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Kudowa-Zdrój 17  I 2020 r.   

 

PAMIĘĆ TO TOŻSAMOŚĆ  
SZKICE  AUTOREOTROSPEKCJI KAPŁANA I PROFESORA 

 
 „Człowiek to ten, który tworzy kulturę,  

który potrzebuje kultury,  
który dzięki niej sam się tworzy”  

(ks. bp Karol Wojtyła, 1964)  

  

        Dziennikarz katolickiego periodyku diecezji świdnickiej w rozmowie z ks. prał. prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem 
  

       Redakcja katolicka: W tym roku  przypada rocznica 46 lat posługi kapłańskiej i ponad 40 lat pracy naukowej, co  

Ksiądz Profesor uznaje za swoje największe osiągnięcie  na polu nauki i popularyzacji? 

 

Ks. prof. T. Fitych: Zanim przedstawię moje „dzieło życia” i niegasnący powód do dumy, to powiem kilka zdań 

na temat procesu, który mnie to takiego efektu doprowadził. Św. Jan Paweł 

II wielokrotnie głosił (m.in. podczas spotkania z profesorami UJ) i swoimi 

priorytetami potwierdzał, że posługa myślenia jest jedną z najważniejszych 

w życiu społecznym. Ta prawda dojrzewała w mym życiu powoli i stopniowo. 

W szkole podstawowej czytałem na tyle dużo, że bibliotekarki nie 

dowierzając mi, wyrywkowo mnie odpytywały. Przed maturą, mój 

wymagający polonista (absolwent UJ), doceniając moją erudycję i 

zainteresowania humanistyczne, zlecił mi w ramach pracy absolutoryjnej, 

temat o przesłaniach dziecięcej twórczości Janusza Korczaka. To sprawiło, że 

udałem się do Warszawy, aby m.in. pełniej poznać jego środowisko i 

rozmawiać z współpracownikami tego wybitnego lekarza, społecznika, 

pisarza... Natomiast obszerny tekst mej rozprawki był kilkakrotnie 

wykorzystywany, m.in. przy nadaniu naszej szkole imienia tego cenionego 

pisarza i wychowawcy (twórcy oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie).  

Po odbyciu, opresyjnej wobec Kościoła służby wojskowej w Bartoszycach (1968-70; wraz z kilkoma kolegami 

organizowaliśmy tajne komplety studiów i niezależne życie kulturalne dla ok. 300 alumnów żołnierzy, a po wyjściu 

nieformalne konferencje na temat tego rodzaju służby), studia teologiczne zwieńczyłem na PWT we Wrocławiu. 

Wysoko oceniono moją kulturę studiowania oraz pracę magisterską z zakresu teologii liturgii (nt. Wspólnototwórczy 

charakter Eucharystii w dokumentach Sob. Wat. II). W efekcie, zaledwie po półrocznej pracy duszpasterskiej w parafii 

św. Jacka OP w Legnicy, władze Papieskiego Wydziału - na czele z rządcą archidiecezji - ks. bpem prof. Wincentym 

Urbanem  skierowały mnie na studia doktoranckie (Instytut Historii Kościoła KUL, specjalizacja dzieje teologii).  

Jako jeden z czterech adeptów nauki, miałem się włączyć w realizację ogólnopolskiego projektu badawczego 

zleconego przez Prymasa Tysiąclecia (na prośbę byłych więźniów KL Dachau, m.in ks. abpa prof. K. Majdańskiego i bpa 

kard. in pectore I. Jeża…). Pokłosiem mych badań, dotyczących całego obszaru Śląska, była rozprawa doktorska 

prezentująca oryginalne kategorie nieznanej dotąd mistyki. Rozwijano ją w opactwie krzeszowskich cystersów (główni 

przedstawiciele: ks. dr fil. i med. Johannes Scheffler i opat dr teol. Bernard Rosa SOC). Co jest niezwykle interesujące, 

w bardzo komunikatywnej i przystępnej  formie zaproponowano ją przedstawicielom wszystkich stanów Kościoła, 

realizując dzieło katolickiej autoreformy oraz rekatolizacji Śląska.  

Rozprawa została wysoko oceniona przez księży biskupów profesorów jako recenzentów, z których jeden był 

prorektorem KUL. W następstwie tego, jako rzadki w tym czasie przypadek, moja praca doktorska została wydana 

drukiem i to nakładem finansowym Wydawnictwa Naukowego KUL. Przed obroną doktoratu, w moim dorobku było 
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już kilkanaście publikacji recenzowanych i kilka referatów zaprezentowanych na kongresach międzynarodowych (m.in. 

w 1980 r. w Montrealu, gdzie z grona Polaków wystąpił także wybitny historyk liturgii ks. prof. zw. W. Schenk). 

Na zaproszenie, oficjalnie – ale pośrednio - ze strony Sekretariatu Stanu, a de facto najbliższych 

współpracowników św. Jana Pawła II, w latach 1993-2001 pracowałem na rzecz Rady 

Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Z konieczności rezydowałem w stolicy Czech. 

Wówczas zaintrygowały mnie dramatyczne dzieje Kościoła katolickiego w Czechach. 

Przygotowywana przeze mnie monografia poświęcona tej tematyce (książka dokument i 

pierwsza monografia nt. Kościoła w Rep. czeskiej po upadku komunizmu), stała się w Pradze 

głównym darem Kościoła Naszych Pobratymców dla św. Jana Pawła II, podczas jego drugiej 

wizyty pastoralnej w Republice Czeskiej (20-21 V 1995 r.). Nosi ona tytuł: „Kościół milczenia 

dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw, w pięć lat po odzyskaniu niepodległości” (Praga 

– Nowa Ruda 1995).  

Zanim powstało moje prawie 1.000 stronicowe „dzieło życia”, to najpierw w okresie 1986-1988 byłem 

stypendystą Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie (kierowała nim jak wiemy wierna oraz wybitna Polka i 

katoliczka – pani hrabina prof. Karolina Lanckorońska; nb. otrzymałem także propozycję bycia jego wiceprezesem). Po 

czym z wieloma cenionymi, i to nie tylko w Polsce, historykami (jak m.in.: ks. prof. J. Kopiec, późniejszy bp diec. 

opolskiej i ordynariusz gliwicki; ks. prof. S. Wilk SDB, późniejszy wieloletni rektor KUL; prof. Wojciech Tygielski - 

późniejszy prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,…) zaproszono mnie do udziału w pracach drugiej polskiej wyprawy 

naukowej (nawiązującej do międzywojennej inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności z Krakowa),  na rzecz krytycznej 

edycji akt nuncjatury polskiej. W koordynacji z prof. Lanckorońską, to niezwykle  cenne przedsięwzięcie (nie tylko dla 

polskiej kultury), zainicjował ceniony historyk i edytor o. prof. Henryk Damian Wojtyska CP - prorektor KUL, wówczas 

twórca najnowocześniej koncepcji edycji akt nuncjatur apostolskich.  

Moje prace, z 8-letnią przerwą na półdyplomatyczną posługę w CCEE, prowadziłem także i latach 2001-2005 

(m.in. na uniwersytetach włoskich, niemieckich, austriackich i czeskich). Ich owocem jest pierwsza tego typu w Europie 

monografia dotycząca organizacji nuncjatury w „złotym okresie” rozwoju dyplomacji watykańskiej (europejskiego 

lidera obok dyplomacji weneckiej). Jej tytuł: ”Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty 

Lancellottiego (1622-1627), WNUO Opole 2005 [ss. 886 i 16 s. nlb.; streszczenie w j. włoskim, a spisy treści w języku 

angielskim, włoskim i niemieckim). Jest to obszerna i wręcz modelowa rozprawa (efekt  

bez mała 15 lat badań). Powstała w oparciu o  autorską, nowoczesną metodę 

systemowych badań. Na bazie rekonstrukcji i częściowej edycji ok. 3.000 dokumentów 

(rozproszonych po całej Europie) powstała pionierska w skali Europy synteza. Jest to 

pierwsza tego typu (i to nie tylko w Polsce) monografia, która prezentuje strukturę 

nuncjatury apostolskiej w Warszawie z początku XVII w. i podstawowy pakiet 

dokumentów nuncjusza (w układzie synoptycznym, czyli równolegle w języku włoskim 

i polskim, z potężnym aparatem krytycznym). Równocześnie przedstawia przebieg i 

główne zadania 5-letniej działalności nuncjusza – ks. bpa G. B. Lancellottiego i jej ocenę 

przez pryzmat priorytetów reformy trydenckiej. Nic dziwnego, że recenzent mej 

monografii, a zarazem jeden z czołowych badaczy nuncjatur - prof. dr hab. Wojciech 

Rygielski (wówczas prorektor Uniwersytetu Warszawskiego) stwierdził publicznie: 

„rozprawa jest [w sensie pozytywnym] porażająca”.  W podobnym tonie wypowiadała 

się m.in. pani prof. Uniwersytetu w Białymstoku Teresa Chynczewska-Hennel twierdząc, że rozprawa doskonale służy 

profesjonalnym historykom (a tym bardziej młodym adeptom), jako tak bardzo solidne i kompleksowe, a zarazem 

niespotykane dotąd, vademecum na rzecz badań dyplomacji watykańskiej czasów nowożytnych.  

 

W ubiegłym roku minęło już 10 lat od niezwykle owocnego - kudowskiego wernisażu wystawy Boże Młyny”  

poświęconej przesłaniu małej architektury sakralnej na kudowsko-nachodzkim pograniczu, co z perspektywy czasu, 

uznaje Ksiądz Profesor za najważniejsze osiągnięcia na tym polu?  
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Na wstępie warto przypomnieć, że u genezy jej postania były co najmniej cztery ważne prawdy i motywacje. 

Po pierwsze kiedy nazizm zakazał prowadzenia katechez, ks. Gerhard Hirschfelder nie tylko, że nie skapitulował, ale 

przy różnych kudowskich kapliczkach nieoficjalnie organizował tzw. „małe zloty gwiaździste”, i w ich przestrzeni nadal 

uczył młodzież modlitwy (stąd po jego beatyfikacji, niemiecka wersja wystawy BM była dedykowana już wprost jemu 

i św. Janowi Pawłowi II). Po drugie, moje uprzednie badania naukowe nad śląskimi opactwami pozwoliły mi zrozumieć, 

że tak potężny „wysiew” przydrożnych krzyży i kapliczek na ziemi broumowskiej, kłodzkiej, ząbkowickiej 

(usytuowanych również przy dawnych ścieżkach pątniczych) to w dużej mierze pokłosie kultury monastycznej 

pobliskich opactw benedyktyńskich i cysterskich oraz intensywnego ruchu pielgrzymkowego. Po trzecie, na początku 

trzeciego tysiąclecia miała miejsce w naszym kraju kulminacja bezsensownych postulatów usuwania krzyży z 

przestrzeni publicznej (o dziwo nie sięgano tylko po te ze szczytów alpejskich!). Po czwarte kudowskie autorytety: Ks. 

Dziekan i Pan Burmistrz, jednomyślnie przedstawili mi prośbę o przygotowanie wystawy na temat sacrum kudowskiego 

krajobrazu. Uczynili to na niespełna trzy miesiące przed otwarciem sezonu turystyczno-pielgrzymkowego(nb. przez 

całą dekadę realizuję to przedsięwzięcie, bazując aż w 95% na własnych środkach finansowych). 

Warto tu zauważyć, iż do chwili obecnej autorska wystawa BM (oraz jej niemiecka edycja – GM) była 

prezentowana w trzech krajach, miała aż 44 ekspozycje i ponad 160 tys. odwiedzin (jedynie w pierwszych trzech latach 

obejrzało ją ok. 2,5 tys. Niemców, Austriaków i Czechów). Co ciekawe, już na pierwszych 37 stacjach wystawy BM i 

GM,  zrealizowanych w wyjątkowo krótkim czasie - ok. 57 miesięcy, w Polsce, w Austrii i Niemczech obejrzało ją ponad 

71. 724 osób. 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. Natomiast spośród placówek kultury (tzn. bibliotekach, domach kultury i instytucjach 

muzealnych), m.in: w jedyne w  Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz miejskie muzea, jak m.in. w: Świdnicy, 

Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Nowej Soli, 

Lubiniu; ponadto w Skansenie Kultury Ludowej 

w Zielonej Górze – Ochli, a z obiektów 

kościelnych m.in. w katedrze świdnickiej, w 

bazylikach Krzeszowa i Strzegomia, kościołach 

parafialnych Wałbrzycha, Ząbkowic Śl. Z kolei za 

granicą, miałem wielką satysfakcję 

zaprezentowania wystawy GM w najstarszym - 

zachowanym w Europie - kapitularzu 

cysterskiego opactwa Zwettl (eryg. w 1138 r., w 

Dolnej Austrii). 

Z wystawą wiąże się zarówno: nowatorska metoda badawcza; niespotykany także i w Europie, znacznie 

rozbudowany projekt inwentaryzacji ponad 220 obiektów małej architektury sakralnej (aż 70 pól opisu, uwzględniający 

zarazem niedostrzegane dotąd kategorie jak m.in. nisze); nowe schematy klasyfikacji (poszerzone m.in. o 

doświadczenia badaczy z obszarów języka niemieckiego), a wreszcie nowatorski sposób interpretacji. Uwzględniałem 

m.in. duchowość chrześcijańską, pobożność ludową, miejscowe zwyczaje i relacje nt. kultu uzyskane z 

przeprowadzonych ponad 300 ankiet i wywiadów. Ponadto w prezentowaniu krzyży i kapliczek przydrożnych, z jednej 

strony ukazywałem ich genezę i związki zarówno ze ścieżkami pątniczymi, jak i międzynarodowymi szlakami 

pielgrzymkowymi, spinającymi główne sanktuaria maryjne ziemi kłodzkiej, a z drugiej uwypuklałem ich istnienie przy 

nowopowstałych szlakach św. Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Wystawa otrzymała komunikatywną 

postać ujętą w ośmiu blokach tematycznych i posiada dwie naukowe recenzje wydawnicze. Na „instrumentarium  

wystawy składa się m.in.: portal internetowy BM (www.boze-mlyny.eu), drukowany katalog (w wersji polskiej i 

niemieckiej), plakaty i foldery (również w j. niemieckim) oraz płyta CD, na której zamieszczono materiały edukacyjne 

dla szkół i uczestników warsztatów kulturowych (prezentacje multimedialne i ok 60 publikacji n. t. małej architektury 

sakralnej i kultury ziemi kłodzkiej).   

Co więcej, nie tylko dwaj kuratorzy wystawy BM, ale też historycy sztuki, muzealnicy oraz zwiedzający doceniali 

zarówno fotografie i diagramy oraz nowoczesną i komunikatywną grafikę, a zwłaszcza szereg objętych płaszczyzn od 
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semantycznej do duchowej. Niektórzy z nich postulowali nawet wysunięcie wystawy BM do ubiegania się o tytuł 

„polskiej wystawy 2009 roku”. Ponadto, przemierzając z wystawą BM Dolny Śląsk starałem się nie tylko realizować 

swego rodzaju warsztaty kulturowe dla dzieci i młodzieży, ale zarazem rozbudzać wrażliwość na sacrum i umacniać 

świadomość jego wagi i niegasnącej aktualności, jak też doprowadzić do intensyfikacji prac na rzecz inwentaryzacji 

krzyży i kapliczek. Zależało mi bardzo, aby ten proces ruszył zwłaszcza na terenie naszej młodej diecezji (niestety, ale 

konserwatorzy zabytków nie mają na ten temat de facto żadnej dokumentacji). Natomiast, od lat są pod tym względem 

liderami i wzorem, chociażby diecezja katowicka i rzeszowska (stąd też moje liczne wywiady na ten temat i lansowanie 

projektu „Kapliczka”). Wykorzystywałem, spotkania z autorytetami Kościoła oraz kustoszami pamięci i liderami małych 

ojczyzn, aby na miarę mych możliwości, zmieniać mentalność i nastawienie oraz  pobudzać i koordynować działania 

na rzecz ochrony i renowacji małej architektury sakralnej naszego regionu. 

Nic więc dziwnego, że unikatowa w skali Europy wystawa „Boże Młyny” (zob. www.boze-mlyny.eu), po 

niespełna dwóch latach (dokładnie w 2011 r.) już jako rozbudowana – dwujęzyczna wystawa BM i GM została 

dostrzeżona i wyróżniona w Niemczech, przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Otóż zaliczono ją do 20-tu 

najbardziej reprezentatywnych projektów, spośród 10 tys. zrealizowanych w okresie ostatniego 20-lecia i 

zaprezentowano ją w okolicznościowym dwujęzycznym katalogu. 

Godnym podkreślenia jest również 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).  

Przez szereg miesięcy i lat otrzymywałem sygnały o tym, że wystawa mego autorstwa, w wielu regionach 

Polski, spotęgowała zainteresowanie sacrum w polskim krajobrazie i zdynamizowała proces opracowywania nowych 

publikacji, monografii i portali internetowych poświęconych krzyżom i kapliczkom przydrożnym w krajobrazie polskich 

miast i wsi. Osobiście nadal kontynuowałem prace na tym polu. W efekcie jestem  autorem kilkudziesięciu tekstów: 

recenzji, wywiadów i tekstów popularyzujących tego typu architekturę sakralną m.in. na ziemi kamiennogórskiej i 

kłodzkiej. Promując w naszym regionie turystykę kulturową, zaprezentowałem m.in. „Nepomuceny” (kapliczki 

przydrożne) wzniesione na ziemi kudowskiej. 

 

W jaki sposób zrodziło u ks. Profesora tak dynamiczne, rozlegle i konsekwentne zainteresowanie bł. ks. 

Gerhardem Hirschfelderem?  

W obliczu częstych pytań: dlaczego z taką pasją badam i z niegasnącym zapałem od 10 już lat poprzez liczne 

publikacje i środki komunikowania, prezentuję i popularyzuję postać bł. ks. Gerharda Hirschfeldera? Dziennikarzom i 

respondentom odpowiadam: ten wybitny Kłodzczanin i „Rubin Ziemi Kłodzkiej” - pierwszy w dziejach diecezji 

świdnickiej wyniesiony do chwały ołtarzy - jest, i to nie tylko dla mnie, moralnym zwycięzcą nad ideologiami i 

demonami XX w. - brunatnym i czerwonym nacjonalizmem. Czyż każdego czytelnika, chociażby jego zwyczajnej 

biografii, nie zdumiewa fakt, że ten młody człowiek, z jednej strony wychowany bez 

ojca, a z drugiej niezwykle świadomy swej misji, odpowiedzialny, wierny i niezłomny 

kapłan, będąc biednym i pozornie słabym (bowiem bez znaczącego wsparcia nawet ze 

strony oficjalnych struktur Kościoła), do końca pozostaje Dobrym Pasterzem i jednak 

wstrząsa sumieniami oraz mocami tego świata. W atmosferze hitlerowskiego terroru, 

perfekcyjnej III Rzeszy, w realiach fabryki śmierci KL Dachau, młody ks. Gerhard nie tylko 

że nie ulęknie się nie ugnie się przed Hitlerem z jego okultystyczno-satanistycznym 

mesjanizmem, ale co więcej daje świetlane świadectwo, że Trójjedyny Bóg Miłość nie 

jest ideą, ale jest żywą i Wszechmocną Istotą, której można oddać całe swoje młode 

życie, ciało, całe swoje serce, całą zdolność kochania i całą swoją przyszłość!  

W godzinie nieogarnionej ciemności Europy i Niemiec, nawet będąc „niemym” 

więźniem kłodzkiego więzienia i nazistowskiego obozu w Dachau, bez kazań i 
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konferencji, na miarę największych pasterzy Kościoła tłumaczy, co to znaczy być kapłanem Jezusa Chrystusa. Młody 

Kłodzczanin daje jednoznaczne świadectwo, że istota posługi kapłańskiej określa się przede wszystkim przez osobową 

przyjaźń z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, czyli poprzez stawanie przed Panem, czuwanie nad Nim, przez 

bycie dla Niego, jak i dla Kościoła (kolektywnego Chrystusa). Nawet w nieludzkich, obozowych warunkach wskazuje na 

Eucharystię jako źródło życia, Bożej mocy oraz centrum kapłańskiego i chrześcijańskiego życia. Ks. Gerhard przez całe 

swe 10-letnie posługiwanie, a zwłaszcza podczas obozowego Wielkiego Tygodnia, jednoznacznie świadczy o tym, że 

kapłan powinien być – jak Maryja - kimś, kto czuwa przez ofiarną miłość. Kapłan, jako strażnik wiary, miłości i 

trynitarnej jedności musi być zwłaszcza niezwykle czujnym w obliczu zagrażających potęg zła i śmiercionośnych 

ideologii ojca kłamstwa – głównego architekta anty-Kościoła i niestrudzonego Heroda życia fizycznego i duchowego. 

W konsekwencji, nie tylko wpisuje się on w nieliczny krąg niemieckiego ruchu oporu, ale w swej 10-letniej 

kapłańskiej posłudze, która przypadła na czas rządów Hitlera opętanego okultyzmem i satanizmem, pozostał 

niezłomnym obrońcą godności człowieka, autentycznym – „nielukrowanym” przyjacielem młodzieży i niestrudzonym 

wychowawcą nowego - ewangelicznego człowieka. Usiłuję więc dać coraz bardziej pełną odpowiedź na pytania: kto 

temu nieślubnemu dziecku tak skutecznie pomógł, aby w krótkim i - po ludzku - niekorzystnym czasie, mógł rozwinąć 

swe charyzmaty i  w heroiczny sposób zrealizować kapłańskie powołanie? W jakim stopniu przyczyniły się do tego 

procesu miejsca formacji, napotkane osoby oraz duchowość katolickich ruchów i stowarzyszeń, których był 

uczestnikiem, a następnie moderatorem i obrońcą?   

W efekcie, w przededniu uroczystości beatyfikacyjnych poproszono mnie o napisanie kilku artykułów 

„zwiastunów” (choć nie było możliwości dostępu do akt procesowych). W dalszej kolejności zredagowałem pierwszy 

w Polsce biogram leksykograficzny i ukazując postać niezłomnego Duszpasterza Młodzieży alumnom świdnickiego 

Wyższego Seminarium Duchownego, wraz z nimi zredagowałem systemowy plan rozwijania kultu, przeprowadziłem 

szereg warsztatów także w oparciu o ponad 20 - wspólnie opracowanych - prezentacji multimedialnych. Na 5. Rocznicę 

beatyfikacji duszpasterze, katecheci, młodzież wierni naszej diecezji mieli już do dyspozycji kilkadziesiąt moich 

artykułów prasowych i recenzowanych przyczynków mego autorstwa oraz elektroniczna książkę pt. „List Boga” (nb. 

jest to niezwykle bogate kompendium przydatne w poznawaniu i rozwijaniu kultu Niezłomnego Kłodzczanina). W 

międzyczasie powstały dwie kolejne książki mego autorstwa. Natomiast Na 10. rocznicę beatyfikacji powinna się 

ukazać czwarta poświęcona relacjom ks. Gerharda z ratującym duszę narodu niemieckiego międzynarodowym Ruchem 

Szensztackim (eryg. 18 X 1914 r.). Należy mieć świadomość, że to wszystko ma miejsce, w sytuacji w Kościele 

niemieckim (zagrożonym pełzająca schizmą) zainteresowanie postacią Charyzmatycznego Duszpasterzy Młodzieży 

ziemi kłodzkiej jest raczej nikłe. 

Dlaczego świadectwo tego Młodego Kapłana ziemi kłodzkiej jest dziś tak bardzo ważne i aktualne? 

 Na naszych oczach dokonuje się nie tylko prześladowanie chrześcijan (co 3 minuty ginie jedna ochrzczona 

osoba), ale w tysiącach rocznie, niszczone i profanowane są w Europie (także i w Polsce) obiekty sakralne. Bezczelność 

lewicowych aktywistów, także i w Polsce, już dawna przekroczyła etyczne granice, gdyż piszą m.in.: „Na razie płoną 

katedry, na księży przyjdzie czas!”. Nasila się walka z cywilizacją zachodnią. Mamy do czynienia z gigantyczną ofensywą, 

która obraz człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga Miłości chce zniszczyć i wymazać. Za 

wieloma atakami na chrześcijaństwo, a zwłaszcza Kościół katolicki, stoją te same środowiska, które utożsamiane są z 

liberalizacją prawdy, z zacieraniem granicy pomiędzy dobrem i złem oraz jawnym promowaniem dewiacji i antykultury, 

zogniskowanej na siedmiu grzechach głównych. Także i w naszym kraju, instytucje kultury, ale także wiele struktur 

samorządowych, zostały zawłaszczone przez jedną opcję hołdującą neomarksistowskim ideologiom. W efekcie, mamy 

do czynienia z totalnym projektem przeorganizowania życia wszystkich ludzi, według kolejnej wersji tzw. 

„najnowocześniejszego porządku” tzn. bez Boga. Otwarte i samodzielnie myślące umysły (które jednak nie wyrzuciły 

mózgu) formułują jednoznaczne pytania: unia czy utopia?.  W konsekwencji, na naszych oczach ma miejsce wypieranie 

wiary, rozumu i moralności, i to w skali światowej. O czym świadczą chociażby, powszechnie znane, dokumenty 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, której Polska jest członkiem). Do niedawna były to jedynie zachęty, ale teraz są 

to już nakazy dotyczą one m.in. seksualizacji dzieci od 4 roku życia. 

Jesteśmy świadkami ogromnego kryzysu wiary i rozumu (a te jak uczył św. Jan Paweł II miały wspierać 

człowieka w jego pełnym duchowym rozwoju). Mamy już i w Polsce, nie tylko kryzys powołań, ale trwający kryzys 
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wyższego i niższego duchowieństwa, o czym świadczy zarówno brak odważnego i proroczego ducha (epidemia choroby 

„niemych psów” – św. Grzegorz Wielki, Reguła pastoralna), jak i ospałe i często nieudolne rozwiązywanie 

jednostkowych kwestii homoseksualizmu i pedofilii księży. Czy też niezwykle eufemistyczna postawa  wobec zjawiska 

przedostawania się do sfery Kościoła presji ideologii gender i lewicowej socjotechniki. Tymczasem obowiązkiem 

duszpasterzy prezentujących miłość pasterską, jest bycie strażnikami jedności, wiary i moralności chrześcijańskiej, czyli 

nazywanie zła po imieniu i mówienie, że dewiacja jest dewiacją, a grzech grzechem i zalążkiem szatańskiego opętania. 

Za wierność ewangelicznej nauce Chrystusa, upominanie się o godność człowieka w życiu społecznym oraz odwagę w 

wypełnianiu kapłańskiej posługi, najwyższą cenę potrafili zapłacić m.in. liczni polscy księża zesłani do KL Dachau, kard. 

Hlond, Prymas Tysiąclecia i św. Jan Paweł II i wielu innych. 

Pierwszy błogosławiony diecezji świdnickiej – ks. Gerhard Hirschfelder (*1907+1942) zapisał się w pamięci 

wiernych jako szukający „tego co w górze”, mądry, radosny, przyjazny, odważny i niezłomny kapłan, który miał głęboką 

świadomość swej tożsamości i misji. Kierował się prawdą, pokorą i 

radością, jaką daje Chrystus – Stwórca i jedyny Zbawiciel. W konsekwencji, 

kochał oraz odważnie i niezłomnie – jak Dobry Pasterz - mówił „non 

possumus” zawsze wtedy gdy zagrożona była wiara lub godność osoby. 

Odważne wypowiedzi Młodego Wikariusza z Czermnej i Bystrzycy Kł. 

stanowiły obronę chrześcijańskiej tożsamości, racjonalności myślenia i 

działania, a przez to także i godności człowieka. Młody wiekiem, ale jakże 

sapiencjalny i charyzmatyczny ks. Hirschfelder był tak bardzo otwarty na 

eklezjalne duchowości  (w tym m.in. na ruch „Quickborn” - będący 

protoplastą  polskiego ruchu oazowego, czy też Międzynarodowy Ruch 

Szensztacki, eryg. 18 X 1914 r.), które potrafił w pełni wykorzystać dla 

umacniana swej tożsamości, miłości pasterskiej, a wreszcie dla wspólnego dobra Lokalnego Kościoła na ziemi kłodzkiej.   

Ks. Gerhard Hirschfelder świadomie wybrał, i w świetlany sposób zaświadczył wartość celibatu (tak bardzo 

dzisiaj zaciekle atakowanego, albo na wzór protestantów marginalizowanego), jak też i ofiarniczy charakter kapłaństwa 

(o czym poświadcza chociażby motto jego prymicyjnego obrazka, więzienne zapiski, medytacje jego autorskiej drogi 

krzyżowej...). Ten właśnie charakter kapłana zjednoczonego z Jezusem Ukrzyżowanym i Opuszczonym jest dzisiaj 

niezwykle aktualny i bardzo pilnie potrzebny. Co więcej, także i współcześni kapłani muszą mieć motywację i głębokie 

przekonanie, że życie które prowadzą na bazie chrześcijańskiej duchowości, oraz postawa – „więcej być” w której 

trwają, jest Kościołowi niezbędnie potrzebna i umacnia jego jedność oraz wiarygodność. 

Do naszych czasów przetrwały zaledwie dwa prorocze zdania Charyzmatycznego Duszpasterza rodem z 

Kłodzka, ale jakże bardzo aktualne: „Jest rujnowana nie tylko kultura, ale i wiara”  (Wambierzyce Śl.,  VI 1941 r., cyt. 

za  ks. prał. Hubertus Günter) oraz  "Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Boga - jest zbrodniarzem" (wypowiedział 

je podczas niedzielnego kazania w Bystrzycy Kł. 27 VII 1941 r.). Ukazują nam one z jaką odwaga i żarliwością 

duszpasterską upominał się o godność osoby. Zabierał głos, jako nieliczny ze 150 prezbiterów posługujących w Wielkim 

Kłodzkim Dekanacie. Upominał się wręcz z bardzo wyjątkowym heroizmem postawy obywatelskiej, w obronie 

człowieka przed ateizmem, nazizmem i hitlerowskim „mesjanizmem”. Przypomnijmy tu zwłaszcza prawdę Soboru 

Watykańskiego II, który naucza, iż „stworzenie bez Stworzyciela zanika” (Gaudium et spes, 36). W konsekwencji, 

młody wiekiem, a mężny i niezłomny duchem ks. Gerhard Hirschfelder jest wiarygodnym przykładem, że także w wieku 

systemów totalitarnych można kochać Trójjedynego Boga Miłość, bronić najbardziej zagrożoną ideologiami młodzież, 

zachować ludzką godność oraz zrealizować „wysoką miarę życia codziennego. Tak wykuta świętość jest autentycznym 

pięknem normalności.  

Jako „żywe kamienie” młodej diecezji świdnickiej jesteśmy dumni z tego, że ziemia kłodzka (ówczesna 

archidiecezja praska) wydała tak wspaniałego pasterza Kościoła, który będąc obdarzony duchem troskliwej miłości nie 

wahał się iść do człowieka, czy to na ziemi kłodzkiej – w „Krainie Pana Boga i Maryi”, czy też w KL Dachau – hitlerowskiej 

fabryce śmierci – nienawiści „rasy Panów” do człowieka oraz Boga i Jego Kościoła. Który nie patrzył na swoje 

bezpieczeństwo, zmęczenie, na trud, na przeszkody, jakie pojawiały się na drodze jego życia, ale odważnie niósł 

Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, stając u Jego boku razem z Maryją, Matką Pana. 
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W każdej epoce, pragnąc istnieć i być coraz bardziej sobą, człowiek rozumny poznaje prawdę. Na tym 

fundamencie poznaje dalej i głębiej, aby tylko bardziej być człowiekiem. O tym mówi też Wielki Polak - Słowiański 

Papież: „Na fali tych nieuniknionych pytań Bóg – prawdziwy i jedyny Bóg, Tajemnica, z której wszystko bierze początek 

i sens – pojawia się nieustannie na horyzoncie ludzkiego serca, budząc w nim głęboką i zbawienną tęsknotę. ’Uczyniłeś 

nas dla siebie, Boże, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie’ – to słowa wielkiego Augustyna 

(Wyznania, l,l,1). Dążenie do Boga jest naturalnym prawem istnienia, którego nie zdoła nigdy stłumić żaden system”. 

Chrześcijańska, męska i pasterska odwaga ukazana przez  Niezłomnego Pasterza Ziemi Kłodzkiej inspiruje i 

zachęca do odważnej ewangelizacji. Bł. ks. Gerhard Hirschfelder, poprzez communio sanctorum, wspiera nas byśmy w 

godzinie potężnego starcia z cywilizacją śmierci oraz z anty-Kościołem byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii oraz 

nieśli ją z entuzjazmem do środowisk, które zostały powierzone naszej pieczy, w których żyjemy, a zwłaszcza do 

młodzieży, która znowu znalazła się na celowniku neomarkistowskich ideologii. W godzinie satanicznej formacji 

Hitlerjugend, szeroko pojęta troska o młodzież, była dla ks. Hirschfeldera jego pierwszoplanowym „Westerplatte”, 

które i my dzisiaj, czerpiąc od niego wzór i inspiracje, powinniśmy traktować jeszcze bardziej świadomie, na serio i 

systemowo. Nic dziwnego, że diagnozy sformułowane przez bł. ks. Hirschfeldera nadal pozostają celne, wyraziste i 

dramatycznie aktualne.  Bowiem nie wolno nam zapomnieć, że od momentu chrztu św. „mamy w sobie wrodzoną moc 

miłowania” (św. Bazyli Wielki, biskupa i zakonodawca), ale trzeba i nam żyć wysoką miarą życia codziennego, odkrywać  

i podarowywać „moc świętych”. 

 

Księże Profesorze, a obecnie  czym się Ksiądz zajmuje, co redaguje? 

Szybkim krokiem zbliża się 10. rocznica beatyfikacji ks. Gerharda Hirschfeldera. Pamięć jest wyrazem 

wdzięczności. Ważne jest to, że nasza wdzięczność wobec kapłanów i tych, którzy na tych ziemiach budowali żywy 

Kościół, przyjmuje materialny kształt pamięci, bo to świadczy o szlachetności i eklezjalnej dojrzałości. Ks. Hirschfelder,  

jak i wielu niezłomnych chrześcijan nazistowskich czasów, zaufał że wybawi ich Trójjedyny Bóg Miłość. Bronił siebie i 

powierzonych jego pieczy wiernych przed odgórnie narzucaną postawą lekceważenia osobowego Boga, Emmanuela, 

który do stale do nas przychodzi. Uczył, czyńcie wszystko, aby Bóg – mocą Ducha Świętego – głęboko zakorzenił się w 

waszych sercach. Młody ks. Gerhard, ale niezwykle dojrzały i świadomy swej kapłańskiej misji, w pełni przyjął Pawłowe 

wyznanie „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. To Bóg Miłość jest źródłem siły i mocy człowieka. W Nim 

pokładana nadzieja sprawia, że wszystko co dobre, co szlachetne, a przede wszystkim co zwycięskie, jest możliwe. 

 Ponawiając pytania o genezę tak heroicznie zrealizowanego człowieczeństwa oraz charyzmatycznego, 

niezłomnego i ofiarnego kapłaństwa Duszpasterza Kłodzkiej Młodzieży, wskazywałem wielokrotnie, że obok głębokiej 

więzi z Jezusem Ukrzyżowanym i Maryją, źródłem jego duchowej były duchowości kilku ruchów i wspólnot kościelnych, 

żywotne na Śląsku. Tymczasem moje najnowsze badania potwierdziły  hipotezę, że znaczący wpływ na dojrzałą, 

otwartą i męska postawę bł. ks. Gerharda wywarł m.in. powstały w Nysie ruch Quickborn (eryg. w 1909 r.; (w j. 

dolnoniemieckim: „tryskające źródło”, „krynica”, „zdrój). Już Kłodzku był jego członkiem, a następnie także i 

moderatorem. W konsekwencji w krótkim czasie wyrósł na otwartego, pogodnego i przyjaznego młodzieńca. O czym 

świadczy także i fakt, że w czasie studiów teologicznych we Wrocławiu alumni wybrali go na swego dziekana.  

Tymczasem po 1925 r. w seminarium istniał już krąg kilkunastu diakonów Ruchu Szensztackiego (RSZ), który spotykał 

się z samym Założycielem. Znanym jest też fakt, że ks. Hirschfelder jako wikariusz Bystrzycy Kł. dysponował 

publikacjami RSZ i w roztropny sposób udostępniał je swoim podopiecznym (w następstwie, po latach jedna z 

dziewcząt wstąpiła do Świeckiego Instytutu Sióstr Szensztackich). Co więcej, ks. Gerhard jako więzień KL Dachau 

uczestniczył w życiu jednego z szensztackich kręgów kapłańskich. 

W tej sytuacji, od kilkunastu miesięcy, sprowadzę kwerendy, wizje lokalne analizuję dostępne dokumenty i 

redaguję przyczynowe artykuły, aby móc usiłuję naświetlić kwestię genezy relacji Wybitnego Kłodzczanina z RSZ. Efekty 

mych badań wejdą w skład, czwartej już kolei książki dedykowanej naszemu Męczennikowi z KL Dachau p.t.: „Ks. 

Gerhard Hirschfelder a Ruch Szensztacki” (t. 3, w serii LDKZK). Posiada ona konstrukcję 6-ciu rozdziałów: I. - Ks. Gerhard  

Hirschfelder  w oczach współczesnych; II - Ks. Gerhard a duchowości formujące jego życie i posługę: III. - Obecność 

duchowości szensztackiej na Śląsku; IV. - Działalność liderów szensztackich na czeskim pograniczu; V. – Szensztaccy 

księża i siostry w Czechach; VI. - Ruch Szensztacki w KL Dachau. 
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Ks. Józef Kentenich  SAC, z jednej strony wyznawał i nauczał : „W cieniu sanktuarium [MTA] będą się rozstrzygać 

losy Kościoła na kolejne lata. Są to poważne słowa, niemal urojenie. A jednak powtarzam i podkreślam: w cieniu 

sanktuarium, w następnych stuleciach będą się rozstrzygały losy Kościoła w Niemczech oraz losy Kościoła 

Powszechnego” ( Schönstatt - sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej IV 1929). Z drugiej w swym proroczym 

oglądzie rzeczywistości doceniał polskie dzieje i kulturę, a zwłaszcza predyspozycje (m.in. na rzecz Bożego dziecięctwa) 

i charyzmaty, polską mentalność i serca oddane Maryi. To nam tłumaczy, dlaczego Polska była dla niego często 

werbalizowaną tęsknotą serca – jako teren szensztackiego apostolatu i priorytetów misyjnych. Założyciel pragnął jak 

najszybszego rozprzestrzenienia duchowości szensztackiej na polską ziemię. Dla zaszczepienia charyzmatu Szensztatu 

w Polsce (i w ogóle na Wschodzie Europy) potrzebne były jednak konkretne osoby i centra. Nic dziwnego, iż ks. 

Kentenich SAC od samego początku RSZ oraz od wstąpienia poszczególnych polskich księży, sióstr i kobiet, starannie i 

systemowo je przygotowywał. 

W obliczu coraz groźniejszych antykościelnych i antycywilizacyjnych wyzwań ks. Józef Kentenich SAC, wraz z 

członkami młodego RSZ (powstał  18 X 1914 r.), od początku jego istnienia, ale zwłaszcza po 1929 r. podejmował 

systemowy wysiłek apostolski na rzecz obrony duszy narodu niemieckiego przed hitlerowskim neopogaństwem, 

ateizmem i mesjanizmem. Jak nowy Dawid w walce z kolejnym „Goliatem”, szatańskiej i okultystycznej potędze 

hitlerowskich Niemiec przeciwstawiał mistyczną obecność Niewiasty Mężnej z księgi Apokalipsy – MB MTA i jej 

ofiarnych współpracowników. Czynił to m.in. w formie tzw. „Roku Maryjnego” (były one rozwijane każdego roku dla 

innego stanu . księży, rodzin, ludu Bożego, aż do 1935 r.). 

Teoretycznie ks. Gerhard Hirschfelder mógł się spotkać zarówno z samym Założycielem, jego najbliższymi 

współpracownikami (jak m. in.: ks. dr Aleksander Menningen, ks. Alfons Hofmann, ks. dr Ferdynand Kastner), siostrami 

szensztackimi (Zakrze 1932-1935), z księżmi pallotynami tworzącymi swego rodzaju ośrodki RSZ w: Ząbkowicach ŚL. 

1919-1958); Kietrzu k/Raciborza (1930-1940) jak też  ze świeckimi członkami różnego typu stowarzyszeń szensztacki 

m.in. w Zakrzu i , Lewinie. Bystrzycy Kł. itd. Tego rodzaju relacjom służyła swoista sieć krzyży i kapliczek od  ok. 193 r. 

wyposażonych w  kopie szensztackiego obrazu Matki Bożej Po Trzykroć Przedziwnej (MTA). Obszerniej analizuję tę 

rzeczywistość w  trzecim rozdziale.  

Kiedy z roboczą wersją tych tekstów zetknął się ks. bp prof. Ignacy Dec, napisał mi m.in. „dziękuję, to bardzo 

dobre teksty, z którymi powinni się zapoznać nie tylko księża tu posługujący, ale i wierni świeccy, aby wiedzieli jaka 

była przeszłość tych ziem, na które przybyli po II wojnie światowej”. 

Nie tylko znawcy kultury ziemi kłodzkie, podziwiają tytaniczną pracę badawcza i publikacyjną, a jakie są 
pomysły i zamierzenia ks. Profesora na bliższą i dalszą przyszłość? 

Na wstępie wyznam, że wraz z wieloma naukowcami, strażnikami pamięci i osobami dbającymi o tożsamość 

naszych miast i małych ojczyzn, z niepokojem i troską spoglądam, z jednej  strony na niebezpieczne „majsterkowanie” 

w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce (i de facto niemalże paraliżowanie humanistyki), a także na potęgujący się 

proces ideologizacji uczelni wyższych i atak na zagwarantowaną konstytucyjnie wolność akademicką (z próbą 

dewastacji przestrzeni myślenia), a z drugiej na trwający brak systemowych rozwiązań w zakresie opracowywania 

tożsamości i popularyzacji regionu ziemi kłodzkiej oraz jego solidnej promocji (chociażby w wymiarze solidnie i 

systemowo opracowanej i realizowanej turystyki kulturowej). W konsekwencji, np. kudowska młodzież nadal nie ma 

świadomości gdzie, dla czego i po żyje, co tu warto i należy docenić, strzec, a co rozwijać (jednym słowem, nie zna 

tutejszej historii, bogatych tradycji, wybitnych postaci i  przypomina mi drzewo zawieszone z korzeniami w powietrzu). 

Zdumiewa i zastanawia fakt, że mimo otwarcia granic i coraz bardziej efektywniejszej współpracy z Czechami, to nadal 

nie potrafimy  przejąć od nich wielu sensownych rozwiązań. Warto i trzeba ich cenić m.in. za to, że każda najmniejsza 

wioska i każde miasto ma oficjalny urząd tzw. kronikarza (nb. nie pracuje on gratisowo!). Jego zadaniem jest 

opracowywanie nie tylko wydarzeń każdego mijającego roku (choćby w formie zwykłego, czy też bardziej 

rozbudowanego rocznika), ale też inicjowanie badań przeszłością i ich publikowanie. 
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Od 2006 r. jestem mieszkańcem Kudowy-Zdroju i ziemi kłodzkiej (nb. należę go grona ponad 150 jej 

Honorowych Obywateli). Pomimo, iż reprezentuję już grono osób zawansowanej jesieni życia, to nadal staram się 

odpowiedzialnie pielęgnować świadomość powinności i misji kapłana, teologa i naukowca w służbie  ekologii ducha 

tzn. prawdy i godności osoby ludzkiej oraz przestrzeni kulturowej w której ona wzrasta i się realizuje.  Niestety, ale 

dzisiaj wszystkich dotyka problem neomarksistowskiej ateizacji społeczeństwa. Stąd to demaskuję destruktywne 

procesy, bronię sacrum i kulturę, a na jezuickiej zasadzie agere contra (ewangeliczne: „zło dobrem zwyciężaj”) 

przeciwstawiam się niszczącym nurtom w kulturze oraz w życiu Kościoła i polskiego narodu. W poczuciu misji strażnika 

pamięci i odpowiedzialności za tutejsze dziedzictwo kulturowe staram się na miarę mych ograniczonych możliwości 

ukazywać bogactwo tutejszego regionu. Do chwili obecnej, opublikowałem ponad 140 publikacji  nt. historyczno-

kulturowej tożsamości tego wyjątkowego regionu i jego wybitnych postaci (w tym ponad 100 łamach trójjęzycznego 

miesięcznika „Ziemia Kłodzka”).  

Samej postaci niezłomnego Kudowianina bł. 

ks. Gerharda Hirschfeldera (*1907 +1942)  

poświęciłem ponad 60 publikacji (w tym 3 książki, 

ponad 20. prezentacji multimedialnych, szereg 

prelekcji i warsztatów). Tak więc jeśli tylko Pan Bóg 

użyczy mi jeszcze nieco sił i czasu, to chcę  nadal 

prowadzić prace  na rzecz odkrywania i 

popularyzowania wielkiego bogactwa religijno-

kulturowego „Krainy Pana Boga i Maryi” – 

wyjątkowej części młodej diecezji świdnickiej. Jednym z ważnych przestrzeni komunikacji jest zaoferowana przez mnie 

seria wydawnicza: „Ludzie, dzieje i kultura  ziemi kłodzkiej” (jej zwiastun wydawniczy obejmuje tytuły pierwszych 10 

tomików). Cel serii jest prosty i jednoznaczny: bronić i umacniać chrześcijańską tożsamość nie tylko pośród wiernych 

naszej diecezji świdnickiej, ale także mieszkańców Dolnego Śląska, pogłębiając z jednej strony wrażliwość na sacrum w 

krajobrazie i kulturę religijną dawnych mieszkańców, a z drugiej przybliżając dzieje i wybitne postacie zrealizowanych 

ludzi regionu. Zapoczątkowała ją moja e-książka pt.  „NA STRAŻY SACRUM I KULTURY ZIEMI KŁODZKIEJ”, Kudowa-Zdrój, 

Czermna 2018. Każdy kolejny tom ukazuje się w rytmie 12-15 miesięcy. Na jego zawartość składa się najczęściej ok. 30 

- 40 tekstów oraz tablic, kompendiów, galerii fotografii, bibliografii...  

Czerpiąc światło, mądrość i poczucie odpowiedzialności z poezji Cypriana Kamila Norwida podkreślam, iż  

«Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy». Aktualnie, moje 

interdyscyplinarne badania i prace redakcyjne urzeczywistniają się na kilku płaszczyznach. Gdy idzie o sacrum i 

przesłanie małej architektury sakralnej, to pierwotna wersja wystawy „Boże Młyny” z 2009 r. (na zasadzie mej 

darowizny)  jest już stałą ekspozycją w kudowskim skansenie. Na wiosnę 

planuję ekspozycję planszowej edycji tej wystawy na zamku w Kamieńcu 

Ząbkowickim. Przy tego typu wystąpieniach i warsztatach,  w zróżnicowany 

sposób realizuję cele mego autorskiego projektu: „Kamienne krzyże i 

kapliczki przydrożne - ukryte skarby kultury i turystyki regionu polsko-

czeskiego pogranicza”. M.in. podkreślam pilną potrzebę odkrycia głębszego 

sensu, a następnie zachowania i promocji małej architektury sakralnej 

(wykonanej z piaskowca), wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu  

ziemi kłodzkiej, kamiennogórskiej i czeskiego pogranicza. Ponadto dla 

zmodyfikowanej odmiany wystawy w wersji polskiej  (BM) i niemieckiej (GM) 

nadal szukam adekwatnego mecenatu, bowiem bycie jej kustoszem 

poważnie uszczupla moje możliwości czasowe. Tej problematyce posłuży 

także e-książka mojego autorstwa: „10 lat wystawy „Boże Młyny” (t. 5, w serii LDKZK).  

Pozostając przy kategorii małej architektury sakralnej, to na zaawansowanym etapie kolejnych redakcji są dwie 

e-książki poświęcone najbardziej charakterystycznym kapliczkom ziemi kudowskiej, tzn. Kapliczce MBB w Zielonej 

Dolinie. Pierwsza z nich ukaże się niebawem pt. „Święta przestrzeń ziemi kudowskiej. Mikrosanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Zielonej Dolinie” (t.7, w serii LDKZK). W nieco odległym czasie światło  dzienne powinna ujrzeć druga  nt. 
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Kaplicy Czaszek w Czermnej (t. 11, w serii LDKZK). Jej genezę oraz kulturowe i architektoniczne wpływy znajduję w 

średniowiecznych kornerach Austrii (często usytuowanych m.in. nad Dunajem; każdego lata odwiedzam i badam po 

kilka z nich).  

Inna planowa książka wspomnianej serii przybliży m.in. chrześcijańską tradycje i kulturę dzwonów oraz rzadko 

w Polsce spotykany fenomen dzwonniczek epidemicznych. Otrzyma ona tytuł: „Dzwony – odgłos wieczności i  znaczące 

ogniwo religii i cywilizacji” (t. 6, w serii LDKZK). Natomiast w kategorii „wybitne postacie ziemi kudowskiej i kłodzkiej”, 

nadal moją uwagę przykuwa postać charyzmatycznego kapłana ks. Gerharda Hirschfeldera. W efekcie,  w tym roku 

powinna się ukazać  - już czwarta z kolei - książka na jego temat p.t.: „Ks. Gerhard Hirschfelder a Ruch Szensztacki” (t. 

3, w serii LDKZK). Drugą wybitną postać naszego regionu zaprezentuje w pełniejszym świetle moja e-książka nosząca 

tytuł: „Anna Bernard – ikona kultury Kudowy Zdroju” (t.4, w serii LDKZK).  

  

Księże Profesorze – a czym się zajmuje „Sapientia" Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kłodzkiej, i jaki był cel jej 
założenia? 
 

Rozumiem, że Ks. Redaktor odnosi się do faktu,  o którym  niestety – ale muszę użyć już czasu przeszłego – 

owszem byłem pomysłodawcą, organizatorem, osobą inicjującą (w tym współredaktorem statutów) i ze świadomego 

wyboru tylko wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kłodzkiej „SAPIENTIA” (eryg. w Kudowie-Zdroju 2010 r.). 

Miało być ono w myśl statutu: „dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie oraz 

propagowanie inicjatyw, działań sprzyjających integralnemu rozwojowi regionu, a w sposób szczególny miasta 

Kudowa-Zdrój i polsko-czeskiego pogranicza”.  

Na wstępie mej wypowiedzi pozwolę sobie zacytować tylko fragment statutu: „Rozdział II: Cel i środki 

działania. § 7. Celem stowarzyszenia jest: 1.) - Prowadzenie badań w zakresie historii, religijności, duchowości, 

etnografii, biografii, genealogii, wielkiej i małej architektury sakralnej, krajoznawstwa i szeroko pojętej kultury; 

publikacja efektów tych prac oraz wypracowywanie syntez i materiałów promocyjnych na rzecz pielęgnowania i 

rozwoju tożsamości regionalnej i turystyki kulturowej. 2.) - Wspieranie rodziny, edukacja społeczeństwa i podnoszenie 

jego kompetencji kulturalnych w zakresie wartości religijnych i ogólnoludzkich oraz znaczenia i przesłania wielkiej i 

małej architektury sakralnej (m.in. poprzez nowego typu wystawę historyczno-kulturową „Boże Młyny” oraz jej 

katalogi przygotowywane w różnych wersjach językowych).  3.) - Rozwój kultury dialogu, pojednania i wymiany darów 

oraz przyjaznych kontaktów zarówno z byłymi mieszkańcami ziemi kłodzkiej, jak też pomiędzy samorządami, 

instytucjami i obywatelami, powiązany z umacnianiem i rozwojem polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej współpracy i 

wymiany kulturowej, z myślą o dobru wspólnym poszczególnych regionów jak i całej Europy. 4.) - Ochrona prawna, 

rozwój i dalsza systemowa prezentacja pionierskiego projektu inwentaryzacji i syntezy kulturowej ks. prof. ndzw. dr 

hab. T. Fitycha mającego na celu renesans małej architektury sakralnej i zarazem odkrywanie  dziedzictwa kulturowego 

oraz historyczno-kulturalnej tożsamości regionu ziemi kłodzkiej (zwłaszcza polsko-czeskiego pogranicza). 5.) -  

Opracowanie przesłania wielkiej i małej architektury sakralnej oraz jego promocja w formie konferencji, wykładów, 

prezentacji multimedialnych, warsztatów twórczych, wystaw i ich katalogów, konkursów oraz publikacji naukowych i 

popularnonaukowych, we współpracy z instytucjami naukowymi, muzeami, centrami  religijno-kulturalnymi oraz 

stowarzyszeniami zainteresowanymi turystyką kulturową, jak też ochroną prawną i rewitalizacją małej architektury 

sakralnej. 6.) - Rozwój prac porównawczych w zakresie przesłania małej architektury sakralnej istniejącej na obszarze 

graniczących z sobą państw europejskich (m.in. Polski, Niemiec, Czech, Austrii i Włoch). 7.) - Mobilizacja organów 

państwowych, władz samorządowych i kościelnych oraz mediów i ogółu społeczeństwa na rzecz inwentaryzacji, 

ochrony, rewitalizacji i promocji małej architektury sakralnej. 8.) - Wspieranie samorządności, umacnianie tożsamości 

i integracji mieszkańców regionu, a zwłaszcza  miasta Kudowa-Zdrój. 9.) - Pobudzenie, popieranie i rozwijanie inicjatyw 

z zakresu kultury, oświaty turystyki kulturowej, zmierzających do integralnego rozwoju regionu. 10.) Uaktywnienie 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży w korzystaniu z dóbr kulturowych i poznawaniu tożsamości regionalnej oraz 

rodzimego dziedzictwa kulturowego tzw. Małych Ojczyzn. 11.) - Promocja historii, wybitnych postaci oraz wartości 

kulturowo-krajobrazowych miasta Kudowa-Zdrój i pobliskiego regionu w kraju i zagranicą. 12.) - Inicjowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych zachowanych zabytków  wielkiej i małej architektury sakralnej. 13.) 

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, krajobrazowych oraz kultury materialnej i środowiska  

przyrodniczego”.  
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Najogólniej mówiąc, w krótkim czasie okazało się, że komuś jest to nie na rękę. Naruszony został monopol na 

prawdę i „troskę” o miasto (tym bardziej, że latem 2009 r. doskonale zorganizowane otwarcie „Wystawy BM”, wypadło 

imponująco, i cieszyło się wyjątkową frekwencją oraz dobrą prasa i relacjami w TV). Nie wolno nam i w tym przypadku 

myśleć ahistorycznie – sapienti sat. Otóż w dobie PRL-u polskie pogranicza były naszpikowane różnego typu służbami 

specjalnymi (tu rozgrywały się batalie różnych formacji i wywiadów…). Na obszarze ziemi kłodzkiej szczególną 

aktywność rozwijał IV departament MSW (m.in. na rzecz divide et impera oraz promowania i wspierania „księży 

patriotów”). Po roku 1989 wielu reprezentantów służb mundurowych przeszło na wczesną emeryturę (w służbach 

ochraniarskich stanowią ponad 20 %), uwłaszczyli się na majątku dawnego FWP, pootwierali własne firmy, ich krewni 

stanowią trzon samorządów, instytucji finansowych, spółdzielni mieszkaniowych itd. Ciekawym zabiegiem byłaby 

naukowa - socjologiczno-historyczna analiza struktur, członków i kadencyjności władz samorządowych danej gminy, w 

korelacji do ich zweryfikowanych CV i stref wpływów.  

Otóż w mym konkretnym przypadku, ktoś mógł się wystraszyć dobrze zorganizowanego i prawicowo, 

zmotywowanego tzw. obywatelskiego społeczeństwa. W szeregu kwestiach mogłoby dojść do konfliktu interesów 

(m.in. przy transparentności zleceń i przetargów), a nawet w układzie sił podczas lokalnych wyborów (bowiem szereg 

gmin powiela toksyczny patent utrzymując - poprzez ukryte subwencje - w hibernacji „szczytne stowarzyszenia”, które 

de facto uaktywniają się wyłącznie na czas kampanii wyborczej). Co więcej, innym motywem użytych „wygaszających” 

środków zaradczych, przez nieznane bliżej grupy interesu, mógł być też  i fakt, że sporządziłem kompendium tekstów 

ukazujących jednoznacznie szkodliwość odgórnie narzucanej ideologii gender. Pod moim imieniem i nazwiskiem oraz 

tytułem naukowym zostało ono umieszczone na portalu internetowym czermnieńskiej parafii. 

A inne ważne tematy poruszane przez Ks. Profesora  strażnika i obrońcy sacrum ziemi kłodzkiej, zdają się 
nawiązywać do przesłania ukrytego za dwoma słowami  tytułu ostatniej książki naszego Wielkiego Rodaka 
„Pamięć i tożsamość”, proszę nam nieco przybliżyć swoje priorytety… 
 W anonsie mej odpowiedzi - pragnę w formie słowa klucza - użyć stwierdzenia: pamięć to tożsamość. Są to 
dwa bardzo ważne słowa, głęboko zakorzenione w kulturze, mające ścisły związek z człowiekiem, humanizmem. 
Koniecznie trzeba dogłębnie je rozważyć, bowiem zachodzi między nimi korelacja ważna dla kształtu naszego 
człowieczeństwa i misji Kościoła. Niestety, jeszcze w nikłym stopniu te dwa ważkie słowa przeniknęły do naszej 
świadomości i przekuły się na eklezjalnotwórczą odpowiedzialność profesorów Wydziałów Teologicznych, kościelno-
kurialnych gremiów decyzyjnych, instytucji strzegących polskiej kultury, a tym bardziej struktur samorządowych (na 
poziomie województwa, starostwa, gminy…). 

Ostatnie dni i miesiące z nową siłą uświadamiają nam  walkę o kulturę, która jest kształtem człowieczeństwa 
(zob. m.in. Jan Paweł II, przemówienie na forum UNESCO 2 VI 1980 r.), a z drugiej strony batalie o prawdę historyczną 
i tożsamość. I tak Rosja, w ramach  toczonych wojen hybrydowych i zdobywania kolejnych przyczółków, nie tylko 
wobec Polski, kontynuuje kampanię neostalinowskiego fałszowania najnowszej historii. Natomiast we Francji, gdzie 
na gigantyczną skalę rośnie liczba profanacji, dewastacji i zagadkowych pożarów katolickich miejsc kultu, o których 
nikt nie chce mówić (było ich aż 1.063 w 2018 r.!), płonie ikona chrześcijaństwa - katedra Notre. W sumie, na 
przestrzeni ostatnich ośmiu lat, liczba profanacji w tym kraju wzrosła o ponad 100 procent. Tymczasem francuskim 
elitom nie przechodzi przez usta, że tu chodzi o chrześcijaństwo. Mają kłopot z nazwaniem po imieniu tego bezcennego 
dziedzictwa kulturowego. 

Także i na początku trzeciego tysiąclecia, każdego roku Europejczycy nadal tłumnie odwiedzają biskupie 
świątynie w Krakowie, Wrocławiu, Reims, Kolonii, Mediolanie, Wiedniu, Sewilli…. Bo przecież biskupie katedry to 
europejska „pamięć i tożsamość”, to kulturowe i duchowe DNA naszego kontynentu. Katedry skrywają w sobie nie 
tylko Eucharystię, ale zarazem piękno architektury i sztuki oraz niezwykle cenne świadectwa duchowych zmagań ludzi 
i całych narodów. Europejskie katedry, składają się na niezwykle istotną i ważną opowieść o duchowej historii i 
tożsamości naszego kontynentu, a równocześnie pozostają świątynią Trójjedynego Boga Miłości, wciąż otwartą dla 
każdego. Jest więc niepodważalną prawdą, że katedra to pamięć i tożsamość. 

Jest wielce wymownym faktem, że zaledwie miesiąc przed swoją śmiercią św. Jan Paweł II podarował nam 
ostatnią i jedną z najważniejszych  książek - „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci” (wydana 23 lutego 
2005 r.). Można  i trzeba ją potraktować jako intelektualny testament Papieża Polaka. Jan Paweł II  prezentuje w niej 
m.in. „macierzyńską pamięć Kościoła”. Największy z Polaków wskazuje na Maryję, cytując: „a matka Jego chowała 
wiernie wszystkie sprawy te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51). Nasz Rodak podkreśla, że chodzi tu o wspomnienia słów 
Jezusa, ale jeszcze bardziej wydarzeń związanych z wcieleniem Syna Bożego. Słowiański Papież uczy, że pamięć 
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podstawowej tożsamości Kościoła stanowi Eucharystia. Co więcej, z uważnej lektury książki – testamentu wypływa 
istotna świadomość i zobowiązanie, by jak Maryja strzec jedności pamięci wcielenia się Jezusa w poszczególnych 
Kościołach lokalnych. Innymi słowy trzeba zadbać o zredagowanie swego rodzaju „dziejów apostolskich” Kościoła 
Lokalnego. Zapytajmy się więc: czy jako odpowiedzialni i wierni świdnickiego Kościoła zrobiliśmy dostatecznie wiele 
dla określenia, umocnienia i obrony pamięci i tożsamości naszej młodej diecezji?  

Dobrze się dzieje, że nie tylko w środowiskach akademickich powstają zarówno instytuty zogniskowane na 
treści pojęć „pamięć i tożsamość”, a równocześnie coraz częściej  organizuje się konferencje poświęcone tej 
problematyce. Padają tam m.in. naukowe pytania: o źródła i miejsca pamięci; czym jest dzisiaj historia? Jakie znaczenie 
i jakie funkcje jej przypisujemy? W jaki sposób buduje ona dzisiaj naszą wspólnotową i jednostkową tożsamość?  Do 
czego jest dzisiaj – w świecie nowych mediów, nowych „rozszerzonych rzeczywistości” i nowych społecznych praktyk 
– potrzebna nam pamięć? Kto jest jej strażnikiem, kto ją tworzy, kto za nią odpowiada? 

Zarazem mamy w naszej ojczyźnie, niezwykle cenne przedsięwzięcia, ale odmiennego typu. Od czerwca 2018 
r. powstaje w Toruniu nowoczesne Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Będzie ono depozytariuszem 
pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski. Zostaną w nim przedstawione wydarzenia z dziejów 
naszego kraju, które miały wpływ na kształt dzisiejszej Europy. Dzięki temu Muzeum stworzy możliwość zgłębiania 
dziejów państwa, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw 
społecznych. Muzeum przywoła głos wielkiego duchowego przywódcy Polski św. Jana Pawła II i sposób, w jaki Papież 
świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm.  

Tożsamość osoby jest relacjonalna. Nasza jednostkowa tożsamość, poczucie jedności i więzi z innymi przy 
zachowaniu własnej indywidualności i niepowtarzalności jest zakorzeniona w tożsamości naszej wspólnoty. Ponadto, 
jest ona oparta na jej historii (zob. m.in. M. Cano, De locis theologicis, Salamanca 1563) na pamięci przeszłych zdarzeń 
(zwłaszcza pamięci poświęcenia i rodzimej kultury) pozwala nam dzisiaj na ciągłe odzyskiwanie równowagi, na poczucie 
spójności w społeczeństwie, poddawanym  permanentnej zmianie, utracie personalistycznego dialogu, zaufania i braku  
bezpieczeństwa ontologicznego. Niestety, w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych, tożsamość wspólnoty 
(a niekiedy także i Kościoła Lokalnego) przeżywa pogłębiający się kryzys. 

Konkludując, byłoby niezwykle korzystnym dla tożsamości i misji ewangelizacyjnej naszej młodej diecezji, 
gdyby wykorzystując nawet skromne środki (m.in. przy zastosowaniu możliwości jakie stwarza technika cyfrowa) w 
konwencji np. „Wirtualne Muzeum” i „Wielkie Historie” opracować chociażby takie zagadnienia jak: „Dzieje Kościoła 
katolickiego na Dolnym Śląsku w czasach nowożytnych”; Dzieje chrześcijaństwa na terenie diecezji świdnickiej”, „Sens, 
przesłanie i bogactwo religijno-kulturowe katedry świdnickiej”, „Sanktuaria maryjne w diecezji świdnickiej”, „Ks. 
Gerhard Hirschfelder – charyzmatyczny duszpasterz młodzieży”, „Męczennicy Ziemi Kłodzkiej”, „Ślązacy kanonizowani 
przez św. Jana Pawła II”, „Pielgrzymki diecezji świdnickiej”,  „Szlak  św. Jana Pawła II na ziemi kłodzkiej”,  „Szlak  bł. ks. 
Gerharda Hirschfeldera II na ziemi kłodzkiej”, „Katolickie ruchy młodzieżowe na Dolnym Śląsku”, Pielgrzymki młodzieży 
do Wambierzyc ŚL. wczoraj i dziś”... Jest to o tyle ważne, gdyż pomimo, że mamy tak wielką liczbę wydziałów 
teologicznych, to jednak do dzisiaj nie posiadamy ani atlasu do historii Kościoła w Polsce, ani nowoczesnego 
podręcznika przydatnego dla licealisty, katechety, dziennikarzy, polityków. Niechaj inspiracją, rachunkiem sumienia, a 
zarazem także i nową mobilizacją będą dla nas jakże prorocze słowa św. Jana Pawła II –Wielkiego:  „Synteza kultury i wiary 

jest wymaganiem  nie tylko kultury, lecz także wiary […]. Wiara, która nie staje się kulturą,  jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości 
przemyślaną, nie przeżytą wiernie” (, Rzym 20 V 1982 r.). 

Imieniem swoim i Czytelników uprzejmie dziękuję za rozmowę i podarowanie nam swej pasji oraz kultury duszy. 

 

 


