
The more I realised the importance 
of this place, the more terrified I was, 
because my sense of responsibility 
was growing. I realised that I had found 
myself here in a particular historical 
moment. 

Jacek Purchla: Everybody has arrived in Lower 
Silesia from somewhere else. How did you end up 
in Świdnica?
Waldemar Pytel: I come from Cieszyn Silesia. As 
a young boy I travelled with a church choir to Lower 
Silesia and we also visited the Church of Peace in 
Świdnica. This place fascinated me and at the same 
time made me sad. The neglected state it had been in 

Im bardziej uświadamiałem sobie rangę 
tego miejsca, tym większe ogarniało mnie 
przerażenie. Bo czułem coraz większą 
odpowiedzialność. Zdałem sobie sprawę, że 
znalazłem się tu w konkretnym momencie 
dziejowym.

Jacek Purchla: Na Dolny Śląsk każdy skądś przyje‑
chał. Jak ksiądz biskup trafił do Świdnicy?
Waldemar Pytel: Pochodzę ze  Śląska Cieszyń‑
skiego. Jako młody chłopak bawiłem kiedyś z chó‑
rem kościelnym na Dolnym Śląsku i odwiedziliśmy 
też świdnicki kościół Pokoju. To miejsce mnie zafa‑
scynowało, a jednocześnie zasmuciło. Zaniedbanie, 
w jakim pozostawało od wojny, wydawało mi się jego 

Paradoks ciągłości
Kościół Pokoju w Świdnicy
Z ks. bp. Waldemarem Pytlem rozmawiają prof. Jacek Purchla i Łukasz Galusek

The Paradox of Continuity
The Church of Peace 
in Świdnica
Prof. Jacek Purchla and Łukasz Galusek talk to Lutheran bishop Waldemar Pytel

Bp Waldemar Pytel

herito  nr 28 (3 / 2017)12 Pamięć reformacji
Memory of the Reformation



 Wojciech Nekanda‑Trepka / Agencja Gazeta

herito  nr 28 (3 / 2017) 13



since the war seemed to be its destiny. I had a sense 
that it was impossible to rescue it, not to mention 
bring it back to life. I moved on and didn’t think 
I would ever come back.

J.P.: And yet…
In the 1980s, my bishop had a principle that he would 
never let a clergyman stay in the place he came from. 
Some young people did not understand it, but it was 
wise, and the bishop sent me to Świdnica.

I  got off at  the Świdnica railway station and 
asked, “How do I get to the Church of Peace?” I was 
answered in Russian: “Ya nye znayu”, I don’t know. 
So I asked the next person and I heard the same thing. 
I was thinking to myself: “I was supposed to go West, 
but I ended up in the East!”

J.P.: Świdnica was the second largest garrison of 
the Red Army in Poland after Legnica.
I didn’t realise that three quarters of its inhabitants 
were Soviet soldiers!

Finally I found my way and when I was approach‑
ing the Peace Square where the church stood, it was 
an incredible feeling. Everything overgrown. I spent 
the first night at the rectory, with a sinking ceiling 
over my head and plaster peeling off. The whole com‑
plex was in a very bad shape. I was thinking to myself: 

“I have to go through my vicar internship and then 
hope to be sent to some normal place.” But the bishop 
decided that my ordination would be here. The cere‑
mony took place on November 30, 1986, it was terri‑
bly cold, and it was decided then that I would remain 
in Świdnica.

Ł.G.: You became the parson of one of the most 
remarkable churches in Europe.
It was raised under the provisions of the Westphalia 
Treaty of 1648, ending the first and one of the blood‑
iest religious wars in Europe – the Thirty Year War. 
Silesian Protestants, subjects of the ultra ‑Catholic 
Habsburgs, were granted the right to erect three 
churches. However, the permission contained a num‑
ber of restrictions. The building could not resemble 
a church in its shape, it could not have a bell tower 
or a parish school. It had to be constructed of non‑

‑durable materials – timber, straw, sand, clay – in 

przeznaczeniem. Miałem poczucie, że nie da się go 
ani uratować, ani tym bardziej przywrócić do życia. 
Pojechałem wtedy dalej i nie przypuszczałem, że kie‑
dyś wrócę.

J.P.: A jednak…
… w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ówczes‑
 ny Biskup Kościoła miał zasadę, że nie zostawiał 
duchownego w miejscowości, z której on pochodził. 
To dla młodego człowieka bywało niezrozumiałe, ale 
było mądre. I Biskup skierował mnie do Świdnicy.

Wysiadłem na świdnickim dworcu i pytam: „Jak 
dojść do kościoła Pokoju?”. „Ja nie znaju” – usłysza‑
łem. Pytam kolejną osobę – odpowiada tak samo. 
Myślę sobie: „Miałem pojechać na zachód, a trafi‑
łem na wschód!”.

J.P.: Świdnica była drugim po Legnicy najwięk‑
szym w Polsce garnizonem Armii Czerwonej.
Nie zdawałem sobie sprawy, że trzy czwarte jej 
mieszkańców to żołnierze radzieccy!

Znalazłem w  końcu drogę i  gdy dochodziłem 
do placu Pokoju, na którym stoi kościół, poczułem 
coś niebywałego. Wszystko zarośnięte. Pierwszą noc 
spędziłem na plebanii, z opadającym stropem nad 
głową, łuszczącymi się tynkami na ścianach. Cały 
kompleks był w bardzo złym stanie. Myślałem sobie: 

„Trzeba przeżyć praktykę wikarego i obym potem tra‑
fił w jakieś normalne miejsce”. Biskup jednak zdecy‑
dował, że moja ordynacja będzie tutaj. Uroczystość 
odbyła się 30 listopada 1986 roku – było przeraź‑
liwie zimno  – i  wtedy się przesądziło, że zostaję 
w Świdnicy.

Łukasz Galusek: Został ksiądz proboszczem jed‑
nego z najbardziej niezwykłych kościołów Europy.
Wzniesiono go na mocy postanowień traktatu west‑
falskiego zawartego w  1648 roku, a  kończącego 
pierwszą i jedną z najkrwawszych wojen religijnych 
w Europie – wojnę trzydziestoletnią. Protestanci ślą‑
scy, poddani ultrakatolickich Habsburgów, uzyskali 
wówczas prawo do wzniesienia trzech kościołów. 
Pozwolenie zawierało jednak szereg zakazów. Świą‑
tynia nie mogła mieć bryły przypominającej kościół, 
dzwonnicy, szkoły parafialnej. Miała być zbudowana 
z materiałów nietrwałych – drewna, słomy, piasku, 
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less than a year. The foundation stone of the Świd‑
nica church was laid in the summer of 1656. The first 
service was celebrated on June 24, 1657.

Ł.G.: For the next 282 years, it served the Luther‑
ans. Then came 1939, then 1945, called the end and 
the beginning in the history of Lower Silesia. What 
did the wartime period and the new post ‑Yalta 
peace mean for the church in Świdnica?
At the outbreak of World War II, the parish had 17,000 
faithful. There were six clergymen, a few deacons and 
three gardeners, plus a whole organisational struc‑
ture: hospitals, associations, foundations – an incred‑
ible number of various initiatives. The church and 
the whole town miraculously survived the war. Few 
people realise that only three bombs fell on Świd‑
nica. Meanwhile, not ‑so ‑distant Wrocław, because 
of its strategic importance as Festung Breslau, was 
almost completely destroyed.

When the Red Army arrived, some Lower Sile‑
sian communities were immediately abandoned. Peo‑
ple were fleeing. But not from Świdnica. Among our 
parishioners there were engineers, specialists from 
various fields, and they proved very valuable for the 
liberated, newly populated territories. Some stayed 
overnight in the Church of Peace to guard it from 
destruction, plunder and devastation. Of course, many 
things disappeared, but unlike churches in nearby 
communities, our church was not ransacked by the 
Russians. Unfortunately, the authorities gradually 
annihilated the Lutheran quarter by depriving it of 
its integrity. In the end, only the church and the rec‑
tory belonged to the parish. Other buildings and land 
became the property of the municipality. The former 
secondary school, the bell tower, other structures 
and one part of the cemetery were taken over by the 
municipality for unspecified reasons. And this was the 
first problem: how to take care of this place which did 
not belong to the parish in its entirety?

Ł.G.: A small parish, for the numerous German‑
‑speaking community, was replaced by just a hand‑
ful of Polish Lutherans.
On top of that, the parson changed every five years. 
No one was able to stay longer, for things to be 
done – both in the physical church and in the parish 

gliny – nie dłużej niż w rok. Kamień węgielny pod 
świdnicki kościół położono latem 1656 roku. Pierw‑
sze nabożeństwo w nowej świątyni odprawiono 24 
czerwca 1657 roku.

Ł.G.: Przez następne 282  lata służyła śląskim 
ewangelikom. Aż przyszedł rok 1939, a  potem 
1945, w historii Dolnego Śląska nazywane końcem 
i początkiem. Czym dla świdnickiego kościoła były 
okres wojenny i nowy pojałtański pokój?
Do wybuchu drugiej wojny światowej parafia liczyła 
siedemnaście tysięcy wiernych. Pracowało w niej 
sześciu duchownych, kilku diakonów, trzech ogrod‑
ników – cała struktura organizacyjna: szpitale, sto‑
warzyszenia, fundacje – nieprawdopodobna ilość 
różnych inicjatyw. Kościół i cała Świdnica jakimś 
cudem ocalały podczas wojny. Mało kto zdaje sobie 
sprawę, że na miasto spadły tylko trzy bomby. A prze‑
cież niedaleki Wrocław – jako Festung Breslau – nie‑
mal doszczętnie zniszczono.

Kiedy zjawiła się Armia Czerwona, niektóre dol‑
nośląskie parafie opustoszały od razu. Ludzie ucie‑
kali. Ale nie ze Świdnicy. Naszymi parafianami byli 
między innymi inżynierowie, specjaliści z rozma‑
itych dziedzin i oni na wyzwolonych, nowo zalud‑
nianych terenach okazali się bardzo potrzebni. Wielu 
na noc zostawało w kościele Pokoju, aby go strzec 
przed zniszczeniem, rabunkiem, dewastacją. Oczy‑
wiście sporo rzeczy poginęło, ale kościół nie został 
przez Rosjan tak splądrowany jak świątynie w oko‑
licznych miejscowościach.

Niestety po wojnie kwartał ewangelicki niejako 
unicestwiano, stopniowo odbierając kompleksowi 
integralność. W rezultacie do parafii należały tylko 
kościół i plebania. Wszystkie pozostałe zabudowa‑
nia oraz grunty zmunicypalizowano. Dawne gimna‑
zjum, dzwonnica, inne zabudowania i część cmenta‑
rza – nie wiadomo dlaczego akurat one – były częścią 
miejską. I to był pierwszy problem – jak zadbać o to 
miejsce, które nie należy w całości do parafii?

Ł.G.: Niewielkiej parafii, bo w  miejsce licznej 
wspólnoty niemieckojęzycznej przyszła zaledwie 
garstka polskich ewangelików.
Do  tego co pięć lat zmieniał się duchowny. Nikt 
nie wytrzymywał dłużej, jako że to, co trzeba było 

Kościół Pokoju

The Church of Peace
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community – overwhelmed the priests who had been 
sent here. And the community was gradually shrink‑
ing. I was terrified when I started to work here, for 
I was constantly visited by young families with children 
who came to say, “Reverend, we wanted to say good‑
bye, we are leaving, we are moving elsewhere.” At some 
point I thought that only myself, my wife, our children, 
the organ player and perhaps a few others would stay…

Fortunately, 1989 happened and things started to 
change. Suddenly we heard the news about the visit 
of Prime Minister Tadeusz Mazowiecki and Chan‑
cellor Helmut Kohl to Krzyżowa (Kreisau). And both 
these statesmen wanted to stop in Świdnica on their 
way, to pray for peace in Poland and Germany in our 
church. I think that the Reconciliation Mass and the 
visit were a watershed also for the Church of Peace.

At that stage I already knew quite a lot about the 
history of Protestantism in Lower Silesia. The more 

zrobić – zarówno w kościele, budynku, jak i w zbo‑
rze, czyli we wspólnocie parafialnej – było ponad siły 
księży, którzy tu trafiali. A sama wspólnota ciągle się 
kurczyła. Byłem przerażony, kiedy zacząłem tu pra‑
cować, bo ciągle przychodziła do mnie jakaś młoda 
rodzina z dziećmi, aby powiedzieć: „Księże, chcie‑
liśmy się pożegnać, wyjeżdżamy, przeprowadzamy 
się”. W pewnym momencie myślałem, że zostaniemy 
tylko ja, moja żona i nasze dzieci, organista, może 
jeszcze ktoś…

Na szczęście przyszedł 1989 rok i coś zaczęło się 
zmieniać. Nagle gruchnęła wiadomość o wizycie pre‑
miera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta 
Kohla w Krzyżowej. W drodze obaj mężowie stanu 
zapragnęli zatrzymać się w Świdnicy, aby w naszym 
kościele pomodlić się o pokój dla Polski i Niemiec. 
Myślę, że Msza Pojednania i ich wizyta były przeło‑
mowe także dla kościoła pokoju.
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Wnętrze kościoła Pokoju

The interior of the Church 
of Peace
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I realised the importance of this place, the more ter‑
rified I was. Because my sense of responsibility was 
growing. I realised that I had found myself here in 
a particular historical moment. The moment after 
the downfall of communism, when a wave of his‑
torical, social and mental changes swept across our 
region. And part of this wave was a transformation 
of people’s attitude to heritage, history and memory. 
In other words, it was a moment of a great opening, 
which made me responsible for what would become 
of this place, for its survival.

The New Testament contains two different Greek 
words for time: chronos, that is the time in which 
we live, but also kairos, a good, fruitful moment, the 
time of grace. And since we arrived here, I have had 
the sense that we must not waste the happy moment 
we  were gifted. And just as the builders of this 
church were aware of the blessings of peace after the 

Wiedziałem już wtedy sporo o  historii prote‑
stantyzmu na Dolnym Śląsku. Choć muszę przy‑
znać, że im bardziej uświadamiałem sobie rangę 
tego miejsca, tym większe ogarniało mnie przera‑
żenie. Bo czułem coraz większą odpowiedzialność. 
Zdałem sobie sprawę, że znalazłem się tu w konkret‑
nym momencie dziejowym. Po obaleniu komunizmu, 
na fali zmian historycznych, społecznych, mental‑
nych. A w ich ramach przewartościowania stosunku 
do dziedzictwa, historii i pamięci. Innymi słowy: 
w chwili wielkiego otwarcia, która czyni mnie odpo‑
wiedzialnym za to, co się z tym miejscem stanie, czy 
ono przetrwa.

Nowy Testament pięknie określa czas. Greka 
mówi o chronosie, czyli czasie, w którym żyjemy, ale 
i o kairosie, dobrym, owocnym momencie, czasie łaski. 
I odkąd tu trafiliśmy, mam poczucie, że danego nam 
szczęśliwego momentu nie wolno zmarnować. Tak 
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Strop kościoła Pokoju

The ceiling in the Church 
of Peace
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Kaplice grobowe 
po i przed remontem

Burial shrines after 
and before  renovation
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Plebania po i przed remontem

Parsons after and before 
 renovation

herito  nr 28 (3 / 2017) 23



30‑year ‑long European slaughter, after 1989 we had 
a similar feeling.

J.P.: What did you start with?
I received my first funds from the German Embassy 
for replacing the shingles. From the money we saved 
we managed to restore the baptismal font. We were 
overjoyed! We also began to recover real estate and 
land. Fortunately, the municipality was very eager to 
get rid of some buildings, which turned out to have 
been a burden for the authorities. Half ‑timbered build‑
ings, which constantly had to be repaired. The par‑
ish council was surprised what we wanted them for. 
There was just a handful of us. What could we do? 
Wouldn’t it be better to sell the church and get rid of 
all this trouble? To buy some small chapel, adequate 
to the size of our community, and do our shepherding 
job without these nagging problems on our minds?

My wife and I said that we wanted not only to 
save the Church of Peace from oblivion, but also to 
restore its importance. Our dream was to recreate 
the whole Lutheran enclave in Świdnica. One day 
we were visited by experts from the German Cen‑
tre of Crafts and Monument Protection. We set up 
a meeting with the provincial monuments conser‑
vator. We grasped at every opportunity to restore 
some part of the church to its former glory. Shortly 
after, we started working with the Nicolaus Coperni‑
cus University in Toruń, and the first Polish ‑German 
research project on the conservation of the Church 
of Peace was launched.

J.P.: Besides saving the architectural substance of 
the building, you paid increasing attention to cul‑
tural and spiritual values. It is because of them that 
the church was put on the UNESCO list.
One day, Professor Andrzej Tomaszewski, general 
monuments conservator, a man of great knowledge, 
but above all of extraordinary openness, came to 
us. He looked at our work, at the church, and said: 

“Reverend, you people are doing great things here, 
but we must do even more!” I was very surprised, 
for I knew that a Lutheran Church of Peace is not 

“national heritage”, but mere “cultural heritage”. And 
yet the general monuments conservator from Warsaw 
was so appreciative of it. One evening, during some 

jak budowniczy tego kościoła byli świadomi dobro‑
dziejstwa pokoju, jaki nastał po trzydziestoletniej 
europejskiej hekatombie, tak też my po roku 1989 
zyskaliśmy podobne poczucie.

J.P.: Od czego państwo zaczęli?
Pierwsze środki zdobyłem w ambasadzie Niemiec 
na wymianę gontu. A z zaoszczędzonych pieniędzy 
udało się odrestaurować chrzcielnicę. Nie posiada‑
liśmy się z radości! Przystąpiliśmy też do odzyski‑
wania nieruchomości i gruntu. A tak się szczęśliwie 
złożyło, że miasto bardzo chętnie chciało się pozbyć 
kłopotliwych – jak się okazało – obiektów. Budynków 
szachulcowych, które ciągle trzeba było remonto‑
wać. Rada parafialna dziwiła się, po co to nam. Jest 
nas garstka. Co możemy zdziałać? Nie lepiej byłoby 
kościół sprzedać i pozbyć się kłopotu? Kupić jakąś 
niewielką kaplicę, stosowną do liczebności naszej 
wspólnoty, i w świętym spokoju paść owce Pana.

Powiedzieliśmy sobie z żoną, że chcemy nie tylko 
ocalić kościół Pokoju od zapomnienia, ale przywrócić 
mu jego znacznie. Naszym marzeniem było odtwo‑
rzyć całą świdnicką enklawę luterańską.

Pewnego dnia odwiedzili nas specjaliści z Nie‑
mieckiego Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków. 
Zorganizowaliśmy im spotkanie z  wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Chwytaliśmy się każdej 
możliwości, aby jakąś część kościoła odrestaurować, 
przywrócić jej blask. Niedługo potem zawiązała się 
współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i powstał pierwszy polsko ‑niemiecki pro‑
jekt badawczy dotyczący konserwacji kościoła Pokoju.

J.P.: Oprócz ratowania substancji materialnej 
z czasem coraz więcej uwagi poświęcali państwo 
wartościom kulturowym i  duchowym. To one 
przesądziły o wpisie kościoła na Listę UNESCO.
Raz zawitał do nas profesor Andrzej Tomaszewski, 
generalny konserwator zabytków, człowiek wielkiej 
wiedzy, ale przede wszystkim niezwykłej otwartości. 
Przyjrzał się naszej pracy, kościołowi i rzekł: „Księże 
proboszczu, robicie tu świetne rzeczy, ale musimy 
zrobić jeszcze więcej!”. Byłem bardzo zaskoczony, 
ponieważ wiedziałem, że ewangelicki kościół Pokoju 
nie jest „dziedzictwem narodowym”, a jedynie „dzie‑
dzictwem kulturowym”. Tymczasem generalny 
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conservation workshops, somebody said the follow‑
ing words: “Perhaps the church should be inscribed 
on the UNESCO World Heritage List?” I thought to 
myself, dream on, but this is not our league. We are 
not even a  historical mon‑
ument* and we don’t know 
how to become one, and 
they are talking about UNE‑
SCO! In a word, unachieva‑
ble. But it was not a joke! Professor Tomaszewski 
approached the idea with all seriousness and com‑
manded: “We are going to write an application.”

When in 2001 we did end up on the list, we were 
euphoric. It turned out that you should not be afraid 
of even the craziest ideas. But most importantly, 
we felt that we truly were the hosts of this place and 
that no one would relieve us of the responsibility of 

konserwator zabytków z Warszawy tak je docenia. 
Któregoś wieczoru podczas warsztatów konserwa‑
torskich już nie pamiętam, z czyich ust padły słowa: 

„A może by tak wpisać kościół Pokoju na Listę Świa‑
towego Dziedzictwa UNESCO?”. Pomyślałem sobie: 
Pomarzyć można, ale gdzie nam tam?! Nie jesteśmy 
nawet Pomnikiem Historii* 
i nie wiemy nawet, jak się 
nim stać, a tu UNESCO! Sło‑
wem: rzecz nieosiągalna. 
Tymczasem to nie był żart! 
Profesor Tomaszewski potraktował pomysł z całko‑
witą powagą i zarządził: „Piszemy wniosek”.

Kiedy w 2001 roku wpis stał się faktem, opano‑
wała nas euforia. Okazało się, że nie należy bać się 
najbardziej szalonych pomysłów. Co jednak naj‑
ważniejsze  – poczuliśmy, że naprawdę jesteśmy 

 * Na listę Pomników 
Historii kościół Pokoju 
wpisano w marcu 2017 r. 
(przyp. red.).

 * The Świdnica church 
was put on the Polish 
list of Historic Monu‑
ments in March 2017 
(editor’s note).
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Szwedzka para królewska 
w Kościele Pokoju w Świdnicy

Swedish royal couple in 
the Church of Peace in Świdnica
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caring for it, with all good and bad consequences of 
the fact.

Ł.G.: Today the Lutheran enclave is alive again. 
Since recently a  carillon chimes from the bell 
tower. Previously the only place in Poland to boast 
such an instrument was Gdańsk. The excellent 
Bach Festival launched a few years ago attracts 
music lovers from Poland and abroad. What has 
produced this revival?
After the near ‑collapse I spoke about before, our par‑
ish started growing. After 1989, it turned out that not 
everybody in Poland was a Catholic, that not every‑
body was baptised or belonged to some church or 
denomination. But a lot of people were looking for 
something and they came to us. Our parish started to 
live again. The inhabitants of Świdnica noticed that 
something was happening here and that this place 
was changing. The visit of the Swedish royal couple in 
2011 provided an impulse which made us take a risk: 
we said to ourselves that the fence was not protect‑
ing us at all, for someone was constantly sneaking in 
and destroying something. So we decided to take the 
opposite course. We opened the gate and got rid of 
the fence. It worked!

J.P.: What makes this place so unique?
Despite the Silesian Wars (1740–1763), despite the 
two World Wars, the Świdnica parish never stopped 
functioning. For 365 years, its clergymen have stood 
behind the pulpit and preached God’s word, every 
Sunday, every holiday.

Here in Silesia, we have instances of destroyed 
parishes, of churches which were ruined or turned 
over to other uses, but this place has lasted for cen‑
turies. It is as if it fulfilled the message from the Let‑
ter of St Peter: “Verbum Domini manet in aeternum,” 
the word of our God endures forever. It often appears 
as an inscription in Lutheran churches. And in Świd‑
nica this is a spiritual, religious value, but also histor‑
ical one – against the verdicts of history.

It is extraordinary that the Świdnica Church of 
Peace has never stopped playing this function. For it 
is not a museum after all, but a church and a parish. 
Regardless of what has happened, what language has 
been spoken, how many Lutherans there have been, 

gospodarzami tego miejsca i że na dobre i na złe nikt 
nas już nie wyręczy z obowiązku dbania o nie.

Ł.G.: Dziś luterańska enklawa znów żyje. Od nie‑
dawna z dzwonnicy rozbrzmiewa karylion. Dotąd 
jedynie Gdańsk mógł się poszczycić takim instru‑
mentem w Polsce. Na odbywający się od paru lat 
znakomity festiwal Bachowski publiczność przy‑
bywa z  kraju i  z  zagranicy. Co przyczyniło się 
do tego ożywienia?
Po sporej zapaści, o której już wspominałem, nasza 
parafia zaczęła rosnąć. Po 1989 roku okazało się, 
że nie wszyscy w Polsce są katolikami, nie wszy‑
scy są ochrzczeni albo należą do jakiegoś Kościoła 
czy denominacji. Jest za to sporo ludzi poszuku‑
jących i oni trafiali do nas. Nasza parafia zaczęła 
znów żyć. Świdniczanie zobaczyli, że coś się u nas 
dzieje, a miejsce się zmienia. Impulsem była wizyta 
szwedzkiej pary królewskiej w 2011 roku. Wtedy 
postanowiliśmy zaryzykować. Powiedzieliśmy: 
płot wcale nas nie chroni, ciągle ktoś się tu zakrada 
i coś nam niszczy, wobec tego postąpmy odwrot‑
nie. I otwarliśmy bramę, pozbyliśmy się ogrodze‑
nia. Podziałało!

J.P.: W czym zatem tkwi niezwykłość tego miejsca?
Mimo wojen śląskich (1740–1763), mimo pierwszej 
i drugiej wojny światowej parafia świdnicka nigdy nie 
przestała funkcjonować. Przez 365 lat duchowni sta‑
wali na ambonie kościoła Pokoju i głosili słowo Boże, 
niedziela w niedzielę, święto w święto.

Mamy na Śląsku przykłady zniszczonych para‑
fii, zrujnowanych lub przekazywanych kościołów, 
ale to miejsce trwa przez wieki. Tak jakby wypeł‑
niało przesłanie z Listu Świętego Piotra: „Verbum 
Domini manet in aeternum”, że słowo Boga trwa 
przez wieki. Zresztą jako inskrypcja pojawia się ono 
często w kościołach ewangelickich. A w Świdnicy jest 
to wartość duchowa, religijna, ale także historyczna. 
Wbrew wyrokom dziejów.

To niezwykłe, że świdnicki kościół Pokoju 
nie przestał odgrywać swej roli. Przecież nie jest 
muzeum, ale świątynią i parafią. Bez względu na to, 
co się działo, w jakim mówiono języku, ilu było ewan‑
gelików, spełniał swoją pierwotną funkcję – świą‑
tyni i zboru.
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the church has played its original function, both in 
physical and spiritual terms.

J.P.: The  Lutheran Church has proved to be 
a bridge assuring continuity despite the tragedies 
of the 20th century and the population transfer.
I realised that when looking at what our predecessors 
had built and preserved here. Given the conditions 
in which the church was created – outside the town, 
constructed of non ‑durable materials, meant to last 
20 or 30 years – both the building and the community 
gathering in it proved to be the most permanent thing 
in this land marked with conflicts and discontinuities.

A couple of years ago I was asked at the tax office 
for the date of the foundation of the parish, to which 
I truthfully stated: 1652. “You must be joking,” the 
clerk said, “we have only been here since the end of 
World War II!”

Bishop Waldemar Pytel – the parson of the Lutheran parish 
in Świdnica and bishop of the Wrocław Diocese, stretching from 
Karpacz up to Szczecin. He has received many awards for pro‑
tection of cultural heritage and ecumenical activities. 

J.P.: Kościół ewangelicko ‑augsburski okazał się 
pomostem zapewniającym ciągłość mimo trage‑
dii XX wieku i wymiany ludności.
Uświadomiłem to sobie, patrząc, co nasi poprzednicy 
tu zbudowali i przechowali. Zważywszy na warunki, 
w jakich ten kościół powstawał: poza miastem, z nie‑
trwałych materiałów, jako budowla na dwadzieścia, 
trzydzieści może lat… zarówno świątynia, jak i gro‑
madząca się w niej wspólnota okazały się najtrwal‑
sze na tej ziemi targanej konfliktami i naznaczonej 
zerwaniem ciągłości.

Parę lat temu w urzędzie skarbowym spytano 
mnie o datę powstania parafii, na co zgodnie z prawdą 
podałem: 1652. „Proszę sobie nie żartować – obu‑
rzyła się urzędniczka – przecież jesteśmy tu dopiero 
od zakończenia drugiej wojny światowej!”

Ks. bp Waldemar Pytel – proboszcz parafii ewangelicko‑
‑augsburskiej w Świdnicy oraz biskup diecezji wrocławskiej 
Kościoła Ewangelicko ‑Augsburskiego rozciągającej się od Kar‑
pacza po Szczecin. Był wielokrotnie nagradzany za ochronę 
dóbr kultury i działalność ekumeniczną.
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