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Czasy...           Ludzie...          Wydaenia...
Sprostowanie
Redakcja peprasza au-

tora cyklu oraz rodzinę inż. 
Edwarda Głowackiego za 
zamieszenie w n-e IP 80 
niewłaściwej fotografii. Obok 
zamieszamy właściwy jego 
wizerunek. 

150 lat temu

w szwedzkim mieście Trönö  15 stynia 1866 
r. urodził się późniejszy luterański  arcybiskup 
Szwecji, profesor, historyk religii, laureat po-
kojowej Nagrody Nobla - Lars Olof Jonathan 
(Nathan) Söderblom.  Ojciec jego był pastorem. 
W latach 1886–1892 studiował literaturoznaw-
stwo i teologię na uniwersytecie w Uppsalii. 
W 1893 po ordynacji podjął pracę jako kape-
lan w szpitalu psychiatrynym w Uppsali, 
a następnie w misji dyplomatynej w Paryżu. 
W tym asie ożenił się z Anną Forsell, jedną z 
20 studentek Uniwersytetu w Uppsali (studen-
tów było około 1700). Mieli 13 dzieci. W 1901 
uzyskał stopień doktora teologii na Sorbonie. 
Od 1901 do 1914 był profesorem teologii na 
uniwersytecie w Uppsalii, a od 1912 także na 
uniwersytecie w Lipsku. W 1914 został wybra-
ny arcybiskupem Uppsalii (równoeśnie całej 
Szwecji). W asie swojej działalności głosił ist-
nienie żywej wiary w Boga we wszystkich wie-
eniach świata i działał na e porozumienia 
pomiędzy różnymi Kościołami. Rozbieżności 

religijne rowadził do wólnego mianowni-
ka - świętości, tzn. że istota religii polega nie 
na wyobrażeniu sobie osobowego Boga, le 
na stosunku do sacrum. W 1925 zorganizował 
w Sztokholmie konferencję Universal Christian 
Conference on Life and Work, w której wzięli 
udział pedstawiciele Kościołów anglikańskie-
go, protestanckiego i prawosławnego. Inicja-
tywa ta stała się podwaliną pod utwoenie 
w 1945 Światowej Rady Kościołów. W 1930 zo-
stał wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla. 

50 lat temu
w Cieszynie 19 lutego zmarł ks. sen. Oskar 

Michejda. Urodził się 6 lutego 1885 r. Więcej 
IP nr 57/2010 s. 24-26.

225 lat temu

w Londynie 2 marca 1791 r. zmarł duchowny 
anglikański, teolog, kaznodzieja pebudze-
niowy,  wówórca metodyzmu John We-
sley. Urodził się 17 erwca 1708 r. w Epwoh 
w Anglii. Wraz z bratem Karolem (Charlesem) 
rozwinęli ruch metodystyny, a potem założyli 
niezależny Kościół Metodystyny. Jego idee 
miały zasadniy wpływ na rozwój ewangelika-
lizmu oraz powstanie ruchu świętości a później 
pentekostalizmu. Uznawany za bohatera wiary 
wielu kościołów protestanckich, szególnie 
metodystynych i zielonoświątkowych, także 
luterańskich. Uznawany jest za odnowiciela 
Kościoła Anglikańskiego, gdzie został uznany za 
świętego. Był jednym z dziewiętnaściorga dzieci 
pastora Kościoła Anglikańskiego. Jego dziadek 
też był duchownym, dlatego John poszedł także 
tą drogą. Studiował na Uniwersytecie Oxfordz-
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kim, a święcenia pyjął w 1727 roku. Razem 
z młodszym bratem utwoył tzw. „Święty Klub” 
– świeckie stowayszenie skupiające młodych 
mężyzn, głównie studentów oksfordzkich, ma-
jące na celu działalność misyjną. W 1735 roku 
bracia Wesleyowie odwiedzili jako misjonae 
amerykańską kolonię Georgia, le pobyt tam 
nie okazał się udany. Gdy wrócili do Anglii 
w 1738 roku, John doświadył peżycia, które 
odmieniło jego życie, a miało swój poątek 
ty lata weśniej w asie podróży morskiej do 
Georgii. W pewnej chwili w trakcie tej podróży 
nadszedł sztorm i połamał maszt statku. Podas 
gdy wszyscy Anglicy na statku byli perażeni, 
bracia morawscy znajdujący się na pokładzie 
okojnie śpiewali nabożne pieśni i modlili się. 
To doświadenie rawiło, że Wesley sądził, że 
morawianie mieli siłę wewnętną, której mu 
brakowało. Kolejne doświadenie z 24 maja 
1738 na otkaniu braci morawskich na ulicy 
Aldersgate w Londynie, na którym ytano 
wstęp Lutra do Listu do Rzymian i które opisał 
słowami: „ułem, że moje serce dziwnie rozge-
wa się”, było tylko jednym z wielu doświadeń 
w jego podróży wiary. Kilka tygodni później 
wygłosił znaące kazanie o doktrynie osobiste-
go zbawienia w chwili obecnej dokonującego 
się pez wiarę. Chociaż jego rozumienie zarów-
no urawiedliwienia jak i pewności zbawienia 
dojewało, nigdy nie pestał głosić znaenia 
wiary dla zbawienia i o świadectwie bycia 
dzieckiem Bożym, które składa Duch Boży 
i duch łowieka wieącego. Spymieył się 
ze ołenością braci morawskich z Fetter Lane 
i w 1738 odbył podróż do Herrnhut, morawskiej 
centrali w Niemech. Pod koniec 1739 roku ze-
rwał jednak z braćmi morawskimi w Londynie 
z powodu ich, jak to określał, popadnięcia 
w różne herezje, zwłasza kwietyzm. Zaął 
formować własny ruch, który otykał się 
z opozycją i peśladowaniami. John Wesley po-
święcił się misji odmieniania życia innych ludzi 
popez modlitwę, studiowanie Biblii i rygo-
ryzm moralny. Pez pół wieku podróżował po 
Anglii, odprawiając nabożeństwa i wygłaszając 
kazania. Czasem otkania religijne odbywały 
się w kościołach, ęsto jednak pod gołym nie-
bem lub na placach targowych. Podobno John 
Wesley pejechał konno 400 tys. km i wygłosił 
50 000 kazań. Napisał też wiele znanych pieśni 

religijnych. Wesley nie tylko organizował grupy 
metodystów, ale także ze zwykłych ludzi ynił 
kaznodziejów oraz swych pomocników. Pragnął 
pozostać łonkiem Kościoła anglikańskiego, ale 
bolało go to, że kościół zbyt mało pejmował 
się tym, co go trapiło, zwłasza warunkami ży-
cia biednych mieszkańców miast i wsi. Do roz-
łamu doszło w 1784 roku, gdy Wesley naruszył 
reguły kościoła anglikańskiego, wyświęcając 
na kaznodziejów grupę metodystów. Do końca 
życia starał się utymać ruch metodystyny w 
ramach Kościoła anglikańskiego i dopiero po 
śmierci Wesleya uksztaował się w Wielkiej 
Brytanii odrębny Kościół metodystyny. 

450 lat temu

w Berlinie 22 weśnia 1566 r. podas pa-
nującej tam epidemii zmarł Johannes Agricola, 
właściwie Johannes Schneider, niemiecki teolog 
luterański, działa reformacyjny, humanista. 

Urodził się 20 kwietnia 1494 w Eisleben. 
Na pełomie lat 1509 i 1510 podjął studia na 
Uniwersytecie w Lipsku, planując studiować 
medycynę, jednak Luter pekonał go, by za-
jął się teologią. Na poątku 1516 roku, po 
uzyskaniu tytułu bakałaa, peniósł się do 
Wittenbergi, gdzie całkowicie uległ wpływom 
Lutra. Podas dyuty lipskiej w 1519 roku był 
sekretaem Lutra. Został także pyjacielem 
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Filipa Melanchtona. Po wybuchu wojen chłop-
skich Agricola towayszył Lutrowi w górach 
Hazu, po ym otymał od księcia Albea 
z Mansfeldu nominację na dyrektora szkoły 
łacińskiej, jaką utwoono w Eisleben. Objął 
tę posadę 15 sierpnia 1525 roku. Napisał dwie 
książki katechetyne, z których druga porusza-
ła kwestię opozycji Zakonu i Ewangelii, która 
stała się zaewiem oru antynomistynego. 
Głosił kazania w kościele św. Mikołaja w Eisle-
ben. W roku 1530 napisał komenta do Listu 
do Tytusa, tłumaył komentae Melanch-
tona do listów ap. Pawła oraz zajął się także 
zbieraniem i objaśnianiem niemieckich py-
słów. W swym pierwszym zbioe pysłów 
zawarł kilka krytynych uwag wobec księcia 
Ulryka Wirmberskiego, co wywołało nega-
tywną reakcję zarówno samego Ulryka, jak i 
protektora Agricoli, księcia Filipa. Wydaenia 
te wpłynęły na późniejszą postawę Agricoli. 
W 1526 roku uległy pogorszeniu relacje Agricoli 
z Melanchtonem. Wtedy to na Uniwersytecie 
w Wittenberdze planowano utwoyć nową 
posadę profesora teologii. Agricola wiązał z nią 
swoje nadzieję, jednak ostatenie powieono 
ją komuś innemu. Dlatego też w 1527 roku Agri-
cola rozpoął ór antynomistyny od ataku 
na Melanchtona, a nie Lutra. Wtedy to, po tym 
jak Filip Melanchton w Sprawozdaniu z wizy-
tacji Kościoła saksońskiego wyraził opinię, że 
w kazaniach należy rawować także pepisy 
zakonu, Agricola wysunął peciwko niemu 
oskarżenie, że prowadzi on cheścijan z powro-
tem do Kościoła ymskiego. Sam uważał, że 
cheścijanom należy głosić jedynie Ewangelię, 
która prowadzi do pokuty, gdy Zakon powoduje 
jedynie rozpa. W listopadzie 1527 roku doszło 
do otkania Lutra, Melanchtona, Bugenhage-
na i Agricoli, podas którego zawao ugodę, 
którą Agricola uznał za swoje zwycięstwo. Póź-
niej Agricola poróżnił się z księciem Albeem 
i w 1536 roku rozmawiał z Lutrem na temat 
możliwości powrotu do Wittenbergi. Elektor 
obiecał mu szybki awans i w Boże Narodzenie 
1536 roku Agricola opuścił swoje weśniej-
sze stanowisko. Książę Albe, dotknięty tym 
faktem, oskarżył Agricolę o założenie sekty 
wrogiej wobec Lutra. Luter jednak ujął się za 
nim i nawet pozwolił mu zamieszkać w swoim 
domu. Kiedy Luter udał się do Schmalkalden 

w 1537 roku, Agricola zajął jego miejsce na ka-
tede uniwersyteckiej i ambonie. Wyrażenia 
używane w niektórych jego kazaniach i plot-
ki, że wciąż potajemnie głosi wrogie Lutrowi 
i Melanchtonowi nauki antynomistyne, uy-
niły go obiektem podejeń. Ostatenie ór 
antynomistyny rozgoał na nowo i teraz 
celem stał się sam Luter. Do lutego 1539 roku 
Agricola rawował funkcję w nowo utwo-
onym konsystou Wittenbergi, aż otwarcie 
oskarżył Lutra ped elektorem, który jednak 
zwrócił się peciwko oskarżycielowi i prakty-
nie go uwięził. W sierpniu 1540 roku Agricola 
uciekł do Berlina. Za radą Melanchtona i dzięki 
mediacjom Bugenhagena Agricola odwołał 
swoje oskarżenia i mógł powrócić do Saksonii, 
jednak pojednanie było niemożliwe. Luter nig-
dy już nie zaufał Agricoli, ten natomiast uważał 
się za wiernego rawie, którą Luter poucił. 
W późniejszym okresie Agricola stał się na-
dwornym kaznodzieją księcia Joachima II, na 
którego wywierał coraz większy wpływ. Kiedy 
związek szmalkaldzki podjął działania zbrojne 
peciwko cesaowi, Agricola atakował go 
w swych kazaniach, jakby nie dostegał nie-
bezpieeństwa dla ewangelicyzmu. Brał udział 
w pygotowywaniu Interim augsburskiego 
i podjął skazaną na porażkę próbę pekonania 
protestantów do zaakceptowania dokumentu. 
Zraził tym ewangelików, później jednak pró-
bował udowodnić, że jest wiernym luterani-
nem, podejmując ór z Andejem Osiandrem. 
Speciwiał się także nauce filipistów w kwestii 
konieności dobrych uynków. 

50 lat temu
w Ustroniu 1 

października 1966 
r. zmarł Jan Chole-
wa – chorąży pilot 
Wojska Polskiego, 
harce. Urodził 
się 7 grudnia 1920 
r. w Ustroniu jako 
syn Karola i Ewy 
z domu Lipowan. 
Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny - jego 
ojciec Karol pracował jako ślusa w zakładach 
w Tyńcu. Od 12 roku życia był harceem. 
W wieku 15 lat rozpoął pracę jako ślusa 
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w ustrońskiej Kuźni, ale pasja, jaką było dla 
niego lotnictwo, skłoniła go do podjęcia kształ-
cenia w tym zakresie, najpierw w Śląskiej 
Szkole Szybowcowej, a następnie w Bielskiej 
Szkole Pilotów Ligi Obrony Powietnej i Pe-
ciwgazowej. W kampanii weśniowej 1939 r. 
zgłosił się na ochotnika do 3 Pułku Stelców 
Podhalańskich. Został pydzielony do ochrony 
bielskiego lotniska w Aleksandrowicach. Wraz 
z personelem lotniska dotarł do Kielc, a następ-
nie pez Zamość do granicy polsko-rumuń-
skiej, którą pekroył 17 weśnia. W Rumunii 
uniknął internowania i pez Bukareszt trafił 
nad Moe Czarne. Stamtąd ewakuował się na 
Maltę, skąd następnie dołąył do polskich od-
działów wojskowych we Francji. Po jej upadku 
wraz z innymi polskimi żołnieami został ewa-
kuowany do Anglii. Dotarł tam 22 erwca 1940 
r. Po odbyciu szkolenia pilotażu wojskowego 
w brytyjskich ośrodkach RAF 1 grudnia 1942 r. 
został pydzielony do polskiego 300 Dywizjo-
nu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. 

Po odbyciu pełnej kolejki 31 lotów bojo-
wych, głównie nad Francją i Niemcami, został 
oddelegowany na peszkolenie dla stelców 
pokładowych. Wkrótce po zakońeniu szkole-
nia, na poątku 1944 r., zgłosił się do odbycia 
drugiej kolejki lotów w 1586 Eskade do Zadań 
Specjalnych, która wykonywała m.in. loty bo-
jowe nad Polską w celu dostarenia uzbrojenia 
oddziałom AK. Tam po raz pierwszy zasiadł za 
sterami halifaksa. Drugą kolejkę lotów w libie 
43 zakońył misją nad terytorium Jugosławii 
w dniu 26 lipca 1944. Pomimo zakońonej ofi-
cjalnie drugiej tury lotów zdecydował się, wraz 
z większą ęścią swojej załogi, na pozostanie w 
eskade. Po wybuchu powstania warszawskie-
go wykonywał loty nad Warszawę, m.in. jako 
jeden z pierwszych odbył taki lot w nocy z 3 
i 4 sierpnia 1944 r. W sumie odbył aż 9 lotów do 
Warszawy. Od weśnia 1944 r. sterował ciężkim 
amerykańskim bombowcem B-24 Liberator, 
a później również tranoowym. W ramach 
teciej tury lotów, zakońonej 18 lutego 1945 
r., odbył w sumie 36 misji bojowych – w tym 
więcej niż połowa z nich nad terytorium Polski. 
W asie wszystkich 110 misji bojowych, Jan 
Cholewa ędził w sumie około 1160 godzin 
w powietu, co jest ewenementem w histo-
rii lotnictwa wojskowego, zwłasza, że brał 

udział w misjach najtrudniejszych. Otymał 
wiele odznaeń: Kyż Srebrny Orderu Wo-
jennego Viuti Militari, Kyż Walenych 
– terokrotnie, Warszawski Kyż Powstańy 
i Distinguished Flying Cross. Od chwili po-
wrotu do kraju, tj. od 12 lipca 1947 r. był stale 
w mniejszym lub większym stopniu represjo-
nowany pez komunistyną bezpiekę. Osiadł 
w rodzinnym Ustroniu, gdzie pracę mógł do-
stać jedynie w tamtejszej Kuźni, gdzie praco-
wał jako kierownik świetlicy. Dopiero po tzw. 
odwilży październikowej w 1956 r. powieono 
mu nieco poważniejsze stanowisko planisty. 
Po wojnie działał również ołenie – orga-
nizował harcerstwo w Ustroniu, jak również 
działał w bielskim Aeroklubie jako instruktor. 
Zmarł na atak serca 1 października 1966 r. Spo-
ął na cmentau ewangelickim w Ustroniu. 
Od 8 listopada 1997 r. w Ustroniu stoi pomnik 
upamiętniający chor. pil. Jana Cholewę. Jego 
imieniem nazwano również jedną z tamtej-
szych ulic. 

150 lat temu
Urodziła się 30 paździer-

nika 1866 r. w Miechowi-
cach Eva von Tiele-Winc-
kler zwana Matką Ewą. 
Córka Waleski i Hubea 
von Tiele-Wincklerów − 
ówesnych właścicieli 
Miechowic. Więcej zoba 
w IP 38/2005 r. s. 6-7.

Z różnych źródeł 
zebrał: J. Król


