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STRAŻNIK PAMIĘCI O HEROSACH DUCHA I KULTURZE ZIEMI KŁODZKIEJ 

 Rozmowa z księdzem prałatem prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem. 

 

 Zanim skupimy się na benedyktyńskiej, a zarazem gigantycznej pracy badawczo-publikacyjnej oraz edukacyjno-

wystawienniczej ks. profesora Fitycha, na rzecz naszej małej ojczyzny – „Krainy Pana Boga i Maryi”, na wstępie wypada 

podkreślić jego cenny wkład na rzecz Kościoła i ekumenizmu, postrzeganego w wymiarze Europy. Świadczą o tym 

chociażby - co kilka lat publikowane, i to w ważnych leksykonach - kolejne hasła biograficzne, a m.in.: Grzegorz Polak, 

Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce, KAI Warszawa 1996, s. 

92; Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, KAI 

Warszawa 1999, s. 87 - 88; L. Zawadzka (red.), Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo 

PAI, Warszawa 2001, s. 80; Słownik Polonii Świata (W służbie Bogu i ludziom), Paryż 2002; Polscy i polskiego 

pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata, Oficyna Wydawnicza 

Kucharski Toruń 2002, s. 62, 63 oraz  W. M. Zarębczan, Polacy w Watykanie: instytucje i urzędy oraz Polacy w nich 

pracujący: historia i współczesność,  Pelplin 2004,  s. 410-411. 

 

=> Spoglądając, zwłaszcza na dziesięcioletni okres 2009-2018, wyjątkowo intensywnej współpracy z 

Redakcją ZK i jej kulturowymi inicjatywami na rzecz tożsamości naszego wyjątkowego w skali Europy regionu, proszę 

nam Księże Profesorze przypomnieć  genezę naszych kontaktów. 

 Z pewnością nastąpiło to znacznie wcześniej, gdzieś w końcówce lat 90-tych. Prawdopodobnie już podczas 

pierwszych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Natomiast  już w 1995 r., w Muzeum Ziemi 

Kłodzkiej, i to z Pani inicjatywy. Od niespełna dwóch lat, pracowałem wówczas (nb. na życzenie papieża Jana Pawła II), 

na rzecz Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), ale mieszkałem w Pradze i dlatego 

zaintrygowały mnie dramatyczne oraz mało znane dzieje czeskiego Kościoła. W dodatku, 

ówczesny Prymas Czech ks. kard. Miloslav Vlk (*1932 +2017) uznał, że przygotowywana przeze 

mnie książka poświęcona tej tematyce,  mogłaby być wyjątkowym darem tutejszego Kościoła 

dla papieża  Jana Pawła II, w związku z jego drugą wizytą pastoralną w Czechach  w dniach 20-

21 maja 1995 r. W konsekwencji, w rekordowo krótkim czasie powstała książka – dokument pt. 

„Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw, w pięć lat po odzyskaniu 

niepodległości”. We wspomnianym kłodzkim muzeum, i przy Pani Prezes dużym zaangażowaniu, 

odbyło się moje spotkanie autorskie poświęcone tej właśnie książce. 

=> Jak doszło do tego, że po powrocie z posługi zarówno eklezjalno-dyplomatycznej w ramach CCEE, a 

zarazem ekumenicznej i naukowej do Polski, zamieszkał Ksiądz Prałat na ziemi kłodzkiej, w starówce Kudowy Zdroju, 

w monumentalnej plebanii z 1809 r. związanej m.in. z podpisaniem koalicji antynapoleońskiej i licznymi wizytami 

praskich metropolitów?  

 Jak wiemy, św. Jan Paweł II  z wielką uwagą i troską pochylał się nad stanem europejskiej duszy i  typem 

lansowanej integracji naszego kontynentu oraz nad posoborową tożsamością Kościoła w Europie. Nasz Wielki Rodak 

był dogłębnie przekonany, że „dwa płuca Europy”, wschodnie i zachodnie, są jej po prostu niezbędne, aby być w pełni 

Europą. Dla św. Jana Pawła II -  istotę pojęcia Europy nie wyznaczały same tylko granice geograficzne. Wielokrotnie i z 

mocą twierdził, że zasadniczym elementem jej tożsamości – jest jej kultura. Dlatego w Gnieźnie w 1997 r. mówił: „Jest 

bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność 

tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem”. W konsekwencji, w 

1993 r.  faktem stała się zmiana Przewodniczącego CCEE. Tym razem, po kolejnej 

europejskiej wiośnie ludów i solidarności,  przewodniczącym tego 

„opatrznościowego soborowego organu (jak mawiał  Słowiański Papież) został 

hierarcha wywodzący się z Europy Wschodniej. Co więcej, dla podjęcia tego 

wyzwania i realizacji eklezjalno-kolegialnej misji potrzebowano także eksperta i 
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współpracownika, i również rodem z tej części naszego kontynentu. Wówczas wskazano na moją osobę (nb. w 

przeszłości - w 1978 r. i nie podjąłem oferty studiów w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej, a w latach 90. 

prowadziłem w Watykanie badania naukowe na rzecz dziejów polskiej nuncjatury w złotym okresie dyplomacji 

kościelnej, więc w Rzymie znano moją osobę i doceniano zdobyte kwalifikacje). W konsekwencji, na kilkanaście lat 

opuściłem więc Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, gdzie pracowałem jako jego Sekretarz generalny i 

nauczyciel akademicki.  

=> Jakie były dalsze koleje życia po zakończeniu posługi w CCEE (nb. na łamach, zwłaszcza tygodników 

katolickich, czytaliśmy cenne relacje na jej temat)? 

Po skończonej ośmioletniej eklezjalno-dyplomatycznej misji realizowanej w CCEE,  z rąk ks. kard  Camilo 

Ruiniego – Papieskiego Wikariusza w Wiecznym Mieście, otrzymałem propozycję aby 

pozostać w Rzymie i podjąć z jednej strony zajęcia dydaktyczne na Papieskim 

Uniwersytecie Laterańskim, a z drugiej - pod kierunkiem ks. prof. Waltera 

Brandmüllera (ur. 1929 r., przewodniczącego Papieskiego Komitetu Nauk 

Historycznych, a od 2010 r. – kardynała) współpracować w badaniach historycznych 

nad dziejami Soboru Watykańskiego II. Mając jednak na uwadze zarówno stan zdrowia 

i wiek, jak też i wyzwania stojące przed Kościołem w Rzymie i w Polsce postanowiłem 

(naturalnie za zgodą Metropolity Wrocławskiego) sfinalizować w Niemczech, 

przerwane na kilkanaście lat, prace nad rozprawą habilitacyjną (po części było to 

pokłosie współpracy z prof. Karoliną Lanckorońską i jej Polskim Instytutem 

Historycznym w Rzymie) i powrócić do pracy naukowo-dydaktycznej w kraju.  

W konsekwencji, w roku 2006 na Uniwersytecie Opolskim, z pozytywnym 

skutkiem i wyrazami uznania ze strony znawców dyplomacji watykańskiej, 

przeprowadziłem proces habilitacyjny (nb. rozprawa naukowa, dzieło kilkunastu lat badań, została uznana za 

modelową i wiodącą w Europie) i zostałem samodzielnym pracownikiem naukowym. W tym czasie, Papieski Wydział 

Teologiczny we Wrocławiu posiadał pełną obsadę dydaktyczną, a moje nowatorskie i wysoko cenione prace na rzecz 

dziejów dyplomacji watykańskiej oraz zdobyte doświadczenia europejskie nie znalazły w tym środowisku większego 

zainteresowania. Ponieważ nowopowstałe diecezje legnicka i świdnicka nie miały wówczas samodzielnych 

pracowników naukowych, więc za 

zgodą ks. bpa prof. Ignacego Deca 

inkarnowałem się do diecezji 

świdnickiej i zamieszkałem w 

Kudowie Zdroju, z 

przeznaczeniem aby nadal 

rozwijać prace naukowe.  

W tym czasie, moimi 

największymi osiągnięciami 

naukowymi zainteresował się 

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - 

National Louis University w 

Nowym Sączu (WSB-NLU, nb. jednej z najbardziej prestiżowych szkół prywatnych).  W tym samym roku 2006, jako 

profesor uczelniany, w dostojnym gronie tak wybitnych uczonych - jak prof. Jadwiga Staniszkis, czy ks. prof. Helmut 

Juros SDS,  rozpocząłem tam prace dydaktyczno-naukowe (konkretnie na Wydziale Studiów Politycznych, a 

precyzyjniej w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych  i Bezpieczeństwa Narodowego). 

=>   Jakimi motywami kierował się Ksiądz Profesor podejmując prace badawcze na rzez kultury ludowej ziemi 

kłodzkiej? 

Generalnie rzecz ujmując, staram się odpowiedzialnie pielęgnować świadomość powinności i misji kapłana, 

teologa i naukowca w służbie prawdy i godności osoby ludzkiej. Dzisiaj wszystkich dotyka problem ateizacji 

społeczeństwa. Stąd to bronię sacrum i kultury, a demaskuję i na jezuickiej zasadzie agere contra (ewangeliczne: „zło 
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dobrem zwyciężaj”) przeciwstawiam się niszczącym nurtom w kulturze oraz w życiu Kościoła i polskiego narodu. Od 

kilku stuleci, ma miejsce w kulturze utrata personalizmu, i to w coraz szybszym i wręcz zastraszającym tempie. W 

efekcie zauważamy już niemal wszyscy destrukcyjny proces dehumanizacji, a człowiek z podmiotu zostaje dzisiaj 

sprowadzony do roli biernego przedmiotu. W dramatyczny sposób spełniają się prorocze słowa św. Jana Pawła II, że 

dzisiaj człowieka trzeba bronić przed nim samym. 

Żyjemy w dobie europejskiej nocy duszy” i głębokiego kryzysu cywilizacji zachodniej. W konsekwencji, jesteśmy 

pod pręgierzem narcyzmu kultury zachodniej, który i u mieszkańców naszego kontynentu generuje pozbawiony 

tożsamości relacjonalnej, egocentryczny, a więc chorobliwy stan, w postaci „kultury  narcyzmu”. Już w 1970 r. Leszek 

Moczulski napisał utwór „Korowód’, a utalentowany Marek Grechuta wyśpiewywał jego słowa: „zapatrzeni w siebie, 

siebie niewiadomi…”. W efekcie, na naszych oczach dokonuje się dehumanizacja (czyli odczłowieczanie i 

uprzedmiotowienie) człowieka (nb. w skrajnych przypadkach – jak to miało już miejsce w łagrach i obozach 

koncentracyjnych - prowadzi to do okrucieństwa, bestialstwa i cywilizacji śmierci), a z drugiej strony animalizacja, 

promocja i ochrona zwierząt, wynoszonych co najmniej do rangi osoby ludzkiej.  

Proces ten potęguje globalizacja (według N.A. Bierdiajewa jest to proces antypersonalizmu) i związana z nią 

kolonizacja ze strony mediów, alienujących i degradujących człowieka oraz depczących jego godność (w Polsce aż w 

90 % zagranicznych i obcych kulturowo), a wreszcie zakłamujących opinię publiczną i budujących wieżę Babel XXI w. 

W przypadku Polski, nawet media publiczne opisują stan świata i Polski przez stały konflikt, czyli w perspektywie 

neomarksistowskiej. O głosie prawdy i treści mediów, w coraz większym stopniu decydują wielkie i ponad narodowe 

koncerny, zorientowane na poczytność, zysk i manipulowanie całymi państwami (nb. dysponują potężną bazą danych 

o klientach i ich preferencjach). Co więcej, na gigantyczną skalę lansują one relatywizm prawdy oraz wiele fałszywych 

wizji i modeli wolności. Stąd mamy media pozbawione szacunku dla człowieka i nie służące międzyosobowej 

komunikacji.  Realizują one jedynie bombardowanie przekazem informacji oraz instrumentalne traktowanie człowieka, 

jako produktu medialnego (czyli marionetki oraz bezrefleksyjnego i 

bezkrytycznego konsumenta). W ten sposób coraz częściej, ujawnia się u 

praktycznie anonimowych właścicieli mediów i hiper miliarderów chorobliwa 

postawa i satysfakcja z „bycia bogiem”, w postaci  sterowania  stanem 

zaludnienia naszego globu i wpływania na los życia wielu narodów, poprzez 

antydemokratyczną samozwańczą rewolucję (związaną z pojęciem „anty-Boga”, 

„anty-Kościoła”). Ich skrywanym celem jest budowanie kolejnej wersji świata bez 

Boga. Chodzi bowiem o to, aby świat był postrzegany z pozycji lewacko-liberalnej 

ideologii, a z odrzuceniem wartości chrześcijańskich. Jest to zarazem, typ wojny 

hybrydowej, którego skutkiem jest utrata tożsamości i wewnętrznej wolności 

osób, jak i państwowej suwerenności.  

Trzeba  tu z mocą podkreślić fakt, że żyjemy w okresie potęgującej się 

rewolucji semantycznej i aksjologicznej. W efekcie wartości moralne, estetyczne, 

poznawcze, religijne, kulturowe są nieustannie poddawane brutalnemu 

wykluczeniu i rewizjonizmowi, który przybiera różne formy. Obecna godzina 

Europy wymaga konsekwentnego zaangażowania wszystkich ludzi świadomych globalnych wyzwań – począwszy od 

tych, którzy deklarują się, jako chrześcijanie. Potrzebna jest odwaga budowania świata wartości, a więc prawdziwie 

humanitarnego życia rodzinnego, społecznego i politycznego, które stawia osobę w centrum, jako serce wszystkiego 

(prymat „osoby nad rzeczą „ św. Jan Paweł II). 

Ponadto, w godzinie kiedy Europa wypiera z pamięci dramatyczną historię II wojny światowej (czyli pamięć o 

ofiarach mega piekła XX w.), a Niemcy kreują swój obraz jako pokrzywdzonych przez nazistów, to Polacy i Polska – 

najbardziej doświadczone i zniszczone państwo (6 mln uśmierconych osób, w tym 3 mln polskich Żydów) - powinno 

czuć powinność do bycia strażnikiem pamięci. My wszyscy – jako Europejczycy jesteśmy depozytariuszami pamięci, 

musimy zabiegać o prawdę o naszej tożsamości. Inaczej pogardzamy i depczemy cenną i aktualną sentencją Marka 

Tuliusza Cycerona (*106 +43 p.n.e.): „historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,  pol.: 

historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”(nb. to Cyceronowi kultura, 

nauka i cywilizacja zawdzięczają między innymi takie pojęcia jak „człowieczeństwo”  - łac. humanitas) czy „ludzka 
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godność” – łac. Dignitas). W efekcie, w ten sposób do niczego nie dojdziemy, a zjednoczona Europa będzie tylko 

marzycielstwem. Przechodząc do naszej małej ojczyzny - ziemi kłodzkiej ( w tym także i do dawnego czeskiego zakątka 

– dzisiejszej Kudowy Zdroju), także i tutaj pomimo szeregu inicjatyw badawczych, publikacyjnych i muzealniczych nadal 

istnieje pilna potrzeba strażników pamięci, tożsamości i kultury  jedynego w tej części Europy  Hrabstwa Kłodzkiego” i 

zarazem wyjątkowej „Krainy Pana Boga i Maryi” oraz  jej mieszkańców, cenionych i podziwianych w całych Niemczech.   

=>  Spoglądając na imponującą liczbę publikacji - bez mała 100 artykułów - opublikowanych na forum ZK , 

jakie główne zagadnienia  skupiły uwagę Księdza Profesora? 

 Otóż, w nowym i pełniejszym świetle usiłowałem ukazać korzenie tożsamości i kultury ziemi kłodzkiej, które i 

nas współczesnych wiele uczą, dają nam stabilizację, bezpieczeństwo oraz życie – pojmowane integralnie. Więc 

prezentowałem wybitne i zasłużone postacie  nie tylko Śląska (jak męczennicy wyniesieni na ołtarze przez św. Jana 

Pawła II, w tym Edyta Stein i bł. Ks. Gerhard Hirschfelder; interesowałem się także krzeszowskimi mistykami z Aniołem 

Ślązakiem na czele), ale zwłaszcza ziemi kudowskiej (m.in. architektów, pisarzy i ludowych artystów, jak m.in. 

utalentowany twórca czermnieńskiej szopki i instrumentu organowego) oraz Wielkich Dziekanów Kłodzkich z połowy 

XX w., także osób duchownych (i to o europejskiej renomie – jak pierwsi redemptoryści Dolnego Śląska, czy ks. Wacław 

Tomaschek  - twórca kaplicy  czaszek (jednej z dwu najważniejszych w 

Europie Środkowej). Na przykładzie dramatycznych dziejów parafii św. 

Bartłomieja Ap w Kudowie Zdroju – Czermnej, nb. jednej z 25-tu 

najstarszych na 55 funkcjonujących na ziemi kłodzkiej, ukazałem nie 

tylko historię i bogactwo małej architektury sakralnej w dawnych 

wsiach, które ją tworzyły, ale równocześnie główne etapy złożonych 

struktur i kościelnej administracji tego regionu. 

Przedmiotem mego zainteresowania były nie tylko skrzynkowe 

i mechaniczne szopki betlejemskie ziemi kłodzkiej (nb. Wschodnie i 

zachodnie Czechy były w już w XIX w. – swego rodzaju szopkowym 

zagłębiem, a obecnie posiadają bogate ich kolekcje, fachową literaturę i nowoczesne muzea), ale również leśne 

oratoria, sanktuaria maryjne, szlaki pielgrzymie  oraz zwyczaje i obrzędy mieszkańców tego regionu. To są nadal 

wyjątkowo cenne komponenty niezwykle urzekającego krajobrazu sakralnego ziemi kłodzkiej. Stanowią one 

zmaterializowany wyraz kultury duszy dawnych mieszkańców. Dokumentując, klasyfikując i ujawniając w „Krainie Pana 

Boga i Maryi” krzyże i kapliczki wiejskie, miejskie i przydrożne, tak  liczne i rzeźbiarsko dojrzałe (w sumie jest ich ok. 5 

tysięcy, niestety w ponad 90 % nie zinwentaryzowane i nie opracowane), odkrywałem ich genezę i zasadnicze cele. W 

praktyce podprowadzałem słuchacza i czytelnika do odkrycia tożsamości i wspólnej duchowej przestrzeni duchowej 

(choć bardzo mocno zróżnicowanej kulturowo, narodowościowo i wyznaniowo). 

Co ciekawe, zrealizowane wywiady z tzw. „kustoszami” krzyży i kapliczek, uzmysławiały mi, jak bardzo trafnie 

i głęboko mieszkańcy tego regionu zrozumieli ich sens i przesłanie. Te niewielkich gabarytów drogowskazy moralne 

dawały im głęboką satysfakcję, wewnętrzny pokój, a przede wszystkim głębokie przeświadczenie i umocnienie, że w 

świecie coraz bardziej pozbawianym Boga - Trójjedyny Bóg Miłość jest 

odczuwalnie obecny, i za psalmistą można i trzeba Mu z wdzięcznością 

wyznawać: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23; 46,1-4a). 

Ponadto poprzez kompleksowe, systemowe i interdyscyplinarne 

badania starałem się zmienić chorobliwe patrzenie „z góry” – z poczuciem 

wyższości, na styl życia mieszkańców ziemi kłodzkiej ostatnich trzech stuleci. 

Pomocą jest tu stanowisko Watykanu, które głosi, że kultura ludowa wywodzi 

się z liturgii i do liturgii prowadzi. To właśnie, dzięki temu przez wieki dokonuje 

się humanizacja i  uświęcenie człowieka (czyli zdolność do codziennego  życia 

według wysokiej miary).  

Mając obszerną wiedzę oraz bogate doświadczenie pochodzące z jednej 

strony – z cennych osobistych relacji z centrami i przedstawicielami 

chrześcijaństwa w Rzymie, Konstantynopolu i Moskwie (a także i na Bałkanach 
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z okresu dramatycznej w skutkach wojny), a z drugiej ze współpracy i wizyt w instytucjach Unii Europejskiej, a wreszcie  

z długich pobytów w  ośrodkach ekumenicznych, od czasu do czasu nadal zabierałem głos w kwestiach stanu 

europejskiej duszy i potęgujących się zagrożeń oraz ważnych europejskich rocznic (jak m.in. 330- lecie Odsieczy 

Wiedeńskiej). 

=> Mija już 10 lat od kudowskiego wernisażu wystawy BM, co z perspektywy czasu, uznaje Ksiądz  Profesor 

za najważniejsze osiągnięcia? 

Warto tu zauważyć, że już na pierwszych 37 stacjach autorskiej wystawy BM i GM (spośród 44), i to w 

wyjątkowo krótkim czasie - w ciągu ok. 57 miesięcy - w Polsce, w Austrii i Niemczech 

obejrzało ją ponad 71. 724 osób. Do chwili obecnej wystawa BM i GM miała ponad 120 

tys. odwiedzin (w tym ok. 2,5 tys. Niemców, Austriaków i Czechów). Do najważniejszych 

miejsc ekspozycji BM i GM należy zaliczyć m.in. Salę Koncertową w Kudowie Zdroju, 

Międzynarodowy Ośrodek „Krzyżowa” (k/Świdnicy) dla Porozumienia Europejskiego, czy 

chociażby zamek w Żaganiu i barokowy Pałac Łomnica; a spośród placówek kultury: w 

bibliotekach, domach kultury i instytucjach muzealnych, m.in: w jedyne w  Polsce Muzeum 

Architektury we Wrocławiu oraz w takich miejskich muzeach, jak m.in. w: Świdnicy, 

Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Nowej Soli, Lubiniu; w Skansenie Kultury Ludowej w 

Zielonej Górze – Ochli, a z obiektów kościelnych m.in. w katedrze świdnickiej, Krzeszowie, 

Strzegomiu, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śl., za granicą w najstarszym - zachowanym w 

Europie - kapitularzu cysterskiego opactwa Zwettl (eryg. W 1138 r., w Dolnej Austrii). 

Z wystawą wiąże się zarówno znacznie rozbudowany projekt inwentaryzacji, uwzględnione kolejne kategorie 

obiektów (jak m.in. nisze) oraz schematy klasyfikacji (poszerzone o doświadczenia badaczy z obszarów języka 

niemieckiego), a wreszcie nowatorski sposób interpretacji - uwzględniający duchowość chrześcijańską i pobożność 

ludową. Ponadto w prezentowaniu krzyży i kapliczek przydrożnych, z jednej strony ukazywałem ich usytuowanie przy 

ścieżkach pątniczych i międzynarodowych szlakach pielgrzymkowych, spinających główne sanktuaria maryjne ziemi 

kłodzkiej, a z drugiej podkreślałem ich istnienie przy nowopowstałych szlakach św. Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda 

Hirschfeldera. Efektem końcowym wystawy BM i GM (a także obu wersji katalogów) są profesjonalne fotografie i 

diagramy oraz nowoczesna i komunikatywna grafika, doceniona przez historyków sztuki, muzealników i zwiedzających. 

Do tego stopnia, że niektórzy z nich postulowali wysunięcie  wystawy BM do ubiegania się o tytuł „polskiej wystawy 

2009 roku”. Ponadto, przemierzając z wystawą BM Dolny Śląsk starałem się rozbudzać wrażliwość na sacrum, jak też 

doprowadzić do poszerzenie prac inwentaryzacji krzyży i kapliczek na teren całej diecezji, jak to od lat ma miejsce w 

diecezji katowickiej i rzeszowskiej (stąd też moje liczne wywiady i projekt „Kapliczka”), a wreszcie starań na rzecz 

ochrony i renowacji małej architektury sakralnej naszego regionu. 

Godnym podkreślenia jest fakt, że nowatorska i ambitna metoda inwentaryzacji oraz integralnego 

opracowywania małej architektury sakralnej mego autorstwa 

(chroniona prawami autorskimi), bardzo szybko bowiem już na 

przełomie roku 2009/2010 wzbudziła spore zainteresowanie szeregu 

placówek kulturalnych i samorządowych. W konsekwencji, wyraziły 

one wolę współpracy i kompleksowego opracowania w/w 

architektury według standardów "Bożych Młynów". Dotyczyło to m. 

in. powiatów: jaworskiego, nowosolskiego  oraz czeskiego miasta 

Nowe Miasto nad Metują (w Czechach, w kraju hradeckim). 

Na koniec warto też podkreślić kolejny wymiar 

oddziaływania. Otóż praktycznie od chwili kudowskiego wernisażu w 

roku 2009 otrzymałem wiele telefonów, maili i odwiedzin z prośbą o 

rady na rzecz inwentaryzacji, klasyfikacji i metod opracowywania 

charakterystyki małej architektury w wielu regionach Polski. W 

efekcie, powstało wiele nowych publikacji, monografii i portali internetowych poświęconych krzyżom i kapliczkom 

przydrożnym w krajobrazie polskich miast i wsi. Zarazem jestem  autorem recenzji, wywiadów i tekstów 
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popularyzujących tego typu architekturę sakralną m.in. na ziemi kamiennogórskiej, w Radkowie i Szalejewie Dolnym. 

Zarazem na rzecz turystyki kulturowej promowałem m.in. „Nepomuceny” wzniesione na ziemi kudowskiej. 

=> Pochylając się nad imponującą liczbą prawie 100 publikacji w ZK, zapytam co Księdza Profesora 

szczególnie satysfakcjonuje i raduje? 

Pragnę zauważyć, że od 2006 r. urzeczywistniając pasję dla kulturowego i religijnego dziedzictwa ziemi 

kłodzkiej opublikowałem ponad 170  przyczynków naukowych i popularnonaukowych. Poprzez liczne konferencje, 

prezentacje multimedialne i warsztaty kulturowe przybliżałem dzieje Kościoła i kulturę religijną osób żyjących na 

Śląsku, a zwłaszcza w Obniżeniu Kudowskim (dawnym „czeskim zakątku”, czes.: „český koutek”, niem.: „Bömische 

Winkel”). W efekcie opracowałem zarówno nowoczesne syntezy Wielkich Dziekanów Kłodzkich z pierwszej poł. XX w., 

sylwetki najwybitniejszych proboszczów Kudowy Zdroju - Czermnej z ks. Wacławem Tomaschkiem na czele (oraz  

źródłowe katalogi proboszczów i wikariuszy wraz ze źródłowymi biogramami),  biograficzne 

syntezy charyzmatycznych redemptorystów ziemi kłodzkiej rodem z Czermnej i Słonego 

(tzn. dwóch braci Franzów i Antoniego Jedka); wybitnych architektów ze Słonego znanych 

nie tylko w Europie Środkowej (m.in. Josepha Elsnera  ur. 1845 Słone i Adalberta Wietk’a  

ur. 1876); przedstawicieli życia zakonnego opartego na duchowości szensztackiej oraz 

promotorów i liderów kultury ludowej, m.in. w osobie regionalnej pisarki i poetki Anny 

Bernard (*1865 Wrocław † 1938 Kudowa). 

Efektem mych systemowych badań, zogniskowanych na postaci niezłomnego 

Kudowianina bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (*1907 +1942) jest ponad 60 publikacji (w tym 

2 książki, ponad 20. prezentacji multimedialnych, szereg prelekcji i warsztatów (nb. na 

mojej witrynie BM jest dostępna bibliografia mych prac). Z jednej strony, w pełniejszym i 

interdyscyplinarnym świetle starałem się ukazać zarówno kluczowe środowiska młodzieńczego rozwoju osobowego i 

formacji religijnej, kontekst posługi duszpasterskiej, przyjaźnie, kontakty z liderami Ruchu Szensztackiego, inspiracje 

na rzecz nowych form kultu maryjnego, a wreszcie ostatni - obozowy - etap dojrzewania do pełni człowieczeństwa i 

świętości. Z drugiej, wypracowana metoda badawcza, liczba warsztatów, publikacji i książek poświęconych 

charyzmatycznemu Duszpasterzowi Ziemi Kłodzkiej  spotkała się z podziwem i 

uznaniem, i to nie tylko badaczy niemieckich. Dzięki czemu ks. Gerhard Hirschfelder 

stał się dzisiaj wyrazistą  „ikoną” kustoszy krzyży i kapliczek przydrożnych oraz 

obrońców sacrum i godności osoby, i to nie tylko na ziemi kłodzkiej. 

W pewien sposób, obecne moje prace badawcze i redakcyjne nawiązują do 

kierunków moich uniwersyteckich badań z zakresu dziejów teologii, kultury i 

duchowości na Dolnym Śląsku (aktualnie ze szczególnym uwzględnieniem ziemi 

kłodzkiej). W ostatnich latach opracowałem nowatorską metodę i prowadziłem 

kompleksowe badania nad małą architekturą sakralną (w tym także i kostnic – w 

postaci karnerów i ossariów) oraz obecności i znaczenia sacrum w krajobrazie 

krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Austrii i Włoszech). Mam więc ogromną 

satysfakcję płynącą z faktu, że autorska wystawa BM, jak i liczne publikacje 

przyczyniają się do pełniejszego – interdyscyplinarnego przedstawienia 

charakterystyki ziemi kłodzkiej. Cieszy mnie, że znacznie więcej możemy dziś 

powiedzieć o oryginalnym rysie tutejszych mieszkańców – otwartych, empatycznych, bogatych w kulturę spotkania i 

współpracy, dla których granica była czysto teoretycznym pojęciem (nb. ten wymiar doceniła  w moich pracach Pani 

PhDr. Eva Koudelková (nauczyciel akademicki z Liberca). 

=> Mile - i z satysfakcją - wspominam naszą z współpracę, tak bardzo dynamiczną i efektywną, i to na kilku 

płaszczyznach, Księże Profesorze - ze swej strony proszę nam powiedzieć nieco więcej o najważniejszych  tego typu 

przedsięwzięciach. 

 Jak już wspomniałem, naszą owocną współpracę rozpoczęliśmy od promocji mej książki „Kościół milczenia 

dzisiaj” i pogłębiania znajomości dziejów czeskiego Kościoła wśród mieszkańców naszego regionu. Po czym, oprócz 

coraz bardziej intensywnej współpracy z Kierowaną przez Panią Redakcją miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, a po 
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wernisażu wystaw BM w maju 2009 r., wraz z kierowaną przez Panią jako Prezes - Fundacją Odnowy Ziemi 

Noworudzkiej, przeprowadziliśmy szereg warsztatów dla młodzieży szkolnej na rzecz pełniejszego odczytania 

przesłania sacrum ziemi kłodzkiej. Ponadto dzięki patronatowi kierowanej przez Panią Fundacji możliwym było 

sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu edukacyjnemu w kwestii przesłania krzyży i kapliczek naszego regionu. W 

praktyce, poprzez opracowanie międzynarodowego projektu, nastąpiło dofinasowanie objazdowej wersji wystawy BM 

i to w dwóch nowych edycjach – polskiej i niemieckiej (BM i GM) oraz przeprowadzenie uroczystej inauguracji 

międzynarodowego szlaku wystawy GM. Jej uroczysty wernisaż odbył się w kwietniu 2010 r. w barokowych salach 

zamku w Łomnicy k/ Jeleniej Góry. 

Kolejne, niezwykle rozległe pole naszej współpracy 

stanowi do dzisiaj, odkrywanie i promocja życiowej misji i 

zrealizowanego człowieczeństwa bł. ks. Gerharda 

Hirschfeldera. W tym celu nie tylko wypracowywaliśmy 

programy konferencji, spotkań i warsztatów dedykowanych 

tej ikonie kłodzkiego duszpasterstwa, ale wyszukiwaliśmy 

prelegentów i dbaliśmy o merytoryczny oraz godny ich 

przebieg. Ponadto, kontynuacją tego typu wysiłków była 

zarówno niewielka objazdowa wystawa planszowa 

dedykowana Duszpasterzowi Kłodzkiej Młodzieży, jak i 

popularyzacja religijno-kulturowego szlaku turystycznego 

jego imienia. Natomiast zwieńczeniem tego typu starań była 

wspólna edycja polsko-niemieckiego albumu pt. 

Błogosławiony «Ksiądz Gerhard Hirschfelder „Rubin ziemi 

kłodzkiej”. Dzieje życia i posługiwania w obrazach». Nota bene, publikacja była pomyślana głównie jako „duchowy 

ekwipunek” dla mieszkańców naszego regionu, ale w pierwszym rzędzie  była  adresowana do polskiej i niemieckiej 

młodzieży przygotowującej się w dolnośląskich parafiach do ŚDM w Krakowie 2016 r. Po prezentacjach albumu w 

kręgach Niemców i Polaków spotkał się on z pozytywnym odbiorem i opiniami ekspertów  obu narodów. Na koniec, 

dzięki decyzji Świdnickiego Ordynariusza  ta dwujęzyczna pozycja (wraz z dołączoną e-książką „List Boga”) stała się 

dostępną w każdej z katolickich parafii. 

 

=> Jakie ma Ksiądz  Profesor plany na przyszłość, gdy idzie o projekty badawcze i publikacje związane z 

regionem ziemi kłodzkiej? 

Naturalnie, i jak zwykle, wszystko zależy od najwyższej reżyserii Pana Boga, a w 

konsekwencji od daru zdrowia. Nie mniej, moje starania urzeczywistniają się na kilku 

płaszczyznach. Gdy idzie o sacrum i przesłanie małej architektury sakralnej to pierwotna 

wersja wystawy „Boże Młyny” z 2009 r. stała się już ekspozycją stałą w kudowskim 

skansenie. Natomiast dla zmodyfikowanej odmiany tej wystawy w wersji polskiej i 

niemieckiej nadal szukam adekwatnego miejsca i mecenatu.  Tej problematyce posłuży 

także e-książka mojego autorstwa: „10 lat wystawy „Boże Młyny”. 

Pozostając przy kategorii małej architektury sakralnej, to na etapie finalizacji są dwie 

książki poświęcone najbardziej charakterystycznym kapliczkom ziemi kudowskiej, tzn. 

Kapliczce MBB w Zielonej Dolinie oraz Kaplicy Czaszek w Czermnej. Pierwsza z tych książek 

wyjdzie niebawem pt. „Święta przestrzeń ziemi kudowskiej. Mikrosanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Zielonej Dolinie”. W nieco odległym czasie światło  dzienne powinna ujrzeć 

kolejna książka, która przybliży m.in.  rzadko w Polsce spotykany fenomen dzwonniczek 

epidemicznych. Otrzyma ona tytuł: „Dzwony – odgłos wieczności i  znaczące ogniwo religii i 

cywilizacji. 

W kategorii: „wybitne postacie ziemi kudowskiej i kłodzkiej”, nadal moją uwagę 

przykuwa postać charyzmatycznego kapłana ks. Gerharda Hirschfeldera. W efekcie, 
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niebawem powinny się ukazać moje kolejne  książki na jego temat p.t.: „Ks. Gerhard 

Hirschfelder męczennik nazistowskiego systemu” oraz „Ks. Gerhard Hirschfelder a ruch 

szensztacki, jak też „Religijno-turystyczny szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera”. Drugą 

wybitną postać naszego regionu zaprezentuje w pełniejszym świetle moja książka nosząca 

tytuł:  „Anna Bernard – ikona kultury Kudowy Zdroju”.  

W przygotowaniu są kolejne publikacje książkowe, m.in. pozycja która będzie 

antologią moich przyczynków opublikowanych w ZK, p.t.: „Na straży sacrum i kultury ziemi 

kłodzkiej”. Na koniec, chętnie korzystam z okazji, aby po raz kolejny na ręce Pani Prezes 

złożyć podziękowania całej Redakcji ZK za gościnność dla mych efektów badań i refleksji na 

temat współczesnych znaków czasu oraz wyrazić swą wdzięczność czytelnikom za 

zainteresowanie i przesyłane refleksje oraz podziękowania. 

 

Rozmowę przeprowadziła Teresa Bazała Redaktor Naczelna ZK 


