
Tożsamość ubogacona 

różnorodnością



Ks. dr Walerian Bugel, adiunkt przy Katerze Teologii Liturgicznej 

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu nie nosi koloratki...



...a kawę słodzi dwiema łyżeczkami





Hana Šlechtová, socjolog



Rodzina Bugelów pochodziła z Rychwałdu. (Fragment niemieckich 

dokumentów wojennych tzw. Ahnenpass). Rodzina ze strony dziadka...



… i babci, z domu Luksza



Oswald Bugel, ojciec ks. Waleriana, był wybitnym śpiewakiem operowym  



Władze komunistyczne nie pozwoliły

Oswaldowi Bugelowi na dokończenie

studiów teologicznych. W 1950 r. jako

kleryk został powołany do Wojskowych

Batalionów Pracy, skąd z przyczyn

zdrowotnych został zwolniony. Rozpoczął

prywatne studia wokalistyczne u znanego

czeskiego pedagoga prof. Rudolfa Vaška

w Ostrawie.



Oswald Bugel swój barytonowy głos

przekwalifikował na głos tenora

dramatycznego. Śpiewał w Państwowych

Operach w Halle/Saale i Magdeburgu w

byłej NRD, a także w Słowackim Teatrze

Narodowym w Bratysławie, w Teatrze

Państwowym w Koszycach, w Teatrze

Narodowm w Pradze, w Teatrze Wielkim

w Lipsku oraz w teatrach w Ostrawie,

Bytomiu, Wrocławiu czy Katowicach.











Dom rodzinny w Żukowie Górnym 



W wieku 42 lat Oswald Bugel ożenił się z PhMr. Jolaną Rimárovą 

ze wschodniej Słowacji, wyznania grekokatolickiego



W 26 lipca 1968 r. urodził im się syn Walerian



Walerian z rodzicami w Koszycach



Z mamą  i babcią Walerią w Żukowie Górnym



Dzieciństwo ks. Walerian spędzał w Koszycach, Halle/Saale 

i Żukowie, gdzie  zaczął chodzić do polskiej szkoły



Z kogutami i psem



Na samochodzie taty marki Simca



Z mamą



Rodzina w komplecie



„Zapach krat”– w mieszkaniu w byłej NRD – Halle/Saale



Ks. Walerian grał na skrzypcach i na fortepianie



Pierwsza komunia św. – z księdzem Antonim Cienciałą 



Z przedstawienia „Orfeusz w piekle” K. I. Gałczyńskiego, wystawianego 

w Polskim Gimnazjum w Teatrze Cieszyńskim (pierwszy z prawej)



W roli Kupida – „Orfeusz w piekle”,  K. I. Gałczyński



W 1991 r. Walerian Bugel ukończył studia teologiczne na 

Uniwersytecie im. Františka Palackiego w Ołomuńcu



Z ojcem po otrzymaniu dyplomu magistra 



Po promocji w Pałacu Arcybiskupim w Ołomuńcu



Arcybiskup František Vaňák podczas udzielania mu święceń diakońskich 



Oswald Bugel w 1970 r. ukończył

przerwane studia teologiczne. Po

śmierci żony (26 VIII 1989), matki

Waleriana, w 1989 r. mógł ubiegać

się o przyjęcie święceń kapłańskich.

Został wyświęcony w 1990 r.



Na pogrzebie mamy w Koszycach, wschodnia Słowacja, 1989 r.



W 1993 r. ks. Walerian otrzymał święcenia kapłańskie



Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie



Wielkim autorytetem był tu prof. Wacław Hryniewicz, 

ekspert w dziedzinie teologii prawosławnej



Ks. Walerian  może sprawować nabożeństwa zarówno 

w obrządku rzymskokatolickim, jak i grekokatolickim



Ksiądz Walerian ma bogaty dorobek naukowy.

Jest autorem kilku monografii, słowników,

podręczników popularyzatorskich, kilkudziesięciu

artykułów naukowych, tłumaczeń tekstów

teologicznych, programów radiowych…



Praca doktorska ks.  Waleriana Bugela 











Uczestniczy w licznych międzynarodowych konferencjach

naukowych (Odessa 2004 r.)



Był (2002-2008) członkiem Senatu Akademickiego 

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu 



Z ojcem ks. Oswaldem w kościele w Trzanowicach



Boże Ciało w drewnianym kościółku w Gutach



Razem z ojcem podróżowali po wielu krajach 

świata (na zdjęciu w Tunezji) 



W Maroku



W Meksyku



W Brazylii



W Nowym Jorku



W amazońskiej dżungli



Na pogrzebie ojca, ks. Oswalda Bugela 3 IX 2011 r.



Przy grobie rodzinnym w Żukowie Górnym



Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk 

Cieszyński - Těšínské Slezsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského

fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) prostřednictvím

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

„Przekraczamy granice”

„Překračujeme hranice”


