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Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce
jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej
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Abstrakt. Przedmiotem opracowania jest turystyczny potencjał materialnych
i niematerialnych świadectw dziedzictwa luterańskiego na terytorium Polski. Kontekst
dla genezy, zmiennych losów i dzisiejszego znaczenia poszczególnych zasobów i walorów
tworzy obszerny zarys historyczny, obejmujący niemal pięćsetletnią historię tego odłamu
protestantyzmu i jego wyznawców w różnych organizmach państwowych. Poszczególne
miejsca, obiekty i artefakty zostają zestawione, usystematyzowane oraz poddane analizie
pod kątek dostępności, elementów interpretacji i niezbędnych usług turystycznych
w otoczeniu. Na tej podstawie zostaje zaproponowany program wyprawy tematyzowanej
na dzieje i dziedzictwo luteran, obejmujący wybrane epizody, środowiska, obiekty i kolekcje.
W ramach przygotowywania tego programu podjęto szereg ustaleń z gospodarzami,
umożliwiających konstrukcję jego lokalnych modułów. Dalej idącym postulatem Autorów
jest wyznaczenie i powołanie do życia szlaku kulturowego tematyzowanego na dziedzictwo
luterańskie jako trwałej propozycji turystyki religijnej oraz niezależnych od niego
samodzielnych regionalnych „stacji” umożliwiających konfrontację turystów z jego
wybranymi miejscami i aspektami, dla których zidentyfikowano potencjalne atrakcje
i określono poziom ich dostępności.

Wprowadzenie
Turystyka religijna to zjawisko mocno różnorodne, które było już przedmiotem
odrębnych analiz i dyskusji, a nawet sporów badaczy [m.in. Forum Gnieźnieńskie 2009,
Jackowski 2010, s. 26; Mikos v. Rohrscheidt 2013, s. 87-90; Mikos v. Rohrscheidt 2016,
s. 66-69 i 76-84; Różycki 2016, s. 66-73, 83-100 i131-140]. Obchodzony w tym roku
jubileusz 500-lecia reformacji, jednego z przełomowych wydarzeń w światowych, a na pewno
europejskich dziejach religii i całej kultury, jest dobrą okazją, by powrócić do tej dyskusji,
przy okazji przywracając zbiorowej świadomości pokaźną grupę potencjalnych zasobów
(w tym miejsc, obiektów, wydarzeń i biografii), związanych z genezą i rozwojem
protestantyzmu w ówczesnej Polsce i na terenach dziś należących do Polski. Wspomniany
powyżej szerszy kontekst złożoności turystyki religijnej, w tym jej poznawczej odmiany jako
zjawiska istotnie różniącego się od praktyki pielgrzymowania, ujawnia się bowiem tak
w samym traktowaniu atrakcji (jako celów nie praktyk religijnych, a wypraw
ukierunkowanych na doświadczenie dziedzictwa w różnych jego aspektach, w tym
bezpośrednio lub pośrednio związanych z ideami i praktykami religijnymi) jak
i w odpowiadających tej postawie zachowaniach turystycznych, w tym w interpretacyjnym
podejściu oraz w doborze i sposobie doświadczania walorów. W tym kontekście należy
zwrócić uwagę zarówno na postawę samych luteran, jako chrześcijan ze znacznie mniejszymi
potrzebami w zakresie klasycznego pielgrzymowania (co wynika z braku podstaw
doktrynalnych do większości teologicznych interpretacji tej praktyki1) jak i z faktu,
Podstawowy dogmat protestantyzmu: sola gratia - sola fides (tylko łaska - tylko wiara) wyraźnie podkreśla,
iż o usprawiedliwieniu (odpuszczeniu grzechów) i zbawieniu decyduje wyłącznie łaska Boża, a nie uczynki
człowieka ( m.in. Ef. 2, 8-9), zatem ewentualne uczestnictwo w pielgrzymce do miejsca uważanego za „święte”
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że wyprawy do miejsc związanych z protestantyzmem w dzisiejszej Polsce to dla znakomitej
większości ich krajowych uczestników (katolików lub osób bezwyznaniowych) właśnie owa
religijna turystyka poznawcza, nie motywowana chęcią osobistego doświadczenia religijnego
lub przyznająca mu drugorzędne znaczenie. Mamy tu więc do czynienia z potencjałem
dla wypraw o charakterze wyłącznie lub głównie poznawczym, zaś ewentualne zaistnienie
takiego fenomenu – na przykład z racji tegorocznego jubileuszu – byłoby dodatkowym
argumentem na rosnące znaczenie tej odmiany aktywności turystycznej w ramach kulturowej
turystyki religijnej.
Celami niniejszego opracowania są: identyfikacja wiodących aspektów i świadectw
materialnego dziedzictwa wytworzonego przez luterańskie wspólnoty religijne na terytorium
Polski oraz określenie potencjalnych możliwości ich wykorzystywania jako atrakcji
kulturowej turystyki religijnej.
Dla przeprowadzenia analizy posłużono się kompilacją dwóch metod. Jedną z nich jest
krytyczna analiza źródeł i opracowań dotyczących historii regionalnej i dziejów religii
(służąca identyfikacji potencjalnie istotnych i atrakcyjnych miejsc i „wątków”).
Drugi komponent to studium przypadków, oparte na dokumentacji zabytków i pozostałych
zasobów oraz na badaniach terenowych (m.in. zapytania waloryzacyjne, wizje lokalne).
Szczegółowe kryteria i elementy tego studium zostały zapożyczone z badan realizowanych
przed kilku laty [Mikos v. Rohrscheidt 2010 s. 14-23] i zmodyfikowane dla potrzeb niniejszej
analizy. Poszczególne studia przypadków z osadzeniem ich w historycznym kontekście służą
następnie ustaleniu lokalnego potencjału eksploatacji turystycznej w formie osobnych
modułów wypraw, a ich zestawienie – sformułowaniu propozycji koncentrującej się
na dziedzictwie luterańskim tematycznej wyprawy turystycznej, z rekomendacją
jej przekształcenia w trwały lub realizowany okazjonalnie produkt turystyczny.
Zakres przedmiotowy analizy ograniczono do wydarzeń, miejsc i artefaktów
związanych z protestantami nurtu luterańskiego. Ich to dziedzictwa dotyczy bowiem
wspomniana rocznica, oni są najliczniejszym aktualnie wyznaniem wywodzącym się z kręgu
reformacji i to ich poprzednicy stworzyli i pozostawili po sobie na aktualnym obszarze Polski
najliczniejsze, a często także najbardziej imponujące materialne świadectwa swojej wiary
i praktyk religijnych. Ponieważ z kolei analizie poddane zostaną zasoby i walory leżące na
dzisiejszym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również refleksja historyczna będzie
koncentrowała się na procesach i wydarzeniach, które miały miejsce na tych ziemiach.
Jej przedmiotem staną się zatem – obok większości terenów etnicznie polskich – także
terytoria przez wieki nie należące do Polski - jednocześnie pominięte zostaną wielkie obszary
dawnej Rzeczypospolitej, które dziś przynależą do innych państw.

1. Zarys dziejów reformacji luterańskiej na terenach aktualnie należących
do Polski
Odmienny przebieg dziejów obszarów aktualnie stanowiących terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ich różna przynależność polityczna (m.in. do państw
z supremacją wyznania katolickiego lub ewangelickich) oraz mocno różniący się skład
etniczny ludności powodują, że niniejsza narracja aż do roku 1945 nie może być prowadzona
spójnie, lecz paralelnie.
może mieć na celu wyłącznie bezinteresowne oddanie czci Bogu, nigdy zaś pielgrzymka nie może być podjęta
w intencji pokutnej (odpuszczenie grzechów) ani błagalnej (wypraszanie łask). Artykuł XV Konfesji
Augsburskiej wyraźnie podkreśla, że nie odrzuca się pobożnych praktyk (np. nabożeństw, obchodzenia świąt,
postów itp.), „należy jednak wyraźnie upominać ludzi, by nie traktowali tych praktyk jako czegoś koniecznego
do zbawienia”. Ograniczenie roli pielgrzymek w protestantyzmie związane jest także z całkowitym odrzuceniem
pośrednictwa Marii i innych świętych (którzy pozostają dla ewangelików wzorem do naśladowania) oraz kultu
relikwii [Szczepankiewicz-Battek J., 2010b].
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Tezy Marcina Lutra na dzisiejszych ziemiach polskich były znane już niedługo po ich
upublicznieniu, bo już w roku 1518: w tym roku w (należącym wówczas do korony czeskiej)
Wrocławiu ukazały się pierwsze przedruki kazań Lutra o łasce, a w Nowym Kościele
(wówczas Neukirch) koło Złotoryi na Dolnym Śląsku, w nieistniejącym już zamku Zeidlitzów
uczeń Lutra – Melchior Hoffmann wygłosił pierwsze jednoznacznie „reformacyjne” kazanie
i odprawił luterskie w duchu (choć jeszcze nie rycie) nabożeństwo [Weczerka 1977, s. 342].
W tym pierwszym okresie największym i najbardziej masowym ogniskiem reformacji
na omawianych terenach staje się Wrocław, czemu sprzyja grono duchownych zwolenników
i bierność dwóch kolejnych biskupów. W roku 1522 za tezami reformatora opowiada się
spora grupa wrocławskich franciszkanów i augustianów, co doprowadza do rozwiązania
obydwu klasztorów. Już w roku 1523 w pierwszej wrocławskiej parafii miejskiej rada miasta
wprowadziła jako proboszcza zwolennika Lutra, znanego kaznodzieję Johanna Hessa, w roku
1525 tak samo obsadzona została druga parafia– św. Elżbiety [Kumor 1984, s. 119-120].
Wprowadzanie nowego porządku kościelnego (nie nazywanego jeszcze wówczas
„protestantyzmem” ani „ewangelicyzmem”) na Śląsku miało całkowicie pokojowy charakter;
nie notowano z tego powodu poważniejszych rozruchów ani niszczenia mienia kościelnego 2;
nierzadko zwolennicy starego i nowego porządku użytkowali wspólnie jeden kościół
[Szczepankiewicz-Battek J., 2005, s. 70]. W krótkim czasie nowy porządek kościelny
zyskuje coraz liczniejszych zwolenników w miastach śląskich i zachodniopomorskich,
m.in. w Trzebiatowie (już w roku 1521) Stargardzie, Szczecinie, i Słupsku. Do roku 1530
kaznodzieje protestanccy są obecni niemal w każdym mieście Pomorza. W samym Królestwie
Polskim najprędzej zwolennicy Lutra pojawiają się najpierw wśród niemieckojęzycznej
ludności miast Prus Królewskich (dziś głównie Pomorze Gdańskie i Warmia), czego
przyczyną są kontakty handlowe z pobratymcami na Śląsku i Pomorzu Zachodnim, studia
synów zamożniejszych rodzin mieszczańskich na niemieckich uniwersytetach oraz łatwość
zapoznawania się z publikacjami, drukowanymi w tym języku. Pierwsze (jeszcze
odosobnione) wystąpienia kaznodziejskie w Gdańsku mają miejsce już w roku 1518,
znaczniejsze i bardziej masowe tamże i w Toruniu w roku 1521. Przełomowe wydają się lata
1524 i 1525, kiedy to doszło do opanowania rad miejskich i parafii najpierw Gdańska,
a potem Elbląga i Torunia. Natomiast pierwsze większe ogniska reformacji z polskimi
liderami i znacznym udziałem etnicznych Polaków powstały w latach dwudziestych XVI
stulecia w dużych miastach królewskich: m.in. Poznaniu, wokół Andrzeja Samuela i Jana
Seklucjana, potem także Krzysztofa Hegendorfera [Gatspary 1979, s. 101] i w Krakowie,
wokół Jakuba z Iłży [Banaszak 1989, s. 83]. Ludność wiejska, odcięta od obiegu informacji
i nie odwiedzana przez głosicieli reformy, pozostała na te wydarzenia niemal zupełnie
obojętna. Pierwsze oficjalne reakcje na te procesy i wydarzenia pojawiają się w roku 1520
na Sejmie w Piotrkowie: są to głosy zaniepokojenia ze strony duchownych uczestników, które
poskutkowały królewskim zakazem rozpowszechniania protestanckich pism, a w 1523 roku
król Zygmunt Stary wydaje pierwszy edykt skierowany wprost przeciw protestantom.
Natomiast masowe wystąpienie mieszczan Gdańska w roku 1525 na rzecz „wolnego
głoszenia Ewangelii” czyli wprowadzenia wyznania luterańskiego miało gwałtowny przebieg
(włącznie z usunięciem proboszczów i skasowaniem klasztorów) i zakończyło się krwawą
interwencją królewską – tak polscy protestanci uzyskali swoich pierwszych męczenników
[Leo 2008, s. 422-428].
Tak zwana reformacja książąt, kluczowa dla rozwoju protestantyzmu w Rzeszy,
na ziemiach Śląska następuje nieco później i jest jakby wtórna wobec entuzjazmu
Sam Marcin Luter i reformatorzy z jego kręgu od początku traktowali obrazy i rzeźby w kościołach jako
tzw. adiafora (rzecz bez znaczenia) - zwolennicy nowego porządku kościelnego nie usuwali zwykle z kościołów
nawet tych wizerunków, które stały w sprzeczności z doktryną (np. maryjnych). Odmienne zdanie na ten temat
prezentowała Reformacja szwajcarska – Zwingli i Kalwin postulowali usunięcie wizerunków z kościołów,
ale nigdy nie nawoływali do ich niszczenia [Szczepankiewicz-Battek, 2005, s. 23].
2
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mieszczaństwa, jednak przyczynia się do szybkiego utrwalenia podziału religijnego,
a na niektórych obszarach - dominacji protestanckiej. Jej głównymi postaciami stają się
pochodzący z Piastów Fryderyk (II) na Legnicy i Brzegu (którego wnuk Johann Christian
przejdzie potem na kalwinizm), a wkrótce potem Henryk ziębicki i Jan oleśnicki.
Po stronie Lutra opowiada się też książę Barnim IX na Pomorzu. Jednoznacznie popierają
reformację również Joachim Brandenburski (władający m.in. dzisiejszą ziemią lubuską
i częścią Pomorza Zachodniego) oraz dziedziczący księstwo opolskie i raciborskie
Jerzy Hohenzollern [Kumor 1984, s. 121]. Jego brat Albrecht, ostatni wielki mistrz zakonu
krzyżackiego (który osobiście spotykał się z Lutrem), w roku 1524 ostatecznie wsparł całym
swym autorytetem reformację zainicjowaną przez sam kler pod przywództwem biskupa
sambijskiego Georga Polenza, a w 1525 dokonał sekularyzacji zakonu krzyżackiego i ogłosił
się świeckim (protestanckim) księciem w Prusach. W ten sposób tak na Pomorzu Zachodnim,
jak i w Prusach Książęcych, luteranizm na długie wieki stał się religią państwową.
Władcy uzyskali tam decydujący wpływ na obsadę stanowisk kościelnych, a w parafiach
w wyniku opowiedzenia się proboszczów za reformą lub zmianą personalną krok po kroku
pojawiały się nowe (to jest ewangelickie w wersji luterańskiej) księgi liturgiczne w języku
niemieckim zamiast łacińskiego oraz treści kazań - i w ślad za nimi zmieniały się przekonania
ludności wiejskiej. Książę Albrecht Hohenzollern, sam autor pieśni kościelnych, stał się
wielkim protektorem mieszkających w Polsce luteran. Dzięki jego wsparciu między innymi
wydano drukiem (w Królewcu) pierwsze tłumaczenie Nowego Testamentu na język polski,
dokonane w latach 1551-53 przez polskiego luteranina Stanisława Murzynowskiego
[Zeler 2004, s. 107].
Także pod wpływem książąt i wdrażanych przez nich w połowie XVI wieku reform
kościelnych luteranizm - w królestwie mający silną konkurencję w postaci kalwinizmu - coraz
silniej zwalczany przez rosnącą aktywność kontrreformacji, bez przeszkód rozwijał się
w warstwach mieszczańskich i stopniowo ogarniał społeczności wiejskie (w tym w etnicznie
polskie) poza ówczesnymi granicami Polski. I tak piastowski książę Wacław Adam
wprowadził go na Śląsku Cieszyńskim, wydając w 1568 roku tzw. Porządek Kościelny:
tamtejszy kościół ewangelicki, mimo późniejszych perturbacji i konfliktów, zachował się
wśród mas3. Do końca XVI wieku taki sam lub bardzo podobny „porządek kościelny”
przyjęły wszystkie śląskie księstwa lenne (posiadające odrębność polityczną), a w księstwach
„dziedzicznych” (zarządzanych przez cesarską administrację) odsetek luteran stopniowo
wzrastał. Między innymi dzięki zaangażowaniu książąt reformacja na Śląsku miała generalnie
bezkonfliktowy przebieg: bez większych tumultów czy pustoszenia kościołów. Solidarność
protestanckich książąt oraz patrycjatu miast śląskich zaowocowała wymuszeniem w roku
1609 na cesarzu Rudolfie II gwarancji prawnego zrównania luteran z katolikami
[Harasimowicz 2010, s. 13].
W Królestwie Polskim, współrządzonym przez szlachtę, licznymi i ważnymi
sprzymierzeńcami luteranizmu stają się przedstawiciele zamożniejszej szlachty,
m.in. niektórzy członkowie wpływowych rodów Górków, Leszczyńskich i Kościeleckich
w Wielkopolsce i na Kujawach, a kalwinizmu: Firlejów, Zborowskich, Stadnickich
i Oleśnickich w Małopolsce [Tazbir 2009, s. 58-70]. Często pozostający w sporze
z duchowieństwem katolickim, nie tylko dają oni schronienie kaznodziejom, ale nierzadko
sami wprowadzają „nowy porządek” i reprezentujących go duchownych w swoich kościołach
patronackich, to jest przez przodków lub ich samych ufundowanych i częściowo
utrzymywanych. Innowiercy licznie uczestniczący w tzw. ruchu egzekucji praw włączają do
niego postulaty zablokowania wykonywania wyroków sądów duchownych (ścigających m.in.
za „herezje”) przez władze świeckie, co ostatecznie zyskuje akceptację króla w roku 1562.
W tym właśnie wydarzeniu tkwi źródło wyznaniowego „ewenementu” dzisiejszej Polski: z cieszyńskich
„kresów” tego w znakomitej większości katolickiego kraju wywodzą się mający tu wielowiekowe korzenie
rdzenni Polacy – luteranie (w tym tak znane postacie jak Jerzy Buzek, Jerzy Pilch czy Adam Małysz).
3
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Porzucający katolicyzm członkowie elity królestwa wybierają najczęściej wyznanie
reformowane, do którego w połowie XVI wieku przyznawało się np. około jednej piątej
szlachty małopolskiej [Kumor 1984, s. 134-135]. Uboga szlachta pozostaje w większości
wierna katolicyzmowi. Między innymi dlatego na Mazowszu, gdzie drobna szlachta
zdecydowanie dominowała, wpływy reformacji okazały się najsłabsze. Głównymi
przedstawicielami polskiego kalwinizmu są Jan Łaski (bratanek prymasa o tym samym
imieniu), Jan Drohojowski Młodszy, Walenty Dębiński oraz pierwszy konsekwentnie
„polski” pisarz: Mikołaj Rej z Nagłowic (pierwotnie zresztą luteranin), który nie tylko
zajmował się kwestiami teologii, ale w swoich wsiach konsekwentnie wprowadzał nowe
wyznanie. To w ich kręgu powstaje pierwsza innowiercza szkoła na ówczesnym terytorium
polski: zakłada ją właściciel Pińczowa, Mikołaj Oleśnicki [Kot 1921, s. 16]. Samo miasteczko
na dłuższy czas staje się jednym z najważniejszych ośrodków polskiego kalwinizmu.
Ogniskami zwolenników Lutra w Królestwie pozostają większe miasta, najsilniej
i najszybciej rozwija się w Gdańsku, Toruniu i Elblągu, dynamicznie działają też zbory
w Poznaniu i Krakowie, pozostające pod opieką już to możnych (jak Górkowie w Poznaniu)
już to patrycjatu (jak Bonerowie w Krakowie). W owej „pierwszej godzinie” polskiej
reformacji, spośród zwolenników luteranizmu w królestwie wybija się ks. Stanisław
Orzechowski (1513-66), kanonik przemyski, płodny polemista i pisarz polityczny, który
jednak sam formalnie katolicyzmu się nie wyrzekł. Jednym z wybitniejszych przedstawicieli
luterańskiego duchowieństwa w Polsce był Erazm Gliczner (1535-1603), superintendent
wielkopolski, teolog i płodny pisarz religijny, a także teoretyk wychowania. Podejmował on
liczne wysiłki jednoczenia całego polskiego protestantyzmu, m.in. na synodach w Poznaniu
(1567, 1570), a w Sandomierzu w roku 1570 był jednym z inspiratorów tzw. ugody
sandomierskiej [Łukaszewicz 1884, s. 68-70]. Z kolei do bardziej znanych świeckich liderów
luteran wśród patrycjatu miast królewskich należeli Ludwik Decjusz (1485-1545)
i Jan Boner (1514-1562), krakowski bankier i zarządca dóbr królewskich [Pieradzka 1936].
Stosunkowo najsłabszy odzew reformacja luterańska znalazła w Małopolsce,
na Mazowszu i na Litwie, gdzie niewiele było dużych miast z licznym, zamożnym,
wykształconym, niemieckojęzycznym (a zatem w oryginale czytającym prace Lutra i jego
współpracowników) mieszczaństwem4. Szlachta luterańska w całej Polsce była nieliczna,
zaś mieszczanie niemieccy byli u szlachty w pogardzie. Wśród średniej szlachty i części
możnowładców szybko popularność zdobył sobie natomiast kalwinizm, oprócz reform
doktrynalnych propagujący także nowy typ ustroju kościelnego, oddający większość
stanowisk decyzyjnych w Kościele osobom świeckim [Maciuszko 2004]. Najwięcej nowych
placówek tego wyznania powstało w północnej Małopolsce i na Litwie. Z kalwinizmu
w II połowie XVI w. wyodrębnił się znacznie bardziej radykalny – zarówno pod względem
doktrynalnym, jak i społecznym – ruch braci polskich, potocznie (acz nieprecyzyjnie)
nazywanych „arianami”5. Kalwiński nurt reformacji aż do końca XVIII w. rozwijał się jednak
w Polsce całkowicie niezależnie od luterańskiego i wymaga odrębnych opracowań – zarówno
pod kątem czysto historycznym, jak i analizy dziedzictwa kulturowego. W 1570 r. zawarto
między luteranami, kalwinistami i braćmi czeskimi tzw. ugodę sandomierską (braci polskich
do obrad nie zaproszono) - porozumienie (pierwszy tego typu dokument międzykonfesyjny
w Europie), którego celem było połączenie sił w walce z kontrreformacją i wzajemna
akceptacja (pomimo różnic doktrynalnych) nabożeństw, urzędów kościelnych i sakramentów.
Jednak jej ustalenia przetrwały jedynie przez około 20 lat [Maciuszko 2004].
Fakt używania takiego, a nie innego języka w tym okresie nie oznaczał identyfikacji narodowościowej w takim
ujęciu, z jakim mamy do czynienia dopiero od epoki Oświecenia – we wcześniejszych epokach o wiele
silniejszym czynnikiem identyfikacji było kryterium religijne niż etniczne lub językowe.
5
Pierwotny arianizm to starożytny odłam chrześcijaństwa (nazwa od twórcy jego doktryny – Ariusza)
odrzucający formułę trynitarną (dogmat o Trójcy Świętej), uznaną w IV wieku za jeden z podstawowych
wyróżników wiary chrześcijańskiej i jej kryteriów. Braci polskich poza antytrynitaryzmem nic pod względem
historycznym, ani doktrynalnym ze starożytnym arianizmem nie łączyło.
4
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Reformacja i konflikty towarzyszące sporom religijnym przebiegały w Polsce znacznie
mniej krwawo niż w większości krajów Europy. Za pierwszego autora polskiej tolerancji
powinien być uznany sam król Zygmunt August. Początkowo chwiejny z swoim stanowisku,
a pod wpływem… prymasa Jakuba Uchańskiego rozważający nawet wprowadzenie Kościoła
Narodowego [Bukowski 1886, s. 46-52; Kumor 1984, s. 146], król ostatecznie pozostał przy
katolicyzmie. Jednak nie tylko w 1562 roku zatrzymał próby prześladowań poddanych
(także plebejuszy) ze strony sądów duchownych i w 1569 w często cytowanym oświadczeniu
zrzekł się władzy nad sumieniami poddanych [Tazbir 2009, s. 81] ale także całymi seriami
wydawał odnośne edykty dotyczące swobody wyznaniowej w miastach królewskich
[Kumor 1984, s. 208-209]. Jednak za największe (i budzące podziw na tle ówczesnej
rozdartej religijnymi konfliktami Europy) osiągnięcie polskich elit państwowych w dziedzinie
pokoju religijnego uważana jest Konfederacja Warszawska, uchwała podjęta 28 stycznia 1573
na sejmie konwokacyjnym po śmierci tego władcy. Jej tekst odnosi się do ówczesnego stanu
„różnorodności niemałej” szlachty Rzeczypospolitej w sferze wyznaniowej (czyli znacznego
odsetka innowierców), ilustruje wpływ zjednoczonych protestantów (a po części
i prawosławnych) na politykę oraz wskazuje na ich solidarne dążenie do trwałego
zabezpieczenia wolności religijnej i niedyskryminacji w kraju, którego prawo współtworzyli
[Konfederacja, 1980]. Jej postulaty, obejmujące zapis o niedyskryminacji i utrzymaniu
„pokoju pospolitego między rozerwaniem i różnemi ludźmi w wierze i nabożeństwie” zostały
włączone do tzw. artykułów henrykowskich, które kolejni polscy królowie musieli
zaprzysięgać po elekcji. To przez długi czas zapewniło prawne umocowanie tolerancji
w państwie i wpływało na wszelkie relacje między przedstawicielami chrześcijańskich
wyznań. Jednak uchwała odnosiła się tylko do „narodu szlacheckiego”. Choć więc w dużej
mierze tworzyła fundament funkcjonowania systemu politycznego, to nie zapobiegła
wielokrotnym późniejszym aktom prześladowania niekatolików [Tazbir 2009]. Zapisy tego
dokumentu łamano także w stosunku do przedstawicieli stanu szlacheckiego, choć tylko
w wyjątkowych okolicznościach (m.in. po potopie szwedzkim).
W wiekach XVI i XVII zachodnie ziemie ówczesnej Polski były celem kolejnych fal
osadnictwa (chłopów i rzemieślników), nierzadko inicjowanego przez posiadaczy ziemskich
i miasta w celu poprawienia zaopatrzenia w żywność i zapewnienia surowców dla rzemiosła
i handlu. Ze względu na początkowy duży udział Holendrów procesy te zostały określone
zbiorczą nazwą osadnictwa „olęderskiego”, jednak etnicznie ich uczestnicy byli w rosnącej
mierze Niemcami (zresztą i sami Holendrzy z czasem ulegali często zniemczeniu)
[Kaczmarczyk 1945, s. 161n]. Obok menonitów osiadających głównie na terenach Żuław,
wśród „olędrów” było bardzo wielu katolików i luteran. W przeciwieństwie do silnie
zluteranizowanych miast pomorskich, gdzie szybko zaklimatyzowali się oni w miejscowych
wspólnotach ewangelickich, na wsi musieli budować własne kościoły i samodzielnie
poszukiwać duchownych, będąc dodatkowo obciążeni posługami na rzecz katolickich
proboszczów, a nawet świadczeniami finansowymi dla miejscowych katolickich parafii
[Rusiński 1947, s. 105]. Obok kilku faz osadnictwa „olęderskiego” (silnego także
w północnej Wielkopolsce, w tym w tzw. pasie nadnoteckim) do Wielkopolski przybywali
także w XVII wieku (szczególnie w okresie wzmożonej rekatolicyzacji po roku 1635)
prześladowani luteranie z habsburskiego Śląska, wśród których z kolei przeważali
rzemieślnicy, odsadzani w nowych dzielnicach miast lub stanowiący trzon ludności
dla zakładania nowych6 [Kaczmarczyk 1945, s. 157-160]. W ten sposób dość szybko wzrósł
odsetek luteran w granicznych terytoriach ówczesnej Rzeczypospolitej. Późniejszy napływ
już niemal samych niemieckich (i luterańskich) osadników dotyczył głownie terenów
wiejskich, ale rozszerzył się na dalsze ziemie, m.in. Kujawy [Kaczmarczyk 1945, s. 162-164].

Przykładami założenia prywatnych miast w oparciu o luterańskich osadników ze Śląska są wielkopolskie
(ale wówczas przygraniczne) Rawicz, Zduny, Szlichtyngowa czy Nowe Bojanowo [Kaczmarczyk 1945, s. 158]
6
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W okresie wzmożonej kontrreformacji w Rzeczypospolitej za panowania Zygmunta
III (1587-1632) nie doszło do masowych prześladowań, zdarzały się jednak przykłady
przypadki demolowania kościołów ewangelickich przez fanatycznych katolików, najczęściej
połączone z pobiciem i znieważaniem duchownych oraz wiernych (tzw. „tumulty”),
odbierania kościołów ewangelickich (m.in. w Gdańsku i Elblągu), mnożono też przeszkody
ze strony władz przeciw wznoszeniu nowych, szczególnie trwałych świątyń 7. Ostatecznie aż
do początków panowania Stanisława Augusta jedynym trwałym (kamiennym) kościołem
luterańskim wzniesionym w Koronie był kościół św. Ducha w Toruniu (zbudowany w latach
1754-56 przez Efraima Schrögera [Harasimowicz 2004]. Natomiast w Gdańsku i Toruniu,
dwóch największych miastach z luterańską większością (a także w Królewcu), działały
protestanckie drukarnie, wydające książki w języku polskim: przekłady Biblii, pisma Lutra
(np. Mały Katechizm), kancjonały (śpiewniki) i postylle - zbiory kazań, przeznaczone
do samodzielnego czytania [Zeler 2004]. Przez krótki czas ważnym ośrodkiem luterańskim
był też dwór siostry Zygmunta III Anny Wazówny, funkcjonujący w należących do niej
zamkach w Brodnicy i Golubiu. Sytuacja innowierców nie należących do szlachty (a wśród
nich w miastach zachodniej i północnej części kraju luteranie stanowili ich znakomitą
większość) była dość zróżnicowana. W miastach królewskich, których rady były
zdominowane przez luteran, nie tylko cieszyli się oni wolnością religijną, ale i zwalczali
rosnące próby ekspansji katolickiej: na przykład rada Gdańska uniemożliwiła założenie
w mieście klasztoru jezuitów, a rada Elbląga doprowadziła do ich usunięcia z miasta
[Kumor 1984, s. 251]. Z kolei w miastach z wyraźną przewagą katolickich mieszkańców
luteranie nie mogli nawet wznosić większych kościołów z trwałego materiału.
I tak funkcjonująca od lat 20-tych XVI wieku gmina ewangelicka w Poznaniu korzystała
przez cały ten okres z drewnianych nietrwałych budowli, a swój pierwszy kamienny kościół
mogła wznieść dopiero po roku 1777. Podobnie miało się to w Warszawie, gdzie z kolei
liczba protestantów dynamicznie rosła od momentu uzyskania stołeczności. Po nieudanych
próbach wzniesienia własnej świątyni za panowania Stefana Batorego, byli oni przez niemal
200 lat zmuszeni korzystać z posług pastora z… Węgrowa, kilka razy do roku
odprawiającego nabożeństwa świąteczne w ambasadach państw ewangelickich. Dla całego
kraju sytuacja pod tym względem zmieniła się dopiero za panowania Stanisława Augusta,
kiedy to na Sejmie tzw. delegacyjnym (1767-68) uzyskali oni (wymuszone) koncesje,
potwierdzone tzw. traktatem wieczystej przyjaźni [Traktat 1768, par. III], a sam król wydał
kilka przywilejów na budowę stałych świątyń (m.in. w roku 1777 dla Warszawy i Poznania).
Na Śląsku, pozostającym wówczas pod władaniem katolickich Habsburgów,
w I połowie XVII wieku protestanci stanowią poważny odsetek ludności, dominując
zwłaszcza w księstwach lennych. Jednak po stopniowym przejęciu tych terytoriów wskutek
wygaśnięcia rodzimych książąt, administracja habsburska konsekwentnie ogranicza swobody
religijne luteran, często odbierając im kościoły i zezwalając tylko na prywatne nabożeństwa.
Proces ten przyspieszył podczas wojny 30-letniej, kiedy to w ramach reperkusji lub otwartych
prześladowań przekazano katolikom setki kościołów nawet wówczas, gdy w danym miejscu
byli z znacznej mniejszości. Ostatni akt tej masowej „rekoncyliacji” czyli przymusowego
wywłaszczenia kościołów dokonał się po wcieleniu po 1653 księstwa cieszyńskiego, a potem
legnicko-brzeskiego w roku 1675. W sumie habsburska polityka rekatolicyzacji doprowadziła
do odebrania protestantom na Śląsku ponad 650 ich kościołów (od jednej trzeciej do nawet
połowy w poszczególnych księstwach), a także likwidacji większości szkół i instytucji
kościelnych, w tym charytatywnych [Conrads 1971, s. 6-9]. Wyjątkiem były trzy stolice tzw.
Ilustracją tego procesu i pomysłowej reakcji luteran jest incydent ze Wschowy (wówczas przygranicznego
miasta w Wielkopolsce) gdzie natychmiast po przymusowym oddaniu kościoła katolikom w roku 1604
tamtejszy proboszcz ewangelicki, wybitny kaznodzieja Valerius Herberger (1562-1627) zebrał fundusze wśród
współwyznawców i wykupiwszy dwa prywatne domy połączył je, urządził w tak powiększonym wnętrzu
kościół, który nazwał „Żłóbkiem” Chrystusa (Kripplein Christi) [Kłaczowska, NiD zabytek.pl, 2014].
7
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księstw dziedzicznych: Świdnica, Jawor i Głogów, w których na mocy pokoju westfalskiego
z 1648 roku zezwolono na budowę (poza murami miejskimi) trzech kościołów (zwanych stąd
potocznie „kościołami pokoju” [Sörries 2008, s. 26-29]. Potwierdzona przez pokój westfalski
zasada „cuius regio, eius religio” przewidywała, że poddani, którzy nie chcieli przyjąć
wyznania swoich władców, mieli obowiązek w ciągu 3 lat przesiedlić się do księstw,
w których panującą była ich konfesja. W ten sposób większość katolików opuściła rządzone
przez protestanckich (kalwińskich, ale aprobujących wyznanie luterańskie swoich poddanych)
Piastów księstwo legnicko-brzeskie. Opuszczone przez katolików kościoły, nazywane z tego
powodu „ucieczkowymi” przejmowali protestanci, adaptując je do swojego porządku
kościelnego [Banaś 1971]. Charakterystycznym wyposażeniem wnętrz kościołów stał się tzw.
„trójdźwięk liturgiczny” (ołtarz, ambona i chrzcielnica)8. Empory – wewnętrzne balkony
(niekiedy kilkukondygnacyjne) umożliwiały uczestnictwo w nabożeństwach licznym rzeszom
wiernych, a malowana często na emporach lub sklepieniach tzw. Biblia Pauperum (malowidła
przedstawiające sceny biblijne, przeznaczone dla osób nie umiejących czytać lub nie
posiadających własnego egzemplarza Biblii) umożliwiała zdobycie podstawowej wiedzy
o treściach Starego i Nowego Testamentu. W następnych latach protestanci na tych terenach
wznosili również - od podstaw - tzw. kościoły graniczne [Szczepankiewicz-Battek, 2015].
Najwięcej tego typu budowli zachowało się na ziemi legnickiej i na dawnym pograniczu
Śląska i Łużyc. Z kolei na mocy tzw. konwencji z altransztadzkiej (zawartej w saskim
Altrandstädt w roku 1707) między występującym jako opiekun protestantów królem Szwecji
Karolem XII a cesarzem Józefem I, ten ostatni zwrócił ewangelikom w sumie 125 kościołów
(tzw. recesyjnych) w księstwach legnickim, brzeskim, wołowskim, ziębickim i oleśnickim
oraz w mieście Wrocławiu [Sörries 2008, s. 35-37], a także zezwolił na restytucję luterańskiej
organizacji kościelnej i szkolnictwa oraz na publiczny kult ewangelicki [Conrads 1971,
s. 124-137]. Ponadto udzielono zezwolenia („w drodze łaski cesarskiej”) na wzniesienie
sześciu nowych kościołów [Conrads 1971, s. 198nn]. Owe „kościoły łaski” stanęły
w Cieszynie, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Miliczu, Kożuchowie i Żaganiu i wszystkie
były wybitnymi dziełami ówczesnej architektury. Cztery pierwsze nadal istnieją, po ostatnich
dwóch ocalały tylko wieże, natomiast tylko kościół w Cieszynie nadal służy ewangelikom.
Po przejęciu Śląska przez Prusy (1740 r.: król Fryderyk II wszczęcie wojny z Austrią
uzasadniał m.in. koniecznością udzielenia pomocy prześladowanym lub przynajmniej
dyskryminowanym śląskim ewangelikom) według rozporządzenia nowych władz,
nie zmuszono wprawdzie katolików do zwrócenia ewangelikom zajętych przez nich
w poprzednich latach kościołów, ale protestantom zezwolono na budowę nieograniczonej
liczby domów modlitwy (niem. Bethaus); ze względu na kurtuazję wobec katolików
nie nazywano ich „kościołami”). W ciągu zaledwie kilkunastu lat zbudowano ich na Śląsku
(zwłaszcza Dolnym) ponad 200. Wiele z nich istnieje do dziś, inne zostały w późniejszych
latach zastąpione regularnymi budynkami kościelnymi. W tym samym czasie, zwłaszcza
po wojnie siedmioletniej (1756-63) nastąpiła duża (licząca w sumie około ćwierć miliona
osób) fala osadnictwa, organizowanego i wspieranego przez państwo w ramach tzw.
kolonizacji fryderycjańskich [Borowicz 2004, s. 3n]. Osadnicy, w dużej mierze rzemieślnicy,
mieli przyczynić się do podniesienia gospodarczego Śląska, wyniszczonego wojną
siedmioletnią wojnami i epidemiami. Ponieważ pochodzili z różnych prowincji rozległego
Królestwa Prus (i innych państw północnoniemieckich), byli oni niemal wszyscy
ewangelikami, co stopniowo zmieniło mapę wyznaniową regionu. W miejscowościach,
gdzie dotąd nie było luteran, pojawiali się oni teraz w większej liczbie [Kaczmarczyk 1945,
s. 177] co powodowało zakładanie nowych parafii i konieczność wybudowania kościoła.
Od tego momentu pojawia się dość typowy element krajobrazu kulturowego niewielkich
Poszczególne elementy „trójdźwięku liturgicznego” symbolizują sakramenty (ołtarz – Wieczerzę Pańską,
chrzcielnica – chrzest); protestanci tylko tym dwom czynnością nadają rangę sakramentu. Trzeci element
trójdźwięku – ambona – symbolizuje Słowo Boże, które jest ponad wszystkim [Harasimowicz 2004].
8

28

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

miejscowości Śląska: dominujące swoimi wieżami dwa kościoły, katolicki i ewangelicki.
W nieco miastach szybciej rosnących pod wpływem rozpoczętej pod koniec XVIII wieku
industrializacji i mających z tego powodu większe potrzeby pojawiają się duże świątynie,
zbudowane ze wsparciem królewskim często przez wysokiej klasy architektów, tak jak grupa
kościołów projektu Carla G. Langhansa. (por. Tabela 1)
Po roku 1772 na zagarniętych Polsce obszarach Pomorza miała miejsce akcja
osadnicza, w której Fryderyk II wykorzystywał jednak w dużej mierze chłopów niemieckiego
pochodzenia, których werbował w pozostałej przy Rzeczypospolitej Wielkopolsce.
Spowodowało to wprawdzie powstanie nowych luterańskich wspólnot w licznych dotychczas
przeważnie katolickich rejonach Pomorza Gdańskiego, jednocześnie jednak obniżyło ich
odsetek w samej Wielkopolsce [Kaczmarczyk 1945, s. 177-178]. Z kolei po I i II rozbiorze,
a także po Kongresie Wiedeńskim i ponownej inkorporacji Pomorza i Wielkopolski do Prus
w miastach będących ośrodkami administracji (jak Poznań, Bydgoszcz, Chełmno) pojawili się
w większej liczbie urzędnicy pruscy z rodzinami i rzemieślnicy zachęceni zniesieniem
systemu cechowego, a w miastach garnizonowych (jak Grudziądz, Bydgoszcz, tenże Poznań)
– żołnierze [Kaczmarczyk 1945, s. 178]. Wśród fryderycjańskich kolonistów znalazła się też
kilkutysięczna grupa wygnanych z ojczyzny luteran czeskich z okolic Hradca Kralove, którzy
osiedlili się w rejonie Ziębic. Powstawały wtedy liczne nowe parafie luterańskie, jednak
budowano tylko niewiele kościołów, ponieważ już istniejące dla potrzeb nowych wiernych
przeważnie wystarczały.
Po rozbiorach Polski na terenach przyłączonych do Prus polskojęzyczne gminy
ewangelickie zachowały swoje porządki liturgiczne z pierwotnym językiem nabożeństw.
Dopiero w drugiej ćwierci XIX wieku, podczas kolejnych fal germanizacji zniesiono prawo
do odbywania w języku polskim przygotowania i obrzędu konfirmacji. W obronie praw
kulturalnych i języka liturgicznego polskich Kaszubów i Mazurów stanęli wówczas
duchowni, m.in. Krzysztof Mrongowiusz, gdański pastor i językoznawca, autor słowników
polsko-niemieckich i kancjonałów [Szturc 1998] oraz ostródzki kaznodzieja Gustaw
Gizewiusz, wydawca polskojęzycznej prasy i propagator polskiej kultury [Augusiewicz i in.
2005].
W roku 1817, na polecenie króla Prus Fryderyka Wilhelma III luterańskie
i reformowane kościoły krajowe w tzw. krajach „starych Prus” zostały zjednoczone w tamach
tzw. Ewangelickiego Kościoła Unijnego (Evangelische Kirche der altpreußischen Union).
Zjednoczenie miało organizacyjny, a nie doktrynalny charakter: poszczególnym parafiom
pozostawiono swobodę wyznania, odpowiednio luterańskiego lub reformowanego, niemniej
obok nich pojawiły się również parafie „unijne”. Owa wyznaniowa różnorodność w ramach
unii niemal nie dotyczyła omawianych terytoriów, należących do prowincji kościelnych
Pommern, Schlesien i Posen, oracz części prowincji Brandenburg (Lubuskie) i Ostpreußen
(Mazury), w których zdecydowanie dominowała luterańska „wersja” unii [Gundermann
2013]. Wiele wznoszonych w tym czasie kościołów ewangelickich na terenach należących
do Prus zaprojektowanych zostało przez najwybitniejszego berlińskiego architekta tych
czasów – Carla Friedricha Schinkla.
Interesującym fragmentem dziejów luteranizmu na terenie Polski jest szybki proces
asymilacji części ewangelików niemieckiego pochodzenia, którzy w XIX wieku osiedlali się
na terenie Królestwa Kongresowego. Większość z nich, około 50 tysięcy, przybyło tu
sprowadzonych przez właścicieli ziemskich i rząd Królestwa z różnych krajów niemieckich
i Śląska w latach 1815-30 jako zwarte grupy chłopów bądź rzemieślników (głównie tkaczy)
[Stegner 1988, s. 304-305]. Ich asymilacji w ciągu jednego pokolenia sprzyjała najpierw
postawa autonomicznych władz Królestwa, a w okresie między powstaniami lat 1830 i 1863
(gdy władze rosyjskie starały się ją hamować) otwartość nie skażonych jeszcze
nacjonalizmem małych polskich społeczności, w których się znaleźli, wspólna z Polakami
nauka w szkołach (szczególnie ponadpodstawowych) oraz zabiegi integracyjne podejmowane
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wobec nich przez polskich ewangelików tam, gdzie istniały już rodzime zbory,
m.in. w Warszawie [Stegner 1988, s. 306-310]. Proces ten nie uległ odwróceniu nawet
podczas zaostrzenia konfliktów polsko-niemieckich na początku XX wieku, a jego rezultatem
było wzbogacenie narodu polskiego o tysiące patriotów, w tym ludzi tak wybitnych jak
Oskar Kolberg, Samuel Linde czy Wojciech Gerson.
Po zjednoczeniu Niemiec w roku 1871 przybrały na sile procesy osiedlania Niemców
na terenach zaboru pruskiego, głównie na ziemiach m.in. Wielkopolski i Pomorza
Wschodniego. Ta ostatnia duża imigracja niemiecka, w której (obok m.in. katolików
z pruskiej wówczas Westfalii) wzięli udział bardzo liczni luteranie z innych prowincji
i krajów Północnych Niemiec, była po roku 1886 silnie wspierana przez Komisję
Kolonizacyjną, która do roku 1918 sprowadziła w sumie około 150 tysięcy osób. Nierzadkie
były przypadki bezpośredniego finansowego wspierania przez tę państwową instytucję
zakładania nowych parafii ewangelickich i budowy kościołów, czego przykładem są
m.in. niektóre nowe parafie na przedmieściach Poznania [Kiec 2009, s. 294n]. Luteranie
wchodzący w skład tych parafii (mieszkający w dużych niemieckojęzycznych grupach)
rzadko wchodzili w głębsze relacje z ludnością polską, co hamowało ewentualne procesy
asymilacyjne, zresztą mieli na nie niewiele czasu – zazwyczaj ich pierwsze pokolenie było
świadkiem odbudowy Polski po I wojnie światowej. To spowodowało potem duża falę
powrotną oraz niechętny stosunek pozostałych parafian do integracji w struktury polskiego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Przed 1918 rokiem protestanci pochodzenia niemieckiego na terenie zaboru pruskiego
i Śląska należeli do grup uprzywilejowanych i otaczanych specjalną opieką rządu.
Część z nich, w naturalny sposób, jako osadnicy pochodzenia niemieckiego, przyczyniała się
do przyspieszenia długotrwałego (i pokojowego) procesu germanizacji tych ziem.
Po zakończeniu I wojny światowej i przyłączeniu do Polski Wielkopolski, większej części
Pomorza Gdańskiego (1919) oraz przyznaniu Polsce części Górnego Śląska (1921), nastąpił
częściowy exodus niemieckich ewangelików z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego,
przyznanych Polsce: od roku 1919 do 1921 wyjechało wówczas od 60 do 80% ludności
pochodzenia niemieckiego, w większości ewangelickiej9. Mimo to jednak na terenie
międzywojennej Polski przedstawiciele mniejszości niemieckiej w znacznej większości byli
jednocześnie ewangelikami. Znaleźli się oni w strukturach Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce, który inkorporował parafie z tych terenów. Powodowało
to utożsamianie w potocznym odbiorze obydwu grup ewangelików (niemieckich z jednej
strony, polskich oraz zasymilowanych – z drugiej) i nie zauważanie wewnętrznych różnic
w stosunku luteran do polskości i polskiego państwa.
Przybliżony odsetek luteran wśród mieszkańców dzisiejszego terytorium Polski
w okresie powstawania II RP ilustruje mapa (Ryc. 1). Pokazuje ona stan podziałów
politycznych na dzień 31 grudnia 1922 r., to jest po ostatecznym uregulowaniu granic
z uwzględnieniem Traktatu Wersalskiego, wojny polsko-bolszewickiej 1920-21, plebiscycie
na Warmii i Mazurach, przejęciu części Górnego Śląska po powstaniach śląskich oraz
po emigracji części mieszkańców niemieckiego pochodzenia z Górnego Śląska, Pomorza
Gdańskiego i Wielkopolski.

Ten proces dobrze ilustruje m.in. dostępna statystyka wyznaniowa z pomorskiego Tczewa, która za rok 1910
podaje liczbę7548 ewangelików, a za rok 1921 już tylko 2348, por. Sprawozdanie administracyjne Magistratu
Miasta Tczewa za rok 1927-28, Tczew 1929, s. 5 (www.dawnytczew.pl)
9
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Ryc. 1. Udział luteran w ogóle mieszkańców terytorium aktualnie należącego do Polski w roku 1922
Źródło: opracowanie własne na podstawie przytoczonych analiz historycznych.

Po roku 1921 Kościół Ewangelicko-Augsburski w II RP liczył około pół miliona
wiernych, w nieco większej części przyznających się do pochodzenia niemieckiego (i tym
samym niemieckojęzycznych). Jednak bardzo liczna w nim była grupa osób i całych parafii
w pełni zasymilowanych z polskością (zwłaszcza mieszkańców dużych miast,
jak Warszawy10, Łodzi czy Krakowa) oraz ewangelików polskiego pochodzenia
(m.in. w polskiej części Śląska Cieszyńskiego). W tej sytuacji udało się wprawdzie zachować
jedność kościelną, jednak pojawiły się dość wyraźne rozdźwięki między środowiskiem
polsko-ewangelickim i niemiecko-ewangelickim [Adenauer 2014, s. 19-20, Krebs 1998].
Zdecydowanie propolskie stanowisko w polityce Kościoła wobec władz zajmowały
jego władze na czele z pełniącym funkcję zwierzchnika od roku 1920 biskupem
Juliuszem Bursche, pochodzącym ze zasymilowanej rodziny polskim patriotą, optującym
m.in. na konferencji paryskiej za przyłączeniem Mazur, Śląska Górnego i Cieszyńskiego
do Rzeczypospolitej. Uznawali oni trwałość i integralność granic państwa polskiego.
Przykładowo Rocznik Statystyczny za rok 1921 podaje dla Warszawy 1,9 % ewangelików, a tylko 0,1%
mieszkańców miasta deklaruje narodowość niemiecką, co wyraźnie wskazuje na przygniatającą większość
wśród stołecznych luteran osób pochodzenia polskiego i zasymilowanych [zob. Historia Polski w Liczbach
1993, s. 157-163].
10
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Wspieranie z ich strony przy okazji połączenia parafii dawnych kościelnych prowincji
pruskich z polskim Kościołem stopniowej polonizacji parafii (m.in. wprowadzanie polskiego
jako języka ksiąg parafialnych i częściowo nabożeństw) rozpoczęło się już w roku 1921
[Besier 1983, s. 40-64], a nasiliło po roku 1936 [Krebs 1998, s. 162], kiedy to wprowadzali
oni w życie sformułowane przez ówczesny Rząd RP zapisy ustawy z roku 1936. Regulowała
ona działalność Kościoła i dawała państwu prawo do ingerencji w jego wewnętrzne sprawy,
włącznie z usuwaniem duchownych oraz zapewniających kierowanie Kościołem przez ludzi
lojalnych wobec państwa [Dekret 1936, m.in. art. 4,17,24,25,29,30,33]. W niektórych
miejscach rodziło to wewnętrzne konflikty i powodowało ich narastanie. W późniejszym
okresie te resentymenty odbiły się m.in. na pokaźnym i aktywnym udziale niemieckich
ewangelików z przyłączonych parafii w stowarzyszeniach narodowych, w tym wspierających
narodowych socjalistów, co jednak przebiegało już poza strukturami Kościoła. Z drugiej
strony relacje między władzami Kościoła a państwem polskim układały się coraz lepiej,
co zaowocowało m.in. powołaniem Wydziału Teologii Ewangelickiej na warszawskim
uniwersytecie.
Podczas II wojny światowej polscy ewangelicy zapisali piękną kartę patriotyzmu.
Część z nich, posiadająca niemieckie korzenie, była usilnie namawiana do podpisywania
tzw. Volkslisty czyli uznania swojej „niemieckości”. Zwierzchnik Kościoła, biskup Juliusz
Bursche, wydał we wrześniu 1939 r. orędzie, w którym w imieniu polskich ewangelików
potępił hitlerowską agresję i deklarował pełną lojalność wobec państwa polskiego.
Aresztowany i przymuszany do wyrzeczenia się polskości odmówił, co przypłacił życiem
[Wegner 2003]. Innym przedstawicielem luterańskich patriotów polskich był Gustaw
Manitius, senior diecezji wielkopolskiej i działacz Polskiego Związku Zachodniego,
zamordowany przez Gestapo w 1940 roku [Manitius 2016]. W sumie ofiarą nazistów padło
około 20% ewangelickiego duchowieństwa polskiego. Nie można jednak przemilczeć
poparcia części niemieckich ewangelików z terenów przyłączonych do Polski po roku 1918
dla hitlerowskich okupantów. W daleko mniejszym odsetku wspierali ich niektórzy
członkowie rodzin zasymilowanych ewangelików, którzy przyjmowali tzw. Volkslistę.
Niemniej obawy przed reperkusjami sprawiły, że spośród niemieckich duchownych Kościoła
aż dwie trzecie nie powróciły już po wojnie do swoich parafii [Adenauer 2014, s. 114].
Z kolei świadectwem zrozumienia trudnej sytuacji polskich ewangelików w okresie okupacji
i współpracy międzywyznaniowej jest przekazanie ich wspólnocie (pozbawionej swojego
kościoła) przez kardynała Adama Sapiehę krakowskiej świątyni pw. św. Agnieszki, w której
wnętrzu urządzonym odpowiednio do potrzeb zboru odprawiano nabożeństwa. Świadectwem
uznania dla ewangelickich patriotów ze strony polskiego społeczeństwa jest
m.in. nazewnictwo miejsc: wśród wielu innych aleja w Warszawie nosi dziś imię
J. Burschego, a park w Poznaniu - G. Manitiusa.
Na terenach pozostałych przy Rzeszy Niemieckiej w przededniu II wojny światowej
sytuacja wyznaniowa była zróżnicowana. Na Śląsku było mniej więcej po równo
ewangelików i katolików (po około 48%). Jednak na Dolnym Śląsku dominowali ewangelicy
(ok. 70%), na przykład we Wrocławiu było ich około 63% przy 34% katolików.
Z kolei w pozostałej przy Niemczech części Górnego Śląska zamieszkiwało tylko około 15%
luteran przy ogromnej przewadze ludności katolickiej [Adenauer 2014, s. 29-34].
W Prusach Wschodnich odsetek ewangelików luterańskich wynosił ponad 80%
(w tym kilkadziesiąt tysięcy polskojęzycznych Mazurów)11, a na Pomorzu Zachodnim
i ziemi lubuskiej zdecydowanie przekraczał 90% i byli oni niemal wyłącznie
niemieckojęzyczni. Podczas rządów nazistów niemieccy protestanci w swojej masie,
Podczas gdy Warmiacy pozostali katolikami, ponieważ w latach 1466-1772 byli poddanymi polskimi
i nie pozostawali pod wpływem reformacji w Księstwie Pruskim, Mazurzy - mieszkańcy ewangelickiego
państwa Hohenzollernów, z czasem przyjęli wyznanie luterańskie, ale zachowali swój język (mazurską gwarę
języka polskiego) i tradycje, do których było bardzo przywiązani [por. Bieniek 2010, s. 272-275].
11

32

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

podobnie jak całe ówczesne społeczeństwo, podzielili się politycznie. Byli wśród nich
popierający nazistów zwolennicy nurtu „niemieckich chrześcijan” (tzw. Deutsche Christen),
czynnie praktykujący antysemityzm. W skali Niemiec posiadali oni poparcie około jednej
trzeciej duchowieństwa i od 1933 dominowali we władzach Kościołów krajowych: na Śląsku
ich głównym przedstawicielem był prepozyt Konrad Jenetzky [Hornig 1977, s. 77, 84;
Maier 2001]. Jednak, jak się okazało, tutaj ich wpływy były znacznie mniejsze. Już w roku
1933 wokół wrocławskiego proboszcza Ernsta Horniga zgromadziło się ponad 200 pastorów,
którzy zdecydowanie odrzucili tezy „niemieckich chrześcijan”, uznając ich realizację
za „koniec wszelkiego chrześcijaństwa” [Hornig 1977, s. 87-97; Herzig 2015] i przez
oficjalne zebrania, prace komisji egzaminacyjnych, publiczne protesty odczytywane z ambon,
a nawet zwołanie synodu doprowadzili do długotrwałego buntu popieranego przez znakomitą
większość (ponad 800) duchownych [Hornig 1977, s. 37-43]. Po ich stronie stanął
zdecydowanie w 1934 roku biskup luterańskiej prowincji śląskiej Otto Zänker, który
w 1939 r. został przymusowo urlopowany a potem usunięty na emeryturę [Hornig 1977,
s. 22-23]. Liczna i aktywna grupa luteran ze Śląska i Pomorza weszła w skład „wyznawców”
- członków antyhitlerowskiego nurtu (tzw. Bekennende Kirche). Jednym z twórców
i przywódców tego ruchu był pochodzący z Wrocławia i działający m.in. w Sławnie koło
Słupska i w Szczecinie pacyfista, teolog i pastor Dietrich Bonhoeffer [Metaxas 2012].
Wśród śląskich luteran rodziły się nawet grupy antynazistowskich spiskowców
jak członkowie zgromadzonego wokół hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke „Kręgu
z Krzyżowej” [Brackelmann 2008]. Własnym życiem zapłacili oni za próbę motywowanego
chrześcijańską wiarą oporu przeciw nazistowskiemu szaleństwu, rozpętanej przez nie wojnie
i ludobójstwu.
W ostatniej fazie drugiej wojny światowej (zima 1945) nastąpiła najpierw nakazana
przez władze nazistowskie ewakuacja Niemców (w znacznym odsetku luteran) z Prus
Wschodnich, Ziemi Lubuskiej, Pomorza i Śląska. Po zakończeniu wojny, w wyniku
postanowień Konferencji Poczdamskiej, rozpoczęło się w marcu 1946 planowe,
masowe wysiedlanie pozostałych Niemców ze wszystkich terenów przyznanych Polsce
[Adenauer 2014, s. 73-75].
W roku 1945 na terenie całego Śląska funkcjonowało tylko 20 ewangelickich gmin
polskich, obsługiwanych przez czterech duchownych. Cała reszta to byli ewangelicy
niemieccy, już wówczas „przeznaczeni” do wysiedlenia. Jednak dzięki staraniom
pełnomocników, którym warszawski konsystorz powierzył reorganizację Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych, po wysiedleniu niemieckich
wiernych i duchownych niektóre ich kościoły (m.in. wrocławski kościół „dworski”,
odtąd Opatrzności Bożej) zdołano zachować jako świątynie parafialne wspólnoty
luterańskiej [Adenauer 2014, s. 113-114]. Formalne włączenie (nielicznych) parafii
należących do końca wojny do pruskich prowincji Kościoła Ewangelicko-Unijnego
do polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego miało miejsce w roku 1946 [Besier 1983,
s.154-157]. Były to głównie te, które udało się zabezpieczyć na potrzeby Kościoła i w których
już rozpoczęli prace duchowni. Część kościołów z tej liczby utracono potem na rzecz
katolików, kilka innych udało się odzyskać później, bardzo wielu nigdy nie odzyskano
z powodu barier stwarzanych przez władze PRL. przeznaczona do innego użytku
(jak magazyny, biblioteki, a nawet… szkolne sale gimnastyczne, jak w dolnośląskich
Ziębicach). Inne przejął od razu lub w późniejszych latach (i tym samym ocalił) Kościół
Rzymskokatolicki, kilkanaście przekazano wiernym prawosławnym, kilka – znacznie później,
bo w latach 90-tych – grekokatolikom. We wszystkich przypadkach, przystosowane
do nowych założeń teologicznych i obrządku, otrzymywały nowy wystrój
wewnętrzny, z częściowym, czasem daleko idącym przekształceniem lub usunięciem
historycznych elementów. Jeszcze inne kościoły, zaniedbane przez lokalne władze jako
„obce dziedzictwo”, pozostawione bez opieki, stopniowo popadły w częściową lub całkowitą
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ruinę (czego przykładem może być wybitne architektonicznie dzieło C. Langhansa
w dolnośląskim Żeliszowie).
Ostatnim dramatycznym doświadczeniem luteran w Polsce była masowa emigracja
ewangelickich Mazurów. Najpierw byli oficjalnie uznani za Polaków [Bieniek 2010, s. 270]
i docenieni przez władze PRL za zachowanie swojego języka i kulturę, a jednocześnie wielu
z nich zostało wywiezionych do pracy przymusowych na teren ZSRR, wiele mazurskich
domów padło też ofiara szabrowników. Potem napływowi współmieszkańcy traktowali ich
jak „nie-Polaków”, wypominając im lub ich ojcom m.in. obowiązkową służbę w niemieckiej
armii podczas wojny lub przemocą przywłaszczali sobie ich ziemię lub nawet gospodarstwa,
a przedstawiciele lokalnych władz nierzadko dopuszczały się szykan i oszustw na ich
niekorzyść, m.in. fałszując lub przepisując księgi wieczyste w celu pozbawiania ich własności
[Bieniek 2010, s. 278-280]. W wielu przypadkach przechyliło to czarę goryczy i w połączeniu
ze złą sytuacją ekonomiczną przesądziło o decyzji wyjazdu większości rodzin mazurskich
z rodzinnej ziemi do Niemiec. W sumie w latach 40 i 50-tych XX wieku wyjechało z terenów
Polski około 150 tysięcy polskojęzycznych Mazurów [Bieniek 2010, s. 280].
Liczbę autochtonów mazurskich pozostałych w kraju (którzy prawie zawsze są
ewangelikami) szacowany w roku 2005 na 6 do 10 tysięcy osób [Bieniek, 2010, s. 281].
Dzisiejszy stan polskiego luteranizmu to około 70 tysięcy wiernych. Na czele Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP stoi Synod Kościoła (władza prawodawcza), Konsystorz
Kościoła (władza administracyjna złożona z duchownych i świeckich) i Biskup Kościoła
(zwierzchnik duchowny i prezes Konsystorza, wybierany na kadencje). Kościół jest
zorganizowany w sześć diecezji, zarządzanych przez synody diecezjalne i (kadencyjnych)
biskupów diecezjalnych [www.luter2017.pl]. W sumie w skład wszystkich diecezji wchodzi
134 parafii (zarządzanych kolektywnie przez Zgromadzenia Parafialne) i 133 filiały (punkty
duszpasterskie), regularnie nabożeństwa odbywają się w 191 kościołach i kaplicach,
obsługiwanych przez 164 duchownych (biskupów, prezbiterów i diakonów - wśród tych
ostatnich większość stanowią kobiety). Na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej działa
specjalność teologii ewangelickiej umożliwiająca studia licencjackie i magisterskie, możliwe
są także ekumeniczne studia doktoranckie [www.chat.edu.pl 2017]. W strukturach Kościoła
lub w ścisłej współpracy z nim działa szereg stowarzyszeń ewangelickich na czele
z charytatywną Diakonią Kościoła. I Polskim Towarzystwem Ewangelickim
[www.bik.luteranie.pl] . Organem prasowym Kościoła jest dwutygodnik Zwiastun
Ewangelicki [www.zwiastun.pl] wydawany przez Wydawnictwo Augustyna działające
w Bielsku-Białej, publikujące także materiały duszpasterskie i książki.
Z wyjątkiem polskiej części historycznego Śląska Cieszyńskiego (z Bielsko-Białą
i samym Cieszynem jako największymi miastami) luteranie żyją w naszym kraju w diasporze,
czyli są rozproszeni pośród wiernych wyznań większościowych, przede wszystkim katolików.
Duża ich liczba zamieszkuje największe miasta (w tym Warszawę, Łódź, Kraków), ponadto
stosunkowo wielu na Mazurach.
Podsumowując zarys dziejów reformacji luterańskiej na dzisiejszych ziemiach polskich,
można pokusić się o krótkie zestawienie jej zasług w polskiej historii i kulturze. Po pierwsze,
niezależnie od ostatecznego utrzymania się w naszym kraju katolicyzmu jako dominującego
wyznania, reformacja wymusiła także w Kościele Katolickim trwałe uporządkowanie sfery
kultu i nabożeństw, przetłumaczenie głównych pism doktrynalnych (w tym samej Biblii)
na język zrozumiały dla szerszego kręgu odbiorców, wprowadzenie systematycznej formacji
kleru (niezbędnej dla prowadzenia polemiki z protestantami) oraz dyscypliny kościelnej,
m.in. obowiązku rezydowania biskupów i proboszczów w diecezjach i parafiach oraz
faktycznego zajmowania się duszpasterstwem. W obliczu silnej protestanckiej konkurencji
podniósł się również poziom szkół katolickich, a wiele nowych założyli w Polsce jezuici
właśnie w ramach szeroko zakrojonego procesu „odzyskiwania” polskich elit. Wprawdzie
najważniejsze reformy kościelne przeprowadzono podczas Soboru Trydenckiego (1545-63)
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i po jego zakończeniu, jednak pierwsze działania w tym zakresie podjęli prymas Jan Łaski
i kilku innych biskupów już w latach 20-tych XVI wieku [Kumor 1984, s. 143].
Po drugie, przedstawiciele polskiego luteranizmu (wśród nich wielu wymienionych powyżej)
przyczynili się do wzbogacenia narodowej kultury ale także przemysłu i rzemiosła, wnosząc
do swoich środowisk, a w dużych miastach nierzadko przez wieki nadając ton w swoich
środowiskach i popularyzując w nich tradycyjne cnoty protestanckie, jak pracowitość,
solidność, prawdomówność i oszczędność. Po trzecie, materialnymi świadectwami
Reformacji i wielowiekowego funkcjonowania wspólnot luterańskich na ziemiach polskich są
setki kościołów (nierzadko budowli wybitnych) i religijnych dzieł sztuki, z których wiele
(nierzadko w ostatniej chwili uratowanych przed zagładą) stanowi dziś dla świadomych
kulturowo Polaków okazję do konfrontacji z różnorodnym i bogatym dziedzictwem polskim
i europejskim. Pośrednim pokłosiem rodzimej reformacji jest też element chwały naszej
narodowej historii: wyjątkowa na tamte czasy w Europie polska tolerancja religijna.
Jej pierwszym bohaterem był sam król Zygmunt August, a po jego śmierci znalazła ona swoją
kulminację w postanowieniach wspomnianej już słynnej Konfederacji Warszawskiej z roku
1573, wspólnego dzieła mieszanej wyznaniowo szlachty niechętnej tak absolutyzmowi,
jak i nawoływaniom kościelnych konserwatystów. To dziedzictwo przetrwało długo,
w niektórych elementach aż do rozbiorów, choć w dzisiejszym kraju bez innowierców wydaje
się coraz bardziej zapominane.

2. Dominujące typy zasobów tworzących dziedzictwo luteranizmu w Polsce 12.
Historyczne kościoły luterańskie zachowane i aktualnie czynne jako miejsca kultu.
W tej grupie można wyróżnić kościoły pierwotnie katolickie, przejęte przez luteran
w XVI wieku oraz wzniesione od początku jako ewangelickie. Do końca XVI wieku
zwolennicy nowego porządku kościelnego przejmowali kościoły katolickie, zazwyczaj nie
wprowadzając większych zmian w założeniach wnętrza. Spośród średniowiecznych
kościołów w Polsce, które nadal należą do ewangelików, wymienić należy gotycki (XIVwieczny) kościół w Pasymiu na Mazurach, również XIV-wieczną gotycką kaplicę
św. Gertrudy w Koszalinie, gotycko-renesansowy (z przełomu XV i XVI w.) kościół
św. Krzysztofa we Wrocławiu, oraz kościoły w Kluczborku (datowany na XIII w.,
ale w XVIII w. po pożarze gruntownie przebudowany i wyposażony w stylu rokokowym)
i Byczynie (XV w., wnętrze przebudowane w XIX w., ale zachowało się kilka gotyckich
elementów wyposażenia). Podobnie średniowieczną genezę ma kościół Mariacki w Legnicy,
który jednak został gruntownie przebudowany w XIX wieku [Szczepankiewicz-Battek J.,
Battek M.J, 2010]. Nieco późniejszy (z przełomu XVI i XVII w.) jest użytkowany
nadal drewniany kościół w Maciejowie koło Kluczborka [www.powiatkluczborski.pl].
Na Śląsku, na mocy pokoju westfalskiego (1648) powstały trzy wspominane już w części
historycznej tzw. Kościoły Pokoju, z których dwa: w Świdnicy i Jaworze zachowały się
i pozostają w rękach ewangelików. Wyróżnikiem tych świątyń jest materiał, sposób budowy
oraz ostateczne formy przestrzenne, wynikające z cesarskich restrykcji: musiały one bowiem
spełniać rygorystyczne warunki, m.in. nie mogły być wykonane z żadnych trwałych
materiałów (wyłącznie drewno, glina, słoma i piasek), nie mogły posiadać fundamentów,
Niezależnie od faktu, że w niniejszej analizie, w związku z jego jubileuszem koncentrujemy się
na dziedzictwie luteranizmu, w Polsce nie zachowało się zbyt wiele śladów opisanej wyżej historii rodzimej
reformacji, szczególnie w małych miejscowościach, jak m.in. Raków i Ostroróg. Główną przyczyną tego faktu
może być, że te wyznania zanikły na ziemiach polskich całkowicie (jak w przypadku braci polskich i braci
czeskich) albo ich wspólnoty o XVI wiecznej metryce funkcjonują tylko w większych miastach (jak Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego), przez wieki nie było więc komu zadbać o ich materialne dziedzictwo.
12
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wież ani dzwonów, zlokalizowane musiały być w odległości co najmniej strzału armatniego
od murów miejskich, nie można było przy nich lokalizować szkół, nie mogły z zewnątrz
przypominać kościołów, a ich budowa musiała zostać ukończona w ciągu roku od jej
rozpoczęcia. W 2001 r. obydwa Kościoły Pokoju zostały wpisane na Światową Listę
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Specyficzna sytuacja występuje w Krakowie: barokowy pokarmelitański kościół św.
Marcina od XIX w. jest użytkowany przez parafię ewangelicko-augsburską, która wcześniej
doświadczyła wielu tumultów i musiała wielokrotnie zmieniać swoją siedzibę.
W Gierałcicach koło Kluczborka pod koniec XVII w. udało się ewangelikom wybudować
drewniany kościół (region ten należał do rządzonego przez protestanckich Piastów księstwa
brzeskiego), który do dziś służy tej społeczności. Ciekawa sytuacja wystąpiła na Śląsku
Cieszyńskim, gdzie protestanci spotykali się (przez około 150 lat) na tajnych nabożeństwach
w tzw. leśnych kościołach, czyli odludnych, ale charakterystycznych miejscach w plenerze.
Najsłynniejszymi z tych miejsc były kamień na stoku Równicy w Beskidzie Śląskim
i tzw. Stół św. Jana w okolicy Bielska-Białej. Miejsca te, zewidencjonowane w ostatnich
latach przez cieszyńskich i beskidzkich krajoznawców, są niekiedy nadal wykorzystywane
do celów sakralnych na nabożeństwa plenerowe [Leśne kościoły....2009].
Spośród sześciu tzw. Kościołów Łaski, wzniesionych na Śląsku po ugodzie
altransztadzkiej (1707) tylko jeden – Kościół Jezusowy w Cieszynie - pozostaje nadal
świątynią ewangelicką, najważniejszym kościołem diecezji cieszyńskiej. Kolejne kościoły
ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego mogli wybudować dopiero po wydanym w 1781 r.
patencie tolerancyjnym cesarza Józefa II. Pierwszym z nich (zaliczanym do tzw. kościołów
tolerancyjnych, licznych w Czechach) był skromny kościół w Drogomyślu (1797).
W pozostałej części Śląska sytuacja ewangelików zmieniła się diametralnie po włączeniu
Śląska do królestwa Prus (1742). Jednym z najpiękniejszych kościołów ewangelickich
regionu jest wzniesiony w latach 1774-79 barokowy kościół w Cieplicach (obecnie dzielnica
Jeleniej Góry). Nie ustępuje mu swoją urodą (choć z racji swojej lokalizacji rzadziej jest
odwiedzany przez turystów) pochodzący z tego samego okresu kościół Zofii w Pokoju koło
Opola. Niedługo później na Śląsku działał wybitny architekt Carl Gottfried Langhans, który
pozostawił po sobie kilka utrzymanych w charakterystycznej stylistyce kościołów – do dziś
w posiadaniu ewangelików są kościoły w Wałbrzychu i Sycowie. Znanym architektem końca
XVIII w. był w Warszawie Bogumił Zug, który w 1782 r. przy dzisiejszym placu
Małachowskiego wzniósł na planie rotundy kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy,
zwany kościołem „sejmowym” od sejmu, który przyznał innowiercom równouprawnienie.
Inną wybitną budowlą sakralną z tej samej grupy kościołów „sejmowych” jest kościół
Świętego Krzyża w Poznaniu, wzniesiony przez Antoniego Hoehne z rzeźbami Augustyna
Schoepsa, dziś katolicki kościół Wszystkich Świętych. Początek wieku XIX to kontynuacja
klasycyzmu jako stylu architektonicznego i budowa wielu kolejnych kościołów
ewangelickich na terenach ziem polskich. Wśród świątyń nadal będących własnością luteran
wyróżnia się kościół w Wiśle-centrum. Kilkadziesiąt kościołów w dzisiejszej Polsce
zachodniej i północnej pozostawił po sobie wybitny berliński architekt Karl Friedrich
Schinkel, jednak tylko trzy z nich: w Ozimku koło Opola oraz w Lidzbarku Welskim
i Mikołajkach na Mazurach – są nadal użytkowane przez ewangelików. W II połowie
XIX wieku i na początku wieku XX masowo budowano kościoły ewangelickie we wszystkich
regionach dzisiejszej Polski (najmniej w Małopolsce) jednak tylko nieliczne z nich
przedstawiają wybitną wartość artystyczną lub przynajmniej mają interesującą formę.
Wyróżnić wśród nich należy neoromański kościół św. Mateusza w Łodzi oraz neobarokowe
świątynie w Pszczynie i Sopocie. Spośród nielicznych współczesnych kościołów i kaplic,
budowanych od początku jako ewangelickie, szczególną uwagę zwraca kaplica
w Bażanowicach koło Cieszyna (wzniesiona na planie róży Lutra) oraz kościół w Hołdunowie
koło Mysłowic.
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Historyczne kościoły luterańskie nadal pełniące funkcje sakralne jako świątynie innych
wyznań.
Podobnie jak w poprzedniej grupie, i tu można wyróżnić kościoły pierwotnie katolickie
i oryginalnie luterańskie. We wszystkich dużych miastach położonych w dzisiejszej Polsce
zachodniej i północnej w XVI wieku większość mieszkańców przyjęła nowy porządek
kościelny. Wiele z tych gotyckich kościołów, niekiedy bardzo cennych, pozostała
w posiadaniu protestantów aż do 1945 r.. Przykładem mogą być m.in. Bazylika Mariacka
w Gdańsku, kościoły św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety we Wrocławiu, kościoły NMP,
świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, św. Jakuba w Szczecinie. Wszystkie
te kościoły po 1945 r. zostały jednak przejęte przez katolików lub przez inne wyznania
(kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu jest obecnie katedrą Kościoła
Polskokatolickiego). Całkowicie unikalna jest historia drewniano-szachulcowego kościoła
w Klępsku na ziemi lubuskiej. Kościół został wybudowany w XVI w. i wkrótce został
przejęty przez ewangelików, którzy w ciągu następnych kilkudziesięciu lat wyposażyli
kościół w unikalny wystrój wnętrza, m.in. malowidła ze scenami biblijnymi. Od 1945 r. jest
to kościół katolicki.
Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do cennych i oryginalnych elementów
zachowanego protestanckiego dziedzictwa kulturowego zaliczamy - opisane w części
historycznej - kościoły ucieczkowe i graniczne. P. Banaś [1971] twierdził, że kościołów
ucieczkowych zachowało się do okresu po II wojnie światowej ponad 100 (głównie
w dawnym księstwie legnickim i na wschodnich Łużycach), jednak większość z nich wskutek
przebudowy w XIX lub na początku XX wieku straciła swój specyficzny wystrój.
Do najlepiej zachowanych kościołów ucieczkowych, które mogą stanowić istotną atrakcję
turystyczną, zaliczyć należy przede wszystkim kościoły w Krzywej koło Chojnowa
i Pielgrzymce koło Złotoryi, w których zachował się charakterystyczny wystrój,
z wielopiętrowymi emporami i licznymi malowidłami przedstawiającymi sceny biblijne.
Podobnie jest w kościołach w Nowej Wsi Grodziskiej koło Złotoryi oraz Kościelcu koło
Legnicy, które jednak są przez turystów odwiedzane nieco rzadziej. Żaden z kościołów
ucieczkowych nie należy obecnie do ewangelików. W latach późniejszych, na przełomie
XVII i XVIII wieku, ewangelicy wznieśli też kilka kościołów tzw. granicznych (łącznie
zewidencjonowano ich 25, ale część z nich już nie istnieje). Były to świątynie wznoszone
od podstaw, z zachowaniem zasad protestanckiego porządku wnętrza (salowe wnętrza,
zacierające podział na zarezerwowane dla duchowieństwa prezbiterium i przeznaczoną
dla laikatu nawę; „trójdźwięk liturgiczny”). Najlepiej zachowanymi obiektami tego typu są
kościoły w Pogorzeliskach i Trzmielowie koło Chocianowa – po 1945 r. również użytkowane
przez katolików.
Na ziemi kluczborskiej wytyczono szlak kościołów drewnianych, pochodzących z XVII
i XVIII wieku, większość z jego kilkunastu obiektów to kościoły poewangelickie
(m.in. Gołkowice, Komorzno, Krzywiczyny, Jakubowice) wznoszone w czasach, kiedy
region należał do rządzonego przez protestanckich Piastów księstwa brzeskiego.
Spośród sześciu kościołów Łaski, wzniesionych na Śląsku po ugodzie altransztadzkiej
(1707) własnością katolików są obecnie trzy: w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu.
Zdecydowanie w najlepszym stanie z nich znajduje się kościół w Jeleniej Górze (wzorowany
na katedrze św. Katarzyny w Sztokholmie), w którym zachowała się większość oryginalnego
wystroju malarsko-rzeźbiarskiego z czasów jego powstania. W kościołach w Kamiennej
Górze i Miliczu po przejęciu przez katolików oryginalny wystrój uległ w znacznym stopniu
zatarciu.
W II połowie XVIII w., po aneksji większości Śląska przez Prusy, w ciągu kilkunastu lat
w regionie wybudowano ponad 200 ewangelickich domów modlitwy (niem. Bethaus) ze względu na kurtuazję wobec katolików nie nazywano ich „kościołami”. Część z nich
zostało wkrótce zastąpionych przez bardziej trwałe kościoły, niektóre jednak przetrwały

37

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

do dziś. Niektóre, o ile zostały przejęte po II wojnie światowej przez katolików,
znajdują się w dobrym stanie – m.in. kościoły w Jeleniej Górze-Sobieszowie oraz pobliskich
miejscowościach: Podgórzynie i Komarnie, czy w Mieroszowie i w Boguszowie koło
Wałbrzycha [Mazurski K. R., 1989]. Szczegółową ewidencję stanu kościołów
poewangelickich na Dolnym Śląsku przeprowadził w latach 80. Krzysztof R. Mazurski [1989,
1990], a na Pomorzu i w dawnych Prusach Wschodnich - Piotr Birecki [2014].
Pod koniec XVIII w. na Śląsku kilka bardzo oryginalnych kościołów ewangelickich
pozostawił po sobie najwybitniejszy pruski architekt tego okresu – Carl Gotthard Langhans.
Spośród kościołów jego projektu, wzniesionych jako ewangelickie, a obecnie należących
do katolików, wymienić należy kościoły w Dzierżoniowie, Zagrodnie koło Złotoryi
i Rawiczu.
Dawne kościoły historyczne, które utraciły funkcje sakralne.
Po II wojnie światowej, kiedy poważnie (a na ziemiach zachodnich i północnych niemal
całkowicie) zmieniła się struktura ludności Polski, większość kościołów ewangelickich
została opuszczona przez wspólnoty parafialne. Znaczną część tych kościołów przejęli
katolicy (bezpośrednio po wojnie lub później), niewielką liczbę - prawosławni.
Wiele kościołów, pozostających bez opieki lub przydzielonych przypadkowym gospodarzom,
zostało zdewastowanych. Niektóre z nich zostały odbudowane w latach późniejszych, jednak
niekoniecznie z zamiarem przywrócenia im funkcji sakralnej. W ostatnich latach głośna
w całym kraju stała się sprawa cennego (wzniesionego według projektu C.G. Langhansa)
kościoła w Żeliszowie koło Bolesławca, który z powodu zaniedbań władz lokalnych znalazł
się w bardzo złym stanie. Nagłośnienie sprawy w mediach przyczyniło się do tego,
że zrujnowany kościół kupiony został przez prywatnego inwestora, który odbudowuje go
z zamiarem przeznaczenia na lokalne centrum kultury. Podobnie inicjatywy miały już
wcześniej miejsce m.in. w kościele św. Ducha w Toruniu, w Starej Kamienicy koło Jeleniej
Góry czy w Rząśniku koło Złotoryi (odbudowany dom modlitwy został przeniesiony
do Łomnicy koło Jeleniej Góry, gdzie wszedł w skład założenia pałacowego).
Kościoły ewangelickie były też zamieniane na sale gimnastyczne (Ziębice, Bolków,
Międzylesie k. Bystrzycy Kłodzkiej), muzea (Legnickie Pole, Bystrzyca Kłodzka),
biblioteki (Słupsk), magazyny (Wleń, Kąty Wrocławskie), sklepy (Ludwikowice Kłodzkie),
domy mieszkalne (Ołdrzychowice Kłodzkie), kina, kawiarnie (Srebrna Góra), często też stały
całkowicie opuszczone i zmieniały się w ruinę (Twardocice k. Złotoryi). Niektóre z nich
zostały w latach 90. odzyskane przez władze kościelne i przywrócono im funkcję sakralną
(np. kościół Gustawa Adolfa we wrocławskiej dzielnicy Sępolno, który po wojnie został
zamieniony w kino).
Lepiej zachowane historyczne cmentarze.
Najstarszym w Polsce zachowanym cmentarzem ewangelickim jest cmentarz
we Wschowie, założony w 1609 r. obecnie stanowiący oddział muzeum jako muzeum sztuki
cmentarnej – lapidarium. Drugim w kolejności chronologicznej cmentarzem jest cmentarz
w Kaliszu, założony przed 1689 r. na tzw. „Luterskiej Górce”. Kolejnym godnym uwagi
cmentarzem jest cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Młynarskiej w Warszawie,
założony w 1782 r., bogaty w cenne dzieła sztuki sepulkralnej, miejsce pochówku wielu
znanych osób. W 1855 r. powstał cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi – w części
ewangelickiej znajdują się m.in. grobowce znanych fabrykantów. Duża atrakcją turystyczną
może być też wiejski cmentarz ewangelicki w Klukach koło Słupska – większość nagrobków
stanowią żeliwne krzyże, często bogato zdobione, z XIX w. Cmentarz znajduje się w pobliżu
skansenu wsi słowińskiej. W ostatnim czasie odnowiono też i ponownie uruchomiono
cmentarz przy kościele Wang w Karpaczu, gdzie pochowani są m.in. Henryk Tomaszewski
i Tadeusz Różewicz.
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Zbiory, kolekcje i dokumenty.
W mazurskich Mikołajkach znajduje się najstarsze muzeum (kościelne) poświęcone
polskiemu luteranizmowi. Jest to założone w roku 1973 przez ówczesnego proboszcza
ks. Władysława Pilcha-Pilchowskiego, Muzeum Reformacji Polskiej [Krysiak 2010],
które gromadzi m.in. starodruki, księgi liturgiczne i dokumenty polsko- i niemieckojęzyczne
pochodzące z Mazur i Śląska. Drugie takie muzeum funkcjonuje od 2009 roku przy parafii
ewangelickiej w Cieszynie pond nazwą Muzeum Protestantyzmu, z siedzibą przy Kościele
Jezusowym. Trzonem jego kolekcji jest Biblioteka im Bogumiła Rudolfa Tschammera (17111787) cieszyńskiego prawnika, który zapisał swoje zbiory cieszyńskiej parafii.
Biblioteka liczy obecnie ponad 23 tys. tomów, głównie z zakresu teologii, w językach
polskim, czeskim i niemieckim. Muzeum posiada również naczynia liturgiczne i dokumenty,
najstarsze z początku XVIII wieku. W Świdnicy (przy Kościele Pokoju) i Wschowie
(w Muzeum Ziemie Wschowskiej) działają kolekcje tematyczne poświęcone dziedzictwu
luterańskiemu (por. studia przypadków).
Cenniejsze artefakty sztuki sakralnej poza kościołami.
Jednym z najciekawszych dzieł wczesnej sztuki protestanckiej na Śląsku jest epitafium
ks. doktora Jana Hessa (zm. 1547) pierwszego ewangelickiego proboszcza kościoła
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, obecnie znajdujące się w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu. Jest ono malowane na desce i przedstawia sceny biblijne – ich program
ideowy to wyrażenie kluczowej protestanckiej koncepcji teologicznej: usprawiedliwienia
z łaski przez wiarę. Interesujące zbiory ewangelickiej sztuki religijnej ( m.in. epitafijnej)
znajdują się m.in. w muzeum na zamku w Brzegu, w muzeum we Wschowie oraz
w skansenach budownictwa ludowego, m.in. w Klukach koło Słupska i w Olsztynku.
Wybrane elementy dziedzictwa niematerialnego.
Książę Albrecht Hohenzollern, protektor polskich luteran, był cenionym autorem pieśni
kościelnych, w wersji polskiej szczególnie znana jest jego pieśń „Co Bóg mój chce, niech
stanie się”. Na początku XVII w. sławę zdobyły sobie pieśni autorstwa Valeriusa Herbergera
(pastora ze Wschowy) „Już z tobą się rozstaję” oraz Christopha Knolla (pastora z Bolesławca)
„Serdecznie pragnę zgonu”. Obie te pieśni powstały w dramatycznych okolicznościach:
podczas epidemii dżumy, które spowodowały śmierć wielu mieszkańców miast śląskich.
Wymienieni autorzy tworzyli w języku niemieckim, ale ich pieśni znane były w całej Europie
środkowej i tłumaczono je na inne języki, w tym także polski. Dla luterańskich mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego (a także terenów dzisiejszych Czech i Słowacji) ważną rolę odegrał
kancjonał (śpiewnik) „Cithara sanctorum” cieszyńskiego pastora Jerzego Trzanowskiego,
zwanego „Słowiańskim Lutrem13”. Trzanowski tworzył w dialekcie morawskim - luteranie
z innych regionów Polski poznali jego twórczość dopiero później. W kulturze dawnego
niemieckiego Śląska ważne miejsce zajmowali protestanccy poeci – Martin Opitz
z Bolesławca i Andreas Gryphius z Głogowa. W języku polskim tworzył natomiast
górnośląski poeta Walenty Roździeński – luteranin, autor poematu „Officina terrara albo huta
i warstat z koźniami szlachetnego dzieła żelaznego” opublikowanego w 1612 r. – jest to
szczegółowy obraz ówczesnego hutnictwa, z licznymi cytatami biblijnymi. Również
w XVII w. pomorski pastor Michał Mostnik przełożył na dialekt słowiński
m.in. Mały Katechizm Lutra. W XIX wieku wielu duchownych luterańskich zasłynęło jako
zbieracze pieśni kościelnych, wśród nich byli m.in. ks. Jerzy Heczko, redaktor nowego
kancjonału używanego na Śląsku Cieszyńskim ks. Rudolf Gundlach (autor wielu pieśni).
Marcin Luter, który cenił muzykę, nie tylko kościelną (sam dobrze śpiewał i grał na lutni), podkreślał jej rolę
w liturgii (do dziś odgrywa ona w liturgii luterańskiej wielką rolę). Był autorem 19 pieśni (tekstów i melodii),
które do dziś są śpiewane podczas nabożeństw, w tym pieśni „Warownym grodem jest nasz Bóg”
(niem. Ein feste Burg ist unser Gott) która stała się światowym hymnem luteran.
13
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Z kolei w XX wieku wsławili się taką twórczością ks. Paweł Sikora oraz jego syn Tadeusz
(zmarły w 2016 r.) autorzy i tłumacze wielu pieśni. Od XIX w. jedną z najpopularniejszych
pieśni cieszyńskich ewangelików jest „Ojcowski dom”, napisana przez Czecha L.B. Kaspara.
Autorem polskiego przekładu jest Jan Kubisz – cieszyński pisarz i poeta, z zawodu
nauczyciel. Jego wspomnienia, wydane w 1928 r. pod tytułem „Pamiętnik starego
nauczyciela” są znakomitą kroniką historii i kultury Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX
i XX wieku. Jan Kubisz jest również autorem hymnu Śląska Cieszyńskiego „Płyniesz Olzo”
śpiewanego na melodię pieśni „Wisło moja”.
Przez cały XIX wiek ważnym ośrodkiem zachowania języka polskiego w liturgii
ewangelickiej i życiu codziennym było pogranicze śląsko-wielkopolskie. W okolicach
Byczyny służbę duszpasterską pełniło kolejno kilku duchownych z rodziny Köllingów, którzy
mmocno wspierali zachowanie języka polskiego. Jeden z nich, ks, Hermann Karol Ernest
Kölling, pozostawił po sobie ciekawy utwór „Prośliccy albo jak Pon Wilhelm Kölling byli
12 lat pasterzem w Proślicach, w Miechowej a na Bronach” napisany gwarą proślicką, która
mocno przypomina literacką polszczyznę. Utwór ten jest wysoko ceniony przez badaczy
literatury, m.in. T. Mikulskiego i zawiera wiele interesujących obserwacji dotyczących
obyczajów miejscowej ludności, zawiera też wiele nazw miejscowych w brzmieniu polskim
[Szczepankiewicz-Battek, 2010a]. W miasteczku Międzybórz pod koniec XIX w. dwaj
kolejni pastorzy: ks. Robert Fiedler (Niemiec) i ks. Jerzy Badura (Polak ze Śląska
Cieszyńskiego), pomimo odgórnych zaleceń germanizacyjnych, działali na rzecz zachowania
języka polskiego, a ks. Badura wydawał w języku polskim gazetę „Nowiny Szląskie”
[Szczepankiewicz-Battek 2005, s. 75]. W środowiskach luterańskich zawsze wysoko ceniono
uprawianie muzyki (nie tylko kościelnej) –znani XX-wieczni polscy kompozytorzy-luteranie
to Jan Gawlas i Stanisław Hadyna (ten ostatni znany także jako założyciel zespołu „Śląsk”).
Poniższa tabela (Tab. 1) zestawia ważniejsze świadectwa materialnego dziedzictwa
luterańskiego w Polsce, usystematyzowane według okresu ich wytworzenia, podając ich
aktualny stan oszacowany na podstawie źródeł i oceny Autorów.
Tab. 1. Najważniejsze świadectwa dziedzictwa luterańskiego w Polsce
Okres
Miejscowość
Nazwa / typ
stan zachowania
Do końca
XVI wieku
(pierwotnie
świątynie
katolickie)

XVII wiek

Gdańsk
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Klępsk (woj. lubuskie)
Koszalin
Kluczbork
Świdnica
Jawor
Kraków
Wschowa
Wschowa
Pielgrzymka k Złotoryi
Kalisz

kościół Mariacki (cz. wyposażenia)
kł. św. Elżbiety,
kł. św. Marii Magdaleny
kł św. Krzysztofa
kł Nawiedzenia NMP
kapl. Św. Gertrudy
kł. Chrystusa Zbawiciela
Kościół Pokoju (Św. Trójcy)
Kościół Pokoju (Św. Ducha)
Kościół św. Marcina (d. katolicki)
Kościół „Kripplein Christi”
Cmentarz („lapidarium)
Kł. ucieczkowy (akt. św. Jana Nep.)
cmentarz na „Luterskiej Górce”

b. dobry (katolicki)
dobry (katolicki)
dobry (polskokatolicki)
b. dobry (czynny)
b. dobry (katolicki)
dobry (czynny)
dobry
b. dobry (UNESCO)
b. dobry (UNESCO)
dobry (czynny)
zły (zarząd miasta)
dobry (Muzeum ZW)
dobry (katolicki)
dobry
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Okres

Miejscowość

Nazwa / typ

stan zachowania

XVIII wiek

Cieszyn
Cieszyn

Kościół Łaski (Jezusowy)
liczne zabytki miasta (trasa
turystyczna)
Kościół Łaski
Kościół Łaski
Kościół Łaski (akt. św. Andrzeja B.)
Św. Trójcy (sejmowy)
cmentarz ewangelicko-augsburski
Św. Krzyża - sejmowy akt.
Wszystkich Świętych
Opatrzności Bożej (d. dworski)
(C.G. Langhans)

b. dobry (czynny)
dobry (ocena średnia)

Kamienna Góra
Jelenia Góra
Milicz
Warszawa
Warszawa
Poznań

XIX wiek

XX wiek

Wrocław
Wałbrzych, Syców,
Zagrodno, Żeliszów,
Dzierżoniów
Cieplice
Krzywa k. Chojnowa
Łódź
Zielona Góra
Karpacz (właśc. XII w.)
Karpacz
Skoczów
Mikołajki
Lidzbark Warmiński
Rawicz
Łódź
Lidzbark Welski
Pokój k. Namysłowa
Ozimek
Wisła-Centrum
Kluki
Katowice
Łódź
Pszczyna
Sopot
Mikołajki
Cieszyn

Świdnica
Bielsko-Biała
Wrocław
Katowice
Źródło: opracowanie własne Autorów

dobry (katolicki)
b. dobry (katolicki)
dobry (katolicki)
b. dobry (czynny)
dobry (czynny)
b. dobry (katolicki)
b. dobry (czynny)
stan różny

kł. Zbawiciela
kościół - akt. Św. Anny
cmentarz (kwatera ewangelicka)
kł. MB Częstochowskiej
kościół klepkowy „Wang”
cmentarz ewangelicki
kościół. Św. Trójcy
kościół Św. Trójcy (K. Schinkel)
kł. św. Piotra i Pawła (K. Schinkel)
C. G. Langhans (akt. św Andrzeja B.)
kł. Św. Trójcy (akt. Zes. Ducha Św.)
kł. Jezusa Żyjącego (K. Schinkel)
kł. „Zofii”
kł. św. Jana Chrzciciela (K. Schinkel)
kł. św. Piotra i Pawła
cmentarz wiejski (Słowińców)
kł. Zmartwychwstania Pańskiego
kł. św. Mateusza
kł. Przy Rynku (bez wezwania)
kł. Zbawiciela
Muzeum Reformacji Polskiej
Muzeum Protestantyzmu (przy
kościele Jezusowym)
wystawa historyczna (wiara...)
kwartał zabytkowy „Bielski Syjon”
kł. Gustawa Adolfa
kolekcja muzealna przy kościele

b. dobry (czynny)
dobry (katolicki)
dobry
dobry (katolicki)
b. dobry (czynny)
b. dobry (odnowiony)
dobry (czynny)
dobry (czynny)
dobry (cerkiew)
dobry (katolicki)
dobry (katolicki)
dobry (czynny)
dobry (czynny)
dobry (czynny)
b. dobry (czynny)
w konserwacji (muzeum)
b. dobry (czynny)
b. dobry (czynny)
b. dobry (czynny)
b. dobry (czynny)
zbiory z XVII-XX w.
zbiory z XVII-XX w.
zbiory z XVII-XX w.
powst. XVII-XX w.
dobry (czynny)
zbiory XIX-XX w.

3. Studia przypadków – potencjalne kluczowe atrakcje
Poniższe case studies, będące wynikiem badania dokumentarnego i terenowego, zostały
opracowane w celu ustalenia potencjału wybranych obiektów z punktu widzenia poznawczej
turystyki religijnej. Jest to kluczowe dla ustalenia czy obiekt może pełnić funkcję
samodzielnego lub głównego celu wycieczki tematycznej, czy należy rekomendować
włączenie go do programu takiej wyprawy jako modułu (stacji), czy też powinno się raczej
rozpatrywać go jako odrębny moduł o profilu „religijnym” czy „luterańskim” w ramach
podróży regionalnej. Zestawienie propozycji, elementów obsługi i infrastruktury w formie
tabeli (tab. XX) ułatwia decyzję o włączeniu obiektu do programu wyprawy i określeniu
sposobu jego eksploatacji w takim przedsięwzięciu.
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Nazwa obiektu: Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: woj. lubuskie, powiat wschowski, miasto Wschowa, wejście od ul. Spokojnej.
Dane adresowe: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa (sekretariat)
pl. Farny 3 (dyrekcja muzeum - zarządcy obiektu)
Telefon: 65 540 74 61 (sekretariat muzeum), mail: muzeum@wschowa.pl lub
muzeum.wschowa@gmail.com
Pierwotna funkcja obiektu: cmentarz ewangelicki i cmentarz katolicki
Aktualna funkcja obiektu: lapidarium – oddział Muzeum Ziemi Wschowskiej
Opis. Cmentarz ewangelicki we Wschowie, założony w 1609 r., jest prawdopodobnie
najstarszym cmentarzem chrześcijańskim w Polsce, powstałym poza najbliższym
sąsiedztwem kościoła i poza murami ówczesnego miasta. Lokalizację tę wymusił fakt,
że kościół ewangelicki „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi) położony był między dwoma
pasmami murów miejskich i nie było tam miejsca na cmentarz. Inicjatorem powstania
cmentarza był ks. Valerius Herberger (zm. 1627) pastor tutejszego zboru, ceniony poeta
i autor pieśni religijnych, również tutaj pochowany. Cmentarz był formalnie czynny
do 1945 r., Pod koniec lat 80. przekształcono go w muzeum rzeźby nagrobnej – obecnie
stanowi oddział Muzeum Ziemi Wschowskiej. Do rejestru zabytków wpisane są 142 epitafia
i nagrobki z XVII-XIX w., utrzymane w stylu baroku, klasycyzmu i historyzmu, wykonane
z piaskowca. Teren ujęty jest obramowaniem w formie otwartych do wnętrza arkad
(w krużgankach eksponowane są epitafia). W dawnym domu przedpogrzebowym znajduje się
ekspozycja detali kamieniarskich oraz czasowe wystawy planszowe dotyczące cmentarza lub
Wschowy. W budynku dostępne stoisko multimedialne. Założenie obejmuje także starodrzew
i bogatą szatę roślin naczyniowych.
Wydarzenia i publikacje:
Eventy cykliczne w obiekcie - brak. Obiekt można zwiedzać podczas imprez miejskich.
Mikroeventy w obiekcie: co roku wieczorny spacer ze zwiedzaniem przy okazji Nocy
Muzeów, co roku w Dzień Zaduszny (2 listopada) Światełko Pamięci.
Obiekt w ofercie szlaków i tras turystycznych: Wschowa leży przy Wielkopolskiej Drodze
św. Jakuba, lapidarium wymienia przewodnik po szlaku jako obiekt godny odwiedzenia.
Wystawy w obiekcie: ekspozycja epitafiów i nagrobków z XVII-XIX w., w stylu baroku,
klasycyzmu i historyzmu. W głównym budynku Muzeum (przy pl. Zamkowym 2) dodatkowo
wystawa „Soli Deo Gloria – protestanckie dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej
w XVI-XVIII w.” poświęcona dziejom Reformacji w regionie. W roku jubileuszu reformacji
(2017 r.) dodatkowo wystawa okresowa „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski
Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”.
Sklep obiektowy: w obydwu budynkach muzeum (pl. Zamkowy 2 i pl. Farny 3), przy kasie
oferujący literaturę krajoznawczą, wydawnictwa muzealne oraz inne pamiątki. Część z nich
można kupić również w biurze lapidarium (w dawnym domu przedpogrzebowym).
Przewodniki po obiekcie lub uwzględniające go:
Staromiejski cmentarz ewangelicki we Wschowie, Wyd. Muzeum Ziemi Wschowskiej,
Wschowa, brw.
A. Czarna, Kulturowe rośliny naczyniowe Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego
we Wschowie, wyd. Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2011.
Dostępność dla zwiedzania. Od wtorku do piątku 9-16, środy (od kwietnia do września)
do godz. 18. Niedziele od kwietnia do września 13-17, od października do marca 12-16.
W poniedziałki nieczynne, w soboty otwierane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
(tel. 65 540 74 61). Wstęp do lapidarium: bilet normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, oprowadzanie
po Lapidarium przez pracownika muzeum – 50 zł. Bilety do muzeum (o ile zwiedzający są
zainteresowani także tamtejszą ekspozycją): normalny 4 zł, ulgowy 2 zł, dzieci i młodzież
do lat 19 – 1 zł.
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Obsługa turystów. Na miejscu (w dawnym domu przedpogrzebowym) od kwietnia
do września dyżuruje pracownik muzeum. Oprowadzanie z przewodnikiem po wcześniejszym
zgłoszeniu w muzeum (telefonicznie, mailowo, osobiście). Poza sezonem lapidarium jest
otwierane po zgłoszeniu w sekretariacie muzeum (tel. 65 540 74 61).
Systemy prowadzące: brak.
Parkowanie. Samochody osobowe mogą zaparkować na ulicy w pobliżu wejścia
do lapidarium. Nie ma wydzielonego miejsca na parkowanie dla ewentualnych autokarów
odwiedzających lapidarium, ale można poprosić o pomoc w tej sprawie dyrekcję muzeum.
Oferta gastronomiczna: najbliższa jadłodajnia „Wschowianka” ul. Niepodległości,
ok. 400 m od bramy lapidarium. Restauracja „Zamek Królewski” pl. Zamkowy (ok. 1 km
od lapidarium).
Oferta noclegowa. Hotel „Zamek Królewski” pl. Zamkowy (ok. 1 km od lapidarium),
hotel „Hubertus” Dębowa Łęka (w kierunku Leszna) – ok. 5 km, hostel Centrum Kultury
i Rekreacji, ul. Sportowa – ok. 2 km, pokoje gościnne „U Jolanty” – Przyczyna Górna
(przy granicy miasta) – ok. 2 km, pokoje gościnne „Poddasze” – Przyczyna Górna – ok. 3 km.
W okresie wakacji czynne Schronisko Młodzieżowe (pl. Kosynierów 1).
Data badań terenowych: 5.05. 2017.
Informacji udzieliła: Marta Małkus, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
wcześniej kustosz lapidarium.
Nazwa obiektu: Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat jaworski, miasto Jawor.
Dane adresowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska, Park Pokoju 2, 59-400 Jawor
Telefon/Fax: 76 870 51 45, mail: jawor@luteranie.pl
Funkcja obiektu: kościół parafii ewangelicko-augsburskiej
Witryna: www.jawor.luteranie.pl
Opis. Kościół wzniesiony został na mocy ustaleń pokoju westfalskiego (1648) jako jedna
z trzech świątyń luterańskich na Śląsku (oprócz Jawora także w Głogowie i w Świdnicy),
w księstwach „cesarskich” (czyli podlegających bezpośrednio cesarzowi). Ich budowa była
jednak obwarowana szczegółowymi warunkami: musiał stać w odległości co najmniej strzału
armatniego od murów miejskich, nie mogły być wykonane z żadnych trwałych materiałów
(wyłącznie drewno, glina i słoma), nie mogły posiadać fundamentów, wież ani dzwonów,
nie mogły z zewnątrz posiadać żadnych akcentów religijnych, nie wolno było przy nich
lokalizować szkoły, a ich budowa musiała być wykonana całkowicie na koszt ewangelików
i ukończona w ciągu roku od chwili rozpoczęcia. Budowę szachulcowego kościoła (projektu
Albrechta von Säbischa) ukończono w 1655 r. Od tego czasu nieprzerwanie służy
społeczności ewangelickiej miasta i najbliższych okolic. We wnętrzu zwraca uwagę
barokowy „trójdźwięk liturgiczny” (ołtarz, ambona i chrzcielnica) oraz liczne XVII-wieczne
malowidła na emporach, przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
Teren dawnego cmentarza przykościelnego po II wojnie światowej zamieniono w park.
W 2001 roku obiekt wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wydarzenia i publikacje:
Eventy w obiekcie: Jaworskie Koncerty Pokoju (festiwal muzyki kameralnej) – corocznie
od maja do września.
Mikroeventy w obiekcie: okazjonalne koncerty (różne typy muzyki)
Włączenie obiektu w ofertę szlaków i tras turystycznych: Via Sacra – szlak łączący obiekty
sakralne różnych wyznań na pograniczu Polski, Czech i Niemiec.
Wystawy w obiekcie: brak; wystawa poświęcona historii budowy kościoła znajduje się
w muzeum regionalnym.
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Sklep obiektowy: w punkcie sprzedaży biletów wstępu można nabyć literaturę krajoznawczą
i religijną oraz pamiątki dotyczące kościoła.
Przewodniki po obiekcie:
B. Skoczylas-Stadnik, Z drewna i gliny...Kościół Pokoju w Jaworze. Wyd. Edytor, Legnica
2004 (także w jęz. niemieckim).
A. Grynszpan, Jawor – dzieje i zabytki, Wyd. Edytor, Legnica 2016.
I. Łaborewicz, M. Skiłądź, Jawor i okolice. Przewodnik. Wyd. Edytor, Legnica 2003.
Dostępność do zwiedzania. Kwiecień - październik w dni powszednie 10-17, niedziele
i święta 12-17. Godziny zwiedzania mogą być skrócone w święta kościelne i przy okazji
uroczystości (np. ślubów). Od listopada do kwietnia kościół udostępnia się dla grup minimum
6-osobowych, po zgłoszeniu telefonicznym (tel. 516-493-990) minimum dzień wcześniej.
Ceny biletów: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy, poza sezonem minimum 60 zł od grupy.
Obsługa turystów. Tekst informacji o kościele jest udostępniany w formie nagrania
(w językach: polskim, niemieckim, angielskim, niderlandzkim, francuskim, włoskim,
rosyjskim, szwedzkim, portugalskim, japońskim) lub w formie papierowej.
Systemy prowadzące: brak
Parkingi. Dla autokarów miejsca do parkowania przed bramą wjazdową do Parku Pokoju
(ok. 200 m do wejścia do kościoła), dla samochodów osobowych dodatkowo możliwość
zaparkowania przy sąsiadujących z parkiem ulicach.
Oferta gastronomiczna. Najbliższy lokal – restauracja-cafe „Augusta Wiktoria” (ul. 1 Maja
10) – w odległości ok. 300 m od kościoła; pub „100%” ul. Rapackiego 24 (na końcu Parku
Pokoju). Więcej lokali – w Rynku i jego okolicach (ok. 800 m od kościoła).
Oferta noclegowa. Schronisko młodzieżowe (standard hostelu) – ul. Starojaworska 7,
w odległości ok. 300 m od kościoła. Najbliższy hotel „Jawor” (***) – ul. Staszica, ok. 1 km.
Badanie terenowe: 5.05. 2017
Nazwa obiektu: Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy w Świdnicy
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, miasto Świdnica
Dane adresowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
Telefon/Fax 74 852 28 14, swidnica@luteranie.pl
Funkcja obiektu: kościół parafii ewangelicko-augsburskiej
Witryna: www.swidnica.luteranie.pl
Opis. Podczas wojny trzydziestoletniej Śląsk został poddany brutalnej rekatolicyzacji,
za wyjątkiem księstw lennych rządzonych przez protestanckich władców. Pokój westfalski
(1648) zmusił jednak cesarza Ferdynanda III do wyrażenia zgody na budowę trzech
kościołów protestanckich na terenie księstw „cesarskich” (podlegających bezpośrednio
władzy cesarza): w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Kościoły te musiały być jednak
zbudowane według ściśle postawionych wymagań: musiały być zlokalizowane poza murami
miejskimi, w odległości minimum strzału armatniego od nich; nie mogły być wykonane
z żadnych trwałych materiałów (wyłącznie z drewna, gliny i słomy); nie mogły posiadać
fundamentów, wież ani dzwonów; nie wolno było przy nich prowadzić szkoły, ich elewacje
nie mogły posiadać żadnych akcentów religijnych; a ich budowa musiała zostać wykonana
całkowicie na koszt ewangelików oraz zakończona w ciągu roku od chwili jej rozpoczęcia.
Kościół w Świdnicy powstał jako ostatni z wymienionych – przez kilka lat zdobywano
fundusze na jego budowę. Świdniczanin Christian Czepko odwiedził w tym celu wszystkie
protestanckie dwory Europy (pokonując 4 tys. km), magnacki ród Hochbergów ofiarował
2 tys. dębów. Pierwsze nabożeństwo w nowo powstałym kościele odbyło się w 1657 r.
Kościół zbudowany jest techniką szachulcową (projekt Albrecht von Säbisch, wykonawstwo
Andreas Kamper) ma powierzchnię 1090 m kw., może pomieścić 7,5 tys. osób, z tego 4 tys.
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na miejscach siedzących. We wnętrzu cenne wyposażenie: Biblia Pauperum (sceny ze Starego
i Nowego Testamentu z adresami biblijnymi, przeznaczone dla osób nie umiejących czytać
lub nie posiadających własnego egzemplarza Biblii) na emporach (koniec XVII w.). organy
z 1669 r. (Siegfried Klose, później wielokrotnie przebudowywane) i małe organy nad
ołtarzem (1695), ambona z 1728 r. i ołtarz główny z 1752 r., autorstwa Gottfrieda Augusta
Hoffmanna. Ołtarz stanowi polemikę teologiczną z powstałym wcześniej ołtarzem
w głównym katolickim kościele miasta (św. Stanisława i Wacława) – Marii otoczonej przez
świętych przeciwwstawia scenę chrztu Jezusa w Jordanie oraz Mojżesza i Aarona
(symbolizujących Stary Testament) i św. Piotra i św. Pawła (symbolizujących Nowy
Testament). W otoczeniu kościoła także inne obiekty: dzwonnica, cmentarz z nagrobkami
XVII-XX w., plebania, dawny dom stróża (obecnie kawiarnia Baroccafe) w którym
w XVIII w. mieszkał pastor i znany poeta religijny Beniamin Schmolz, dom dzwonnika
z ogrodem lawendowym (obecnie siedziba Centrum Promocji i partnerstwa UNESCO),
dawne liceum ewangelickie (obecnie pensjonat Barokowy Zakątek). W 2001 r. obiekt
wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wydarzenia i publikacje:
Ważne wydarzenia cykliczne w obiekcie: Festiwal Bachowski (przełom lipca i sierpnia) –
od 2000 r., 7-10 dni; od początku 2017 cykl: „Spotkajmy się na placu Pokoju w Roku
Reformacji” – otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkania tematyczne poświęcone
historii Reformacji, postaci Marcina Lutra i architekturze kościołów protestanckich. Jesienią
2017 r. rusza projekt „Skarby Kościoła Pokoju” skierowany do młodzieży, dofinansowany
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ważne wydarzenia cykliczne w otoczeniu uwzględniające obiekt: Festiwal „Nowowiejski –
Świdnica - Organy” – maj 2017 – cykl koncertów poświęconych Feliksowi Nowowiejskiemu
i innym kompozytorom z tej samej epoki, koncerty odbywają się w Kościele Pokoju oraz
w innych świdnickich kościołach.
Mikroeventy w obiekcie: liczne koncerty, a także – raz na kilka lat - nabożeństwa z okazji
wielkich wydarzeń politycznych, często z udziałem światowej sławy polityków. Z okazji
Roku Reformacji (2017) spotkania, wycieczki i wykłady dla zainteresowanych. Niedawno
zainstalowano carillon, wygrywający 4 razy w ciągu dnia (o godz. 9.30, 11.30, 15 i 18)
melodie
popularnych
pieśni
ewangelickich.
Istnieje
możliwość
zamówienia
(z wyprzedzeniem) dla zwiedzających koncertu organowego (15 min. – 200 zł,
30 min. – 400 zł).
Obiekt w ofercie szlaków i tras turystycznych: brak (piesze szlaki turystyczne przechodzące
przez Świdnicę nie przebiegają w pobliżu kościoła).
Wystawy w obiekcie: W Hali Chrztów (pomieszczenie, w którym znajduje się kasa biletowa)
wystawa historyczna o budowie i restauracji kościoła, galeria portretów dawnych pastorów
parafii i starych szat liturgicznych. W Dawnym Domu Dzwonnika (obecnie Centrum
UNESCO) wystawa stała: „Wiara jak serce ze spiżu. Skarby Kościoła Pokoju w Świdnicy”
(m.in. księgi i naczynia liturgiczne), zwiedzanie po zgłoszeniu w biurze parafialnym.
W dzwonnicy – galeria sztuki, prowadzona przez świdnickiego artystę plastyka Jerzego
Sikorę, czynna w sezonie letnim. Od lipca 2017 na pl. Pokoju (przed kościół) przeniesiona
zostanie wystawa historyczna „500 lat Reformacji” która obecnie eksponowana jest
na świdnickim Rynku. Istnieje również możliwość oprowadzenia przez pracownika parafii
po cmentarzu przykościelnym (cenne nagrobki z XVII-XIX wieku, część w trakcie
renowacji), konieczne wcześniejsze zgłoszenie.
Sklep obiektowy: w kasie w Hali Chrztów (wejście do kościoła), można nabyć literaturę
krajoznawczą, religijną oraz pamiątki związane z kościołem.
Przewodniki po obiekcie: B. Skoczylas-Stadnik, Kościół Pokoju w Świdnicy, Edytor,
Legnica 2003.
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Dostępność do zwiedzania. W sezonie (kwiecień-październik) kościół jest udostępniony
do zwiedzania od poniedziałku do soboty w godzinach 9-18, w niedziele i święta 12-18.
Godziny zwiedzania mogą ulec skróceniu w święta kościelne (np. Wielki Piątek,
Wniebowstąpienie, Święto Reformacji) lub z okazji innych uroczystości, np. ślubów.
Poza sezonem zwiedzanie możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
(+48 74 852 28 14 lub 603 331 578) lub mailowym (zwiedzanie@kosciolpokoju.pl).
Bilety wstępu („cegiełki” na Fundusz Renowacji Kościoła Pokoju) 10 zł normalne, 5 zł
ulgowe (uczniowie, studenci), 8 zł dla grup zorganizowanych (od 25 osób). Obiekt dostępny
dla osób poruszających się na wózkach.
Obsługa turystów. Zwiedzający słuchają tekstu z nagrania (dostępny w językach: polskim,
niemieckim, angielskim, czeskim, rosyjskim, francuskim, duńskim) – ok. 20 minut, dostępne
także opisy w formie kartkowej w językach: włoskim, hiszpańskim, ukraińskim i japońskim.
Systemy prowadzące: brak.
Parkingi. Przy wejściu na pl. Pokoju stanowiska parkingowe dla kilku autokarów i kilkunastu
samochodów osobowych. Samochody osobowe (np. z turystami niepełnosprawnymi),
po uzgodnieniu z biurem parafialnym, mogą wjechać również pod sam kościół.
Oferta gastronomiczna. Kawiarnia Baroccafe w budynku bramnym (dawny domek stróża),
100 m od kościoła, przy wejściu, oferująca zarówno napoje zimne i gorące, ciasta i słodycze,
jak i zakąski oraz potrawy obiadowe. Karczma „Zagłoba” ul. Wrocławska – ok. 800 m
od kościoła. Kilka restauracji na Starówce, w Rynku i okolicach – ok. 600-800 m od kościoła.
Oferta noclegowa. Pensjonat „Barokowy Zakątek” w jednym z budynków (dawne
gimnazjum ewangelickie) na pl. Pokoju (ok. 100 m od kościoła). Najbliższe hotele: Zajazd
„Karczma Zagłoba” ul. Wrocławska (ok. 800 m). Hotel „Fado” (3-gwiazdkowy) ok. 1 km.
Badanie terenowe przeprowadzono dnia: 5.05.2017.
Konsultacje: Bożena Pytel, menadżer parafii i Kościoła Pokoju.
Nazwa obiektu: Kościół Wang w Karpaczu Górnym
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat jeleniogórski, miasto Karpacz.
Dane adresowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz.
Telefon: 75 761 92 28, fax 75 752 82 93, mail: wang@luteranie.pl
Funkcja obiektu: kościół parafialny parafii ewangelicko-augsburskiej
Witryna: www.wang.luteranie.pl
Opis. Kościół został zbudowany z żywicznej sosny skandynawskiej na przełomie XII
i XIII wieku w miejscowości Vang nad jeziorem Vang w południowej Norwegii.
W 1841 r. przeznaczony do rozbiórki kościół kupił za sumę 427 marek król pruski Fryderyk
Wilhelm IV. Na prośbę hrabiny Joanny Fryderyki von Reden, właścicielki dóbr w Kotlinie
Jeleniogórskiej, podarował kościół mieszkającym u podnóża Karkonoszy ewangelikom,
którzy wówczas jeszcze nie dysponowali własną świątynią. Kościół został w Norwegii
zinwentaryzowany, rozebrany, a następnie przetransportowany statkiem i wozami konnymi
w Karkonosze, gdzie zmontowano go ponownie w połowie drogi z Karpacza na Śnieżkę.
Kościół poświęcono na nowym miejscu 28 lipca 1844 r. Już kilka lat później był wymieniany
w przewodnikach jako atrakcja turystyczna i udostępniany do zwiedzania. Od tego czasu
do dziś nieprzerwanie służy mieszkającym w podkarkonoskich miejscowościach luteranom
jako kościół parafialny (do 1945 r. pod jurysdykcją Kościoła Ewangelicko-Unijnego Prus,
później Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce); słynie też jako miejsce, gdzie
zawiera się szczęśliwe małżeństwa. W wystroju kościoła warto zwrócić uwagę na rzeźby
przedstawiające smoki, węże i głowy wikingów, rzeźbione kapitele kolumn przedstawiające
sceny ze Starego Testamentu (walkę Dawida z Goliatem i Daniela w jaskimi lwów),
inskrypcję wykonaną pismem runicznym (w portalu po lewej stronie) oraz srebrne świeczniki
z motywami serc i łabędzi (ptaki te są w Skandynawii symbolem wierności małżeńskiej)
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które zapalane są tylko podczas ceremonii ślubnych. Na placu otaczającym kościół znajdują
się m.in.: dzwonnica z granitu karkonoskiego, fontanna otoczona krzewami rododendronów,
druga fontanna z epitafium hrabiny von Reden, oraz drewniana rzeźba przedstawiająca
Łazarza wychodzącego z grobu, autorstwa współczesnego rzeźbiarza Ryszarda Zająca (1994).
Na przykościelnym cmentarzu pochowani są m.in. dwaj wybitni artyści: Henryk
Tomaszewski (1919–2001) tancerz, mim i reżyser teatralny, twórca Wrocławskiego Teatru
Pantomimy, oraz poeta Tadeusz Różewicz (1921-2014).
Wydarzenia i publikacje.
Wydarzenia cykliczne w kościele: brak
Mikroeventy w obiekcie: liczne ceremonie ślubne – w porozumieniu z radą parafialną ślub
można zawrzeć również w obrządku innym niż ewangelicki. W kościele okazjonalnie
odbywają się także koncerty, najczęściej organizowane przez fundację „Karkonosze –
muzyka serc” (muzyka kameralna).
Obiekt szlaków i tras turystycznych;
Via Sacra – szlak zabytków sakralnych na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, niebieski
szlak turystyczny z Karpacza na Śnieżkę; zielony szlak z Przesieki na przełęcz Okraj.
Wystawy w obiekcie: czasowe, po ogłoszeniu.
Sklep obiektowy: księgarnia z bogatym wyborem literatury turystycznej i religijnej.
Przewodniki po obiekcie: R. Kincel, Kościół Wang, Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe,
Wrocław brw (prawdopodobnie ok. 1972 r.); J. Moniatowicz, E. Pech, Wang. Karpacz 1994.
Prócz tego kościół Wang szczegółowo opisują przewodniki turystyczne po Karkonoszach.
Dostępność dla zwiedzania. Kościół jest otwarty dla turystów codziennie, w „wysokim”
sezonie (15.04 – 31.10) w godzinach 9-18, w sezonie „niskim” w godzinach 9-17.
W niedziele i święta ze względu na nabożeństwa kościół jest udostępniany do zwiedzania
od godz. 11.30, a w inne święta kościelne (np Wigilia Bożego Narodzenia, Wielki Piątek,
Pamiątka Reformacji 31.10) czas zwiedzania może zostać skrócony. W niektóre soboty
w kościele odbywają się śluby, wówczas jest niedostępny dla turystów. Poza oficjalnymi
godzinami zwiedzania odwiedzenie kościoła możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym z biurem parafialnym. Nie ma możliwości rezerwacji wstępu na określoną
godzinę (w „wysokim” sezonie wstęp turystów odbywa się według kolejności zakupu biletów
i niekiedy trzeba czekać w kolejce, zazwyczaj nie przekracza ona jednak 30 minut).
Obsługa turystów. Bilety wstępu (normalny 8 zł, ulgowy – 5 zł; ulga przysługuje dzieciom,
młodzieży i studentom do 26 roku życia, rencistom i emerytom; fotografowanie
lub filmowanie 5 zł, wstęp tylko na plac kościelny 1 zł). Bilety kupuje się w księgarni przy
placu kościelnym. Zwiedzającym udostępnione jest nagranie (12 minut) do wyboru
w językach: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim,
niderlandzkim i norweskim.
Systemy prowadzące: brak.
Parkingi. Dobrze oznakowane: dla samochodów osobowych i autokarów znajdują się
w odległości około 400 m od obiektu, przy ul. Karkonoskiej, po lewej stronie jadąc od strony
Karpacza, ok. 300 m za skrętem w ul. Na Śnieżkę. Z parkingów prowadzą do kościoła
wygodne ścieżki, dostępne także dla osób poruszających się na wózkach. Podjazd autokarem
bezpośrednio pod kościół nie jest ze względów technicznych możliwy, wjazd samochodem
osobowym na teren przykościelny (np. obsługa turystów niepełnosprawnych, gości
parafialnych) możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu z biurem parafialnym.
Gastronomia i noclegi w otoczeniu: Karpacz jest miejscowością typowo turystyczną, oferta
gastronomiczna i noclegowa jest bardzo bogata. Najbliższa restauracja (Tarasy Wang;
również hotel 3***) znajduje się w odległości ok. 150 m od kościoła, przy ul. Na Śnieżkę 3.
Parafia ewangelicka dysponuje pokojami gościnnymi (ok. 15 miejsc w pokojach
z łazienkami, ok. 25 miejsc w standardzie schroniskowym) w budynku plebanii obok
kościoła.
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Nazwa obiektu: Pomnik Marcina Lutra w Bielsku-Białej i „Bielski Syjon”
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: województwo śląskie, powiat bielski, miasto Bielsko-Biała
Dane adresowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska, plac ks. Marcina Lutra 12, 43-300
Bielsko-Biała
Telefon: 33 822 74 71 fax 33 815 00 38, mail: bielsko@luteranie.pl
Funkcja obiektu: pomnik przed kościołem Zbawiciela
Witryna: www.bielsko.luteranie.pl
Opis. Na Śląsku Cieszyńskim wyznawanie protestantyzmu od wojny trzydziestoletniej przez
ponad 150 lat było nielegalne. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1781 r., kiedy cesarz Józef II
wydał tzw. patent tolerancyjny, przyznający niekatolikom, w tym luteranom, prawo
swobodnego wyznawania ich konfesji i praktykowania kultu. Na mocy patentu z miejskich
pastwisk w Bielsku wydzielono fragment przeznaczony na potrzeby zboru luterańskiego
w mieście, od tego czasu nosi on nazwę „Bielskiego Syjonu”. Powstał tu najpierw
prowizoryczny drewniany dom modlitwy, a w 1791 r. poświęcono nowy ewangelicki Kościół
Zbawiciela, projektu prawdopodobnie Szymona Bogumiła Zuga. W 1897 r. w parafii,
z inicjatywy przemysłowca H.W. Förstera, zawiązano komitet budowy pomnika Marcina
Lutra. Zbiórkę pieniędzy na ten cel prowadzono w parafii przez trzy lata, pomocy materialnej
udzieliły także parafie w Warszawie i Tomaszowie Mazowieckim. Pomnik, dzieło
wiedeńskiego rzeźbiarza Franza Vogela, odsłonięto 8 września 1900 r., towarzyszyły temu
kilkudniowe uroczystości kościelne. Pomnik wzbudził sporo zastrzeżeń, ponieważ postać
Lutra nie przypomina ani z twarzy, ani z sylwetki znanych historycznych wizerunków
Reformatora. Inicjatorzy budowy pomnika i wykonawca bronili się, że nie chodziło
o przedstawienie historycznego wizerunku Lutra, lecz oddanie potęgi jego idei.
W 1945 r. pomnik został ostrzelany przez sowieckich żołnierzy. Obecnie jest jedynym
pomnikiem Reformatora w Polsce. Do założenia przestrzennego „Bielskiego Syjonu”
należą, prócz kościoła Zbawiciela i pomnika Marcina Lutra, także inne zabudowania
(głównie XIX-wieczne) oraz nowy (z przełomu lat 80. i 90.) budynek kościelnego
wydawnictwa „Augustana”.
Wydarzenia i publikacje:
Ważne wydarzenia cykliczne w obiekcie i uwzględniające go: brak.
Mikroeventy w obiekcie: z okazji uroczystości parafialnych lub diecezjalnych.
Włączenie obiektu w ofertę szlaków i tras turystycznych: brak.
Wystawy w obiekcie: brak.
Sklep obiektowy: księgarnia Wydawnictwa „Augustana”, pl. Lutra 3.
Przewodniki po obiekcie lub uwzględniające go:
J. Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej,
Bielsko-Biała 2000.
Dostępność do zwiedzania. Pomnik jest dostępny przez całą dobę, ograniczenia w dostępie
mogą wystąpić podczas dużych ewangelickich uroczystości kościelnych (1-2 razy w roku).
Obsługa turystów. Systemy prowadzące: brak.
Parkowanie. W okolicach placu Lutra występują ograniczenia w ruchu autokarów –
parkowanie (także samochodów osobowych) na terenie należącym do instytucji kościelnych
jest możliwe po uzgodnieniu z biurem parafii. Przy sąsiedniej ul. Waryńskiego znajduje się
parking dla samochodów osobowych.
Baza gastronomiczna: w bezpośrednim sąsiedztwie brak, najbliższe lokale gastronomiczne
znajdują się w Rynku i jego okolicy (w odległości ok. 400-500 m): restauracje „Szpilka”
(Rynek), „Beksien” (ul. Piwowarska), „Browar Miejski”, „Al Caminetto”, „Rucola”
(wszystkie ul. Cieszyńska).
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Baza noclegowa: w Bielsku-Białej nie brakuje hoteli (o różnym standardzie), przeważnie są
jednak one znacznie oddalone od Bielskiego Syjonu. Najbliżej (ok. 500 m) znajduje się
Aparthotel Ventus Rosa (ul. Cieszyńska).
Badanie terenowe: 7.05.2017 r.
Nazwa obiektu: Kościół Jezusowy w Cieszynie
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: woj. śląskie, powiat cieszyński, miasto Cieszyn.
Dane adresowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
Telefon/fax 33 857 96 69 (parafia), mail: cieszyn@luteranie.pl;
sekretariat.cieszyn@luteranie.pl
Funkcja obiektu: kościół parafialny, muzeum
Witryna: www.cieszyn.luteranie.pl
Opis. Od czasów wojny trzydziestoletniej wyznawanie protestantyzmu na Śląsku było
utrudnione – większość kościołów została odebrana przez katolików. Najtrudniejsza sytuacja
była na Śląsku Cieszyńskim, gdzie nie pozostał ani jeden kościół ewangelicki – nabożeństwa
odbywały się w warunkach konspiracji, w odludnych miejscach. Częściowo zmieniła to
ugoda altransztadzka (1707) między królem Szwecji Karolem XII a cesarzem Józefem I,
który został zobligowany do wyrażenia zgody na zwrot ewangelikom części
zarekwirowanych wcześniej kościołów oraz na budowę na Śląsku sześciu nowych kościołów
ewangelickich, wśród nich jednego w Cieszynie. Obecnie tylko ten ostatni pełni funkcję
kościoła ewangelickiego; kościoły w Kożuchowie i Żaganiu zostały zniszczone i rozebrane
po II wojnie światowej, pozostałe przejęli katolicy). Propaganda Habsburgów decyzję tę
przedstawiła poddanym jako dowód „łaski” cesarza, stąd nowo wzniesione kościoły nazwano
Kościołami Łaski. Kościół Jezusowy w Cieszynie pozostał jedynym kościołem ewangelickim
w tej części Śląska aż do czasu patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II (1781).
Jest to 5-nawowa bazylika na planie krzyża greckiego, 75-metrową wieżę dobudowano
dopiero w 1772 r. We wnętrzu znajdują się 3 piętra empor, co umożliwiało udział
w nabożeństwach jak największej liczbie wiernych. Kościół mieści do 7 tys. osób,
z czego 3,5 tys. na miejscach siedzących. Ołtarz główny (1767 r.), przedstawiający scenę
Ostatniej Wieczerzy i rzeźby 4 ewangelistów i 4 aniołów oraz ambona (1782 r.) są dziełami
rzeźbiarza Józefa Prackera, klasycystyczna chrzcielnica jest nieco późniejsza.
Organy pochodzą z 1923 r. i są często wykorzystywane jako instrument koncertowy.
W 2009 r. na jednej z empor kościelnych otwarto Muzeum Protestantyzmu, obejmujące
m.in. zbiory biblioteki (ponad 23 tys. woluminów) Bogusława Rudolfa Tschammera –
XVIII-wiecznego cieszyńskiego prawnika. Do najcenniejszych eksponatów należy kielich
komunijny z początków XVIII w.
Wydarzenia i publikacje:
Ważne wydarzenia cykliczne w obiekcie: brak
Ważne wydarzenia cykliczne uwzględniające obiekt: Cieszyńska Noc Muzeów.
Mikroeventy organizowane przez obiekt: liczne koncerty, głównie organowe i muzyki
oratoryjno-kantatowej, wystawy czasowe.
Włączenie obiektu w ofertę szlaków i tras turystycznych: Cieszyńska Trasa Miejska,
Via Ducalis – Szlak Piastów i Habsburgów, wirtualna trasa „Szlakiem pamiątek ewangelików
cieszyńskich”.
Sklep obiektowy: na miejscu podczas zwiedzania można nabyć literaturę religijną
i krajoznawczą, bogaty wybór publikacji znajduje się w księgarni chrześcijańskiej „Warto”
ul. Wyższa Brama, ok. 500 m od kościoła.
Przewodniki po obiekcie:
M. Żerański, Cieszyn i Czeski Cieszyn – śladem tramwaju. Wyd. Pracownia na Pastwiskach,
Cieszyn 2011.
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Dostępność do zwiedzania. Kościół Jezusowy w Cieszynie jest w sezonie letnim
(od 15 czerwca do 15 września) otwarty codziennie w godzinach 10-15. Istnieje też
możliwość udostępnienia kościoła do zwiedzania poza tymi terminami, po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym w kancelarii parafialnej.
Muzeum Protestantyzmu otwarte we wtorki i czwartki od godz. 14.30; możliwość zwiedzania
także po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej (tel. 33 857 96 69).
Czytelnia Biblioteki Tschammera (w budynku plebanii, pl. Kościelny 6) jest czynna
w poniedziałki i środy w godz. 15.30-19.00.
Obsługa turystów:
Systemy prowadzące: brak
Parkowanie: na placu Kościelnym jest pewna liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych
zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla autokarów.
Oferta gastronomiczna: najbliższy lokal to Pizzeria Palermo (ok. 400 m od kościoła),
ul. Wyższa Brama. W centrum (ok. 1 km od obiektu) liczne lokale o różnym charakterze.
Oferta noclegów: najbliższy hotel (ok. 500 m od kościoła) to Hotel Wyższa Brama (4****),
ul. Wyższa Brama. W mieście oferta jest bogata, jednak w większej odległości od obiektu.
Nazwa obiektu: Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach
Dane identyfikacyjne:
Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski, miasto i gmina
Mikołajki;
Dane adresowe: Muzeum Reformacji Polskiej, pl. Kościelny 4, 11-730 Mikołajki
Telefon: 87 421 68 10, mail: mikolajki@luteranie.pl
Aktualna funkcja obiektu: muzeum
Witryna: www.mikolajki.luteranie.pl
Opis. Muzeum założył w 1973 r. ówczesny proboszcz – ks. Władysław Pilch-Pilchowski,
który przez wiele lat pracy zgromadził prywatną kolekcję druków protestanckich i innych
eksponatów związanych z mazurską reformacją. Początkowo znajdowało się w kościele,
potem w budynku liceum im. Marion von Dönhoff, a od 2002 r. – w budynku wzniesionym
specjalnie na ten cel, obok kościoła ewangelickiego i plebanii. Zbiory obejmują głównie druki
i wydawnictwa w języku polskim od połowy XVII wieku do 1945 r. Do kolekcji należą
również portrety pastorów i tablice pamiątkowe z okresu wojen napoleońskich W ostatnich
latach zbiory rozszerzono o eksponaty związane z dziejami reformacji w innych regionach
Polski oraz w Europie. W sąsiedztwie klasycystyczny kościół ewangelicki z 1842 r. projektu
wybitnego architekta Karla Friedricha Schinkla.
Wydarzenia i publikacje:
Ważne wydarzenia cykliczne w obiekcie i uwzględniające go: brak.
Mikroeventy w obiekcie: brak.
Włączenie obiektów w ofertę szlaków i tras turystycznych: brak
Wystawy w obiekcie: dzieje polskiej Reformacji na Mazurach na tle Polski i Europy.
Muzeum regularnie wypożycza eksponaty na wystawy w regionie ( m.in. Olsztyn, Ostróda).
Sklep obiektowy: w kasie muzeum można nabyć folder informacyjny i literaturę religijną.
Przewodniki po obiekcie lub uwzględniające go:
Własny folder informacyjny o muzeum.
P. Skurzyński, E. Tomczak, Warmia i Mazury. Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2005.
Dostępność dla zwiedzania. Muzeum jest czynne w sezonie (kwiecień-październik)
codziennie w godz. 9-17, poza sezonem jest udostępniane po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym (87 421 68 10 – muzeum lub 87 421 62 93 lub 87 421 68 11)
Obsługa turystów. Na życzenie odwiedzających obsługa udziela wszystkich potrzebnych
informacji, także w języku niemieckim. W kasie można nabyć folder informacyjny.
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Systemy prowadzące: brak.
Parkowanie: na pl. Kościelnym miejsca parkingowe, także dla autokarów.
Oferta gastronomiczna: najbliższy lokal – bar „Altanka” ul. Kolejowa 11 (ok. 300-400 m
od muzeum), najbliższa restauracja -„Spiżarnia” pl. Handlowy, ok. 1 km. Więcej lokali
na promenadzie nad jeziorem.
Oferta noclegów: na miejscu, w kompleksie parafialnym, ogólnodostępny Dom Gościnny
(pensjonat). Ok. 1 km hotel „Santa Monica” (3***) – ul. Jana Pawła II 3, i pensjonat
„Fregata” – ul. Jana Pawła 2. Więcej hoteli i pensjonatów w innych dzielnicach miasta.
Badanie przeprowadzono: 7.05. 2017
Informacji udzielił: Marcin M. Pawlas, praktykant parafii w Mikołajkach
Zamieszczone poniżej (Tabela 2) zestawienie elementów oferty i obsługi w badanych
obiektach odpowiadających potrzebom turystów kulturowych umożliwia porównanie
poziomu i różnorodności interpretacji dziedzictwa i zaplanowanie wizyty grup
i indywidualnych turystów. Może ono być przydatne przy przygotowywaniu produktu
turystyki kulturowej, tematyzowanego na poznawczą turystykę religijną, np. wycieczki
grupowej lub pakietu albo przy konstrukcji systemu tematycznego (w formule szlaku
wirtualnego). Stanowi bowiem rodzaj gotowej „checklisty” dla takiej propozycji lub systemu,
za pomocą której można ustalić istniejące elementy interpretacji, obsługi i usług
turystycznych oraz sporządzić listę tych, których uzupełnienie lub stworzenie od podstaw jest
niezbędne lub pożądane.
Tabela 2. Oferta turystyczna analizowanych obiektów dziedzictwa luterańskiego
Wschowa
Jawor
Świdnica
Karpacz
cmentarz
kościół
kościół
kościół
XVII w.
XVII w.
XVII w.
XII–XIX w.
tak
tak
tak
tak
wwwZ
wwwO
wwwO
wwwO
EP - 1
ET- 2; EP - 4
mC
mS – 1
mS – 1, mC
mS-1; mC
1
2
kasa
kasa
kasa
tak
pl.
pl.
pl
de.
de.
de
ppo -2
ppo
ppo
ppo
WTT
SK-1,
SK - 1
SK- 1, IS -2
s – 20m
s - 50m
S - loco
s – 400
parking
a – rez.
a - 350m
a - loco
a - 400
gastronomia
I – 400m
I- 150m
wK
R – 150m
nocl. najbliższy
1 km
300m
100m
własny
nocleg - hotel
1 km
1 km
800m
150m
Źródło: opracowanie własne Autorów na podstawie studiów przypadków
Miejsce
Typ
czas powstania
kontakt*
witryna www*
eventy
mikroeventy
wystawy stałe
sklep obiekt.
przewodn. stały
przew. na zam.
publikacje
trasy turystyczne
szlaki kulturowe

Bielsko-B
pomnik
XIX w.
nie
infA
pm
s – 100
a - loco
400m
500m
500m

Cieszyn
kościół
XVIII w.
tak
wwwO
mC
1
pl.
de, en.
pm
TT -1
SK-1
s – loco
a - loco
R - 400m
500m
500m

Mikołajki
muzeum
1973 r.
tak
wwwO
1
kasa
pl.
de.
pr.; fi.
a - loco
s- loco
I – 350m
własny
1 km

Objaśnienia. Kontakt oznacza możliwość elektronicznej komunikacji z zarządcą obiektu
w celu zgłoszenia zwiedzania, ewentualnie zamówienia obsługi dla turystów. Witryna własna
obiektu (wwwO) oznacza samodzielną stronę internetową obiektu lub instytucji zarządzającej
nim, jeśli ma ona siedzibę na terenie obiektu; witryna zależna (wwwZ) oznacza moduł
poświęcony obiektowi na witrynie instytucji, prowadzony przez komórkę lub osoby
nie obsługujące obiektu bezpośrednio, informacja autonomiczna (infA) oznacza odrębną,
rozwinięta informację www (podstronę) poświęcona obiektowi na obcej witrynie.
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W pozostałych przypadkach odnotowywany jest brak informacji. Eventy oznaczają duże
(trwające przynajmniej jeden pełny dzień) organizowane w obiekcie imprezy cykliczne
(np. coroczne) nie związane z regularnym kultem religijnym, dla których jest on głównym
miejscem odbywania się. Przy podaniu liczby takich imprez eventy tematyczne określono
za pomocą skrótu ET, pozostałe: EP. Mikroevent oznacza propozycję dla turystów poza
oprowadzaniem po obiekcie z krótkim czasem trwania (od kilkunastu minut do kilku godzin)
poza zwykłym zwiedzaniem: mikroevent stały (mS) jest dostępny przez cały czas otwarcia
obiektu (np. powtarzalny nagrany seans interpretacji lub film), mikroevent regularny (mR)
jest dostępny w określonych dniach i godzinach (np. projekcja, prelekcja, inscenizacja),
przynajmniej raz w tygodniu, mikroevent cykliczny (mC) odbywa się jeden lub parę razy
w roku, mikroevent na zamówienie (mZ) jest w stałej ofercie i organizuje się go dla
zgłoszonych grup turystycznych (np. warsztaty tematyczne, prelekcja). Przewodnik stały
oznacza możliwość oprowadzania z przewodnikiem na życzenie przez cały czas otwarcia,
przewodnik na zamówienie oznacza możliwość oprowadzania po uprzednim zgłoszeniu.
Przy przewodnikach podano skróty języków obsługi (np. pl., de, en, ros.). Wiersz publikacje
zestawia informacje o możliwości nabycia przewodników o obiekcie (ppo.) przewodników
o szerszym zakresie (regionalnych, miejskich) które w odrębnym rozdziale uwzględniają
obiekt (odpowiednio: pr. lub pm), w ich braku folderów informacyjnych lub ulotek (fi),
albumów (al.) lub filmów dokumentalnych (fd). W wierszu „trasy” znajdują się informacje
o lokalnej trasie tematycznej związanej z profilem obiektu, w której jest on uwzględniony
do zwiedzania (TT), o innej uwzględniającej go lokalnej trasie turystycznej, np. miejskiej
(TM) oraz o wirtualnej trasie tematycznej istniejącej w formie oferty przewodnickiej (WTT).
W wierszu „szlaki kulturowe” podano liczbe szlaków kulturowych uwzględniających obiekt
np. (SK – 1) i liczbę innych turystycznych szlaków ponadlokalnych np. (IS – 1). W wierszu
„parking” dla autokarów (a) oraz parking dla samochodów (s) podano orientacyjną odległość
w metrach od najbliższego parkingu tego typu do obiektu; jeśli parking znajduje się na terenie
obiektu, w opisie jest znacznik „loco”. W wierszu „nocl(eg) najbliższy” podano odległość od
obiektu najbliższego zakładu noclegowego ze znacznikiem w (własny), jeśli możliwość
noclegu istnieje na terenie obiektu, a w wierszu „nocleg-hotel” – odległość do najbliższego
hotelu (H). W wierszu „gastronomia” podano informacje o własnym zakładzie
gastronomicznym na terenie obiektu z jego typem: R – restauracja, karczma lub zajazd,
K - kawiarnia i I – inny zakład gastronomiczny, np. bar, oraz orientacyjną odległość
w metrach. Jeśli zakład jest położony na terenie obiektu, przed jego oznaczeniem znajduje się
znacznik „w” – jak własny.

4. Propozycja programu wyprawy tematycznej i regionalne moduły oraz stacje
dla propozycji uzupełniającej ofertę turystyki kulturowej.
Opisana propozycja jest zarysem programu wycieczki. Jej potencjalnym organizatorom
(lub samodzielnym turystom, chcącym podjąć taką wyprawę) wskazany zostaje w każdej
kolejnej stacji wycieczki obiekt, jego lokalizacja, wymieniony zasób i / lub wątek
tematyczny, na którym warto koncentrować uwagę lub działania interpretacyjne oraz podany
kontakt do instytucji lub osoby na miejscu, która odpowiada za dostęp do obiektu lub będzie
pomocna w realizacji zwiedzania. Przy obiektach, które stanowią główne stacje
proponowanej wycieczki została zaznaczona rekomendacja rezerwacji noclegu lub
zaplanowania głównego posiłku dnia.
Dla skonstruowania poniższej propozycji wykorzystano ustalone w studium
przypadków (Wschowa, Jawor, Świdnica, Bielsko-Biała, Cieszyn) dostępne zasoby
i możliwości zwiedzania oraz interpretacji (por. tabela 2). Obok nich, w porozumieniu
z lokalnymi zarządcami lub gospodarzami dziedzictwa luterańskiego zestawiono dodatkowe,
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wzajemnie komplementarne moduły interpretacyjne w postaci prelekcji, spotkań i/lub
spacerów tematycznych (we Wschowie, Świdnicy, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej
i Cieszynie), które mogą być rezerwowane u wskazanych imiennie lokalnych partnerów.
Poszczególne moduły składają się na wielowątkowy i różnorodny w formach przekazu obraz
dziejów i dziedzictwa luteranizmu. Czyni to z poniższej propozycji gotowy projekt wyprawy
religijno-kulturowej z kompletem tematyzowanych modułów eksploracji i doświadczania
dziedzictwa. Wystarczy je uzupełnić o element transferu (wynajętego dla grupy lub
we własnym zakresie) oraz usługi bytowe (posiłki, nocleg) w miejscach rekomendowanych
lub innych, wybranych samodzielnie przez organizatora lub uczestników.
Moduł pełny: Wschowa
Wystawa stała „Soli Deo Gloria” – protestanckie dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej
w XVI-XVIII w. (Muzeum pl. Zamkowy 2). Dodatkowo w roku 2017: wystawa czasowa
„Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego
protestantyzmu”. Kościół Kripplein Christi (zewnątrz i wewnątrz, klucze w Muzeum),
Lapidarium na starym cmentarzu ewangelickim. Na zamówienie propozycja tematycznego
spaceru po mieście: Trasę „Ślady wschowskiego Syjonu” tematyzowaną na lokalne
dziedzictwo luteranizmu obsługuje Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Kontakt w celu organizacji tematycznych modułów wycieczki we Wschowie: Sekretariat
Muzeum Z.W. Tel. 65 540 74 61, email: muzeum.wschowa@gmail.com
Dla kończących wycieczkę rekomendowane kolacja i nocleg: hotel „Zamek Królewski”
pl. Zamkowy
Stacja Jawor
Jawor, kościół Pokoju, ul. Park Pokoju 2. Zwiedzanie kościoła: wysłuchanie nagranego
modułu interpretacyjnego i samodzielna eksploracja.
Kontakt: parafia ewangelicka: Telefon/Fax: 76 870 51 45, mail: jawor@luteranie.pl
Moduł pełny: Świdnica
Świdnica, Kościół Pokoju, pl. Pokoju.
Zwiedzanie: Hala Chrztu – wystawa historyczna dot. budowy i restauracji kościoła, kościół:
nagrany komentarz interpretacyjny i samodzielna eksploracja, ekspozycja tematyczna
w dawnym Domu Dzwonnika „Wiara jak serce ze spiżu. Skarby Kościoła Pokoju
w Świdnicy” (księgi, naczynia liturgiczne), cmentarz przykościelny. Propozycja
kompleksowego zwiedzania z opcjonalnym modułem spotkania poświęconego historii
i założeniom doktrynalnym Reformacji, ewentualnie także z koncertem organowym.
Kontakt: parafia ewangelicka: Tel. 74 852 28 14, email: swidnica@luteranie.pl
Po zakończeniu zwiedzania rekomendowane kolacja i nocleg: Świdnica, Zajazd „Karczma
Zagłoba”, ul. Wrocławska
Stacja Wrocław
Wrocław, parafia Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29
Zwiedzanie: kościół parafialny, dawny kościół dworski, XVIII w.
Opcjonalnie spotkanie: życie współczesnej polskiej wspólnoty ewangelickiej. Obejmuje
zwiedzanie kościoła Opatrzności Bożej oraz sąsiedniej Kamienicy Pod Aniołami (zabytkowe
detale architektoniczne z XVIII wieku, stara studnia na dziedzińcu, hotel i centrum
konferencyjne, taras widokowy, informacje o działalności wspólnoty na rzecz miasta –
m.in. ogólnodostępny dom opieki dziennej dla seniorów (specjalność: pacjenci z wczesnymi
i średniozaawansowanymi objawami demencji).
Kontakt: centrum parafialne: tel. 71 343 47 30, wroclaw@luteranie.pl, Księgarnia
ewangelicka w Kościele Opatrzności Bożej (na prawo od wejścia) – pani Daria Stolarska.
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Stacja Katowice
Katowice, ul. Warszawska 18, kościół Zmartwychwstania Pańskiego (neoromański,
proj. Richarda Lucae, 1858 r.) i centrum ewangelickie z ekspozycją muzealną
(m.in. oryginalny egzemplarz tzw. Biblii Brzeskiej). Ponadto: cmentarz ewangelicki,
obelisk luterańskich współzałożycieli miasta.
Kontakt: centrum parafialne: tel. 32 253 99 81, email: bozena.polak@luteranie.pl
Stacja Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, Pomnik Marcina Lutra, ewangelicki Kościół Zbawiciela, dzielnica historyczna
Bielski Syjon, stary Cmentarz Ewangelicki. Po zgłoszeniu możliwe oprowadzanie tematyczne
obejmujące wszystkie wymienione obiekty i miejsca: propozycja „Pomnik M. Lutra i Bielski
Syjon”. Kontakt: kancelaria parafialna 33 822 74 71, email: bielsko@luteranie.pl .
Moduł pełny: Cieszyn
Zwiedzanie: Kościół Jezusowy (jedyny pozostający w rękach luteran Kościół Łaski)
z komentarzem historycznym i Muzeum Protestantyzmu (w kościele). Tutaj także
opcjonalnie: Prelekcja na temat istoty luteranizmu lub geneza i dzieje Kościołów Łaski.
Spacer tematyczny: „Dziedzictwo luterańskie w Cieszynie”: m.in. zabytki przy Placu
Kościelnym i fragment starego cmentarza, kościół św. Trójcy, Dom rodu Bludowskich,
miejsce domu „cieszyńskiego Lutra” - Jerzego Trzanowskiego, Księgarnia ewangelicka
„Warto”, Wzgórze Zamkowe z Rotundą (XII w.), najstarszym kościołem na Śląsku
Cieszyńskim (po wprowadzeniu Reformacji przez księcia Wacława Adama, jako kaplica
zamkowa: świątynia luterańska). Opcjonalnie: nowy Cmentarz Ewangelicki. Czeski Cieszyn:
kościół ewangelicki na Niwach i kościół czeskobraterski (dawniej luterański).
Kontakt dla organizacji lokalnego modułu wycieczki: Marcin Gabryś, kustosz,
tel. 502 495 835, email: muzeumreformacji@gmail.com
Dla kończących wycieczkę rekomendowana kolacja i nocleg: Hotel Wyższa Brama,
ul. Wyższa Brama 19.
Zamieszczone w części trzeciej artykułu wyniki analiz przypadków (Tabela 2)
oraz propozycja trasy tematycznej wycieczki zawarta w części 4 (wraz z konsultowanymi
z gospodarzami obiektów stanowiących jej „moduły główne” i „stacje”) mogą łącznie
stanowić dobrą podstawę do formułowania trwalszej propozycji o charakterze tematycznego
szlaku kulturowego pod roboczą nazwą „Szlak Dziedzictwa Luterańskiego w Polsce”.
Posiadając linearną strukturę i szereg dostępnych obiektów z komplementarnymi wobec
siebie propozycjami interpretacji dziedzictwa może on pozostać przy postaci wirtualnej
(szlaku nie koordynowanego i nie oznaczonego w terenie). Jednak po systemowym
oznaczeniu obiektów (np. w postaci aplikacji turystycznej) oraz wprowadzeniu
koordynatora14 (którym mogłaby być komórka obsługująca ruch turystyczny
w którymkolwiek obiektów, np. Świdnicy, ewentualnie Cieszynie) system może uzyskać
status szlaku realnego. Taki system, przez nadanie tematycznej propozycji gotowych ram
organizacyjnych umożliwiłby turystom z kraju i zagranicy doświadczenie ważnego aspektu
historycznego (a w dużej części również narodowego) dziedzictwa w warunkach
zorganizowanej i systematycznej konfrontacji i interpretacji, a jednocześnie stałby się
pierwszą krajową ofertą turystyki religijnej w jej odmianie poznawczej, tworzącą podstawę
tematyczną oraz gotowe moduły składowe dla realizacji przez podmioty rynkowe
(touroperatorów) wycieczek zbiorowych i dla tworzenia tematycznych pakietów
indywidualnych.

Minimalny i optymalny zakres zadań koordynatora materialnego i realnego szlaku kulturowego został
szczegółowo opisany w odrębnej publikacji [Mikos v. Rohrscheidt 2012]
14
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Poza powyższą propozycją trasy wyprawy tematycznej (kierującej się zarówno
komplementarnością obiektów, jak i logiką organizacji wycieczki) znalazła się duża grupa
obiektów i miejsc posiadających znaczące walory lub powiązanych z ciekawymi, nierzadko
unikalnymi narracjami. Te z nich, które są dobrze zachowane i dostępne dla zwiedzania
i interpretacji (m.in. przez przewodników, prowadzących wycieczki lub kompetentny
merytorycznie personel) mogą funkcjonować jako tematyczne atrakcje, wykorzystywane
w innych typach wypraw albo w stałej ofercie lokalnej turystyki. W zależności od zamierzeń
organizatorów wycieczek lub założeń trwałych obszarowych programów turystycznych mogą
one być wykorzystane w kilku opisanych poniżej funkcjach. Mapa (Ryc. 2) ilustruje przebieg
proponowanego szlaku oraz lokalizację pozostających poza nim ważniejszych miejsc, które
mogłyby funkcjonować jako regionalne moduły, stacje i elementy zwiedzania eksploatujące
aspekt dziedzictwa luterańskiego w programach wycieczek. Te ostatnie zostały zestawione
odrębnie (tab. 3).

Ryc. 2. Proponowana trasa wyprawy tematycznej i szlaku wirtualnego oraz miejscowości
rekomendowane do zwiedzania eksploatującego luterańskie dziedzictwo.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranego materiału i analiz przypadków.
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A) Regionalny moduł wycieczek kulturowych związany z dziedzictwem reformacji.
Taki moduł, skonstruowany przez gospodarzy lub organizatora wycieczki w oparciu o zasoby
i możliwość realizacji poszczególnych zabiegów interpretacyjnych stanowi odrębną część
programu wycieczki, realizowaną w dłuższym czasie (np. 3-5 godzin) i obejmuje kilka
różnych tego rodzaju zabiegów. Mogą nimi być – obok zwiedzania samego obiektu spotkanie tematyczne np. z prelekcją, spacer tematyczny w otoczeniu lub gra terenowa,
zapoznanie się z obiektową, miejską lub prywatną ekspozycją albo kolekcją, projekcja filmu
dokumentalnego, ewentualnie warsztaty fotograficzne, literackie lub inne w zależności
od typu dostępnych zasobów. Wykorzystanie w takiej funkcji zakłada nie tylko różnorodność
zasobów (np. kościół, dzieła sztuki, cmentarz, zabytki powiązane z dziedzictwem
luterańskim, ciekawsze lub bardziej znane wątki historyczne lub biograficzne). Elementem
niezbędnym jest intensywna współpraca z gospodarzami (do której ci muszą być przekonani)
oraz wysoki poziom merytoryczny współpracującego przedstawiciela gospodarzy lub
prowadzącego wycieczkę, umożliwiający realizację owego pogłębionego turystycznego
doświadczenia dziedzictwa. Przy zestawieniu wspomnianych wymagań do spełnienia takiej
funkcji nadają się tylko niektóre obiekty (w poniższym spisie oznaczone terminem „moduł”).
Budowa modułu może (ale nie musi) być wzorowana na proponowanych dla wycieczki
tematycznej modułach Wschowy, Świdnicy lub Cieszyna. W turystyce kulturowej takie
gotowe moduły można wykorzystać dla: a) propozycji kulturowej wyprawy studyjnej
lub turystyki regionalnej (jako jeden z głównych punktów programu kilkudniowej wycieczki
po regionie, np. mazurskim), b) jako całościowy program dla jednodniowej tematycznej
wycieczki do danego miejsca c) jako opcjonalną propozycję zagospodarowania czasu
dla turystów pobytowych, m.in. wczasowiczów lub kuracjuszy, d) jako turystyczną część
imprezy (eventu kulturalnego, konferencji naukowej itd.) dla zainteresowanej grupy
uczestników takiej imprezy, e) jako gotowy element akademickiej wyprawy seminaryjnej
dla studentów lub uczestników edukacji nieformalnej (np. uniwersytetów trzeciego wieku),
f) w ramach wycieczek turystyki etnicznej (w tym wypadku grup niemieckich
odwiedzających Polskę). Z punktu widzenia wycieczki tematycznej sens tworzenia odrębnych
modułów jest oczywisty: stanowią one niejako filary programu takiej wyprawy, a będąc
wzajemnie komplementarne tworzą jej odpowiednio spójny lub wielowątkowy, zróżnicowany
program. Z kolei dla wypraw regionalnych i pozostałych wymienionych form turystycznej
eksploatacji, moduł jest odpowiednio: wprowadzeniem odrębnego aspektu dziedzictwa
obszaru (ewentualnie nawet alternatywnej narracji jego dziejów), integralną częścią spójnego
programu (np. doświadczania własnego dziedzictwa lub zapoznawania się z zasobami in situ),
wreszcie atrakcyjnym uzupełnieniem programu pobytu w innej formule niż ta dla niego
wiodąca (rekreacja, regeneracja, refleksja naukowa itd.). Trwająca dłużej eksploracja
zasobów i szereg zabiegów interpretacyjnych mogą być powiązane z organizacją w danym
miejscu noclegu i wykorzystaniem innych usług bytowych ,co przyczynia się
do intensyfikacji turystyki kulturowej i zwiększenia przychodów jej lokalnych interesariuszy.
B) Stacja tematyczna. W wycieczkach wielo- lub jednodniowych albo w pakietach
lokalnych jest to element imiennie uwzględniony w programie, co zobowiązuje organizatora /
gestora do jego realizacji. Ta polega na zaplanowaniu przystanku w wycieczce objazdowej
połączonego ze zwiedzaniem obiektu z przewodnikiem lub inną czynnością interpretacyjną
(np. wysłuchaniem nagranego komentarza) lub umożliwieniu korzystającym z oferty
(np. miejskiego pakietu) podobnej w formie konfrontacji z zasobami i dziedzictwem.
Korzyść z włączenia stacji w większe propozycje polega na: wzbogaceniu i urozmaiceniu
programu wycieczki o kolejne miejsca i (jeśli istnieją) wątki albo aspekty, a dla propozycji
lokalnej: zróżnicowanie typów eksploatowanych zasobów, ewentualnie dołączenie innej
(nierzadko alternatywnej narracji. W tym wypadku jedynym wymaganiem (obok dobrego
stanu zachowania i dostępności obiektu) jest możliwość realizacji wspomnianego
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(przynajmniej jednego) zabiegu interpretacyjnego. Dla opisania stacji w propozycji wycieczki
lub innej oferty wystarczy podanie nazwy obiektu (ewentualnie z bardzo krótkim opisem,
wskazującym np. główny typ zasobu) oraz określenie formy jego turystycznego
doświadczenia, np. „zwiedzanie”. Stacje mogą być wykorzystane jako a) przystanki
w programie wielo- lub jednodniowej grupowej wyprawy studyjnej, regionalnej, tematycznej
lub innej, b) stałe elementy zorganizowanego zwiedzania miasta, proponowanego przez
miejscowych operatorów przewodnictwa lub w ramach materialnej miejskiej trasy
turystycznej (co jednak wymaga jakiejś formy obsługi turystów w obiekcie). W poniższym
spisie obiekty mogące spełniać rolę „stacji” tematycznej, ale już nie modułu, oznaczono
terminem „stacja”.
C) Element programu / propozycji zwiedzania. Ta funkcja obiektu lub innego zasobu
ogranicza się do jego wskazania jako interesującego aspektu lub wątku współtworzącego
lokalne dziedzictwo. Zazwyczaj nie obejmuje ona pogłębionej interpretacji, a jedynie
identyfikację obiektu, miejsca czy innego zasobu z dłuższym lub krótszym komentarzem na
jego temat. Podstawowe pożytki z jej zastosowania to: włączenie dziedzictwa luterańskiego
(jak każdego innego aspektu) programu turystycznej prezentacji i doświadczania miasta
(obszaru) oraz – z punktu widzenia turystów - zróżnicowanie atrakcji. Funkcja elementu nie
wymaga dostępności wnętrza obiektu (a nawet niekoniecznie jego dobrego stanu
zachowania), ponieważ komentarz może być wygłoszony lub odsłuchany na zewnątrz.
Formułę elementu programu można stosować a) w zwiedzaniu zorganizowanym
(z przewodnikiem), b) w ramach turystycznej trasy wirtualnej (mającej postać aplikacji
turystycznej, audioprzewodnika z nagranym tekstem, książkowego przewodnika, systemu
citywalk, itd.). Obiekty, które z powodu ograniczeń (wynikających ze stanu zachowania,
niepełnej dostępności lub z lokalnego tylko znaczenia zasobów) nadają się do wykorzystania
wyłącznie w tej funkcji oznaczono dopiskiem ”element zwiedzania”.
Tabela 3 przedstawia alfabetycznie uporządkowaną listę propozycji (obiektów, miejsc
i zasobów) pozostających poza programem wycieczki tematycznej, które potencjalnie
mogłyby być uwzględniane w krajowych propozycjach turystyki religijnej i pozostałych form
turystyki kulturowej. Oznaczono je zgodnie z oceną autorów wynikającą z opisanych powyżej
uwarunkowań, w miejscu uzasadnienia podając przy modułach i stacjach wykonane studium
przypadku lub odsyłając do własnej witryny obiektu lub odnośnej publikacji, na podstawie
których można określić poziom dostępności i możliwości współpracy z gospodarzami.
Każdorazowo podano nazwę obiektu, stanowiącego główny zasób danego modułu albo stacji
lub podstawowy element propozycji turystycznej.
Tab. 3. Potencjalne cele wycieczek i zwiedzań poza programem wyprawy tematycznej
Miejscowość
Cieplice
Gierałcice k. Kluczborka
Karpacz
Kalisz
Klępsk (lubuskie)
Kluki k. Łeby
Kraków
Lidzbark Warmiński
Łódź

obiekt główny
kościół Zbawiciela
Kł. św. Michała Arch.
kościół Wang
cmentarz
kł. Nawiedz. NMP
cmentarz
Kł. św. Marcina
d. kościoł.
kł. św. Mateusza

Mikołajki

kościół, muzeum

Milicz

d. Kościół Łaski

rekomendacja
stacja
element zwiedzania
stacja
element zwiedzania
stacja
element zwiedzania
element zwiedzania
element zwiedzania
element zwiedzania
moduł
(region mazurski)
element zwiedzania

uwagi / uzasadnienie
studium przypadku
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Zakończenie i dyskusja
Przedkładana analiza, przeprowadzona w oparciu o studium historyczne, badania
terenowe, analizę dostępności i ofert oraz studium przypadków potwierdza duże liczną
obecność i duże zróżnicowanie zasobów i walorów związanych historycznie z reformacją
luterańską i życiem religijnym wyznawców luteranizmu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Przeprowadzone dla niniejszego opracowania ustalenia stanu obiektów i zasobów
wykazały krytyczny stan zachowania części ważnych zabytkowych obiektów dziedzictwa
luterańskiego, względnie ich ograniczoną lub nieistniejącą dostępność turystyczną.
Zmiana tego stanu w poszczególnych miejscach (która w przypadku obiektów zagrożonych
unicestwieniem jest pożądana pilnie) przyczyniłaby się do zróżnicowania zasobów turystyki
kulturowej tych miejscowości i obszarów (w tym do otwarcia możliwości nowych form
jego interpretacji) i do uzupełnienia i wzbogacenia obrazu ich prawdziwego, to jest
wielowątkowego dziedzictwa.
Z drugiej strony poziom zachowania części obiektów, aktualna organizacja ich oferty
turystycznej i obsługi turystów, a przede wszystkim wysokie kompetencje merytoryczne
gospodarzy lub personelu, ich otwartość na zainteresowanych ich dziedzictwem turystów
i gotowość do współpracy z organizatorami turystyki pozwalają na stwierdzenie, że zarówno
turystyczna eksploatacja tych miejsc, jak i konstruowanie zobowiązujących ofert
turystycznych (jak katalogowe wycieczki touroperatorów lub pakiety dla turystów
indywidualnych) oraz ich lokalnych modułów w oparciu o te miejsca i obiekty może odbywać
się sprawnie i bez większych przeszkód.
Przedstawione wyniki analiz i projekt wycieczki jako podstawa i punkt wyjścia
dla konstrukcji realnego szlaku kulturowego, tematyzowanego na dziedzictwo reformacji
luterańskiej w Polsce wymagają podjęcia dalszych prac projektowych z udziałem gospodarzy,
lokalnych środowisk interesariuszy turystyki oraz specjalistów w zakresie systemów
eksploatacji turystyki kulturowej. Ich efekty w postaci trwałej propozycji o strukturze
linearnej mogą wzbogacić (i zróżnicować) krajową ofertę przede wszystkim turystyki
religijnej, ale również tematycznej.

Dla Poznania i jego zasobów jako modułu regionalnego i tematycznego, oparte na odrębnej analizie
uzasadnienie oraz wstępna propozycja eksploatacji znalazły się w odrębnym opracowaniu Artura Żyto
pt. „Śladami poznańskich ewangelików”, zamieszczonym w niniejszym numerze TK (przyp. redakcji TK).
15
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History and legacy of the Lutheran Reformation in Poland
as a potential and object of religious tourism
Keywords: religious tourism, cultural tourism, Luteran Reformation, heritage
Abstract. The subject of the study is the tourist potential of material and non-material
evidences of the Lutheran heritage on the territory of Poland. The context for the genesis,
the changing fate and the present meaning of the individual resources and values creates
a comprehensive historical outline, covering the nearly five-hundred-year history of this
branch of Protestantism and its followers in various state organisms. Sites, objects
and artifacts are compiled, systematized, and analyzed for accessibility, interpretation
and the necessary tourism services in the environment. On this basis, a program of a cultural
trip themed on the history and heritage of Lutherans is proposed, covering selected episodes,
environments, objects and collections. While preparing this program a number
of arrangements have been made with the hosts for the construction of its local modules.
The authors' further claim is to designate and establish a cultural route themed on Lutheran
cultural heritage as a persistent proposal for religious tourism, as well as separate regional
"stations" which be able to confront tourists with selected places and aspects for which
potential attractions have been identified and their level of accessibility identified.
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