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A chance not squandered

Dostajecie do ręki złoty klucz i  od was zależy, 
jak go wykorzystacie − usłyszeli gospodarze 

Kościoła Pokoju w Świdnicy w 2001 roku, gdy obiekt 
został wpisany na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

Po 15 latach od wpisu przyznają, że klucz napraw-
dę okazał się drogocenny: przełożył się na dodatkowe 
punkty przy kolejnych wnioskach o renowację, a tak-
że na znakomitą promocję. Kościół stał się bardziej 
rozpoznawalny i  ceniony: generuje największy ruch 
turystyczny w mieście (80 000 osób rocznie), z roku 
na rok odwiedza go coraz więcej zainteresowanych, 
został uznany za Turystyczny Produkt Roku 2016 na 
Kongresie Turystyki, a National Geographic umieścił 
go wśród siedmiu nowych cudów Polski. Oznacza to 
wzrost wpływów z  turystyki, a  tym samym większą 
możliwość zebrania wkładu własnego do kolejnych pro-
jektów. Wzmacnia wizerunek nie tylko samej świątyni. 

− Niewątpliwie Kościół Pokoju jako obiekt znaj-
dujący się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO 
przyciąga do Świdnicy rzesze turystów z całego świata, 
od Japonii po Stany Zjednoczone. Nasze miasto bardzo 
zyskało dzięki zabytkowi tej klasy, stało się istotnym 
miejscem na kulturowej mapie Europy − przyznaje 
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

Wpis pomaga w budowaniu prestiżu i sprawia, że 
Kościół Pokoju coraz częściej jest kojarzony z ważny-
mi wydarzeniami, takimi jak wizyta szwedzkiej pary 
królewskiej Karola XVI Gustawa i  królowej Sylwii, 
wspólna modlitwa kanclerz Niemiec Angeli Merkel 
i byłej premier RP Ewy Kopacz, spotkanie przedstawi-
cieli czterech religii: kościołów chrześcijańskich, juda-
izmu, islamu oraz buddyzmu, wraz z Dalajlamą XIV. 

Słowo „UNESCO” jest na placu Pokoju coraz bar-
dziej obecne: w dawnym domu dzwonnika powstało 
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You are being handed a golden key and it is up to 
you how you use it — this is what the hosts of the 

Church of Peace in Świdnica heard in 2001, when the 
building was inscribed on the UNESCO World Herit-
age List. 

Fifteen years after it was inscribed on the list, they 
admit that the key has turned out to be valuable in-
deed: it translates into extra points when renovation 
applications are submitted and into excellent promo-
tion. The church has become more recognisable and 
more admired: it generates the largest amount of tour-
ist traffic in the town (80 thousand people a year) and 
is being visited by more and more people every year; 
it was named the Tourism Product of the Year 2016 
at the Tourism Congress, and National Geographic 
has listed it as one of the new seven wonders of Po-
land. This means increased tourism earnings and thus 
provides a  greater potential for collecting their own 
funds for future projects. It enhances the image of the 
church, but not only of the church. 

– Doubtless, as a  building entered onto the 
UNESCO World Heritage List, the Church of Peace 
attracts large numbers of tourists from all over the 
world, from Japan to the United States. Our town has 
benefited from having a  historic monument of this 
rank; it has become an important place on the cultural 
map of Europe – admits Beata Moskal-Słaniewska, 
Mayor of Świdnica. 

The inscription enhances the site’s prestige and 
causes the Church of Peace to be more and more fre-
quently associated with major events, such as the visit 
of the Swedish royal couple — King Carl XVI Gustaf 
and Queen Silvia, the joint prayer of German Chan-
cellor Angela Merkel and former Prime Minister of 
Poland Ewa Kopacz, and a meeting of representatives 
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Ambona w Kościele Pokoju w Świdnicy. Fot. P. Ostrowski 

Pulpit in the Church of Peace in Świdnica. Photo by  
P. Ostrowski

of four religions: Christianity, Judaism, Islam, and 
Buddhism (Dalai Lama XIV). 

The word “UNESCO” is more and more notice-
able at Pokoju Square. The UNESCO Promotion 
and Partnership Centre was established in the former 
bell-ringer’s house, and in 2010 the church hosts pre-
pared a Lower Silesian UNESCO Trail: they visited 
a number of towns and cities listed by UNESCO — 
Toruń, Zamość, Kraków, and Wieliczka — presenting 
Lower Silesian monuments there.  

– The UNESCO brand is unassailable; without 
it, we would not be invited to participate in many im-
portant projects. We would not be where we are now 
– believes Rev. Waldemar Pytel, the parish-priest of 
the Church of Peace in Świdnica and bishop of the 
Wrocław Diocese of the Evangelical Church of the 
Augsburg Confession in Poland. – As its administra-
tors, we shoulder a greater responsibility due to the 
fact that the site was inscribed on such a prominent 
list. We realise that this is also a commitment to future 
generations, and that we not only need to preserve the 
Church of Peace, but also the whole enclosure that 
surrounds it. What makes this task even more difficult 

Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO, a w 2010 
roku gospodarze kościoła przygotowali Dolnośląski 
Szlak UNESCO: wyruszyli w podróż do kilku miast 
z Listy: do Torunia, Zamościa, Krakowa i Wieliczki, 
prezentując tam dolnośląskie zabytki. 

– Jestem proboszczem świdnickiego Kościoła 
Pokoju i biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i uważam, że 
marka UNESCO jest niepodważalna, bez niej nie by-
libyśmy zapraszani do wielu ważnych przedsięwzięć. 
Nie bylibyśmy na tym etapie, na którym jesteśmy. 
Zarządzanie miejscem wpisanym na tak nobilitują-
cą listę nakłada na nas większą odpowiedzialność. 
Mamy świadomość, że to zobowiązanie także wobec 
przyszłych pokoleń, konieczność zachowania nie tyl-
ko Kościoła Pokoju, ale całej otaczającej go enklawy. 
Zobowiązanie tym trudniejsze, że zdaniem konserwa-
torów to miejsce wymaga wielu pilnych prac ratunko-
wych − mówi ks. Waldemar Pytel. 

Świadectwem tej odpowiedzialności są kolejne 
prace prowadzone w  świątyni i  jej otoczeniu (plac 
Pokoju): uratowano ołtarz, ambonę, duże organy wraz 
z barokowym prospektem, część cmentarza, plebanię, 
dzwonnicę, dom dzwonnika i  dom stróża. Niektóre 
z  300-letnich obiektów zyskały zupełnie nowe funk-
cje: dzwonnica będzie galerią, a na plebanii powsta-
je Dolnośląski Instytut Ewangelicki z  bezcennymi 
zbiorami Biblii i  starodruków, które są digitalizowa-
ne i  będą szerzej udostępnione. Doktor inż. Maciej 
Małachowicz, architekt i  jeden z  autorów projektu 
rewaloryzacji, podkreśla, że szachulcowa zabudowa 
towarzysząca świątyni to jedyny taki zespół w Polsce 
i jeden z nielicznych w Europie. W całej jego historii 
sięgającej XVII wieku nie prowadzono rewitalizacji na 
taką skalę, jak w ostatnich latach. 

– Jestem pod wrażeniem rozmachu prac, a  tak-
że tego, jak kościół został wypromowany i jak bardzo 
stał się rozpoznawalny – mówi Maciej Bator, kantor 
Kościoła Pokoju, kojarzonego także z Artystycznym 
Latem, czyli warsztatami filmowymi, ceramicz-
nymi, teatralnymi oraz z  corocznym Festiwalem 
Bachowskim. Nieprzypadkowo Bach gości w koście-
le: w XVIII wieku kantorem był tu Christoph Gottlob 
Wecker, uczeń Bacha. W  liście polecającym mistrz 
zaświadczył, że Wecker brał udział w lipskich wykona-
niach kantat i że jego współudział bardzo sobie cenił. 
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Dyrektor festiwalu, Jan Tomasz Adamus, przy-
pomina: − Muzykę Bacha oraz późniejszych lipskich 
kantorów wykonywano w Kościele Pokoju regularnie 
przez cały XIX wiek. Wysoki poziom kultury muzycz-
nej jest elementem tożsamości tego miejsca. Poprzez 
swą unikalną akustykę i atmosferę już od niemal czte-
rech wieków jest ono wyjątkowym źródłem inspi-
racji dla artystów, przyciąga myślicieli, historyków, 
humanistów, estetów i  ludzi wrażliwych. Miłośnicy 
twórczości Johanna Sebastiana ściągają tu z  całego 
świata, znajdując w  Świdnicy kontekst kulturowy 
wyjątkowo sprzyjający muzyce okresu oświecenia, 
natomiast świat opery uważa wnętrze świdnickiego 

is that according to conservators and restorers, the site 
requires urgent restoration works” he adds. 

A testimony to this responsibility is provided by 
the works carried out on the church and its surround-
ings (Square of Peace): we managed to save the altar, 
the pulpit, a large organ with a Baroque casing, part of 
the cemetery, the rectory, the bell tower, the bell-ring-
er’s house, and the watchman’s house. Some of these 
300-year-old buildings were given completely new 
functions: the bell tower is going to be converted into 
a  gallery and the rectory is going to house a  Lower 
Silesian Evangelical Institute with invaluable Bible and 
old print collections, which are now being digitised 
and will be made widely available. Dr Maciej Małacho- 
wicz, an architect and one of the co-developers of the 
design of the renovation, emphasises that the wattle-
and-daub buildings associated with the church are the 
only complex of this type in Poland and one of the few 
in Europe. Throughout its history, which goes back to 
the 17th century, it has never undergone renovation on 
such a scale as that carried out in recent years. 

– I am impressed by the scale of the works and by 
how the church has been promoted and how recog-
nisable it has become – says Maciej Bator, cantor of 
the Church of Peace, who is also associated with the 
Artistic Summer event, i.e. film, ceramic, and theatre 
workshops and the annual Bach Festival. Bach was not 
a random choice: in the 18th century, the church’s can-
tor was Christoph Gottlob Wecker, Bach’s student. In 
his letter of recommendation, the master stated that 
Wecker participated in cantata performances in Leipzig 
and that he greatly appreciated his participation. 

The manager of the festival, Jan Tomasz Adamus, 
says that pieces of Bach’s music and the music of lat-
er Leipzig cantors were regularly performed in the 
Church of Peace throughout the whole of the 19th 
century. The high level of musical culture is an element 
of the identity of this place. Due to its unique acoustics 
and atmosphere, it has been a special source of inspira-
tion for artists for nearly four centuries, a place attract-
ing philosophers, historians, aesthetes, and sensitive 
persons. Aficionados of Johann Sebastian Bach’s music 
come to Świdnica from all over the world, finding the 
local cultural context extraordinarily favourable to En-
lightenment music, and the world of opera considers 
the interior of the Church of Peace in Świdnica to be 
the most beautiful theatre in this part of Europe.

All the changes that take place here are immediate-
ly noticed by the parishioners. Asked about their first 
associations when they hear “the Church of Peace”, 
they answer with one accord: “my place”. They form 

 
Ołtarz główny w Kościele Pokoju w Świdnicy. Fot. P. Ostrowski 

The main altar in the Church of Peace in Świdnica. Photo by 
 P. Ostrowski
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Kościoła Pokoju za najpiękniejszy teatr w  tej części  
Europy. 

Wszystkie zmiany, które w nim zachodzą, szczegól-
nie wyraźnie widzą sami parafianie. Zapytani o pierw-
sze skojarzenia na hasło „Kościół Pokoju”, odpowiada-
ją zgodnie – „moje miejsce”. Tworzą niewielką, zaled-
wie 150-osobową wspólnotę; kościół jest dla nich nie 
tylko sferą sacrum, ale także przestrzenią, która ich 
jednoczy. Spotykają się na nabożeństwach, na studium 
biblijnym w każdy czwartek, ich dzieci przychodzą tu 
na lekcje religii i szkółki niedzielne. − Jesteśmy jak jed-
na rodzina, wszyscy znamy się z imienia i nazwiska – 
zwierza się parafianka Ewa Gajdzińska.

Poczucie dumy, integracja, utożsamienie to słowa, 
które przewijają się w rozmowach. 

− Jesteśmy małą parafią, a opiekujemy się zabyt-
kiem światowej klasy – podkreśla Stanisław Zabielski, 
parafianin.

Członek wspólnoty parafialnej Władysław 
Heinrich spostrzega: − Kiedy przyprowadziłem tu 
znajomych Włochów z Mediolanu, byli zdumieni, że 
w małej Świdnicy jest obiekt tej klasy i urody. 

− Kościół zaskakuje, bo w  przeciwieństwie do 
innych świątyń ewangelickich ma przebogate wnę-
trze, które kontrastuje ze skromną fasadą. Ten efekt 
niespodzianki robi na wszystkich wrażenie. Jednak 
to nie tylko architektura stanowi o  jego genius loci. 
Atmosfera tego miejsca jest zbudowana z przeszłości 
i ze współczesności. Tworzą ją ludzie, nasza niewielka 
wspólnota wraz z proboszczem oraz historia, jaka za 
nami stoi: wielka determinacja naszych poprzedni-
ków, XVII-wiecznych luteran, którzy potrafili wznieść 
swoją świątynię w ciągu niespełna roku, z nietrwałych 
materiałów, w niesprzyjających warunkach − konstatu-
je parafianin, Paweł Żak.

Owa siła wiary i wspólnoty religijnej były, oprócz 
pionierskich rozwiązań architektonicznych, czynni-
kami, które przesądziły o wpisie na Listę światowego 
dziedzictwa. „Na zadziwiającą wyjątkowość Kościołów 
Pokoju składa się również fakt, iż pomimo powszech-
nego sceptycyzmu wobec trwałości i solidności wznie-
sionych obiektów, przetrwały one do dnia dzisiejszego. 
Noszą wyjątkowe świadectwo rozwoju szczególnego 
rodzaju siły politycznej w dobie siedemnastowiecznej 
Europy, nasyconej ogromną duchową mocą i zaanga-
żowaniem” − czytamy w uzasadnieniu wpisu.

Annemarie Franke, parafianka i  historyk, za-
uważa: − O  wartości naszego kościoła stanowi nie-
zwykła ciągłość. Po wojnie wiele świątyń ewan-
gelickich popadło w  ruinę lub zostało przejętych 
przez katolików. Niewiele pozostało z  konfesyjnego 

a small community, with only 150 members; to them, 
the church is not only the sacred, but also a  space, 
which unites them. They meet at services and at Bible 
study sessions held each Thursday, while their children 
come here for RE classes and Sunday school classes.  
– We are like one family, we all know one another’s first 
and last names – says Ewa Gajdzińska, a parishioner. 

A sense of pride, integration, identity – these are 
words that frequently appear in conversations. 

– We are a small parish, yet we take care of a world-
class historic monument – emphasises Stanisław Za-
bielski, one of the parishioners.

– When I  brought my Italian friends from Milan 
here, they were astonished that a small town like Świd-
nica boasts a  building of this class and beauty – says 
Władysław Heinrich, member of the parish community. 

– The church surprises us because as opposed to 
other Evangelical churches, it has an unusually rich in-
terior that contrasts with the austere front façade. This 
“surprise effect” makes a strong impression on every-
one. However, its genius loci do not rely exclusively on 
its architecture. The atmosphere of this place com-
bines the past and the present. It is people who create 
it. Along with the parish-priest there is also our small 
community and the history behind us: the great deter-
mination of our predecessors, 17th-century Lutherans, 
who were able to complete the construction of their 
church in less than a year using non-durable materials 
in adverse conditions – believes Paweł Żak, one of the 
parishioners.

That strength of faith and of their religious commu-
nity provided, alongside pioneering architectural solu-
tions, the factors which were decisive for the inscrip-
tion on the UNESCO World Heritage List: “The aston-
ishing uniqueness of the Churches of Peace also lies in 
the fact that, despite the widespread scepticism towards 
the durability and solidity of the buildings, they have 
survived to this day. [They] bear exceptional witness to 
a particular political development in Europe in the 17th 
century of great spiritual power and commitment”. 

– The value of our church lies in its exceptional 
continuity – claims Annemarie Franke, a  parishion-
er and a historian. – After the war, many Evangelical 
churches fell into ruin or were taken over by Catholics. 
Little has remained of the religious and cultural wealth 
of the Silesian Evangelicals. However, services in the 
Church of Peace have been held continually since 1657, 
and the local archives are a priceless collection. This is 
something truly exceptional. 

Wiesław Łabęcki, a historian who only moved to 
Świdnica several months ago and who is a  member 
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i  kulturowego bogactwa śląskich ewangelików. 
Tymczasem w Kościele Pokoju nabożeństwa odbywa-
ją się nieprzerwanie od 1657 roku, a tutejsze archiwa 
tworzą bezcenny zbiór. To naprawdę wyjątkowe. 

Wiesław Łabęcki, historyk, który zamieszkał 
w Świdnicy dopiero kilka miesięcy temu i należy do 
parafii, podkreśla, że to żywa lekcja historii i  wiel-
kie dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo osadzone 
w  szczególnym kontekście historyczno-społecznym. 
Po II wojnie na Dolnym Śląsku doszło do niepowta-
rzalnej sytuacji, do niemal zupełnej wymiany ludności. 
Nowi mieszkańcy napłynęli z różnych stron, wnosząc 
własne tradycje, przekonania i religie. Nie zawsze były 
to łatwe spotkania. Ewangelicy byli w  mniejszości, 
utożsamiani z Niemcami. Wielu w nich nie przyznawa-
ło się do swojej wiary, z obawy przed niechęcią otocze-
nia. Ich dziedzictwo kojarzono z niemiecką spuścizną, 
która przez dekady była postrzegana jak obca, związa-
na z wojenną traumą. 

− Kiedy 30 lat temu objąłem to miejsce, najwięk-
szym wyzwaniem była dla mnie zmiana świadomości 
parafian i świdniczan. Pokazywałem, że choć jesteśmy 
mniejszościową parafią, to nie zamykamy się we wła-
snym kręgu, jesteśmy gościnni i mamy wspaniałą świą-
tynię, która jest otwarta dla wszystkich – opowiada 
biskup Waldemar Pytel. 

− Odium „niemieckości” bardzo długo wisiało 
nad ewangelikami i nad samym Kościołem Pokoju – 
przyznaje Stanisław Zabielski, świdniczanin od 60 lat. 
Pamięta mroczny pusty kościół, splądrowany cmentarz, 
niszczejące ponad 300-letnie budynki na placu Pokoju. 
Mało który z  mieszkańców Świdnicy tu zaglądał, to 
był obcy teren. – Nowi gospodarze, ksiądz Waldemar 
Pytel i  jego żona Bożena ożywili to miejsce – dodaje 
Zabielski. – Organizowali spotkania dla dorosłych, dla 
dzieci, zapraszali do rozmów. Z roku na rok kościół co-
raz bardziej otwierał się na świdniczan i turystów. 

Właśnie ta zmiana nastawienia wydaje się, oprócz 
zewnętrznych prac i prestiżu, szczególnie istotna. Wpis 
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO i  inten-
sywne działania gospodarzy Kościoła Pokoju sprawi-
ły, że coś, co kiedyś było „poniemieckie”, zaniechane, 
teraz jest „nasze”, wartościowe. Coś, co dzieliło, teraz 
jednoczy i jest powodem do dumy świdniczan, nieza-
leżnie od przekonań religijnych. − Nie jesteśmy już tyl-
ko świątynią małej wspólnoty, ale miejscem coraz bar-
dziej obecnym w społecznej świadomości. Wpisanie 
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO było szan-
są, której nie zaprzepaściliśmy i którą nadal wykorzy-
stujemy – mówią parafianie.

of the parish, emphasises that this is a real-life history 
lesson and important cultural heritage. The heritage 
is embedded in a special historical and social context. 
After World War II, a nearly unique situation devel-
oped in Lower Silesia since the population was nearly 
completely replaced. The new inhabitants came from 
various places, bringing their own traditions, beliefs 
and religions with them. Such encounters were not 
always easy. Evangelicals were in a minority and they 
were equated with the Germans. Many of them did 
not openly admit they were Evangelicals for fear of 
antipathy on the part of the local environment. Their 
heritage was associated with the German legacy, which 
was perceived as strange and for many years associated 
with the horrors of war. 

– When I was appointed to serve in this parish 30 
years ago, the most difficult challenge for me was to 
change the consciousness of the parishioners and res-
idents of Świdnica. I wanted to show that although we 
are only a minority in this parish, we do not confine 
ourselves to our own community, that we are hospita-
ble and that we have a magnificent church that is open 
to everyone – says Bishop Waldemar Pytel. 

– The odium towards “Germanness” haunted 
Evangelicals and the Church of Peace for a long time 
– admits Stanisław Zabielski, who has lived in Świd-
nica for 60 years. He remembers the gloomy, empty 
church, the plundered cemetery, and the over-300- 
-year-old buildings around Pokoju Square, which were 
falling into ruin. Not many inhabitants of Świdni-
ca visited this area; it seemed strange to them. – The 
new hosts, Rev. Waldemar Pytel and his wife Bożena, 
brought this place to life – Zabielski adds. – They or-
ganised meetings for adults and for children, they held 
discussions. Year by year, the church was becoming 
more and more open to the locals and to tourists. 

It is this change of approach, as well as the reno-
vation works and the prestige of this place, that seem 
to be of particular importance here. The inscription on 
the UNESCO World Heritage List and the intensive 
activities of the church’s hosts turned something that 
used to be “post-German”, abandoned, into something 
that is “ours” and valuable. What used to divide now 
unites and is a source of pride for Świdnica’s inhabit-
ants, regardless of their religious beliefs. – We are no 
longer a  church of a  small community, but a  place 
which is more and more prominently present in social 
consciousness. The inscription on the World Heritage 
List was a chance that we did not squander and that 
we still use – say the parishioners.


