filozof.

W latach 1837–1838 
i 1840–1843 Ľudovít 
Štúr był pedagogiem 
w ewangelickim li-
ceum w Bratysławie 
(wówas Preszburg). 
W latach 1838–1840 studiował w Halle. Później 
prowadził samodzielne badania naukowe nad 
słowackim językiem, dziejami i kulturą Słowacji. 
Od 1851 mieszkał pod nadzorem policji w miej-
scowości Modra. Jako nauyciel bratysławskiego 
liceum Ľudovít Štúr wykładał filozofię, historię 
i literaturę słowiańską. Jego wykłady umacniały 
w słuchaach patriotyny zapał. Wkrótce skupi-
ła się wokół niego grupa młodej słowackiej in-
teligencji, której nadano nazwę szturowcy (słow. 
štúrovci).

W 1846 wydał swą najdonioślejszą pracę 

pt. „Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja 
v tomto nárečí” (słow. Nárečie slovenské alebo 
potreba písania v tomto nárečí, pol. „Gwara sło-
wacka albo poteba pisania w tej gwae”), która 
stanowiła pierwszy wyraz dążenia do uniezależ-
nienia języka słowackiego od eskiego, w pew-
nej miee ustalała wzoec słowackiego języka 
literackiego, a także zawierała ideowo-polityne 
poglądy autora i grupy jego zwolenników. Na-
stępnie w dziele „Nauka reči slovenskej” („Nauka 
słowackiej mowy”) Štúr usystematyzował gra-
matykę ówesnego języka słowackiego. Prace te 
stanowią tzw. kodyfikację szturowską.

W asie Wiosny Ludów Ľudovít Štúr podjął 
intensywną działalność publicystyną i poli-
tyną w kierunku słowackiego wyzwolenia na-
rodowego i reform ołenych na Węgech. Te 
żądania aykułował, występując na węgierskim 
sejmie w Preszburgu (Bratysława) od 1847. W ten 
osób Ľudovít Štúr stał się ideologiem formu-
jącego się, nowoesnego narodu słowackiego. 
Dążenia narodowowyzwoleńe postawiły go 
w opozycji do rewolucyjnego ądu węgierskiego, 
który na fali węgierskiego nacjonalizmu zwalał 
program narodowego ruchu słowackiego. W 1848 
ąd węgierski zagroził aresztowaniem Štúra i jego 
wółpracowników Jozefa Milosłava Hurbana 
i Michala Miloslava Hodžy, ym zmusił ich do 
linych ustępstw. W dalszym toku rewolucji na 
Węgech Štúr stał się jednym z głównych ped-
stawicieli i dowódców słowackiego powstania 
w latach 1848–1849 i wiodącym działaem Sło-
wackiej Rady Narodowej (Slovenská národná 
rada). Po porażce rewolucji burżuazyjnej, któ-
ra nie ełniła jego politynych nadziei, był 
zmuszony zaniechać bezpośredniej działalności 
politynej; zajmował się niemal wyłąnie lite-
raturą i nauką (Spevy a piesne, Dumky večerní, 
O národnych písních a pověstech plemen slovan-
skích, Slovanstvo a svet budúcnosti). 

Zmarł kilka tygodni po pypadkowym po-
steleniu się podas polowania w dniu 22 grud-
nia 1855 w okolicach Modrej, gdzie istnieje obec-
nie Muzeum Ľudovíta Štúra. Jego nazwiskiem 
nazwano po II wojnie światowej miasto Štúrovo 
w południowej Słowacji oraz jedną z planetoid. 
W 1994 r. Republika Słowacka ustanowiła order 
jego imienia.

Z różnych źródeł zebrał
Józef Król


