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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz  Fitych

„bOże młyny” wŚród 20 wyróżnIOnycH 
prOjektów z OkazjI 20-lecIa fUndacjI 
wSpółpracy pOlSkO-nIemIeckIej

Na progu roku 2012 z Czy-
telnikami „Ziemi Kłodzkiej”, 
Przyjaciółmi i Miłośnikami na-
szej małej ojczyzny, pragnę 
podzielić się radosną wiado-
mością. Znana sporej  liczbie 
mieszkańców Dolnego Śląska 
i to zarówno z osobistych spo-
tkań, jak i dzięki przekazom me-
dialnym i  telewizyjnym oraz kil-
kumiesięcznej ekspozycji, m.in. 
w Muzeum Architektury we 
Wrocławiu - wystawa autorska 
ks. prof. Tadeusza Fitycha „Boże 
Młyny”, która już od kilkunastu 
miesięcy wędruje po Europie 
także w jej wersji niemieckiej – 
„Gottes Mühlen” wraz z druko-
wanym katalogiem, plakatami 
i folderem w języku niemieckim, 
wyposażona m.in. w płytę CD 
z zamieszczonymi materiałami 
edukacyjnymi dla szkół, zosta-
ła wyróżniona przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Wspomniana Fundacja  po 
części dofinansowała realizację 
wystawy Gottes Mühlen. To mo-
delowe przedsięwzięcie mające 
kształt systemowo opracowa-
nej wystawy zostało zaliczone 
przez jej zarząd do 20-tu najbar-
dziej cennych form współpracy 
i to w priorytetowej kategorii 
„projekt ekumeniczny”.  Nale-
ży tu podkreślić istotny fakt, że 

w ciągu 20 lat wsparcie finanso-
we otrzymało aż 10.000 projek-
tów. Pełniejszą i systematyczną 
prezentację  wyróżnionych re-
alizacji zawiera wydana książka, 
katalog pt.: Marta Wachowiak 
(Hrsg./red.), Im Zeichen der Ver-
ständigung. 20 Jahre gelebte 
Zusammenarbeit / Ikony poro-
zumienia. 20 lat owocnej współ-
pracy, Heidelberg-Warszawa 
2011 (FEST für die Praxis, Bd. 
7); opracowanej i rozpowszech-
nianej przez stowarzyszenie 
Deutsch-Polnisches Netzwerk 
Wissenschaftler für nachhaltige 
Entwicklung (zob. http://www.
deutsch-polnisches-netzwerk.
de/). Z tej okazji rozmawiamy 
z księdzem profesorem Tade-
uszem Fitychem, autorem wy-
staw. 

T. Bazała: Księże Profeso-
rze, pragnę pogratulować tego 
ważnego docenienia całokształ-
tu dzieła, służącego zarówno 
kulturze dialogu w Europie 
Środkowej, w pierwszym rzę-
dzie z naszymi sąsiadami, jak 
i umacnianiu kulturowej tożsa-
mości Ziemi Kłodzkiej – „Krainy 
Pana Boga i Maryi”. Wiem, jaka 
ogromna, tytaniczna i benedyk-
tyńska praca za tym dziełem się 
kryje, począwszy od pierwszych 
badań naukowych, poprzez 

kompleksową inwentaryzację 
kilkuset obiektów sakralnych,  
opublikowanych przyczynków, 
a wreszcie za przygotowaniem 
obu wersji wystawy, jej kata-
logów, witryn internetowych, 
prezentacji multimedialnych, 
wykładów, spotkań autorskich, 
warsztatów prowadzonych dla 
młodzieży, itd. Proszę przypo-
mnieć Czytelnikom jaka była 
geneza zainteresowania się 
tymi „rubinami” Kłodzkiej Zie-
mi – małą architekturą sakral-
ną. Skąd wziął się pomysł czy 
też inspiracja podjętych prac 
badawczych, które po zaledwie 
czterech latach przynoszą tak 
cenne owoce i międzynarodo-
we wyrazy uznania?

Ks. prof. T. Fitych: Jak to 
w życiu zwykle bywa, początek 
tego przedsięwzięcia był nie-
zmiernie prosty. Przygotowy-
wanie długiej serii wykładów 
powodowało jak u każdego, 
tak i u mnie naturalne fizyczne 
i psychiczne zmęczenie. Pod-
czas prób aktywnego odpo-
czynku na uroczej kudowskiej 
ziemi, odkrywałem zarówno 
niepowtarzalne piękno krajo-
brazów, jak też jej szczególne 
kulturowe bogactwo. Mówiłem 
do przyjaciół i znajomych: my 
tu chodzimy po żyłach kulturo-
wego złota. Co więcej, nosiłem 
w sobie głębokie przeświadcze-
nie, że w wieku XX dokonujemy 
ważkich odkryć, realizujemy no-
watorskie projekty polityczne 
i kulturowe na miarę procesu 
globalizacji, ale  także ulegamy 
chorobliwym modom i niebez-
piecznym ideologiom, nie wi-
dząc, że nasz kontynent, a także 
ta mała ojczyzna – „Kraina Pana 
Boga i Maryi” - zakodowała 
w sobie cenne modele kulturo-
we, które zostały oczyszczone 
i przeszły wielowiekową próbę 
czasu. W konsekwencji ufor-
mowały one wiele wspaniałych 
i w pełni zrealizowanych oso-
bowości. W tym przekonaniu 
umacniały mnie wypowiedzi, 
teksty i książki autorstwa zarów-

no ks. prof. Josepha Wittiga – 
mieszkańca Ziemi Kłodzkiej, jak 
i proroka naszych czasów Jana 
Pawła II, a obecnie odważne 
diagnozy Benedykta XVI. W cza-
sie swej ostatniej podróży do 
Niemiec, z odwagą wyznawał 
i ostrzegał swych rodaków, że 
tam, gdzie nie ma Boga, nie ma 
przyszłości”. Z kolei w ostatnich 
dniach, spotykając się z krę-
giem prawie 180-ciu ambasa-
dorów akredytowanych przy 
Watykanie, Papież powiedział 
dobitnie: „Naprawdę świat jest 
posępny tam, gdzie nie jest on 
oświecony Bożym światłem! 
Doprawdy świat jest ciemny 
tam, gdzie człowiek nie uzna-
je już swej relacji ze Stwórcą, 
a tym samym również wystawia 
na ryzyko swoje stosunki z in-
nymi istotami i ze stworzeniem 
jako takim. Chwila obecna jest 
niestety naznaczona głęboką 
niepewnością, a różne kryzysy: 
gospodarczy, polityczny i spo-
łeczny, są tego dramatycznym 
wyrazem”. Mówiąc krótko, z od-
krytych przeze mnie małych, ale  
jakże licznych świadectw  i ku-
dowsko-nachodzkich pomni-
ków wiary, czyli cennej kultury 
duszy, zrodziło się syntetyczne 
przesłanie, które w formie wy-
stawy „Boże Młyny” zaintereso-
wało już  ok. 70 tysięcy Polaków 
i kilka tysięcy mieszkańców 
Austrii i Niemiec. Co więcej, na-
dal może kulturowo ubogacać 
współczesnych mieszkańców 
regionu oraz kuracjuszy.

T. Bazała:  Czy mogę prosić 
o przypomnienie naszym Czy-
telnikom celów tego wyróżnio-
nego projektu?

Ks. prof. T. Fitych: Najpierw 
chciałbym z całego serca po-
dziękować Pani i kierowanej 
przez Panią Fundacji Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej oraz Re-
dakcji „Ziemi Kłodzkiej”, Staro-
stwu Powiatowemu w Kłodzku, 
Państwu M. i B. Kokocińskim 
i ich Wydawnictwu „Maria” 
w Nowej Rudzie, konsultan-
tom, tłumaczom, korektorom 

Wernisaż wystawy gottes Mühlen na zamku w Łomnicy
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tekstów państwu E. i K. Kynast 
i R. H. Ulbrich, grafikom i wielu 
wolontariuszom, bez których 
tak staranna i szybka realiza-
cja niemieckiej wersji wystawy 
i katalogu  „Gottes Mühlen” nie 
byłaby możliwą.

Powracając do sformułowa-
nego przez Panią pytania, po-
wiem, że celem wystawy było 
i jest nadal odkrywanie dzie-
dzictwa kulturowego trzech 
narodowości, powstałego od 
XIX do XX wieku, głównie nie-
mieckiej i czeskiej. Był to mi-
kroregion określany mianem 
„czeskiego zakątka”, jego no-
woczesna i bardzo szczegóło-
wa inwentaryzacja, ochrona 
i promocja wieloaspektowego 
przesłania małej architektury 
sakralnej w Polsce i w obszarze 
języka niemieckiego. Każdo-
razowej ekspozycji wystawy, 
podczas wernisażu, towarzy-
szył wykład autora i prezentacje 
multimedialne oraz umacnianie 
dialogu, współpracy i wymiany 
kulturowej pomiędzy przedsta-
wicielami sąsiadujących ze sobą 
narodów. 

T. Bazała:  Zanim udosko-
nalone wydanie niemieckoję-
zycznej wystawy i związanego 
z nią projektu ujrzało światło 
dzienne we wnętrzach pięk-
nego zamku w Łomnicy k/Je-
leniej Góry w dniu 24 kwietnia  
2010 r., gdzie równocześnie po 
raz pierwszy zaprezentowa-
ne zostały obie wersje wystaw 
i katalogów, Ksiądz Profesor 
zaangażował się również na  
rzecz ubogacenia tej już cennej 
kultowej wymiany darów po-
między narodem polskim i nie-
mieckim, poprzez utworzenie 
szczególnej postaci patronatu 
wystawy „Gottes Mühlen”. Miała 
ona otrzymać niespotykaną do-
tąd formę, tzw. „symetrycznego 
dialogu” świeckich i kościelnych 
autorytetów, na różnych płasz-
czyznach reprezentujących 
oba narody, zwłaszcza, dwóch 
przygranicznych regionów i to 
nawet  poprzez dyplomację wa-
tykańską, także Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Czy byłoby moż-
liwym przywołanie tu pokrótce 
chociażby niektórych reakcji 
w tej sprawie?

Ks. prof. T. Fitych: Było to 
przedsięwzięcie ambitne i cza-
sochłonne i właśnie tego czasu 
na pełną realizację koncepcji 
tzw. „symetrycznego dialogu” 
nieco zabrakło. Nie mniej, otwie-
rając chociażby witrynę interne-
tową wystawy,  możemy dotrzeć 
do wyboru korespondencji na 
ten temat i honorowych patro-
natów. I tak, przedstawiciel pa-
pieża Benedykta XVI - nuncjusz 
apostolski w Berlinie - ks. abp 
Jean-Claude Périsset wraz z kil-
koma biskupami niemieckimi, 
m.in. z ks. Joachimem Reinel-
tem - biskupem Drezna oraz  
polskimi, m.in. ks. prof. Ignacym 
Decem – biskupem świdnickim, 
nie tylko wyraził gotowość pod-
jęcia patronatu  honorowego  
na obszarze Niemiec, ale zara-
zem napisał: „Z całą pewnością, 
tego typu inicjatywy pogłębiają 
relacje pomiędzy krajami Nie-
miec i Polski, zarazem refleksja 
nad wspólnym dziedzictwem 
religijnym umacnia świadomość 
przynależności do jednej „Bożej 
Rodziny” (Berlin 26 II 2010 r.). 
Natomiast świecki dyplomata 
Michael H. Gerdts – Ambasador 
Republiki Federalnej Niemiec 
w Warszawie gratulował mi 
jako autorowi „wystawy, która 
przedstawia Kudowę-Zdrój jako 
przestrzeń sakralną i wspomi-
nał zwłaszcza działalność ka-
płana Hirschfeldera (Warszawa, 
8 marca 2010 r.). Z kolei Kłodzki 
Starosta Krzysztof Baldy, który 
w dniu 16 lutego 2010 r. był ła-
skaw  objąć honorowym patro-
natem wystawę prezentowaną 
poza granicami Polski, napisał 
m.in.: „Dotychczasowe sukcesy 
jakie odniosła wystawa, utwier-

dzają mnie w przekonaniu, że 
jest to jedno z ważniejszych 
wydarzeń kulturalno – histo-
rycznych na terenie Dolnego 
Śląska oraz poza jego granica-
mi. Prezentacja dziedzictwa kul-
turowego trzech narodowości, 
jego inwentaryzacja, promocja 
w Polsce, Czechach i Niemczech 
z pewnością przyczyni się do 
zachęcenia mieszkańców zie-
mi kłodzkiej i innych europej-
skich regionów do odkrywania 
tożsamości narodowej oraz 
regionalnych tradycji”. Z braku 
miejsca, nie sposób przytaczać 
tu wszystkich wypowiedzi i de-
klaracji kilku prezydentów miast 
i przewodniczących stowarzy-
szeń katolickiego laikatu. W tym 
miejscu, również im wszystkim, 
wyrażam swą wdzięczność za 
zrozumienie, zaangażowanie 
i moralną solidarność.

T. Bazała:  Jakie środowi-
ska gościły już wystawę „Gottes 
Mühlen”?

Ks. prof. T. Fitych: Z nie-
ukrywaną radością, i zarazem 
z ciągle żywą wdzięcznością 
pragnę Pani, jak też naszym 
Czytelnikom zakomunikować, 
że zanim wystawa weszła na 
swój europejski szlak, to już od 
wielu osób napłynęło do mnie 
szereg pozytywnych ocen, wy-
razów wdzięczności i gratulacji. 
Pochodziły one  zarówno od 
dawnych mieszkańców i zara-
zem autorów licznych książek 
i przyczynków, poświęconych 
Hrabstwu Kłodzkiemu, jak 
i ziemi kudowskiej.  W tym gro-
nie był m.in. wytrwały badacz 
Hrabstwa Kłodzkiego i ceniony 
kartograf inż. Manfred Spata 
z Bonn, który napisał: „Z racji 

katalog wydany przez Fundację Współpracy Polsko-niemieckiej prezentujący 20 
„ikon”, najbardziej cennych projektów, spośród 10.000 zrealizowanych.

Prezentacja wystawy „gottes Mühlen” w cysterskim opactwie zwettl (najstarszym 
kapitularzu w europie).
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uroczystego spotkania „200 
Jahre Großdechant“ w Münster-
Hiltrup Pani E. Kynast i Pan H. 
Ulbrich sprzedawali niemiecko-
języczny katalog Księdza autor-
stwa. Wszystkie egzemplarze 
rozeszły się natychmiast! Z mo-
jej strony serdeczne gratulacje 
za tak wspaniałe przedsięwzię-
cie.” Z kolei Norbert Bartonit-
schek, który był jednym z moich 
nieocenionych konsultantów, 
pisząc z miejscowości Stolberg-
Atsch (RFN),  gratulował mi obu 
wersji językowych wystawy, 
głównie  ich piękna, staranności 
wydania  oraz koncepcji i zawar-
tości obu albumów. 

Natomiast emerytowany 
Ksiądz Reinhard Gröger z Al-
tenburga (RFN) przesłał mi nie 
tylko swe wyrazy uznania, ale 
zarazem podzielił się cenny-
mi refleksjami. Napisał m.in.: 
„Hrabstwo Kłodzkie nie zostało 
ukształtowane w typowo nie-
miecki sposób, bowiem gdzie 
tu można znaleźć pomniki 
i plastyczne wyobrażenia nie-
mieckich cesarzy i królów czy 
też bohaterów wojskowych? 
Te spotykamy w typowo nie-

mieckich krajach związkowych. 
W Hrabstwie Kłodzkim znajduję 
przede wszystkim  świadectwa 
chrześcijańskie, podobnie jak 
u Serbów w Saksonii, w Eichs-
feld w Turyngii czy też w Ba-
warii. Dla mnie osobiście Hrab-
stwo Kłodzkie jest regionem 
ukształtowanym przez chrze-
ścijaństwo. Jego historyczne 
świadectwa nie są związane 
tylko z jedną narodowością, 
przekraczają bowiem kategorie 
ludów i narodów, one nie mają 
granic. Stąd u współobywateli 
mojej (małej) ojczyzny nie poja-
wia się żaden problem, aby tego 
typu zabytki kultury religijnej 
oraz pomniki nadal utrzymy-
wać i chronić, ponieważ one są 
świadectwami chrześcijańskiej 
wiary (...). W tych świadectwach 
przeszłości znajdujemy spoiwo, 
zwornik łączący nasze ludy i na-
rody; cenną inspirację i ducho-
wy bodziec, do tego, aby być 
dla siebie braćmi i siostrami 
(…) jednym słowem być Jezu-
sem – przyjaznym wszystkim 
ludziom”.

 Podobne głosy uznania na-
pływały także z Austrii. W ostat-

nich miesiącach kolejna taka 
przesympatyczna reakcja wraz 
z gratulacjami i autorskim to-
mikiem poezji napłynęła z miej-
scowości Meerseburg k/ Jeziora 
Bodeńskiego, gdzie kiedyś po-
brali się moi rodzice. Z wyrazami 
wielkiego uznania dla albumu 
i wystawy „Gottes Mühlen”, za 
pośrednictwem zaprzyjaźnio-
nego profesora  Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pośpieszyła 
Pani Monika Taubitz. Urodziła 
się we Wrocławiu, ale lata dzie-
cięce do 1945  r., przeżywała 
m.in. w Żelaźnie. Obecnie Pani 
Taubitz mieszka w pobliżu Je-
ziora Bodeńskiego, gdzie pisze 
wiersze oraz prozę i należy do 
wielu stowarzyszeń artystycz-
nych. Od 1996 r. pełni ona funk-
cję przewodniczącej organizacji 
pisarzy i artystów Wangener 
Kreis – Towarzystwo Literackie 
i Artystyczne WSCHÓD. 

Jeżeli chodzi o początki eks-
pozycji niemieckojęzycznej wer-
sji wystawy, to o szczegółach 
uroczystego otwarcia obu wersji 
wystawy na zamku w Łomnicy  
w dniu 24 kwietnia 2010 r., nie 
będę mówił. Czytelnicy naszego 
miesięcznika otrzymali już na 
ten temat dwie obszerne relacje 
napisane przez Horsta Ulbri-
cha, jak i przeze mnie (zob. H. 
Ulbrich, Erste Präsentation der 
deutschen Ausstellung „Gottes 
Mühlen“ von. Prof. Dr. Fitych im 
Schloss Lomnitz, „Ziemia Kłodz-
ka“ (2010) nr 192, s. 10;  T. Fitych, 
„Boże Młyny” mielą…  już po 
niemiecku (Pierwsze stacje ko-
lejnej wersji wystawy na dolno-
śląskim szlaku), “Ziemia Kłodzka” 
(2010) nr 193, s. 18-20).

Warto jednak podkreślić 
fakt, zwłaszcza w kontekście  
wyróżnienia wystawy przez 
Fundację Współpracy Polsko-
Niemieckiej,  że w  okresie od 3 
do 19 maja 2010  roku była pre-
zentowana, również w dwóch 
wersjach językowych, w gale-
rii Międzynarodowego Domu 
Spotkań, należącej do Fundacji 
„Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego. Przy czym sama 
Krzyżowa stanowi pierwszy ze 
zrealizowanych projektów, przy 
udziale finansowym wspomnia-
nej Fundacji, w kwocie 15 mln 
Euro.

Z kolei o ekspozycjach 
w Dolnej Austrii i dużym zain-
teresowaniu wystawą „Gottes 
Mühlen”, na trzech odbytych sta-
cjach, za  cysterskim opactwem 
w Zwettl na czele,  także po czę-

ści już pisałem, m.in.  w moim 
artykule opublikowanym także 
na łamach miesięcznika Ziemia 
Kłodzka (zob. T. Fitych, Austriac-
ki etap wystawy Gottes Mühlen 
– Boże Młyny (Nordwald w kra-
ju związkowym Dolna Austria), 
“Ziemia Kłodzka” (2010)  nr XII- 
(199), s. 19-22).

T. Bazała:  Jak kształtuje się 
kalendarz prezentacji i promo-
cji niemieckojęzycznej wystawy 
Gottes Mühlen w roku 2012?

Ks. prof. T. Fitych:   Jeśli 
chodzi o polskie środowisko, 
to szereg placówek kultural-
nych, samorządowych oraz 
naukowych, m.in. Uniwersytet 
w Bydgoszczy, wyraziło wolę 
współpracy i kompleksowego 
opracowywania  wspomnianej 
kategorii architektury, według 
standardów  wypracowanych 
w ramach mojego autorskie-
go projektu i wystawy "Bożych 
Młynów". Co więcej, pokłosiem 
ekspozycji wystawy, spotkań 
autorskich, wkładów itd., jest to, 
że na ziemi kudowskiej większą 
uwagę poświęca się krzyżom 
i kapliczkom przydrożnym, 
wzrasta troska o ich ochronę 
i rewitalizację, wznoszone są ko-
lejne tego typu obiekty – cenne 
drogowskazy sacrum.

Natomiast, jeżeli chodzi 
o kontakty i współpracę z krę-
giem osób mieszkających na 
terenie Niemiec, tzw. dawnymi 
mieszkańcami Hrabstwa Kłodz-
kiego, to są one doskonale zor-
ganizowane, a strona niemiecka 
jest bardzo czynna na polu toż-
samości historyczno-kultural-
nej i kościelnej. Należy im tego 
z całego serca pogratulować 
i życzyć, aby swoją działalność 
mogli kontynuować jak naj-
dłużej. Co więcej, szereg osób 
z tego grona,  głównie tzw. „Pa-
storalrat der Grafschaft Glatz“, 
a zwłaszcza dawni mieszkańcy 
ziemi kudowskiej  - z Panią Eli-
sabeth Kynast na czele, okazali 
autentyczne zainteresowanie 
niemieckojęzyczną wystawą 
„Gottes Mühlen” i jej dedykacją, 
m.in. postaci bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera, przez 6 lat wikariu-
sza w Czermnej. Obiecywali po-
moc w jej prezentacji na terenie 
Niemiec. Z kolei członek wspo-
mnianej rady inżynier Manfred 
Spata zadeklarował pomoc na 
rzecz eksponowania omawianej 
wystawy w tzw. Haus Schlesien 
w Königswinterer k/ Heisterba-
cherrott, centrum promowania 
śląskiej kultury i historii. Ponad-

Prezentacja wystawy „gottes Mühlen” w  galerii Fundacji krzyżowa koło Świdnicy.
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to żyjący od szeregu lat w Pol-
sce i również będący członkiem 
wspomnianej rady inż. Horst 
Ulbrich podjął się trudu organi-
zacji interesującej nas wystawy 
w okolicach Erfurtu.

Natomiast prezentacją wy-
stawy na terenie diecezji drez-
deńskiej, autentycznie zainte-
resowany jest ksiądz biskup Jo-
achim Reinelt, który urodził się 
w Nowej Rudzie. W konsekwen-
cji, do sfinalizowania wysiłków 
na rzecz, niezbyt odległej w cza-
sie, realizacji tego przedsięwzię-
cia w jednym z diecezjalnych 
domów formacyjnych, oddele-
gował księdza doktora Benno 
Schäffela, odpowiedzialnego 
w drezdeńskiej kurii za referat 
duszpasterstwa.

Na koniec, mogę też podać 
już pierwszy termin potwierdzo-
ny przez dra Steffena Menzla dy-
rektora Schlesisch-Oberlausitzer  
Museumsverbund w Reichen-
bach. I tak wystawa „Gottes 
Mühlen” będzie prezentowana 
w Krobnitz w okresie od 30 wrze-
śnia 2012 do 24 lutego 2013 r.  

Miejscowość ta jest położona 
w regionie Oberlausitz (górno-
łużyckim), w kraju związkowym 
Saksonia i w powiecie Görlitz. 
Naturalnie, z radością powitam 
każdą życzliwą radę i pomoc 
służącą kolejnym ekspozycjom 
obu wersji mojej wystawy.

T. Bazała:  Na zakończenie, 
pragnę zapytać czy pomimo 
licznych zajęć i cyklów wykła-
dów, znajduje Ksiądz Profesor 
jeszcze czas, aby kontynuować 
rozpoczęte interdyscyplinarne 
badania nad tożsamością kul-
turową Ziemi Kłodzkiej oraz pu-
blikować efekty badań na rzecz 
przesłania małej i wielkiej archi-
tektury sakralnej naszego regio-
nu, czy chociażby malowniczej 
ziemi kudowskiej?

Ks. prof. T. Fitych: To praw-
da, zajęcia dydaktyczne prowa-
dzone na kilku uczelniach po-
chłaniają sporo czasu, ale i tam 
dokonuje się cenna wymiana 
darów. Do konsekwentnego 
kontynuowania zainicjowanych 
prac badawczych mobilizują 
mnie chociażby wypowiedzi 

dwóch profesorów. Pierwszy 
z nich to Leszek Kołakowski 
(1927 -2009), jeden z najwybit-
niejszych polskich filozofów, 
którego droga intelektualna  
wiodła od marksizmu, przez 
rewizjonizm do chrześcijań-
stwa. W wywiadzie udzielonym 
„Dziennikowi”, pytany o kryzys 
chrześcijaństwa, prof. Kołakow-
ski powiedział: „Absolutnie nie 
wierzę w śmierć wiary chrześci-
jańskiej i Kościoła. Jestem prze-
konany, że wiara należy do fun-
damentów naszego istnienia” 
(21 III 2008).

W 2009 r., w związku z fak-
tem  realizowania na Dolnym 
Śląsku kolejnych wernisaży 
mojej autorskiej wystawy „Boże 
Młyny” oraz licznych wykładów 
i warsztatów poświęconych 
przesłaniu małej architektu-
ry sakralnej Ziemi Kłodzkiej, 
Ksiądz profesor Helmut Juros 
(UKSW Warszawa), wybitny pol-
ski uczony i uczeń Jana Pawła 
II, wraz z wyrazami uznania 
przesłał mi niezwykle lapidarną, 
przyjacielską, ale jakże ważką 
prośbę, a  dla naszych Czytel-
ników użyteczną syntezę Ziemi 
Kłodzkiej: ”/…/To, że mieszkasz 
w Hrabstwie Kłodzkim jest geo-
politycznie zobowiązujące na 
polu nauki, kultury, religii. Two-
ja Ziemia Kłodzka nie jest tylko 
Gottes Acker - Bożą Rolą, lecz 
także przedstawia - jak donosisz 
– „Boże Młyny”. W jakim sensie? 
Dla mnie była ona od dzieciń-
stwa cudowną katedrą, syntezą 
katedry chrześcijańskiej Europy. 
Nie pozwól, by stała się tylko ru-
iną chlubnej przeszłości! /…/”.

 To bardzo konkretne i jed-
noznaczne życzenie ks. prof. 
Helmuta Jurosa, jak też sze-
reg niezwykle odkrywczych 
sformułowań ks. prof. Josepha 
Wittiga o pięknie i duchowym 
bogactwie Ziemi Kłodzkiej, sta-
nowią dla mnie szczególnego 
typu testament. Życie, dorobek 
i naukowa pasja przywołanych 
tu wybitnych uczonych dopin-
gują mnie  do podejmowania 
kolejnych prac badawczych, tak 
aby z upływem czasu móc w no-
woczesny sposób dać odpo-
wiedź na chociażby jedno z klu-
czowych pytań. Na przykład, jak 
doszło do tego, że Ziemia Kłodz-
ka otrzymała tak wyjątkowy 
przydomek „Krainy Pana Boga 
i Maryi”, została ukształtowana 
i przeniknięta przez syntezę 
chrześcijańskiej kultury? Czym 
się wówczas charakteryzowała 

kultura i styl życia mieszkańców 
tego niepowtarzalnego regio-
nu? Jakie  wartości chrześcijań-
skie pielęgnowali oni w sposób 
szczególny?

Jak wiemy „drzewo rozpo-
znaje się po owocach”. Zauważ-
my, że na samej ziemi kudow-
skiej, spośród zinwentaryzowa-
nych przeze mnie ponad 220 
obiektów małej architektury 
sakralnej, zwłaszcza dwa z nich, 
wpisały się i to nie tylko w ma-
lowniczy krajobraz, ale również 
w lokalną pamięć historyczną 
i świadomość społeczną. Pierw-
szym z nich jest Kaplica Czaszek 
w Kudowie-Czermnej, a drugim, 
mającym już nawet znacznych 
rozmiarów tablicę informacyj-
ną o standardach europejskich, 
jest domkowa kapliczka Matki 
Bożej Bolesnej w Zielonej Doli-
nie z 1887 r.  To ona  jest aktual-

nie moim przedmiotem badań 
i treścią rozprawy przygotowy-
wanej do druku. Naszym Czytel-
nikom będę bardzo wdzięczny 
za każdą postać chrześcijańskiej 
solidarności w celu godnego 
i szybkiego sfinalizowania tego 
zamierzenia. Życzę radosnego, 
odkrywczego i regenerującego 
zanurzania się w liczne prze-
strzenie sakralne Ziemi Kłodz-
kiej.

T. Bazała: Dziękuję za roz-
mowę. Życzę zdrowia i wielu 
twórczych pomysłów w Nowym 
Roku. 

Plansza inFo wystawy gottes Mühlen.

Plakat  zapowiadający ekspozycję wystawy BM w  jedynym w Polsce Muzeum 
architektury.


