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Ks. Józef Swastek

 Ksiądz profesor Antoni Kiełbasa SDS 
(1938-2010) jako wybitny historyk śląskiego 
Kościoła i charyzmatyczny krzewiciel kultu 
św. Jadwigi Śląskiej

Zmarły dnia 15 lipca 2010 roku ks. prof. Herbert Antoni Jerzy Kiełba-
sa przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła 
w Polsce i najwybitniejszych – obok księdza dziekana Wawrzyńca Bochenka 
(1915-1996) – duszpasterzy i propagatorów kultu św. Jadwigi Śląskiej (†1243) 
w Trzebnicy1.

Urodził się 6 listopada 1938 roku w Świętochłowicach-Zgodzie na Gór-
nym Śląsku w głęboko religijnej rodzinie rzemieślniczej Jerzego i Małgorzaty 
z domu Dziuba. Miał czterech braci i dwie siostry2. 17 września 1941 roku 
zmarła jego matka. Osierociła męża i pięcioro dzieci3. Po jej zgonie, jego ojciec 
w czasie służbowej podróży do Strzelec Opo lskich poznał Johannę Sewering 
z Dortmundu, niewiastę niezwykłej in teligencji i dobroci, która pracowała 
w jednym z urzędów państwowych. Po bliższym poznaniu Jerzego Kiełbasy 
wyraziła zgodę na małżeństwo z nim mimo dużej różnicy wieku. Zawarła 
z nim 19 maja 1943 roku w Strzel cach Opolskich ślub cywilny i związek mał-
żeński w kościele św. Waw rzyńca. Była bardzo dobrą małżonką i matką troj-

Ks. prof. dr hab. Józef Swastek – historyk, emerytowany profesor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

1 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, „Nowe Życie” 34(2017) nr 3(304), s. 20.
2 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010), mps., s. 1.
3 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010). Życie oraz 

działalność naukowa i duszpasterska, Kraków 2013, s. 98.
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ga dzieci (Małgorza ty, Krystyny, Jerzego). Swoje dzieci traktowała na równi 
z dziećmi z pierwszego małżeństwa; wychowała je w atmosferze szacunku dla 
duchowej kultury polskiej, niemieckiej i śląskiej. To jej nade wszystko Antoni 
Kiełbasa zawdzięcza swoją duchową formację4.

Dnia 27 I 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Świętochło-
wic i zaprowadziły nowe porządki. Zainteresowano się – wskutek donosu 
– Johanną Sewering, chciano ją zastrzelić. Johanna ukryła się. Jej małżonek 
Jerzy wraz ze swoją siostrą Anną przekupili sowieckich żołnierzy mięsem i wę-
dliną. Jednakże przeżycie związane z ukrywaniem się nadszarpnęło jej zdrowie 
i było przyczyną jej przedwczesnego zgonu5. Zapadła na chorobę wieńcową 
i nadciśnienie6. 

Do roku 1945 w rodzinie Jerzego i Johanny mówiono tylko po niemiecku7. 
Później jednak Johanna perfekcyjnie opanowała język polski8. Poprawiała 
nawet swym dzieciom wypracowania szkolne w języku polskim9. Dzięki niej 
Antoni Kiełbasa doskonale opanował w latach młodości język polski. Jej głę-
boka pobożność była jedną z przyczyn, iż u Antoniego Kiełbasy zrodziło się 
powołanie do stanu kapłańskiego i to już w latach szkolnych10. Jej syn Jerzy 
również został kapłanem w diecezji katowickiej. Wielu krewnych Antoniego 
Kiełbasy obrało stan duchowny. Należy do nich spowinowacony z jego rodzi-
ną ks. prof. dr hab. Joachim Gnilka11.

Antoni Kiełbasa w bardzo trudnym dla Kościoła katolickiego czasie w 1953 
roku wstąpił – po ukończeniu szkoły podstawowej – do Niższego Semina-
rium Duchownego św. Jacka w Katowicach. W szkole tej panowała radosna, 
rodzinna atmosfera12. Dyrektorem Niższego Seminarium Duchownego był 
ks. Ignacy Jeż. Dla diecezji katowickiej były to bardzo trudne czasy; w 1952 
roku biskupi katowiccy zostali wydaleni z diecezji bez prawa powrotu. Po ich 
wydaleniu rządy w diecezji sprawował ks. Filip Bednorz, a od 21 stycznia 1954 
do 5 listopada 1956 roku ksiądz Jan Piskorz13. 7 marca 1953 roku zmieniono 

4 Tamże.
5 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
6 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 99.
7 Tamże.
8 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
9 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 102.
10 Tamże, s. 102-103; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
11 Tamże; I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 103-104.
12 Tamże, s. 107.
13 Tamże, s. 104-105.



179

nazwę Katowice na Stalinogród14. Antoni Kiełbasa kształcił się w Niższym 
Seminarium Duchownym przez dwa lata15.

29 sierpnia 1955 roku, po otrzymaniu błogosławieństwa rodziców, opuścił 
rodzinne strony i udał się na Dolny Śląsk do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Bagnie16. W drodze do Bagna wstąpił do bazyliki św. Bartłomieja 
i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Zafascynował się pięknem tej świątyni. 
Modlił się w niej gorąco, aby po przyjęciu święceń kapłańskich mógł pracować 
przy relikwiach św. Jadwigi Śląskiej w tej świątyni17.

Dnia 7 września 1955 roku przyjął obłóczyny zakonne, imię zakonne Her-
bert i rozpoczął nowicjat pod kierunkiem ks. Jana Wrońskiego18. 8 września 
1956 roku złożył pierwszą profesję zakonną19. W 1957 roku złożył eksternistycz-
ny egzamin dojrzałości20. Jako kleryk odznaczał się niezwykłą pracowitością; 
nie potrafił wypoczywać. Tryskał zawsze niezwykłym poczuciem humoru21.

Wieczyste śluby zakonne złożył 8 września 1962 roku w Bagnie a 29 czerwca 
1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk światowej sławy uczonego liturgi-
sty biskupa prof. dra Andrzeja Wronki w bazylice trzebnickiej22. Po przyjęciu 
święceń kapłańskich pracował od 1 września 1963 do 27 września 1964 roku przy 
boku niezwykle gorliwego propagatora kultu św. Jadwigi Śląskiej ks. Wawrzyń-
ca Bochenka23. Ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek był najbardziej uzdolnio-
nym i najgorliwszym propagatorem kultu św. Jadwigi Śląskiej od czasu jej ka-
nonizacji w 1267 roku24. Ks. Antoni Kiełbasa zafascynował się jego postacią. Był 
też wiernym naśladowcą o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, który swym 
duchowym synom przekazał taką dewizę: „Dopóki jest na świecie jeszcze jeden 
człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie możesz ani 

14 Tamże, s. 106.
15 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 1.
16 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 112.
17 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
18 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 112.
19 Tamże, s. 116.
20 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
21 Tamże.
22 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 121.
23 Tamże, s. 124; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
24 Tenże, Pasterz dobry. Ksiądz dziekan mgr Wawrzyniec Bochenek widziany oczyma 

księdza diecezjalnego, w: Jesteśmy jego dłużnikami. Wspomnienia o Księdzu Wawrzyńcu Bo-
chenku SDS (1915-1996), zebrał i opr. A. Kiełbasa, red. B. Giemza, Kraków 2011, s. 281.
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na chwilę spocząć”25. Po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-
1966) ks. Kiełbasa powrócił w 1966 roku do imienia chrzestnego Antoni26.

Pod koniec września 1964 roku ks. Antoni Kiełbasa zamieszkał w konwik-
cie księży studentów w Lublinie i podjął studia specjalistyczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim z zakresu historii Kościoła. Jego profesorami byli 
wybitni uczeni: bp Marian Rechowicz, ks. Mieczysław Żywczyński, ks. Bole-
sław Kumor, ks. Stanisław Librowski, ks. Jan Szymusiak, ks. Antoni Liedke, 
ks. Stanisław Kamiński, o. Romuald Gustaw, bp Walenty Wójcik, ks. Jerzy 
Wolnik, ks. Władysław Smoleń, ks. Józef Majka, ks. Bogusław Waczyński27. 
W 1966 roku uzyskał licencjat z historii Kościoła28, a 24 czerwca 1968 roku 
otrzymał tytuł magistra historii Kościoła na podstawie pracy pod tytułem 
Początki salwatorianów na ziemiach polskich (1900-1908) napisanej pod kie-
runkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego29. Została ona bardzo dobrze 
oceniona30. Podczas kwerendy naukowej dużej pomocy udzielała mu jego 
druga mama Johanna. Pomagała mu w odczytywaniu dokumentów pisanych 
gotykiem w języku niemieckim31.

W 1967 roku zamieszkał w domu zakonnym w Nałęczowie; w tym mieście 
łączył pracę naukową z działalnością duszpasterską32. Głosił Słowo Boże, prze-
prowadzał rekolekcje w licznych parafiach33. W latach 1968-1970 uczęszczał na 
seminarium naukowe prowadzone przez ks. prof. Mieczysława Żywczyńskie-
go. 8 marca 1969 roku został korespondentem Polskiej Prowincji Salwatoria-
nów przy Biurze Prasowym Episkopatu Polski34. Częstym gościem w domu 
salwatorianów w Nałęczowie był metropolita krakowski kard. prof. dr hab. 
Karol Józef Hubert Wojtyła, mistrz i przyjaciel ks. prof. dr. hab. Tadeusza 
Stycznia35. Służył pomocą duszpasterską siostrom salwatoriankom (Kongre-
gacja Sióstr Boskiego Zbawiciela) i siostrom betankom (Zgromadzenie Sióstr 

25 Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848-1918), Dziennik 
Duchowy 1875-1918, Kraków 2008, s. 263.

26 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 130.
27 Tamże, s. 127-128.
28 Tamże, s. 129.
29 Tamże, s. 129-130.
30 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
31 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 129.
32 Tamże, s. 130.
33 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 1.
34 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 133.
35 Tamże, s. 134-135.
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Rodziny Betańskiej). Wygłaszał do nich referaty o historii salwatorianów oraz 
o o. Franciszku Jordanie36.

W 1970 roku wyjechał do Rzymu celem zebrania materiałów źródłowych 
do pracy o historii zgromadzenia salwatorianów oraz uzupełnienia studiów 
z zakresu historii Kościoła. Owocem jego badań naukowych w Rzymie jest 
źródłowa książka pod tytułem Salwatorianie na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych (Rzym 1970) oraz praca pod tytułem Gesellschaft des Göttlichen Heilan-
des – Polnische Provinz (Passau 1970). W czasie pobytu w Rzymie skopiował 
wielką ilość źródeł i różnymi sposobami przesłał je do kraju. W czasie pobytu 
w Wiecznym Mieście udzielał fachowej pomocy rodakom z kraju37.

Jesienią 1972 roku powrócił do kraju i zamieszkał w klasztorze Salwatoria-
nów w Trzebnicy. Mieszkał w tym mieście św. Jadwigi Śląskiej aż do dnia zgo-
nu 15 lipca 2010 roku. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na pisanie książek 
i artykułów. Opublikował 58 książek i 623 artykuły38.

W 1972 roku został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Bagnie39. W 1975 roku zorganizował obchody jubileuszowe 75-lecia Sal-
watorianów40. W 1983 roku opublikował pracę pod tytułem Święta Jadwiga 
Patronką dnia wyboru Jana Pawła II; była ona dwukrotnie wznawiana41. Dużo 
czasu poświęcał prowadzeniu rekolekcji i misji w parafiach. Był bardzo ko-
munikatywnym kaznodzieją, dlatego wierni słuchali jego kazań z zapartym 
tchem. Często poruszał w nich problematykę związaną ze św. Jadwigą Śląską. 
Często też występował w tym czasie w radiu i telewizji. Bardzo często udzielał 
się w bazylice trzebnickiej. Służył ofiarnie pielgrzymom tak z kraju, jak i zza 
granicy. Był zawsze dostępny dla ludzi. Wygłaszał dla nich konferencje religij-
ne. Co roku organizował uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej 
w październiku.

W 1989 roku odbył podróż naukową do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Przywiózł do Trzebnicy z tego kraju kopie licznych dokumentów42.

2 XII 1992 roku otrzymał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wro-
cławiu tytuł doktora teologii na podstawie pracy poświęconej założycielowi 
salwatorianów i salwatorianek oraz kształtowania się i realizacji idei nowego 

36 Tamże, s. 133-134.
37 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
38 Tamże, s. 20-21.
39 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
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zgromadzenia w Kościele43. Spotkała się ona z wysoką oceną recenzentów: 
ks. profesora K. Doli i prof. J. Pietrzaka ze względu na jej odkrywczy charak-
ter. Ks. prof. Kazimierz Dola w swej recenzji napisał: „nieczęsto się zdarza, 
aby recenzując pracę doktorską, można było mówić już o dorobku nauko-
wym Kandydata... Natomiast autor prezentowanej pracy ma już wyrobione 
nazwisko i znany jest w kręgu pracowników naukowych w dziedzinie historii 
Kościoła... Jest też kandydat dobrym znawcą zagadnień związanych ze św. Ja-
dwigą Śląską. Wygłosił kilka referatów na spotkaniach sekcji historii Kościoła 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Trzeba więc powiedzieć, że przewód 
doktorski jest akademickim dopełnieniem pierwszego etapu bogatego już 
i znaczącego dorobku”44. Drugi recenzent prof. J. Pietrzak z Uniwersytetu 
Wrocławskiego napisał, że praca doktorska ks. Antoniego Kiełbasy „wypełnia 
poważną lukę w historii zgromadzenia zakonu salwatorianów”45.

W  październiku 1993 roku został adiunktem przy katedrze Historii 
Kościoła w Czasach Nowożytnych46. Na prośbę ordynariusza legnickiego 
bp. dr. Tadeusza Rybaka prowadził przez krótki okres wykłady z historii Ko-
ścioła w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy47.

3 grudnia 1998 roku odbył się na Papieskim Wydziale Teologicznym jego 
przewód habilitacyjny na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pod tytu-
łem Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, wydanej w 1998 roku (t. 1 
ss. 350, t. 2 dokumentacja ss. 442). Recenzentami jego dorobku naukowego 
oraz pracy habilitacyjnej byli: ks. prof. Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski), 
ks. prof. Ludwik Królik (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) oraz ks. 
prof. Józef Swastek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu). W swej roz-
prawie habilitacyjnej przedstawił rekrutację do zgromadzenia salwatorianów 
z ziem polskich do czasu założenia pierwszego domu zakonnego na ziemiach 
polskich48. Przy jej pisaniu przestudiował ponad 3000 teczek personalnych 

43 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001. Pracownicy naukowo-dydak-
tyczni; wykaz prac dyplomowych, sympozja, działalność wydawnicza, red. I. Dec, Wrocław 
2000, s. 98; J. Swastek, Przedmowa do książki A. Kiełbasy, Ksiądz Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Salwatorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 
1994, s. 10-11.

44 A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Sal-
watorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994, s. 12.

45 Tamże.
46 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
47 Tamże.
48 Tamże.
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w archiwum generalnym w Rzymie. Po uzyskaniu tytułu samodzielnego pra-
cownika naukowego był częstym prelegentem na sympozjach naukowych 
w kraju i za granicą49. W 2001 roku otrzymał nominację na profesora nad-
zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego50. Łączyła go serdeczna 
przyjaźń z arcybiskupem Kolonii kard. Joachimem Meisnerem, urodzonym 
we Wrocławiu-Leśnicy.

Za propagowanie kultu św. Jadwigi Śląskiej oraz za działalność na rzecz 
pojednania polsko-niemieckiego prezydent Niemiec dr Roman Herzog przy-
znał mu 11 maja 1998 roku niemiecki Krzyż zasługi (Das Verdienstkreuz am 
Bande)51. Za znaczący wkład w dziedzinie historii Kościoła na Śląsku otrzymał 
w 2003 roku nagrodę imienia Juliusza Ligonia nadaną mu przez Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Christiana” w Katowicach52. W 2005 roku ambasador Au-
strii w Polsce odznaczył go Krzyżem Honorowym53. W 2009 roku Prezydent 
Polski Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski54.

W 2007 roku ks. prof. Antoni Kiełbasa wystarał się w Rzymie o przyznanie 
trzebnickiej bazylice tytułu Międzynarodowego Sanktuarium55. Jako delegat 
uczestniczył w sześciu kapitułach generalnych salwatorianów (1975, 1981, 1987, 
1993, 1999, 2006). Od roku 1968 uczestniczył w charakterze superiora lub 
delegata w każdej kapitule prowincjalnej Polskiej Prowincji Salwatorianów. 
Dwukrotnie pełnił funkcję wikariusza prowincjalnego (1975-1978 i 1981-1985). 
W latach 1978-1981 pełnił funkcję konsultora. Przez kilka kadencji był prze-
łożonym lub zastępcą przełożonego wspólnoty salwatorianów w Trzebnicy. 
Zmarł jako superior salwatorianów w Trzebnicy56.

Za książki, artykuły naukowe oraz broszury naukowe poświęcone Trzebni-
cy oraz Obornikom Śląskim otrzymał tytuły: „Honorowego Obywatela Miasta 
Trzebnicy” i „Zasłużonego dla Gminy Trzebnica” (2008) oraz tytuł „Honoro-
wego Obywatela Miasta Oborniki Śląskie” (2010)57.

Na przyszłość miał wiele planów naukowych. Jego marzeniem było mię-
dzy innymi dokończenie obszernej biografii świątobliwego księdza dziekana 

49 Tamże.
50 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001, s. 98.
51 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
52 Tamże.
53 Tamże.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
57 Tamże, s. 3; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
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Wawrzyńca Bochenka. Otrzymał na to – jak napisał ks. dr Władysław Węglarz 
jego przyjaciel – „pozwolenie i błogosławieństwo przełożonych”58. Niestety 
nie zdążył zrealizować swych planów badawczych. „Wysłannik z niebios – jak 
napisał ks. dr Władysław Węglarz – był szybszy”59.

Ks. Antoni Kiełbasa przeszedł do historii jako charyzmatyczny czciciel 
św. Jadwigi Śląskiej. Przyczynił się przez słowo pisane i mówione do upo-
wszechnienia jej kultu, szczególnie w Trzebnicy i na Dolnym Śląsku. Należy 
tu nadmienić, iż w latach 1344-1742 dzień św. Jadwigi był świętem nakaza-
nym. Na prośbę króla polskiego Jana III Sobieskiego papież bł. Innocenty XI 
(1676-1689) wprowadził 17 września 1680 roku kult św. Jadwigi Śląskiej dla 
całego Kościoła powszechnego60. W 1943 roku kościół trzebnicki otrzymał 
tytuł bazyliki mniejszej61.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa ustalił, iż na świecie 296 kościołów i kaplic 
nosi patrocinium św. Jadwigi Śląskiej. W Polsce jest ona patronką 109 parafii, 
w Niemczech istnieje 52 miejsc jej kultu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej jest 35 miejsc jej kultu, w Czechach 10, w Brazylii 9, w Kanadzie 4, 
w Rosji 2, na Ukrainie 2 i jedno we Francji62. Św. Jadwiga Śląska jest patronką 
Europy, pojednania polsko-niemieckiego, budujących się kościołów, chrze-
ścijańskich rodzin oraz małżeństw, uchodźców, twórczej współpracy między 
narodami oraz założonego przez Sługę Bożego ks. prałata Roberta Spiskego 
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi63. Jest też patronką archidiecezji wrocław-
skiej, diecezji ostrawsko-opawskiej w Czechach oraz diecezji niemieckiej ze 
stolicą w Görlitz. Jej kult w Ameryce upowszechnili w XIX wieku Ślązacy, 
którzy w XIX wieku wyemigrowali ze Śląska Opolskiego64.

58 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
59 Tamże, s. 3.
60 Święta Jadwigo módl się za nami. Modlitwy wstawiennicze, litanie i nowenna do św. 

Jadwigi Śląskiej, Wrocław 2013, s. 11.
61 Tamże; W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, „Nowe 

Życie” 34(2017) nr 4(505), s. 9.
62 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, „Nowe Życie” 34(2017) nr 4(505), s. 17; 

Parafia św. Jadwigi w Trzebnicy, Kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej na świecie. 
Katalog, Trzebnica 2000.

63 J. Swastek, Zarys życia i duchowości Sługi Bożego księdza Roberta Spiskego, Założycie-
la Sióstr św. Jadwigi (Jadwiżanek), w: Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej. Zbiór 
studiów, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 82.

64 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, s. 16; tenże, Św. Jadwiga Śląska jako prze-
można Patronka, Trzebnica 2016. 
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Kult św. Jadwigi Śląskiej w Niemczech upowszechnili w dużym stopniu 
mieszkańcy Śląska, którzy po 1945 roku musieli opuścić rodzinne strony65. 
Święta Jadwiga Śląska łączy wszystkich wysiedlonych Ślązaków ze wszystkich 
miejscowości66. Ks. prof. Antoni Kiełbasa nazwał ją patronką pojednania 
polsko-niemieckiego67. Figura św. Jadwigi Śląskiej przy moście nad Odrą 
koło kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku jest symbolem pojednania 
między Polakami a Niemcami oraz ich owocnej współpracy. W dniu jej święta 
metropolita krakowski kard. Karol Józef Hubert Wojtyła został 16 paździer-
nika 1978 roku następcą św. Piotra w Rzymie i przyjął imię Jana Pawła II68.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa wraz z burmistrzem miasta Trzebnicy Markiem 
Długozimą nawiązał stosunki partnerskie z miastem Kitzingen, gdzie kształ-
ciła się św. Jadwiga69. Dnia 1 czerwca 2010 roku św. Jadwiga – za pontyfikatu 
papieża Benedykta XVI – została wskutek starań metropolity wrocławskiego 
abp. prof. dr. hab. Mariana Gołębiowskiego patronką Trzebnicy70.

Zasługi ks. prof. Antoniego Kiełbasy w rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy po 1945 roku przedstawił dokładnie wybitny historyk ks. dr Ire-
neusz Kiełbasa w artykule pt. Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w rozwój 
ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy po 1945 
roku71. Poniżej zamieszczam najważniejsze jego ustalenia w zakresie popula-
ryzacji kultu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ks. prof. Antoni Kiełbasa opu-
blikował 148 publikacji poświęconych św. Jadwidze Śląskiej, jej kultowi i za-
bytkom w Trzebnicy72. Na szczególną uwagę zasługuje jego praca pt. Święta 
Jadwiga Śląska jako wychowawczyni własnych dzieci i wnuków (Trzebnica 1999). 

65 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, s. 17; Pod opieką św. Jadwigi. O kul-
cie św. Jadwigi i  jej znaczeniu dla pojednania z kard. Joachimem Meisnerem emerytowa-
nym arcybiskupem Kolonii rozmawia ks. Grzegorz Sokołowski, „Nowe Życie” 34(2017) 
nr 4(505), s. 9.

66 Tamże.
67 W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, s. 9.
68 Święta Jadwigo módl się za nami, s. 11-12; B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta 

Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II, wyd. II i uzupełnione, Wrocław 
2017.

69 W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, s. 9.
70 Dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych 

z dnia 1 II 2010 r. zamieszczony w książce pt. Mała Ścieszka św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy, Trzebnica 2012, s. 7.

71 Artykuł ten ukazał się w pracy zbiorowej pt. Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe 
dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 111-124.

72 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 337.
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Zawarł w niej wykłady monograficzne o św. Jadwidze Śląskiej, które wygłosił 
do studentów i studentek Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
w roku akademickim 1993/1994.

Jej kult popularyzował jako przewodnik po bazylice trzebnickiej oraz autor 
artykułów zamieszczonych m.in. w takich czasopismach jak „Brzask”, „Gość 
Niedzielny”, „Niedziela”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Salwator”, 
„Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”73. Święta Jadwiga Śląska była jego 
wielką miłością74. W 1993 roku, ogłoszonym jako Jadwiżański Rok Jubile-
uszowy, opublikował broszurę pt. Bractwo św. Jadwigi. Poświęcił ją reaktywo-
wanemu przez metropolitę wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza, 
bractwu św. Jadwigi75. Kult św. Jadwigi Śląskiej promował w środkach społecz-
nego przekazu w kraju oraz w studiu Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego76. 
W 2002 roku wziął udział jako konsultant historyczny w produkcji filmu o św. 
Jadwidze oraz Trzebnicy; realizowała go telewizja w Monachium77. Jest on au-
torem – jak to ustalił ks. dr Ireneusz Kiełbasa – 22 publikacji książkowych, 180 
artykułów polskojęzycznych oraz 10 artykułów w językach obcych dotyczących 
św. Jadwigi Śląskiej, bazyliki trzebnickiej oraz miasta Trzebnicy78.

Wraz z ks. dziekanem Wawrzyńcem Bochenkiem zamówił w 1977 roku 
w Rzymie 28 tysięcy sztuk obrazków i widokówek z wyobrażeniem św. Jadwigi 
Śląskiej oraz zabytków w Trzebnicy. Zatroszczył się też o śpiewnik jadwiżański; 
ukazał się on w 2003 roku79. Ks. Kiełbasa jest autorem ilustrowanych prze-
wodników po bazylice trzebnickiej św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej, które 
ukazały się w językach polskim, niemieckim oraz angielskim80.

Był on wytrawnym organizatorem wielu zjazdów naukowych oraz sympo-
zjów związanych z Trzebnicą i kultem św. Jadwigi Śląskiej. Należał do komi-
tetu organizacyjnego sesji naukowej, która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 
1993 roku w Trzebnicy pod hasłem Święta Jadwiga a rola kobiety w Kościele 
dawniej i dziś. Organizatorami tego sympozjum był Klub Inteligencji Kato-

73 Tamże, s. 337-351.
74 Tamże, s. 351.
75 Tamże, s. 336.
76 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w rozwój ruchu pielgrzymko-

wego do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy po 1945 roku, w: Wkład św. Jadwigi 
Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 120.

77 Tamże.
78 Tamże, s. 121.
79 J. Sienkiewicz, Św. Jadwiga Śląska w modlitwach i pieśniach, Trzebnica 2003.
80 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów, s. 121.



187

lickiej we Wrocławiu, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu i Guardini 
Stiftung w Berlinie. W sympozjum wzięło udział około 40 przedstawicieli in-
stytucji i ośrodków działalności społeczno-charytatywnej w Polsce i w Niem-
czech. Wygłoszono w czasie jego trwania sześć prelekcji na temat roli kobiety 
w świetle życia i działalności św. Jadwigi Śląskiej. Ks. Antoni Kiełbasa wygłosił 
wykład pod tytułem Społeczna rola kobiety w czasach św. Jadwigi. Sympozjum 
to zakończyło się uroczystą Mszą św. w trzebnickim Lesie Bukowym w koście-
le pod wezwaniem Czternastu Świętych Wspomożycieli. Kazanie w czasie tej 
Mszy św. wygłosił ks. A. Kiełbasa. Wyraził w nim życzenie, aby sympozjum 
to przyczyniło się do dalszej owocnej współpracy między narodem polskim 
i niemieckim81.

Był on też członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowego sym-
pozjum, które odbyło się w dniach 21-13 września 1993 roku we Wrocławiu oraz 
w Trzebnicy pod hasłem Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Organiza-
torami sympozjum były Uniwersytet Wrocławski i Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu82. Sesje naukowe tego sympozjum odbyły się na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu (21 września 1993), na Uniwersytecie Wroc-
ławskim (Aula Leopoldina w dniu 22 września 1993) oraz w Trzebnicy (23 wrześ-
nia 1993)83. Ks. prof. Antoni Kiełbasa był organizatorem Międzynarodowej 
Konferencji Cystersologów w Trzebnicy. Konferencja ta odbyła się z okazji 800 
rocznicy założenia opactwa cysterskiego w Trzebnicy, w dniach 18-21 września 
2002 roku. Odbyła się pod hasłem Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich 
i dawnej Rzeczypospolitej w 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy84.

Ks. Kiełbasie zawdzięczamy Dużą i Małą Ścieżkę św. Jadwigi Śląskiej85. 
Duża Ścieżka oznaczona kamieniami znajduje się na terenie i obrzeżach mia-
sta Trzebnicy. Siedem kamieni Dużej Ścieżki przypomina wiernym cnoty św. 

81 A. Kiełbasa, Jadwiżański Rok Jubileuszowy w archidiecezji wrocławskiej z okazji 
750-lecia śmierci patronki Śląska, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum 
Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 
1993, red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 475-476.

82 I Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska”. Dokumentacja, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993, red. 
M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 466-468.

83 Tamże, s. 467-468.
84 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów, s. 122.
85 Przewodnik po dużej ścieżce św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, red. A. Kiełbasa, 

Trzebnica 2007; Mała ścieżka św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, red. B. Kołodziejczykowa, 
L. Gągało, Trzebnica 2012, s. 42.
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Jadwigi Śląskiej a mianowicie jej wiarę, nadzieję, miłosierdzie, sprawiedli-
wość, skromność, prostotę, męstwo i roztropność86. Mała Ścieżka św. Jadwigi 
Śląskiej przeznaczona jest dla tych, którzy poszukują skupienia i modlitwy. 
Ufundowało ją 15 ofiarodawców87. Obejmuje ona 15 stacji. Stacje te oznaczone 
są kamieniami, na których są hasła św. Jadwigi Śląskiej88. Stanowią one mo-
dlitewne przesłania dla pielgrzymów kontemplujących życie i duchowość św. 
Jadwigi Śląskiej89. Poniżej podajemy ich treść:

1 stacja – Pilnuj dróg Pana. Nie grzesz językiem.
2 stacja – Nie idź za twymi namiętnościami.
3 stacja – Służ bez szemrania słabszym w duchu miłości i pokory.
4 stacja – Pełnij wolę Tego, który cię posłał.
5 stacja – Powierz Panu drogę swoją i zaufaj Mu.
6 stacja – Niech Twoje serce nie pyszni się i oczy nie patrzą wyniośle.
7 stacja – O chorych troszcz się i służ im jak Chrystusowi.
8 stacja – Siedmiokroć na dzień głoś chwałę Pana.
9 stacja – Nie posiadaj żadnej rzeczy na własność i nie nazywaj niczego swoim.
10 stacja – Po kłótni pojednaj się przed zachodem słońca.
11 stacja – Pracuj i módl się – bezczynność jest wrogiem duszy.
12 stacja – Ofiaruj Panu wyrzeczenia w duchu radości i pokory.
13 stacja – W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
14 stacja – Każdy czas jest odpowiedni, by szukać Boga.
15 stacja – W błogosławieniu Pana należy wyprzedzać słowa90.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa przeszedł do historii Polski nie tylko jako wielki 
uczony, ale także jako niestrudzony i utalentowany propagator kultu św. Ja-
dwigi Śląskiej przez słowo mówione i pisane. Dobrze się stało, iż po latach 
bardzo pracowitego życia spoczął, podobnie jak ks. dziekan Wawrzyniec Bo-
chenek, obok relikwii św. Jadwigi Śląskiej, patronki przyjaźni i współpracy 
narodu polskiego z narodem niemieckim. Ich życie stanowi odbicie heroicz-
ności cnót św. Jadwigi Śląskiej, szczególnie miłości Boga i bliźniego. Należy się 
modlić o wszczęcie ich procesu beatyfikacyjnego oraz kanonizacyjnego. Godni 
są chwały ołtarzy!

86 Tamże, s. 5.
87 Wykaz ofiarodawców znajduje się w opracowaniu pt. Mała ścieżka św. Jadwigi 

Śląskiej, s. 43.
88 Tamże, s. 50.
89 Tamże, s. 5.
90 Tamże, s. 13-41.
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REV. PROFESSOR ANTONI KIEŁBASA SDS (1938-2010)  
AS AN OUTSTANDING HISTORIAN OF THE SILESIAN CHURCH  

AND A CHARISMATIC PROPAGATOR OF ST. HEDWIG  
OF SILESIA’S WORSHIP

Summary

Rev. Antoni Kiełbasa, a Salvatorian, was a historian from Upper Silesia. In his re-
search he took up the issues related to the person of Rev. Francis Jordan, the founder 
of Salvatorians and to the history of the congregation, especially on Polish lands. 
He was also a great promoter of St. Hedwig of Silesia’s worship. He devoted a lot of 
academic publications to this saint. He popularized her spiritual legacy both in his 
teaching and in his pastoral work in the sanctuary of Trzebnica. He was widely ap-
preciated for his wide range of religious and social activity, in the form of state and 
Church awards.
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