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Czasy ludzie wydarzenia
50 lat temu

w Memphis 4 kwietnia 
1968 roku zginął Martin 
Luther King, bojownik 
o równouprawnienie 
czarnoskórych Amery-
kanów w USA. Urodził 
się 15 stycznia 1929 roku  
w Atlancie w stanie Geo-
rgia.  Był absolwentem 
prywatnego college’u 
Morehouse, gdzie studiował socjologię. Kolej-
nym krokiem były studia teologiczne w Che-
ster w stanie Pensylwania. W roku 1953 Martin 
pojął za żonę Corettę Scott. Małżeństwo do-
czekało się czwórki dzieci. Rok później King zo-
stał ordynowany na pastora zboru baptystów  
w miejscowości Montgomery w stanie Ala-
bama. Rok 1955 przyniósł mu tytuł dokto-
ra teologii. Od roku 1955 Martin Luther King 
angażował się w walki z segregacją rasową  
w Montgomery. Sam był Murzynem i na wła-
snej skórze odczuł skutki podziałów rasowych. 
Był bojownikiem o równouprawnienie i prawa 
obywatelskie dla ludzi wszystkich ras. To dzię-
ki jego inicjatywom czarnoskórzy studenci mo-
gli zajmować w lokalach publicznych miejsca, 
które przeznaczone były wyłącznie dla białych. 
Nie zgadzał się na tworzenie gett mieszkanio-
wych, dyskryminację w szkołach oraz środkach 
transportu miejskiego. Sprzeciwiał się działal-
ności Ku-Klux-Klanu, czyli organizacji, która 
była nielegalna, ale działała za przyzwoleniem 
białych Amerykanów, a brutalnie traktowano 
czarnych. King nie chciał działać gwałtem. Jego 
wzorem postępowania był Mahatma Gandhi  
i jego idea walki bez przemocy oraz cywilizacji 
bez posłuszeństwa. Sławnym uczyniło pastora 
wywalczenie dla czarnoskórych możliwości ko-
rzystania z tych samych środków komunikacji, 
co biali. W roku 1957 założył Kongregację Chrze-
ścijańską Przywódców Południa. W roku 1963 
stanął na czele największej w historii USA de-
monstracji na rzecz pełni praw obywatelskich 
Murzynów, czyli marszu na Waszyngton, a póź-
niej pokojowy przemarsz pod Muzeum Lincol-

na w stolicy. Martin Luther King w roku 1964 
wielokrotnie protestował przeciwko wojnie 
w Wietnamie. W tym roku również otrzymał 
pokojową Nagrodę Nobla. Oprócz działalno-
ści na rzecz Murzynów Martin był świetnym 
kaznodzieją, który porywał swymi kazaniami. 
Ideami pokojowymi zaraził wielu obywateli 
Stanów Zjednoczonych, w tym białych. Prote-
stował i walczył z przemocą w kraju, zwłasz-
cza po śmierci prezydenta Kennedy’ego. King 
został zamordowany przez białego rasistę  
w roku 1968. Był autorem wielu publikacji 
m.in. „Strength of Live” oraz „Dlaczego nie mo-
żemy czekać”. 

200 lat temu
12 maja 1818 roku odbyła się uroczystość 

poświęcenia kamienia węgielnego pod budo-
wę kolejnego, ostatniego już wg zasad patentu 
tolerancyjnego z 1781 roku, domu modlitwy - 
w Starym Bielsku.

450 lat temu
w szwedzkim mie-

ście Eskilstun 17 maja 
1568 roku urodziła 
się Anna  Wazów-
na, szwedzka królew-
na, siostra Zygmunta 
III Wazy króla Pol-
ski. Była najmłodszą 
córką Jana III Wazy  
i Katarzyny Jagiellon-
ki, dorastającą w po-
czątkach swojego życia  
w Szwecji. Matka sta-
rała się wychować ją 
po katolicku, ale Anna około roku 1580 prze-
szła na luteranizm. Uzyskała staranne wy-
kształcenie. Po śmierci matki w 1583 była dla 
brata Zygmunta najbliższą osobą. Kiedy został 
on wybrany królem Polski, w 1587 roku przyje-
chała wraz z nim. Po dwóch latach, w roku 1589 
wróciła do Szwecji ze względu na niechęć pol-
skiego dworu, na którym uważano, że ma zbyt 
duży wpływ na króla. Ponownie przyjechała 
do Polski w 1592, a od 1598 została w niej na 
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stałe. Była zdolniejsza od brata, który bardzo 
liczył się z jej zdaniem. Ze względu na konflik-
ty religijne nie mogła przebywać na królew-
skim dworze. W 1604 roku otrzymała staro-
stwo w Brodnicy, a w 1611 w Golubiu, gdzie 
przebudowała dawny gotycki zamek na swoją 
rezydencję. W ciągu swego pobytu w Polsce 
sprawowała mecenat nad wieloma artystami. 
Interesowała ją religia i botanika, prowadziła 
korespondencję z uczonymi. Profesor Akade-
mii Krakowskiej Szymon Syreniusz zadedy-
kował jej pierwszy polski zielnik, który po-
wstał w 1613 przy finansowym wsparciu Anny 
Wazówny. Anna Wazówna zmarła w 1625 na 
zamku w Brodnicy i jako członkini rodziny 
królewskiej powinna spocząć w katedrze wa-
welskiej. Nie było to jednak możliwe z powo-
du papieskiego zakazu chowania protestantów 
na poświęconych katolickich cmentarzach. Jej 
ciało przez kilka lat przechowywano w jednym 
z pomieszczeń na zamku w Brodnicy. Dopie-
ro w 1636 jej bratanek, król Polski Władysław 
IV Waza zdecydował o pochowaniu jej w po-
bliskim Toruniu, w specjalnie dobudowanym  
w roku 1626 w tym celu barokowym mau-
zoleum przy kościele NMP. Mauzoleum ma 
formę półkolistej absydy, do której prowadzi 
barokowy portal, i mieści nagrobek w formie 
cokołu, na którym wspiera się otwarty sarko-
fag z umieszczoną na nim leżącą postacią kró-
lewny, wyrzeźbioną w alabastrze. W latach 90. 
XX wieku w Toruniu naukowcy z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika przeprowadzili prace 
konserwacyjne mauzoleum. Przy okazji ekshu-
mowano i zbadano szczątki królewny. Potwier-
dzono autentyczność zachowanych pozosta-
łości. W 1995 odbył się jej powtórny pogrzeb, 
który miał już charakter ekumeniczny.  

400 lat temu
23 maja 1618 r. na zamku praskim miała 

miejsce tzw. defenestracja, tj. wyrzucenie przez 
okno dwóch namiestników cesarza Macieja 
oraz ich sekretarza przez protestanckich repre-
zentantów stanów szlachty czeskiej. Powodem 
była kategoryczna odmowa posłuszeństwa 
cesarzowi za systematyczne łamanie praw 
danych protestantom czeskim w tzw. Liście 
Majestatycznym z 9 lipca 1609 roku, gwaran-
tującym im wolność wyznania w Czechach  

i na Śląsku. Pomimo upadku z wysokości kil-
kunastu metrów urzędnikom nic się nie stało 
(katolicy uznali to za cud). Wyrzuceni zostali 
z sali jadalnej i podobno uratowała ich góra 
naturalnego kompostu powstała z resztek je-
dzenia wyrzucanych przez to okno po ucztach 
oraz innych nieczystości. Wydarzenie to spo-
wodowało ostrą reakcję cesarza, który, krwa-
wo rozprawiając się z buntownikami, rozpalił 
tzw. wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). 

75 lat temu
w Wałbrzychu 29 czerw-

ca 1943 roku zmarła wielka 
filantropka i pacyfistka, na-
jurodziwsza dama w ówcze-
snej Europie, Maria Teresa 
Olivia Cornvallis-West 
księżna Daisy Hochberg 
von Pless, baronowa na 
Książu, hrabina von Ho-
chberg, żona księcia psz-
czyńskiego Henryka XV v. 
Pless. Urodziła się 28 czerw-
ca 1873 r. w zamku Ruthin  
w hrabstwie Denbighshire w Walii. Arystokrat-
ka angielska, pani na zamku Książ w Wałbrzy-
chu oraz zamku w Pszczynie. Była autorką po-
czytnych pamiętników.

400 lat temu
W Gubinie 1 czerwca 1618 r. urodził się Jan 

Frank (Johann Wolfgang Franck) poeta, pie-
śniarz, burmistrz Gubina i adwokat. Jan Frank 
był autorem 110 pieśni, które potwierdzają jego 
głęboką wewnętrzną radość z więzi z Jezusem. 
Jeden z piękniejszych motywów muzycznych 
Jana Sebastiana Bacha stał się osnową pieśni 
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chóralnej do słów Jana Franka pt. „Jezu ma 
radości”. Obok pracy publicznej zajął się sztuką 
pisania poezji i prozy. Jest autorem takich pie-
śni, które znane są z Śpiewnika Ewangelickie-
go jak: Przyjdź o Królu chwały; Panie, ciężko 
przewiniłem. Ciekawostką jest to, że modlitwę 
Pańską Ojcze nasz ułożył w 333 różnych for-
mach wierszowych. Jego pieśni znajdujemy 
w tłumaczeniach w wielu śpiewnikach prote-
stanckich, które chętnie śpiewa się do dziś. 

Sześć lat przed śmiercią Jan Frank został 
wybrany na starostę powiatu gubeńskiego. 
Zmarł w roku 1677.

100 lat temu
w Uppsali 14 lip-

ca 1918 roku urodził 
się wybitny szwedzki 
reżyser filmowy, te-
atralny, telewizyjny i 
radiowy Ernst Ing-
mar Bergman. Był 
synem ewangelickie-
go pastora. Studiował 
literaturę i historię 
sztuki na uniwersy-
tecie w Sztokholmie. 
Swoją karierę rozpo-
czął jako reżyser teatralny. W latach 1944–1946 
był dyrektorem Teatru w Helsingborgu, 1946-
1949 Teatru w Göteborgu, 1952-1958 Teatru  
w Malmö, 1963-1966 Królewskiego Teatru Dra-
matycznego w Sztokholmie. Zadebiutował  
w filmie w latach 40-tych, najpierw jako scena-
rzysta, potem jako reżyser. W latach 50. zaczął 
realizować filmy według własnych scenariuszy. 
Początkowo był bardzo ograniczany przez pro-
ducentów; jego styl i zainteresowania dopiero 
się krystalizowały. Pod koniec lat czterdziestych 
przyjął praktykę przygotowywania przedsta-
wień teatralnych w sezonie zimowym, a krę-
cenia filmów w letnim, stąd zapewne częsty 
motyw krótkiego, północnego lata w jego fil-
mach. W okresie dyrekcji w Malmö uformowa-
ła się grupa aktorów, z którymi współpracował 
zarówno w teatrze, jak i na planie filmowym.  
W jego twórczości scenicznej wyodrębnić można 
kilka kręgów tematycznych i związanych z nimi 
preferencji repertuarowych, a więc autorów  
i sztuki, do których powracał po wielokroć. 

Szczególnie chętnie inscenizował dramaty Hen-
ryka Ibsena, a zwłaszcza te poświęcone pro-
blematyce kobiecej psychologii. Jego reżyse-
ria teatralna odznaczała się przywiązywaniem 
szczególnej wagi do pracy z aktorem oraz dba-
łością o dopracowanie scenicznych detali. Mo-
tywy przemocy i okrucieństwa wojny obecne 
były zarówno w inscenizacjach teatralnych, jak  
i niektórych filmach. Sukcesy filmów na festiwa-
lach filmowych w Cannes i w Berlinie w latach 
1956 i 1957 poprawiły jego pozycję i pozwoliły 
na twórczą swobodę. Zrealizował ponad 40 fil-
mów, 140 przedstawień teatralnych, kilkanaście 
spektakli telewizyjnych; napisał kilkanaście sce-
nariuszy dla innych reżyserów. Jest czołowym 
przedstawicielem tzw. kina autorskiego. Z okazji 
50-lecia Festiwalu w Cannes ówczesny dyrek-
tor tegoż festiwalu poprosił wszystkich żyjących 
laureatów Złotej Palmy o wybranie laureata 
Palmy Palm, największego ich zdaniem żyjące-
go filmowca. Wybór padł na Bergmana. Zmarł 
30 lipca 2007 roku na wyspie Fårö. 

125 lat temu
w Kostkowicach k. Cie-

szyna 11 sierpnia 1893 roku 
urodził się Jan Wowra 
nauczyciel, dyrygent, or-
ganista, działacz Macierzy. 
Był synem Jana i Ma-
rii z d. Fójcik. Po nauce  
w szkole ludowej a po-
tem w szkole wydziałowej  
w Skoczowie, podjął stu-
dia w Seminarium Nauczy-
cielskim w Cieszynie – Bobrku, które ukończył  
w 1913 roku, zdobywając kwalifikacje zawo-
dowe, a także ukształtowanie profilu narodo-
wościowego i wyznaniowego. Pierwszą swą 
pracę zawodową rozpoczął w Bąkowie (1913) 
a następnie w szkole w Ochabach (1914-1915). 
Od 15.09.1915 roku objął posadę nauczycielską 
w szkole publicznej w Jaworzu Dolnym, naj-
pierw pod kierownictwem Józefa Jaworskiego 
(do 1920), potem pod kierownictwem Jerzego 
Kaszpera (1920-1933) a następnie pod kierow-
nictwem Pawła Kantora (1933-1939). Jeszcze  
w czasie I wojny światowej zaciągnął się do ar-
mii austriackiej w Serbii, skąd powrócił w 1918 
roku do Jaworza. Nauczał języka polskiego, hi-
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storii, geografii i śpiewu, w czym był nauczy-
cielem wymagającym, zarówno od uczniów jak 
i od siebie, co poświadcza jego troska o zdy-
scyplinowanie w nauce, ale też towarzyszenie 
swoim uczniom w przygotowaniu do szkół 
ponadpodstawowych, jako też młodym na-
uczycielom w początkach ich pracy, a osobiście  
w sumiennym przygotowaniu się do lekcji. 
Sam rozwija swoje zawodowe kwalifikacje, 
włada językiem angielskim, niemieckim, fran-
cuskim i serbskim. Od 1925 r. jest członkiem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku. 
W 1932 roku tworzy Ognisko ZNP w Jaworzu 
(dla okolicznych szkół Jaworza, Jasienicy, Wa-
pienicy, Międzyrzecza, Świętoszówki, Grodźca, 
Rudzicy i Roztropic) i jest prezesem tego ogni-
ska do roku 1939. Tworzy bibliotekę pedagogicz-
ną, kasę zapomogową i organizuje spotkania 
samokształceniowe. Włącza się w nurt działal-
ności Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskie-
go, powstałej w Jaworzu w roku 1923 i wraz  
z innymi nauczycielami (Pawłem Kantorem, 
Karolem Kornasem i Henrykiem Lorencem) 
jest członkiem sekcji odczytowej. Zostaje człon-
kiem Zarządu M.Z.C. (1928) i inicjuje powsta-
nie kół Macierzy w Jaworzu Średnim i Jaworzu 
Nałężu. Działa w kółku amatorskim, orkiestrze 
salonowej, chórze, Lidze Morskiej i Kolonialnej, 
LOP, organizacji „Siła”; udziela się w turysty-
ce, powstaniu basenu kąpielowego w Jaworzu 
Górnym, wygłasza referaty (w tym również  
w Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej 
np. 150-lecie kościoła w Jaworzu). W 1921 r. 
(16.07.) zawiera ślub z Herminą Adamiec ur. 
1.11.1894 zm. 30.04.1971, córką nauczyciela ewan-
gelickiej szkoły w Jaworzu Pawła Adamca.  
Z ich małżeństwa urodził się Jan Walter Wo-
wra (mgr ekonomii, żonaty, 2 synów) i Ligia 
Wowra (1927) zamężna, żona Mariana Rapa-
cza, dyr. Zakł. Włókienniczych w Bielsku Białej 
(jeden syn Jerzy). Służbę organisty w Jaworzu 
przejął z wyboru prezbiterstwa w 1920 roku, 
wykonując ją z pasją, prawdziwym talentem  
i oddaniem. Jako organista działał w okresie 
pastoratu ks. Jana Lasoty (do 1932 r.) a następ-
nie ks. Artura Gerwina (do 1939 r.). Był aktywny 
w Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej 
(najpierw Stowarzyszenia Ewangelickich Mę-
żów i Młodzieńców do 1924 r.) prowadząc chór, 
zyskując chórowi i sobie uznanie znawców, 

uczestniczących w organizowanych koncertach, 
i nawiązując kontakt z muzykami i wokalista-
mi zamiejscowymi. Z dniem 26.08.1939 roku 
Jan Wowra wyrwany zostaje ze swojej rodzi-
ny, nauczycielskiej pracy i służby kościelnej – 
organisty i chórmistrza, i wcielony do III Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Bielsku jako pod-
porucznik i wchłonięty w żołnierską dolę kam-
panii wrześniowej wywołanej napaścią hitle-
rowskiej Trzeciej Rzeszy Niemiec z jednej strony 
a niedługo potem napaścią bolszewickiej armii 
Związku Radzieckiego z drugiej strony. Wspól-
na droga z nauczycielem Pawłem Brusem  
z Pruchnej, relacjonowana w tegoż „Kozielskim 
notatniku”, spotkanie pod Tarnopolem z Janem 
Kiszką – jasienickim nauczycielem oraz krótkie 
widzenie się tam ze swym synem Janem Wo-
wrą jun., potem sowiecka niewola, skąd dostał 
się do obozu w Kozielsku, a w lutym 1940 r. 
dociera do rodziny jego ostatnia wiadomość. 
W kwietniu 1940 r. znalazł się w rzędzie tysię-
cy polskich oficerów zamordowanych w Katy-
niu. Masowa mogiła odkryta przez Niemców 
ujawniła po ekshumacji, że wśród nich znalazł 
się ppor. Jan Wowra – odnotowany w „Am-
tliches Material zum Massenmord von Katyn 
(s. 180, poz. 384 Szcześniak Andrzej Leszek – Ka-
tyń. Lista ofiar, Warszawa 1989). Straszna była 
to strata dla rodziny, niepowetowana utrata sił 
twórczych dla zboru i szkoły, najstraszniejszy 
jednak przymus milczenia przez dziesięciolecia, 
mający na celu zabicie pamięci o nikczemnym 
mordzie na tysiącach polskich oficerów. W zbo-
rze pamięć czczono w Wieczorze Wspomnień 
poległych w II wojnie światowej (1985); na-
bożeństwem wspomnieniowym w 50 roczni-
cę ofiar Katynia (30.04.1990) i złożeniem urny  
„z ziemią katyńską” w grobie śp. Herminy Wo-
wrowej, ku pamięci śp. Jan Wowry i drugiej 
urny w murze kościoła Zmartwychwstania 
Pańskiego w Jasienicy ku pamięci kpt Jana Ki-
szki, oraz wspomnieniami na zebraniu PTEw 
w Jaworzu (3.04.2000) i w kwietniowych 
nabożeństwach odprawionych  
w 2010 roku w Wieszczętach  
i Jaworzu. (Wg. ks. R. Janik, Z kart 
przeszłości…., s. 259, 260; Jawo-
rze 2016).

Z różnych źródeł zebrał  
Józef Król


