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Czasy...           Ludzie...          Wydarzenia...
200 lat temu 

25 sierpnia 1817 r. zmarł nagle w Ełku ks. Ty-
moteusz Gizewiusz. Urodził się w Olecku w 1756 
roku, jako potomek polskiej rodziny Giżyckich 

pochodzących z Giżyc pod Sochaczewem herbu 
Gozdawa na Mazowszu. Był synem Tymoteusza 
i Charlotty Ludwiki Corsepius oraz bratem Marci-
na, rektora szkoły miejskiej w Piszu, ojca słynnego 
działacza i obrońcy polskości na Mazurach – Gu-
stawa (1810-1848). Tymoteusz Gizewiusz ukończył 
polską szkołę w Ełku oraz teologię na uniwersy-
tecie w Królewcu. Pełnił kolejno funkcje konrek-
tora szkoły polskiej w Ełku, kapelana wojskowego  
w Gołdapi, archiprezbitera w Piszu oraz superin-
tendenta w Ełku, by objąć wreszcie stanowisko 
dyrektora otwartego w 1799 roku w Ełku Semi-
narium Nauczycielskiego. Był człowiekiem bar-
dzo oczytanym i cenionym, miłośnikiem języka 
polskiego, który dobrze znał. O uznaniu, jakim się 
cieszył, świadczy fakt, iż mianowany został w 1813 
radcą konsystorza i członkiem komisji egzamina-
cyjnej w Gąbinie, oceniał też na życzenie władz 
pruskich podręczniki używane w szkołach polskich. 
Cieszył się także dużym autorytetem wśród miesz-
kańców Ełku, w imieniu których witał przy bramie 
południowej miasta cara Aleksandra I w styczniu 
1813 roku po rozbiciu wojsk napoleońskich w Rosji.

200 lat temu
27 września 1817 r., w przededniu jubileuszu 300 

lat reformacji w Prusach, wprowadzono unię ko-
ściołów ewangelickich: luterańskiego i reformo-
wanego. Był to akt króla Fryderyka Wilhelma III 
Hohenzollerna, który zarządził odgórnie w całym 
Królestwie Prus zjednoczenie   wszystkich zborów 
ewangelickich pod jedną administracją, tworząc 

Ewangelicki Kościół Unijny (niem. Ewangelicki 
Kościół Unii Staropruskiej), wprowadzając tak-
że ujednolicony dla obu wyznań porządek nabo-
żeństw. Początkowo istniał on jedynie na terenie 
Królestwa Prus, a na jego czele do 9 listopada 1918 
r. stał król Prus. W okresie międzywojennym na 
obszarze II Rzeczpospolitej  funkcjonowały wyod-
rębnione z Ewangelickiego Kościoła Unii Staropru-
skiej Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce z siedzi-
bą w Poznaniu oraz Ewangelicki Kościół Unijny 
na polskim Górnym Śląsku. Sukcesorem obu tych 
Kościołów po II wojnie światowej stał się co do 
zasady Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.  
W Niemczech 1 lipca 2003 r. połączyły się Ewan-
gelicki Kościół Unijny z Unią Kościołów Ewange-
lickich. 

500 lat temu
31 października 1517 r. ks. dr Marcin Luter przy-

bił 95 tez na drzwi kościoła zamkowego w Witten-
berdze, dając początek odnowie kościoła zwanej 
reformacją.
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400 lat temu
13 lipca 1617 r. zmarł 
przedostatni książę 
cieszyński Adam 
Wacław, począt-
kowo apodyktyczny 
luteranin, po kon-
wersji na katolicyzm 
zapoczątkował okres 
k o n t r r e fo r m a c j i  
w Księstwie Cie-
szyńskim. Uro-
dził się 12 grudnia 
1574 r. Adam Wa-
cław był drugim 
pod względem 
starszeństwa synem, a czwartym dzieckiem 
księcia cieszyńskiego Wacława III Adama  
i jego drugiej żony Katarzyny Sydonii, pochodzącej  
z bocznej linii saskich Wettynów. W chwili śmierci 
ojca (1579) małoletni książę znalazł się pod opieką 
matki oraz Jerzego II Brzeskiego i Karola II Ziębic-
kiego. Stan ten trwał do roku 1586, kiedy zmarł 
najstarszy z regentów książę brzeski, a matka Ada-
ma Wacława wyszła powtórnie za mąż za Węgra 
Emeryka Forgacha, nadżupana trenczyńskiego. 
Pomimo powtórnego małżeństwa Katarzyna Sy-
donia zachowała jednak wpływ na losy księstwa.  
W roku 1585 Księstwo Cieszyńskie  nawiedziła 
bardzo groźna epidemia dżumy, pozbawiając życia 
bardzo wielu jego mieszkańców. Nie oszczędzały 
też cieszyńskich Piastów inne kłopoty, gdy w 1587 
r. obszar księstwa stał się terenem walk o koronę 
polską pomiędzy Maksymilianem Habsburgiem  
i Janem Zamoyskim. W związku z ciągłymi zagro-
żeniami Adam Wacław został wysłany w 1587 r. na 
dwór saskiego elektora – Chrystiana I, gdzie prze-
bywał osiem lat. Tam też książę zdobył staranne 
wykształcenie (szczególne spodobała się młodemu 
władcy edukacja w zakresie wojskowości). Dopiero 
w 1595 r. powrócił do Cieszyna, gdzie za zgodą regen-
cji objął samodzielne rządy. Ożenił się 17 września 
1595 r. z Elżbietą, córką pierwszego księcia kurlandz-
kiego Gottarda Kettlera. Po objęciu samodzielnych 
rządów Adam Wacław wziął udział w walkach  
z Turkami i innymi habsburskimi przeciwnikami 
na Węgrzech w charakterze dowódcy oddziału jaz-
dy. Spowodowało to konieczność wybudowania  
w południowej części księstwa umocnień obron-
nych. Sprawa ta nabrała zaś szczególnego zna-
czenia podczas powstania Bocskaia w latach 
1604-1606, kiedy to armia węgierskiego możno-
władcy zagroziła Cieszynowi. Dopiero pokój zawarty  
z Bockaiem w Wiedniu 1606 r. pozwolił Adamo-

wi Wacławowi na odwołanie stanu zagrożenia.  
W 1609 r. książę wmieszał się w konflikt rodzinny 
pomiędzy Habsburgami – cesarzem Rudolfem II  
i arcyksięciem Maciejem, w którym stanął po stro-
nie tego pierwszego. Do walk ostatecznie wtedy 
nie doszło, gdyż Rudolf II ustąpił i oddał bratu 
tron czeski, co postawiło w szczególnie niezręcz-
nej sytuacji Adama Wacława, który musiał złożyć 
w 1611 r. nowemu królowi hołd lenny we Wro-
cławiu. Rok 1611 stał się przełomowy dla Adama 
Wacława z jeszcze z jednego powodu. Otóż ten 
dotąd gorliwy luteranin, wychowany na dworze 
elektora saskiego, zdecydował się na konwersję  
i przeszedł na katolicyzm. Wydarzenie to było tym 
bardziej zaskakujące dla współczesnych, że jesz-
cze w roku 1598 książę cieszyński wydał dla lute-
ran wielki przywilej, w którym zobowiązał siebie  
i swoich następców, że będą do miasta Cieszyna 
powoływać tylko kaznodziejów luterskich i im tyl-
ko oddają kościoły do dyspozycji. Rok 1611 przy-
niósł całkowitą odmianę w postępowaniu wład-
cy, który zgodnie z zasadą „cuius regio eius religio” 
rozpoczął walkę z kościołem ewangelickim w du-
chu kontrreformacji (jedną z pierwszych decyzji 
Adama Wacława po powrocie na łono kościoła 
katolickiego było anulowanie przywileju z 1598 
r.). Twardy opór szlachty i mieszczan spowodował 
jednak, że katolicki pozostał tylko dwór książęcy 
 i przymusowo rekatolicyzowane klasztory. Walką 
z protestantami mieli się zająć sprowadzeni do Cie-
szyna bernardyni. Nie znamy przyczyn dla których 
książę cieszyński zdobył się na tak poważny krok 
– prawdopodobnie władcy chodziło o ułożenie po-
prawnych stosunków ze swoim suwerenem, a od 
1612 również cesarzem Maciejem. Krok ten, jakkol-
wiek radykalny, opłacił się Adamowi Wacławo-
wi, kiedy 6 lutego 1617 r. został mianowany przez 
Macieja starostą generalnym Śląska. Dla księstwa 
cieszyńskiego panowanie Adama Wacława oka-
zało się niezbyt korzystne. Ciągłe wyjazdy, kosz-
towne wyprawy zbrojne, wreszcie zamieszanie 
spowodowane zmianą wiary, doprowadziło księ-
stwo na skraj bankructwa. Przykładem rozrzutno-
ści cieszyńskiego Piasta był wyjazd do Wrocławia 
na uroczystość złożenia hołdu lennego Maciejowi, 
gdzie dotarł w orszaku 285 ludzi, bogato wyposa-
żonych przez niego. Szerokim echem odbiła się tak-
że wyprawa Adama Wacława w granice Rzeczypo-
spolitej w 1614 r., kiedy to jako wotum za cudowne 
nawrócenie wybrał się na pielgrzymkę do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Wyprawa ta według zgodnej 
oceny współczesnych niewiele miała wspólnego 
jednak z religijnym uniesieniem, a więcej z chęcią 
pokazania swojego bogactwa. Książę utrzymywał 
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przyjazne stosunki z cieszyńskimi mieszczanami,  
u których często się zapożyczał. Adam Wacław 
wystawiał dokumenty po łacinie, w języku nie-
mieckim i czeskim, jednak na jego dworze najbar-
dziej rozpowszechniony był język polski. Z mał-
żeństwa ze zmarłą w 1601 r. Elżbietą kurlandzką 
Adam Wacław doczekał się trzech synów i dwóch 
córek. Byli to zmarli w dzieciństwie Adam Go-
tard i Chrystian Adam, następca na cieszyńskim 
tronie Fryderyk Wilhelm (1601-1625), Anna Sydo-
nia (1598-1619) wydana mąż za Jakuba Hanniba-
la II z hrabiów Hohenems oraz Elżbieta Lukrecja 
(1599-1653)), ostatnia księżna cieszyńska, wydana 
za mąż za Gundakera von Liechtestein. Ze związku 
pozamałżeńskiego Adam Wacław posiadał rów-
nież syna Wacława Gotfryda, późniejszego barona 
Hohenstein. Adam Wacław zmarł 13 lipca 1617 r. 
na przedmieściach Cieszyna (w Brandysie) i został 
pochowany w kościele dominikańskim w Cieszy-
nie. W roku następnym Adam Bysiński z Bysiny, 
dziedzic Iłownicy, oskarżył o otrucie Adama Wa-
cława trzech przedstawicieli cieszyńskiej szlachty: 
Erazma Rudzkiego z Rudz, marszałka i kanclerza 
ziemskiego, Wacława Pelhrzima, sędziego ziem-
skiego, i Piotra Gureckiego z Kornic na Jaworzu. 
W grudniu 1622 r. obie strony zawarły ugodę,  
a Bysiński odwołał zarzuty.

75 lat temu
Jak ustalono praw-

dopodobnie 7 sierp-
nia 1942 r. zginął dr 
med. Janusz Korczak, 
z zamiłowania wy-
chowawca dzieci, 
założyciel żydow-
skiego Domu Sierot 
i sierocińca dla dzieci 
polskich Nasz Dom, 
wykładowca  w Insty-
tucie Pedagogiki Spe-
cjalnej, autor wielu 
prac i powiastek. Zna-
ny był również jako 
„Stary Doktor”. Był lekarzem i pedagogiem, 
jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk 
Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r.  
w Warszawie. Roku urodzenia nie można już teraz 
ustalić. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata 
pochodzenia żydowskiego, która od dawna wro-
sła w polską kulturę i tradycję. Całe życie Korczaka 
związane było z Warszawą. Gdy Henryk miał lat 
18, wydarzyła się rodzinna tragedia. Śmierć ukocha-
nego ojca zrujnowała materialnie rodzinę. Ciężar 
jej utrzymania spadł na barki Henryka, studenta 

medycyny. Sytuacja ta zmuszała go do udzielania 
korepetycji leniwym dzieciom bogatych rodziców. 
Już w tym czasie zaczynał interesować się psychiką 
i warunkami życiowymi dzieci biednych. Był czę-
stym gościem robotniczych dzielnic Powiśla, Solca, 
Woli i Starówki. Starał się pomóc najbiedniejszym. 
Chodził po domach, opowiadał baśnie, w wieczór 
wigilijny był św. Mikołajem roznoszącym groszo-
we podarki, pomagał w nauce. Wkrótce podjął 
działalność społeczną w Warszawskim Towarzy-
stwie Dobroczynności. Janusz Korczak uczył także 
ubogie dzieci. W 1903 r. Korczak po skończeniu me-
dycyny na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął 
pracę jako lekarz-pediatra w szpitalu dziecięcym 
w Warszawie. Swą wiedzę pogłębiał w klinikach 
Berlina, Londynu i Paryża. W 1905 r. musiał wyje-
chać na wojnę rosyjsko-japońską jako lekarz woj-
skowy. Po wojnie wrócił do swego szpitala. Pra-
cował znowu wśród małych pacjentów, biednych 
i bogatych. Nie chciał zrobić kariery w praktyce 
prywatnej, ale zapragnął być lekarzem i wycho-
wawcą dzieci. Miał około 30 lat, gdy ostatecznie 
zrezygnował z założenia własnej rodziny. Korczak 
przyłączył się do działalności Towarzystwa „Pomoc 
dla Sierot”. Włączył się do starań o budowę domu, 
przystosowanego do potrzeb sierocińca. Do nowe-
go budynku przy ulicy Krochmalnej 92 przeniesiono 
dzieci w 1912 r. ze starego poklasztornego budynku 
przy ulicy Franciszkańskiej. Korczak objął funkcję 
dyrektora Domu Sierot i stał się jego mieszkań-
cem, zajmując izbę na poddaszu nad dziecięcymi 
sypialniami. Swą samotność związał z najbardziej 
osamotnionymi dziećmi, z sierotami. Miał wtedy 
34 lata. Dom Sierot stał się warsztatem samodziel-
nej pracy i badań Korczaka. Tam wypracował swój 
system wychowawczy, a wieczorami i nocami pisał 
dzieła pedagogiczne i powieści. Po odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę Janusz Korczak wspólnie  
z Marią Falską zorganizował zakład opiekuńczy 
dla dzieci i sierot z ubogich przedmieść Warszawy, 
dla dzieci działaczy robotniczych aresztowanych, 
więzionych i prześladowanych. W okresie mię-
dzywojennym współpracował z Polskim Radiem,  
w którym (pod pseudonimem Stary Doktor) był 
jedną z najbardziej znanych osób w Polsce. Przez 
radio wygłaszał pogadanki o wychowaniu, któ-
rych słuchano całymi rodzinami. Wybuch wojny 
z hitlerowskimi Niemcami we wrześniu 1939r. dla 
Korczaka znów oznaczał służbę sanitarną w wojsku. 
Nie został zmobilizowany, bo miał wtedy już prze-
szło sześćdziesiąt lat. Z dużą ofiarnością włączył się 
jednak do cywilnej obrony Warszawy. Opatrywał 
rannych, przygarniał zagubione w czasie działań 
wojennych dzieci, chronił Dom Sierot. Przemawiał 
do dzieci przez radio, udzielając rad i wskazówek, 
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jak mają zachować się w tych trudnych dniach. Nie 
zdjął munduru w okupowanej Warszawie. Nie za-
łożył także opaski z gwiazdą Syjonu, którą hitle-
rowcy kazali nosić na rękawie wszystkim osobom 
pochodzenia żydowskiego. Został aresztowany  
i uwięziony. Jego byli wychowankowie po kilku 
miesiącach wykupili go za uskładane pieniądze. 
Gdy na rozkaz okupanta utworzono w Warszawie 
getto, przesiedlano Dom Sierot do coraz mniej-
szych lokali na Chłodną, później na Śliską. Życie  
w getcie to prawie dwa lata rozpaczliwych wy-
siłków wycieńczonego i schorowanego Korczaka 
o zdobywanie dla 200 wychowanków żywności, 
opału, leków itp. W lutym 1942r. Korczak podjął 
decyzję objęcia pracy wychowawcy w domu pod-
rzutków na ul. Dzielnej, bo chciał ratować dzieci, 
krzywdzone tam przez personel getta. Przyjaciele  
z „aryjskiej” strony wielokrotnie podejmowali 
próby wyprowadzenia Korczaka z getta, zapewnia-
li bezpieczne schronienie. Nie można było jednak 
ocalić setek dzieci, więc Korczak heroicznie odma-
wiał skorzystania z szansy ucieczki, nie zgadzał 
się na opuszczenie swych podopiecznych. Swój 
wstrząsający pamiętnik pisał nocami od maja do 
4 sierpnia 1942r. Na dacie tej zapiski się urywają. 
W hitlerowskiej straszliwej akcji likwidacji getta, 
rozpoczętej 22 lipca 1942r. z placu przeładunkowe-
go Umschlagplatz na Stawkach odchodziły wa-
gonami bydlęcymi transporty Żydów kierowane 
do komór gazowych obozu zagłady w Treblince.  
W dniach od 5 do 8 sierpnia szły transporty dzie-
cięce. Około czterech tysięcy dzieci z wszystkich 
sierocińców wraz z wychowawcami. Wśród nich 
Korczakowskie dzieci ze swym zielonym sztanda-
rem nadziei oraz Janusz Korczak, niosąc najmłod-
sze dziecko na ręku. Wraz z dziećmi zginął strasz-
liwą śmiercią. Stał się symbolem męczeństwa 
tysięcy bezimiennych ofiar obozów zagłady. Do 
najbardziej znanych jego prac należą: Dzieci ulicy, 
1901; Koszałki opałki, Warszawa 1905; Dziecko sa-
lonu, Warszawa 1906; Szkoła życia, 1908; Mośki, 
Joski i Srule,1910; Józki, Jaśki i Franki, 1911; Sława 
(opowiadania), 1912; Bobo,1914; Momenty wycho-
wawcze, 1919; Jak kochać dziecko, t. 1, 1920, t. 2,1921;  
O gazetce szkolnej, 1921; Sam na sam z Bogiem (Mo-
dlitwy ludzi, którzy się nie modlą), 1922; Rozprawa 
o fizycznym wychowaniu dzieci,1922; Kiedy znów 
będę mały, 1925; Bankructwo małego Dżeka, 1926; 
Bezwstydnie krótkie, 1926, Król Maciuś Pierwszy, 
1928; Prawo dziecka do szacunku,1929; Prawidła 
życia, 1930; Senat szaleńców,1930; Król Maciuś 
na wyspie bezludnej, 1931; Kajtuś Czarodziej, 1934; 
Uparty chłopiec (O Ludwiku Pasteurze), 1938; Lu-
dzie są dobrzy, 1938; Trzy wyprawy Herszka, 1938; 
Refleksje, 1938; Pedagogika żartobliwa”, 1939.

150 lat temu
4 września 1867 r. urodził się ks. Jerzy Kubaczka, wi-
kariusz we Lwowie, pastor w Błędowicach, potem 
II proboszcz w Cieszynie, sygnatariusz deklaracji 
podporządkowania Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego na Śląsku Cieszyńskim Konsystorzowi 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.

550 lat temu 
28 października 
1467 urodził się 
Erazm z Rotterda-
mu, filozof i refor-
mator holenderski, 
główny humanista 
odrodzenia, edytor 
pism ojców Ko-
ścioła, przygotował 
pierwsze krytyczne 
greckie wydanie 
Nowego Testamen-
tu, autor wielu roz-
praw i pism postu-
lujących reformy 
obyczajów i dok-
tryny Kościoła (m. 
in. „Pochwała głu-
poty”). Właściwie 
nazywał się Geert 
Geerts [Gerhard Gerhardson], po zlatynizowaniu 
Desiderius Erasmus Roterodamus. 
Urodzony w Rotterdamie, w ówczesnym hrab-
stwie Holandia. Był nieślubnym synem Rogera 
Gerarda, który później został katolickim księdzem 
i Margaret, córki lekarza z Zevembergu. Wcześnie 
osierocony, w 1487 wstąpił do klasztoru augu-
stianów, gdzie przebywał pięć lat. W 1492 przyjął 
święcenia kapłańskie. Następnie za pozwoleniem 
władz duchownych opuścił klasztor i został sekre-
tarzem biskupa Henryka von Bergen w Cambrai. 
W 1495 wyjechał do Paryża, później do Anglii, 
gdzie zawarł przyjaźń z Tomaszem Morusem oraz 
interpretatorem Biblii, Johnem Coletem. W 1506 
uzyskał doktorat z teologii w Turynie. Erazm nie 
sprawował swego kapłańskiego urzędu, wcześnie 
zrzucił szaty zakonne i kapłańskie. Dopiero 24 lata 
po tym fakcie wniósł prośbę o papieską dyspensę. 
Jeszcze przed wystąpieniem Lutra głosił poglądy 
zbliżone do reformacyjnych. Szydził ze średnio-
wiecznej pobożności, ze średniowiecznych podręcz-
ników, na których kształcili się duchowni. Pragnął 
wydać własny przekład Nowego Testamentu na 
łacinę, jednak nie mógł znaleźć wydawcy. Przy-
gotował więc Nowy Testament grecko-łaciński 
(tekst łaciński to jego własny przekład). Wydanie 
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to wzbudziło zainteresowanie prawdami wiary 
pierwotnego Kościoła i przyczyniło się do zakwe-
stionowania wielu katolickich doktryn, przez co 
wywołało szerokie kontrowersje. Utorowało tak-
że drogę do przekładów Biblii na języki narodo-
we. Jednym z nich był niemiecki przekład Nowe-
go Testamentu przygotowany przez Marcina Lutra. 
Erazm zachęcał osoby świeckie do czytania Pi-
sma Świętego i popierał działalność Reformatora.  
W liście do elektora saskiego Fryderyka Mądrego 
pisał, że „grzechem” Lutra jest to, że „naruszył tiarę 
papieża i brzuchy mnichów”, a w liście do papieża 
Leona X nazwał go „potężną trąbą ewangelii praw-
dy”. W późniejszym czasie poróżnił się z Lutrem w 
kwestii wolnej woli człowieka, pozostał jednak 
zwolennikiem reform w Kościele oraz nawoływał 
do powrotu do nauki Chrystusa. Z powodu swo-
ich poglądów naraził się na ostrą krytykę władz 
hierarchii kościelnej. W wielu miejscach Europy 
zwalczano rozpowszechnianie jego dzieł, palono je 
na stosie, jego samego zaś oskarżano o herezję (na 
jego pogrzebie nie zjawił się żaden katolicki du-
chowny). Papież Paweł IV w 1559 zaliczył wszyst-
kie jego dzieła do pierwszej kategorii ksiąg zakaza-
nych. Sankcje te zostały kilka lat później częściowo 
złagodzone przez Sobór Trydencki, nadal jednak 
większość z tych dzieł podlegała mniej lub bardziej 
restrykcyjnej cenzurze. Jednak nie wszyscy hierar-
chowie byli mu nieprzychylni. Do jego przyjaciół 
zaliczał się m.in. kardynał Jan Fisher. Papież Paweł 
III (1534–1549) w 1535 roku proponował mu nawet 
kapelusz kardynalski. Erazm odmówił przyjęcia tej 
nominacji z uwagi na zły stan zdrowia. W swoich 
dziełach krytykował przywary społeczne, takie jak 
przekupstwo, hipokryzja, rozwiązłe obyczaje kleru. 
Najsławniejsza jego rozprawa „Pochwała głupoty” 
jest satyrą na ówczesne społeczeństwo. Był twórcą 
irenizmu. Jako przeciwnik scholastyki, krytykował 
ją za odejście od ewangelicznej prostoty i sprowa-
dzenie orędzia Chrystusa do akademickich dysput. 
W 1516 opracował pierwsze greckie wydanie No-
wego Testamentu. Namawiał, aby Biblia była czy-
tana przez osoby świeckie w języku narodowym. 
Opublikował krytyczne wydania dzieł takich kla-
syków jak Arystoteles, Cyceron, Seneka, a także Oj-
ców Kościoła: Ambrożego, Orygenesa i Augustyna. 
Poglądy pedagogiczne Erazma charakteryzują się 
ciepłem i serdecznością względem dzieci i mło-
dzieży. Sprzeciwiał się szkole takiej, jaka istniała, 
zwłaszcza surowemu traktowaniu uczniów przez 
nauczycieli. Nie podobały mu się również treści  
i metody nauki szkolnej. Uważał, że nauka w szko-
le ma być przyjemna dla dziecka, sprawiać radość, 
pociągać. Przekonywał, że kształcenie powinno 
opierać się na językach klasycznych – łacinie i gre-

ce, a historia, geografia i matematyka powinny 
pełnić rolę służebną w stosunku do literatury. Je-
śli chodzi o metodę nauki, Erazm zalecał m.in. De 
ratione studii – umieszczanie greckich i łacińskich 
sentencji w widocznych miejscach domu (w tym 
na ścianach), tak, aby ciągle czytane przez uczące-
go się, wspomagały naukę i koncentrację. Przed 
śmiercią jego bogatą bibliotekę zakupił Jan Łaski 
znany reformator Rzeczpospolitej. Zmarł 12 lipca 
1536 r. w Bazylei. 

125 lat temu
11 sierpnia 1892 r. w 

Błoniu znajdującym się 
wówczas na terenie zabo-
ru rosyjskiego, urodził się 
Władysław Albert An-
ders, gen. dywizji Polskich 
Sił Zbrojnych a następnie ich 
Naczelny Wódz (1944-1945 i 
1946-1954), następca prezy-
denta RP na uchodźctwie 
(1950-1954), w 1954 miano-
wany przez władze emigra-
cyjne generałem broni. 

Pochodził ze spolonizowanej rodziny zakorze-
nionej silnie w tradycji luterańskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej pozostał 
na emigracji, czynnie uczestnicząc w działaniach 
politycznych polskiego wychodźstwa. 26 września 
1946 Prezydent RP mianował go Generalnym In-
spektorem Sił Zbrojnych i Naczelnym Wodzem.

26 września 1946 Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej, na podstawie ustawy z 1920 o oby-
watelstwie Państwa Polskiego, pozbawił Ander-
sa obywatelstwa polskiego i stopnia generała 
w związku z „przyjęciem bez zgody właściwych 
władz polskich, urzędu publicznego w państwie 
obcym”.

15 marca 1989 rząd PRL premiera Mieczysława 
Rakowskiego uchylił uchwałę pozbawiającą An-
dersa obywatelstwa. Od 14 października 1949 do 
śmierci Anders był przewodniczącym Głównej Ko-
misji Skarbu Narodowego. Od 1954 był członkiem 
Rady Trzech.

Do końca życia pozostał na emigracji, zmarł do-
kładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino 
12 maja 1970 r. w Londynie. Zgod-
nie ze swoją wolą został pocho-
wany wśród swoich żołnierzy na 
Polskim Cmentarzu Wojennym na 
Monte Casino we Włoszech.
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