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Autorska Wystawa Planszo-
wa ks. prof. Tadeusza Fitycha 
pt.: „BOŻE MŁYNY” - KRZYŻE  
I  KAPLICZKI NA POGRANI-
CZU KUDOWSKO-NACHODZ-
KIM”, która miała przed 10 laty  
-  1  maja  2009 rok u swój 
niez wykle starannie prz y-
gotowany wernisaż w ku-
dowskiej Sali Koncertowej,  
od 20 czerwca 2014 roku, a więc 
od już bez mała pięciu lat, jest 
stałą ekspozycją w Muzeum Kul-
tury Ludowej Pogórza Sudeckie-
go w Kudowie - Zdroju. Było to 
możliwe dzięki wspaniałomyśl-
ności jej Autora, Kudowianina od 
2006 r. W efekcie nasza placówka 
otrzymała ramową wersję wysta-
wy BM na zasadzie darowizny, ale 
z zadaniem bycia jej kustoszem 
i kontynuacji komunikowania 
przesłania krzyży i kapliczek 
przydrożnych. Nasza placówka 
muzealna, którą rocznie odwie-
dza ok. 19 tysięcy gości, mieści 
się w obiekcie dawnej kuźni, 
obok której istnieje kapliczka 
pasyjna związana z rodziną by-
łych właścicieli.

Spełniając swój moralny  
i muzealny obowiązek, pragnę 
przypomnieć, że naszą stałą 
ekspozycję stanowi nowocze-
sna synteza przesłania ok. 220 
krzyży i kapliczek przydrożnych 
Obniżenia Kudowskiego, co sta-
nowi ok. 4 procent stanu małej 
architektury sakralnej na całym 
obszarze ziemi kłodzkiej, nie li-
cząc przy tym krzyży powypad-
kowych. Otrzymała ona komu-
nikatywną postać ujętą w ośmiu 
blokach tematycznych. Co więcej, 
posiada dwie naukowe recenzje 
wydawnicze. Na „instrumenta-
rium wystawy składa się m.in.: 
portal internetowy www.boze- 
mlyny.eu, drukowany katalog 
w wersji polskiej i niemieckiej, 
plakaty i foldery, również w ję-
zyku niemieckim oraz płyta CD, 
na której zamieszczono materiały 
edukacyjne dla szkół i uczestni-
ków warsztatów kulturowych, 
prezentacje multimedialne  
i 55 publikacji na temat małej 

architektury sakralnej i kultury 
ziemi kłodzkiej.

Omawiana autorska wystawa 
planszowa ks. prof. Tadeusza Fity-
cha - w nowoczesny, oryginalny, 
systemowy, a przy tym między-
narodowy sposób, włączyła się 
w dotychczasowy stan badań 
i jeszcze bardziej wzmocniła 
symfonię ważkich głosów. Na-
leżą one do znanych i wybitnych 
profesorów, zasłużonych na polu 
etnologii, antropologii oraz kul-
tury ludowej. O polskich krzyżach 
i kapliczkach przydrożnych od 
półwiecza mówią do nas m.in. 
rodzimi profesjonaliści, którzy 
zarazem nie skrywają swego 
zdumienia i zachwytu. Są to tacy 
badacze jak Tadeusz Seweryn 
(1894 - 1975), który już w latach 
50-tych twierdził, że „kapliczki są 
na wsi czymś tak naturalnym,  
że nawet nie docieka się przyczy-
ny ich powstania. Są, gdyż były 
– tak jak drzewa, ziemia i obłoki 
na niebie”; (…) „są modlitwą ludu 
(...) rzezaną w drzewie lub kutą 
w kamieniu: materializacją unie-
sienia serc pobożnych”, w konse-
kwencji są to „perły krajobrazu”. 
Podobnie i profesor Wiktor Zin 
(1925 - 2007) pisał, że kapliczki 
to „akty strzeliste naszego krajo-
brazu”. Obszerniejsza wypowiedź 
znajduje się w albumie „Opowie-
ści o polskich kapliczkach” (1997). 
Profesor Aleksander Jackowski 
(ur. 1920) twierdził, że kaplicz-
ki, krzyże pokutne, drewniane 
krzyże pątnicze i figury przydroż-
ne oraz Nepomuceny i świątki, 
wśród przestrzeni pól i wijących 
się dróg ginących w oddali, są 
nieodłącznym elementem pol-
skiego krajobrazu. Przeciwsta-
wiały się one szarej codzienności, 
„wznosząc się ku niebu jak strze-
liste akty modlitwy, świadectwa 
pobożności ludu, który je stawiał 
w podzięce za doznane łaski,  
na pamiątkę ważnych wydarzeń”. 
Reprezentant Uniwersytetu 
Śląskiego ksiądz profesor Jan 
Górecki wyznał: „Mnie samego 
dodatkowo ujmuje fakt, że krzy-
że, figury i kapliczki przydrożne 

mają wymiar paschalny i są wy-
razem entuzjazmu płynącego  
z wiary chrześcijańskiej” (por. I. 
A. Mateoszkowie, Krzyże, figury 
i kapliczki przydrożne w Rudzie 
Śląskiej, Ruda Śląska 2003, s. 6).

Kuratorem wystawy BM był 
historyk sztuki mgr Marek Stad-
nicki, w tym czasie czynny jako 
dyrektor Muzeum Miejskiego  
w Wałbrzychu. W swym felie-
tonie pt.: „Boże Młyny ks. Prof. 
Tadeusza Fitycha” (zob. „Nie-
dziela” nr 22 (138) 31 maj 2009, 
s. VII), napisanym bezpośrednio  
po obejrzeniu wystawy BM,  
w celny sposób zauważył, że 
Ksiądz Profesor wypracował  
w swym dziele wiele poziomów. 
W konsekwencji, „wystawa pre-

zentuje kilka płaszczyzn od se-
mantycznej do duchowej, które 
w całości dają nam obraz wysiłku 
i tytanicznej wręcz pracy jednego 
człowieka, skumulowanej w owej 
fenomenalnej ekspozycji.

Cóż jest takiego wielkiego – 
można byłoby naiwnie zapy-
tać – w zdjęciach zestawionych  
z mapkami, wykresami i tekstem? 
Można by zadać to pytanie pod 
jednym warunkiem, którym by-
łoby całkowite oderwanie pyta-
jącego od historii i rzeczywisto-
ści. Kotlina Kłodzka od wieków 
budziła wielkie emocje, których 
natężenie zmieniało się wraz  
z falami wędrujących po tych 
ziemiach różnorodnych na-
rodowości i nacji, jednakże 

Marek Biernacki

WYSTAWA „BOŻE MŁYNY” STAŁĄ EKSPOZYCJĄ
KUDOWSKIEGO SKANSENU

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
(Józef Piłsudski).

Plakat do wystawy „Boże Młyny”.
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niezmienna pozostawała tutaj 
wiara, której wyrazem pozostają 
skumulowane w wielkiej liczbie 
sakralne artefakty, od nadrzew-
nych ikon, samotnych figur do 
rozbudowanych rzeźbiarskich 
grup pomieszczonych w ka-
pliczkach, których to naukowej 
semantyki podjął się Ksiądz Pro-
fesor.[…] Synteza wiary i piękna, 
często naiwnego, wydawać by 
się mogło pospolitego, niekiedy 
już okaleczonego przez czas lub 
ludzi, to najpełniejszy wyraz tych 
zawierzonych nadziei, modlitw 
wypowiadanych w skwarny 
dzień, w przerwie żniw, w słocie 
wykopków, zimowych wypraw 
po drewno i wiosennych pod-
orywek. Ciężka mozolna praca, 
„pochwalony Jezus Chrystus” i 
owa przedwieczna odpowiedź 
„na wieki wieków amen” jest 
jednym fundamentem, na który 
spadają niczym zeschnięte liście 
pozdrowienia tych wszystkich 
budowniczych „nowych porząd-
ków”, zamykające się w chwili 
„dobrego dnia”. 

[…] Jak pisze dalej Ksiądz 
Profesor, owe Boże Młyny to 
przede wszystkim nierozerwalne 
sprzężenie dialogu religijnego 
z dialogiem życia codziennego, 
nawiązujące do benedyktyńskiej 
dewizy „ora et labora” – módl się 
i pracuj, czyli w tajemnicy pas-
chalnej – oczyszczaj swoją ludz-
ką działalność i bądź darem dla 
innych. Czy można wyrazić to 
jaśniej? Pewnie nie, ponieważ 
prawda jest jedna i nie ma odpo-
wiedzi, które będą nam pasowały 
w zależności od zmieniających 
się okoliczności czy sprzyjającej 
koniunktury.

Te wszystkie odniesienia 
czytelne są w owych sakral-
nych obiektach prezentowanych  
na wystawie. Nie mamy wrażenia 
jakiejkolwiek przypadkowości 
czy jakiegokolwiek „pójścia  
na skróty”. Dodatkowym atutem 
jest owa – podnoszona przez 
zwiedzających – „czytelność” 
całej niezwykle przemyślanej 
koncepcji. Kapliczki, krzyże, na-
wet nieznane dotychczas, a od-
kryte i opracowane przez księdza 
Tadeusza swego rodzaju „ikono-
stasy”, ukazują nam niezwykła 
dynamikę owego fenomenu, 
który nie zrodził się przecież  
z żadnych nakazów, a jedynie  
z potrzeby wiary […]”.

 Nic więc dziwnego, że ta 
unikatowa w skali Europy wysta-
wa (zob. www.boze-mlyny.eu),  
po niespełna dwóch latach, 

dokładnie w 2011 roku już jako 
rozbudowana, dwujęzyczna wy-
stawa została wyróżniona przez 
Fundację Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Otóż zaliczono ją 
do 20-tu najbardziej reprezen-
tatywnych projektów, spośród 
10 tys. zrealizowanych w okresie 
ostatniego 20 - lecia i zaprezen-
towano w okolicznościowym 
dwujęzycznym katalogu.

W latach 2009 - 2018 wy-
stawa miała 42 stacje w: Polsce, 
Austrii i w Niemczech i ponad 
120 tys. odwiedzin, w tym 
2,5 tys. w Austrii, Niemczech  
i Czechach. Do najważniejszych 
miejsc ekspozycji należy zaliczyć 
m.in. stacje w: Sali Koncertowej 
w Kudowie - Zdroju, w Mię-
dzynarodowym Ośrodku dla 
Porozumienia Europejskiego 
w Krzyżowej k/ Świdnicy , czy 
chociażby na zamku w Żaga-
niu, jak i w barokowym Pałacu 
Łomnica, a także w bibliotekach, 
domach kultury i w instytucjach 
muzealnych w tym w jedynym 
w Polsce Muzeum Architektury 
we Wrocławiu oraz w miejskich 
muzeach w: Świdnicy, Kamiennej 
Górze, Jeleniej Górze, Nowej Soli, 
Lubiniu, w Skansenie Kultury Lu-
dowej w Zielonej Górze – Ochli, 
a z obiektów kościelnych m.in.  
w katedrze świdnickiej, Krze-
szowie, Strzegomiu, Wałbrzy-
chu, Ząbkowicach Śląskich  
i za granicą w najstarszym - za-
chowanym w Europie - kapitula-
rzu cysterskiego opactwa Zwettl, 
erygowanego w. 1138 roku  
w Dolnej Austrii.

Zanim zaproszę Sąsiadów 
z Południa, Kudowian, gości 
naszego miasta i regionu oraz 
kuracjuszy i turystów wraz z ich 
przewodnikami do odwiedzenia 
naszego skansenu w Kudowie – 
Pstrążnej i omawianej ekspozycji, 
pozwolę sobie jeszcze przytoczyć 
kilka cennych eksperckich wypo-
wiedzi. Otóż w kwestii dalszego, 
szerszego i odpowiedzialnego 
wykorzystania tej wystawy na 
rzecz propagowania tożsamości 
ziemi kłodzkiej wypowiedzieli 
się także Czesi. Dyrektor Regio-
nalnego Muzeum w Nachodzie 
PhDr. Václav Sádlo podkreślił fakt 
długiej współpracy z Księdzem 
Profesorem, czego dowodem są 
wspólnie wydane publikacje na-
ukowe. Powiedział też, że ks. prof. 
Fitych wydobywa to co łączy na-
sze oba kraje. Natomiast badając 
dzieje współżycia mieszkańców 
polsko-czeskiego pogranicza, 
zajmuje się nie tylko ludową 

pobożnością i architekturą, ale 
zarazem nawiązuje do twórczości 
czołowych czeskich pisarzy - Bo-
ženy Němcovej i Aloisego Jiráska. 
„Jego obecna wystawa „Boże 
Młyny” jest cennym wkładem  
do opisu dziejów badanego 
regionu.  Zaprezentowane  
na wystawie i w katalogu nowe 
wyniki badań, będziemy mogli 
wykorzystywać w pracach mu-
zealnych dotyczących kultury”. 
Pan Dyrektor Sádlo zaznaczył,  
że obok uczestnictwa na wer-
nisażu wystawy i korzystania  
z konsultacji naukowych Księdza 
Profesora, będzie chciał dopeł-

nić stan badań wystawy poprzez 
nowoczesne opracowanie ekspo-
natów znajdujących się w depo-
zytarzu nachodzkiego muzeum.

Wystawę BM z wiedzi ła  
w kudowskiej Sali koncertowej 
także dr Eva Koudelková – dy-
rektor wydawnictwa „Bor” oraz 
nauczyciel akademicki liberec-
kich wyższych uczelni. W swej 
pisemnej rekomendacji napisała 
m.in., że traktuje wystawę BM 
najpierw „jako wyjątkowo cen-
ne przypomnienie znaczenia 
czesko-kłodzkiego pogranicza, 
które przekracza polityczno-hi-
storyczny wymiar. (…) Każdy kraj 
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ma swoją własną pamięć, którą 
trzeba nieustanie [odnawiać i] 
przypominać. To pomaga na-
wiązywać relacje z regionem,  
w celu określenia jego niepowta-
rzalnej tożsamości. Każde tego 
typu środowisko charakteryzują 
indywidulane i oryginalne rysy 
oraz doświadczenia, które łączą 
się z autentycznością naszego 
życia. Tego rodzaju odniesienie  
do miejsca, w którym żyjemy, 
wiążą się z naszą odpowiedzial-
nością za bogactwo tutejszej 
kultury. Bez wątpienia stano-
wią je obiekty architektoniczne 
wraz z budowlami sakralnymi,  
i to bez względu na ich wielkość 
i znaczenie […]. Najbardziej 
oryginalną cechą regionu, tzw. 
czesko-kłodzkiego pogranicza 
było ignorowanie granic, któ-
re dla dawnych mieszkańców  
i to po obu stronach, były wyłącz-
nie czysto teoretycznymi. Dziś 
jednak nie wystarczy odwoły-
wać się tylko do tej szlachetnej  
i wzajemnej bliskości, ale trze-
ba ją nadal rozwijać i ubogacać. 
Moim zdaniem, jednym z bar-
dziej znaczących przejawów tego 
rodzaju wysiłków, jest właśnie 
autorska wystawa „Boże Młyny” 
ks. prof. Tadeusza Fitycha. Mając 
na uwadze bogatą erudycję Au-
tora oraz fakt tak wielkiej uwa-
gi, jaką wystawa BM wzbudziła 
dotąd u osób zainteresowanych 
historią i kulturą, jestem przeko-
nana, że zasługuje ona na szerszą 
prezentację za pośrednictwem 
kolejnych instalacji w czeskich  
i polskich miastach”.

Ze strony polskiej liczne 
pozytywne opinie formułowa-
li naukowcy, samorządowcy, 
muzealnicy i historycy. W tym 
wieloletni mieszkaniec Kudo-
wy-Zdroju, ceniony pedagog, 
przewodnik sudecki i naukowiec 

– profesor zw. dr hab. Jan Rzoń-
ca. W swej rekomendacji napisał 
m.in: „[…] Jako mieszkaniec Ku-
dowy - Zdroju, historyk, sudecki  
i praski przewodnik turystyczny 
pragnę udzielić rekomendacji 
na rzecz […] wystawy przygo-
towanej przez ks. prof. Tadeusza 
Fitycha pt. „Boże Młyny”. Została 
otwarta 1 maja 2009 r. w Pijalni 
Wód Mineralnych w Kudowie 
Zdroju, po czym była wysta-
wiana w wielu miastach Dolne-
go Śląska, poza jego obszarem, 
jak również i zagranicą […]. Była 
technicznie, wizualnie, logicznie 
i chronologicznie przemyślana. 
Stała się miejscem zadumy nad 
losem przydrożnych kapliczek 
i krzyży, a także świadectwem 
ciągłości wiary i ludowej poboż-
ności na przestrzeni XIX – XX w. 
w tak zwanym „zakątku czeskim”. 
Wystawa stanowi jedno z nielicz-
nych całościowych ilustrowanych 
opracowań ludowej kultury 
religijnej Kudowy - Zdroju i jej 
przyległego rejonu.

Rekomendowana przeze 
mnie wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Kudowy -Zdroju, przebywających 
w niej kuracjuszy, wczasowiczów, 
odwiedzających ją Czechów, jak 
również goszczących tu Niem-
ców. Do wystawy dołączony 
został katalog pt. „Boże Młyny” 
krzyże i kapliczki przydrożne 
na pograniczu kudowsko – na-
chodzkim, który otrzymał bardzo 
dobre recenzje i został wysoko 
oceniony m. in. przez środowisko 
muzealników oraz niemieckich 
specjalistów od małej sakralnej 
architektury.

Biorąc pod uwagę znaczenie 
wystawy w procesie utrwalania 
sakralnych zabytków małej ar-
chitektury oraz propagowania 
dziedzictwa kulturowego Ziemi 

Kłodzkiej i Dolnego Śląska, po-
pieram pomysł ks. prof. Tadeusza 
Fitycha, aby umieścić ją jako stałą 
ekspozycję […]”.

 Kolejną rekomendację  
na rzecz systemowego wyko-
rzystania wyróżnionej wystawy 
„Boże Młyny przesłał zasłużony 
historyk regionalista, Dyrektor 
Muzeum Miejskiego w Nowej 
Soli nad Odrą dr Tomasz Andrze-
jewski. Czytamy w niej: „Muzeum 
Miejskie w Nowej Soli pragnie 
udzielić rekomendacji na rzecz 
wystawy przygotowanej przez  
ks.  prof.  Tadeusza Fitycha  
pt. „Boże Młyny”. Ekspozycja  
w formie wystawy objazdowej 
jest efektem jednego z najcie-
kawszych projektów badawczych 
ostatnich lat na pograniczu pol-
sko-czesko-niemieckim. Stanowi 
niezwykle cenną i bardzo aktu-
alną syntezę przesłania symboli 
religijnych w kulturze ludowej 
XVII-XX w. i to nie tylko dla obsza-
ru ziemi kłodzkiej. Pokazywana  
w wielu miejscowościach regio-
nu, a także zagranicą wystawa 
(w przeciągu 6 lat obejrzało ją 
ponad 110 tys. osób, w trzech 
krajach – w Nowej Soli gościła  
w 2010 r.) cieszyła się dużym za-
interesowaniem i otrzymała bar-
dzo dobre recenzje muzealników. 
Również towarzyszący wystawie 
katalog pt. „Boże Młyny”. Krzyże  
i kapliczki przydrożne na pogra-
niczu kudowsko-nachodzkim  
(na tropach dziedzictwa kulturo-
wego Ziemi Kłodzkiej) otrzymał 
bardzo dobre recenzje i został 
wyróżniony, m.in. przez środo-
wisko niemieckich naukowców.

Mając na uwadze walory  
i znaczenie wystawy w procesie 
utrwalania dziedzictwa kulturo-
wego regionu popieram pomysł 
przyjęcia odstępowanej przez  
ks.  prof.  Tadeusza Fitycha 

wystawy i wykorzystania jej  
w przestrzeni muzealnej na te-
renie miasta Kudowa - Zdrój,  
np. w Muzeum Kultury Ludowej 
Pogórza Sudeckiego”.

Krąg nie tylko miejskich bi-
bliotek i domów kultury goszczą-
cych wystawę BM reprezentuje 
m.in. Pani Danuta Sawicz – Dy-
rektor „Książnicy Karkonoskiej” 
– Jeleniogórskiego Centrum In-
formacji i Edukacji Regionalnej.  
W swym piśmie rekomendacyj-
nym z grudnia 2016 r. napisała: 
„W kwietniu 2010 r. w Galerii Ma-
łych Form w „Książnicy Karkono-
skiej” miała miejsce niezwykła 
wystawa „Boże Młyny” – krzyże 
i kapliczki przydrożne na pogra-
niczu kudowsko-nachodzkim”. 
Wystawa prezentowała fotogra-
fie, mapy, świadectwa i syntezy 
historyczno-kulturowe ponad 
200 obiektów małej architektu-
ry sakralnej w naszym regionie. 
Wystawa była prezentowana 
wcześniej w wielu znakomitych 
muzeach i kościołach na Dolnym 
Śląsku.

Pomimo tego, że nie doty-
czyła bezpośrednio Ziemi Jele-
niogórskiej, cieszyła się u nas 
wielkim zainteresowaniem. 
Odwiedzający wyrażali żal,  
że równie piękna Ziemia Jelenio-
górska i Karkonosze nie docze-
kały się podobnego opracowa-
nia. Jej autor ksiądz prof. dr hab. 
Tadeusz Fitych wybrał jednak 
ziemię kłodzką za przedmiot 
swoich badań naukowych. Wy-
stawa, jak i doskonały Katalog, 
jest wspaniałym źródłem wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym ziemi 
kłodzkiej. Stała Ekspozycja […] 
umożliwiłaby poznanie wspania-
łych pomników małej architektu-
ry sakralnej, będących ważnymi 
pomnikami wiary, mieszkańcom 
miasta i turystom”.
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Zwieńczeniem tego fo-
rum opinii niechaj będzie wy-
powiedź byłego Prezydenta 
Miasta Świdnicy, a obecnie 
posła na sejm RP VIII kadencji  
mgr inż. Wojciecha Murdzka.  
W sw ym l iśc ie  rekomen-
dac yjnym stwierdzi ł  jed-
noznacznie: „Znana jest mi 
dziesięcioletnia, niezwykle 
dynamiczna – i pod wieloma 
względami – nowatorska, tak 
praca naukowo-badawcza,  
jak i twórczość artystyczno-
-popularyzacyjna na rzecz kul-
turowo-historycznej tożsamości 
ziemi kłodzkiej, zwłaszcza miasta 
Kudowy - Zdroju i diecezji świd-
nickiej. Obfituje ona w ponad  
1 6 0  p u b l i k a c j i ,  w  t y m  
ok. 40 na temat małej archi-
tektury sakralnej, 4 książki  
i trzy wersje unikatowej w ska-
li Europy wystawy „Boże Mły-
ny”. Co ciekawe, zauważonej 
i jak dotychczas wyróżnionej 
jedynie w RFN (zaliczono ją  
do 20 najwybitniejszych pro-
jektów, i to w kategorii eku-
menicznej(!), spośród 10 tys. 
dzieł i inicjatyw zrealizowanych  
w ramach FWPN) […].

Nie jest więc niczym dziw-
nym i zaskakującym, że trzy 
wersje wystawy BM i GM autor-
stwa ks. prof. Tadeusza Fitycha 
były prezentowane w latach 
2009-2016 i stały się jednym  
z najważniejszych wydarzeń  
na polsko-czeskim i niemieckim 
pograniczu. Niezwykle pozy-
tywne opinie formułowali mu-
zealnicy i dyrektorzy placówek 
kulturalnych na 42 ich dotych-
czasowych stacjach (i to aż w 
trzech krajach), jak i liczne osoby 
spośród 110 tys., które ją odwie-
dziły. W opinii muzealników wy-
stawa BM zasługiwała na tytuł 
najlepiej, tzn. wszechstronnie i 
profesjonalnie przygotowanej 
wystawy roku. 2009.

Mam satysfakcję, że w okre-
sie pełnienia przeze mnie funkcji 
prezydenta miasta wystawa BM 
mogła być wystawiana i uroczy-
ście otwierana w Świdnicy. Re-
komendowałem także projekt 
zmierzający do wytworzenie jej 
czeskiej wersji (niestety przy ów-
czesnych tendencjach w MSZ, 
nie otrzymał on należytego 
wsparcia). Aktualnie jako Poseł 
RP popieram zarówno racjonal-
ne wykorzystanie każdej z trzech 
wersji wystawy BM (m.in. w Ku-
dowie - Zdroju, Kłodzku i Świd-
nicy, czy też innych placówkach 
świeckich i kościelnych Dolnego 

Śląska), jak też należyte docenie-
nie oraz uhonorowanie pełnego 
pasji, umiłowania swej małej oj-
czyzny oraz obywatelskiego za-
angażowania ks. prof. Tadeusza 
Fitycha na rzecz nowatorskiego 
opracowywania dziejów i tożsa-
mości ziemi kłodzkiej.

Nadmieniam, że pozostawie-
nie Autora w/w wystaw (których 
wartość materialna zaledwie 
jednej wersji przekracza kwotę 
60 tys. zł!) samemu sobie i do-
puszczenie do stanu, aby na tych 
dziełach osiadła gruba warstwa 
kurzu, byłoby marnotrawstwem 
cennego dorobku kulturalnego. 
Spowodowałoby to zniszczenie 
bezcennego instrumentu służą-
cego zarówno edukacji na rzecz 
sacrum, jak i kontynuowania  
w ten sposób promocji miasta 
oraz całej ziemi kłodzkiej. Nie 
wolno pominąć faktu, że cenne – 
i w wersji niemieckiej wyróżnio-
ne już dzieło – stanowi gotowe  
i niezwykle użyteczne narzędzie, 
tak na płaszczyźnie świeckich, 
jak i kościelnych kontaktów 
partnerskich”.

Dyrekcja Muzeum Kultury 
Ludowej Pogórza Sudeckiego 
wyraża ks. prof. Tadeuszowi Fi-
tychowi swoje szczere uznanie 
za gigantyczną pracę badawczą, 
publikacyjną i wystawienniczą, 
ukazującą kulturę ducha daw-
nych i obecnych mieszkańców 
oraz głęboki sens sacrum w kra-
jobrazie naszej małej ojczyzny  
i regionu, jak też za propago-
wanie historii i kultury nasze-
go miasta, i to nie tylko wśród 
mieszkańców i gości Kudowy - 
Zdroju, ale także w kręgu oby-
wateli Czech, Austrii i Niemiec. 
Równocześnie dziękujemy za 
tak cenny akt darowizny, który 
pozwala nam otworzyć pierwszą 
w skali Polski, stałą ekspozycję 
poświęconą przesłaniu i zwy-
czajom związanym z krzyżami  
i przydrożnymi kapliczkami. 

Będzie ona w naszej placów-
ce już na stałe służyć nadal, jak 
to uwidoczniła oraz postulowała 
Pani dr Eva Koudelková, także  
i z naszą pomocą - wędrówce 
człowieka do wolności na rzecz 
„więcej być”, czyli ukazywać  
i umacniać kulturę oraz otwar-
tość, bliskość i solidarność obec-
nych mieszkańców kudowsko 
- nachodzkiego pogranicza. Jest 
to niezwykle aktualne i niezbęd-
ne, gdyż obecnie i w Europie, 
szacunek dla życia jest brutalnie 
łamany, a wychowanie seksual-
ne staje się agresją względem 

dzieci i coraz pilniej potrzebu-
jemy dziś nie tylko nowej hu-
manizacji szpitali. Co więcej, 
współczesna tematyka kultury 
obraca się niemalże wyłącznie 
wokół lansowania zła poprzez: 
ośmieszanie rodziny, wartości 
katolickich, patriotyzmu, polsko-
ści – wszystko to jest obliczone 
na zagubienie przez Europejczy-
ków, czyli także Czechów i Pola-
ków tożsamości chrześcijańskiej 
i narodowej. 

Po relacji, tak bardzo bogatej 
w fakty, treść i opinie ekspertów, 

pozostaje mi tylko do spełnie-
nia miły obowiązek, aby w du-
chu staropolskiej gościnności, 
zaprosić nie tylko miłośników  
i znawców ziemi kłodzkiej  
i małej architektury sakral-
nej, ale zwłaszcza tych, którzy  
w pełniejszy sposób pragną od-
czytywać niepowtarzalny krajo-
braz sakralny naszego regionu. 
Serdecznie zapraszam, zarówno 
naszych Rodaków, jak i gości  
z zagranicy, z naszymi Pobra-
tymcami Czechami na czele.

Otwarcie wystawy w Pałacu w Łomnicy.


