
Tam, gdzie nikt nie umierał 

 

Inność zawsze była w podziwiana, choć nigdy nie była pożądana. Motto, które spokojnie mogłoby 

towarzyszyć opowieści o każdej z opisywanych tu miejscowości i społeczności, zakotwiczyło się 

ostatecznie we wstępie do historii o osadzie Gnadenfeld, obecnie znanej jako Pawłowiczki. 

Oczywiście znów można by zacząć od pewnych poznawczo-reportażowych fraz z katalogu „top  

10 najlepszych spostrzeżeń młodego reportażysty“: że na pierwszy rzut oka wygląda jak sąsiednie 

wsie i trzeba się dobrze przyjrzeć, by zobaczyć różnice, że stare domy pamiętają, lecz nie 

opowiadają historii, że najstarsi mieszkańcy wyglądają, jakby cząstka historii zamknęła się w ich 

sercach i wyryła na ich twarzach i tak dalej. Ale nie, tym razem musi paść stwierdzenie o inności. 

Bo społeczność, która stworzyła Gnadenfeld, nie różniła się jedynie od swych sąsiadów. 

Społeczność założycieli Gnadenfeldu różniła się od wszystkich, których w tych rejonach spotkać 

możemy i kiedykolwiek spotkać mogliśmy. 

 

(…) 

 

Początki wspólnoty braci morawskich, wbrew dość jednoznacznej nazwie, związane są nie  

z Morawami, lecz Górnymi Łużycami, znajdującymi się od średniowiecza w granicach Saksonii. 

Tam, pomiędzy Nysą Łużycką i Górną Sprewą, w II połowie XVII wieku schronienia zaczęły szukać 

coraz liczniejsze rodziny protestanckich uciekinierów z Czech i Moraw, a także ich konfratrów 

emigrujących z teoretycznie tolerancyjnych, ale praktycznie nieprzychylnych im ziem 

Rzeczpospolitej. W krótkim czasie na niewielkim skrawku Łużyc obok siebie mieszkali potomkowie 

husytów, anabaptystów, braci czeskich i braci polskich. 

W latach 1722-1727 coraz bliżej ze sobą powiązani łużyccy protestanci założyli wspólną osadę  

o nazwie Herrnhut, co tłumaczyć należy jako Straż Pańska lub Pańska Opieka. Opiekunem osady, 

a jednocześnie postacią najbardziej zaangażowaną w utworzenie specyficznej, herrnhuckiej szkoły 

liturgicznej był hrabia Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, od 1737 roku pełniący posługę pierwszego 

biskupa braci morawskich. 

 

(…) 

 

Społeczność Herrnhutów, ze względu na swą doktrynę, podejmowane akcje misyjne, ale także – 

nazwijmy to – internacjonalną genezę, od początku cieszyła się zaufaniem wielu protestanckich 

uczonych, ale też właścicieli ziemskich i szlachty, której przedstawiciele szybko stawali się 

patronami zboru, zapraszając na swe ziemie herrnhuckich ewangelizatorów czy wręcz osadników. 

Jednym z nich był Christian Seydlitz, blisko związany z pruskim rodem zasłużonej dla Fryderyka 

Wielkiego generalicji. Dla historii einzige und besondere Gnadendorf postać von Seydlitza jest 

dobrodziejem na równi z pruskim władcą. 

W 1766 roku na prośbę Christiana von Seydlitza jego ojciec, Ernst von Seydlitz, zakupił od Jana 

Surmy dobra w południowej części dawnego księstwa kozielskiego na Górnym Śląsku, wraz  

z wsiami Pawłowiczki i Ucieszków. Ze względu na dość żyzną glebę (charakterystyczną dla całego 

Płaskowyżu Głubczyckiego, na którego krańcu leżą Pawłowiczki), a także sąsiedztwo rzeki Olchy, 

warunki dla rozwoju rolnictwa były tu doskonałe, co dobrze rokowało planowanemu stworzeniu 

osady dla pochodzących z Herrnhut braci morawskich, której wydzielenie planowano  

w sąsiedztwie istniejącej już wsi. 

Pierwsi hernhuci przybyli jednak nie z Łużyc, lecz z niedalekiej okolicy. W dobrach von Seydlitza  

w 1767 roku osiedlili się przybysze z Rozumic i Ściborzyc, którzy – na skutek konfliktu  

z miejscowymi ewangelikami – nie widząc szans na budowę swego domu modlitwy w Rozumicach, 

poszukiwali nowych ziem i nowego opiekuna. W ten sposób, we włościach von Seydlitza, pojawili 

się pierwsi herrnhuci. Co ciekawe, zachowały się informacje o głowach rodzin, które wówczas 



przybyły – byli to bracia Mathias i Franz Vogel z Rozumic oraz Georg Kremsej i Onrej Wekowsky 

ze Ściborzyc. Dopiero kilka lat później dotarły tu pierwsze rodziny z Herrnhut, umożliwiając 

podjęcie dzieła budowy osady (w pierwszych latach bracia morawscy mieszkali w zabudowaniach 

nieistniejącego już starego dworu w Pawłowiczkach). Dopiero w 1777 właściciel na południe od 

wsi, przy pamiętającej jeszcze czasy średniowiecznych kupców drodze z Głubczyc do Koźla, 

wydzielił około 3-hektarowy obszar, na którym powstać miała przyszła osada. W 1779 roku król 

Pruski Fryderyk Wielki wydał zgodę na utworzenie osady przeznaczonej dla herrnhuckich 

kolonistów. Powstała ona w sąsiedztwie trzech istniejących już wsi – Pawłowiczek, Rzeczycy  

i Warmuntowic. 

Budowa, w której uczestniczyło ponad 50 przybyłych na Górny Śląsk rodzin, przebiegała w sposób 

bardzo podobny do innych ewangelickich osad tworzonych w ramach tzw. Kolonizacji 

fryderycjańskiej. Na wydzielonym terenie rozpoczynano od określenia punktu centralnego, 

przeznaczonego na stworzenie reprezentacyjnego placu z przyległym do niego domem modlitwy  

i innymi obiektami użyteczności publicznej. Nieco inaczej wyglądało zaplanowanie wiejskich 

uliczek i domostw, które rozmieszczone były – nie jak w przypadku innych, ewangelickich wsi – 

wzdłuż głównej drogi, lecz rozplanowane były na planie krzyża. W miejscu przecięcia obu ramion, 

wyznaczony był wspomniany plac. Układ ten był kopią układu Herrnhut – osady-matki. 

Pracami urbanistycznymi i budowlanymi kierował Paul Layritz, który miał również za zadanie 

konsultowanie wszystkich ustaleń ze zborem w Herrnhut. Nowa osada otrzymała nazwę 

Gnadelfeld, co można tłumaczyć jako „pole łaski bożej“. Wiadomo, że nazwa również była ustalana 

w Herrnhut i – można rzec z lekkim przekąsem – nie była zbyt oryginalna. W ramach kolonizacji 

herrnhuckiej na samym tylko Dolnym Śląsku powstały bowiem nieco wcześniej osady Gnadenberg 

(obecnie Godnów) czy Gnadenfrei (Piława Górna). Co ciekawe, pochodzący z obu tych wsi bracia 

uczestniczyli w procesie budowy gnadenfeldzkich zagród, a kilka rodzin przeniosło się tu na stałe 

właśnie ze wspomnianych, dolnośląskich wsi. 

 

(…) 

 

W Gnadenfeldzie wszyscy byli braćmi i siostrami. Oczywiście nie w sensie ścisłym, lecz w sensie 

wspólnoty, którą tworzyli. Nazewnictwo takie, które spotkać można było w osadach arian lub braci 

czeskich, zawsze jednak dotyczyło jedynie braci, a więc męskich członków wspólnoty. Tymczasem 

w Gnadenfeldzie wraz z nimi żyły siostry, równie ważne w społeczności lokalnej i równe 

mężczyznom – tak jak wszyscy są równi Bogu. Takie podejście, wraz z towarzyszącym mu 

katalogiem zwyczajów, od zawsze budziło zdziwienie wszystkich, niezależnie od pochodzenia  

czy wyznania. Było to jedyna tego rodzaju wieś, jedyna taka społeczność na Górnym Śląsku, 

absolutnie wyjątkowa. 

 

(…) 


