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Ks. prof. dr hab. Tadeusz FITYCH          

stan:  Kudowa Zdrój VIII 2020 

Publikacje w miesięczniku “ZK” 
(Regionalny miesięcznik transgraniczny - http://ziemiaklodzka.com/ ) 

 

W dekadzie 2009-2020, układ chronologiczny 

 
2020:  

- Szensztackie kapliczki, ołtarze i obrazy MTA na ziemi kłodzkiej [Słupiec], „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 300-3001/czerwiec-lipiec, s. 23-34. 
2019:  

- Przyjaciel i proboszcz ks. Gerharda Hirschfeldera – ks. Adolf Langer  (część – II), „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 298-299/listopad-grudzień s. 19-27. 
- Przyjaciel i proboszcz ks. Gerharda Hirschfeldera – ks. Adolf Langer  (część – I), „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 96-297/wrzesień-październik, s. 19-24. 

 - NOWOŚĆ!  E-KSIĄŻKA NA STRAŻY SACRUM I KULTURY ZIEMI KŁODZKIEJ, „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 294-295/lipiec-sierpień 2019, s. 33-37. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder - świadectwa współwięźniów z KL Dachau, „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 294-295/lipiec-sierpień 2019, s. 25-32. 

- Strażnik Pamięci o Herosach Ducha i kulturze ziemi kłodzkiej, Rozmowa T. Bazała z ks. prał. prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem, „Ziemia Kłodzka”  (2019) 

nr 292-293/maj-czerwiec, s. 22-25. 

 

2018:  

- Wybitna kudowska pisarka Anna Bernard a ks. Gerhard Hirschfelder, „ZK” (2018) nr 290-291, s. 14-20. 

- Kudowska pisarka Anna Bernard – twórczość poetycka i pamięć przyjaciół,  „ZK” (2018) nr 288-289, s. 12-17. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder i szensztaccy herosi wiary w KL Dachau, „ZK” (2018) nr 286-287, s. 11-14. 

 - Ks. Gerhard Hirschfelder – pastoralna odwaga, mądrość i radość, „ZK” (2018) nr 285, s. 28-32. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder i krąg księży szensztackich w KL Dachau [cz.2], “ZK”(2018) nr 284, s. 8-13. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder i krąg księży szensztackich w KL Dachau [cz.1], “ZK”(2018) nr 282-283, s. 14-21. 

  

2017: 

 - Więzień nazizmu – ks. Gerhard Hirschfelder i Boże Narodzenie, “ZK”(2017) nr 280-281, s. 6-13. 

 - 75. rocznica śmierci ks. Gerharda Hirschfeldera i Edyty Stein, “ZK” (2017)nr 2778-279, s. 12 -21. 

- Kapłańskie kwiaty na Golgocie Zachodu. KL Dachau – świat bez Boga i niemiecka fabryka śmierci – wywiad z dr Anną Jagodzińską historykiem IPN, “ZK” 

(2017)nr 276-277, s. 8-14. 

- Krypto duszpasterstwo ks. Gerharda Hirschfeldera – młodzieżowa  wycieczka na zamek Homole, “ZK” (2017) nr 275, s. 20-30. 

- Cześć i honor żołnierzom i księżom niezłomnym, “ZK” (2017) nr 274, s. 26- 32. 

- Osiem lat służby dla jedności wieczernika Europy, “ZK” (2017) kwiecień nr 273, s. 12-17. 

 - Ks. Gerhard Hirschfelder w oczach dziewcząt z Pstrążnej I Czermnej, “ZK” (2017) nr 273, 24-27. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder w oczach  dwóch  wychowanek z Czermnej, “ZK” (2017) nr 270 -272, s. 6-7. 

 - Wystawa „Boże Młyny”  potrzebuje nowego mecenasa i właściciela, “ZK” (2017) nr 270 -272, s. 30-34. 

 

2016:  

- Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej - Pionierskie i mistrzowskie dzieło ks. Tomaschka,  “ZK” (2016) nr  268-269, s. 14-20. 

- Nowa książka ks. prof. Tadeusza Fitycha o bł. ks. Gerhardzie Hirschfelderze,  “ZK” (2016) nr 266-267, s. 11-16. 

 - NOWOŚĆ!  E-KSIĄŻKA „LIST  BOGA” BŁ.  Ks.  Gerhard  Hirschfelder,  “ZK” (2016), nr 264-25, s. 36-38. 

- (wywiad), Čechy: Rokole – mariánské poutní místo a schönstattská „kovárna” nových lidí, „ZK” (2016) nr 264-265, s. 42-45. 

- Czermna  1939: ks. Gerhard Hirschfelder i kapłańska „zmiana warty”,  “ZK” (2016), nr 263, s. 12-15;  

 - j.w. [cz.2] oraz nr 264, s. 22-27. 

 - Kryzys cywilizacyjny w Europie,  “ZK” (2016) nr 262, s. 16-19. 

-  Život  Blahoslaveného Kněze Gerharda Hirschfeldera  (1907 – 1942), “ZK” (2016), nr 261, s. 30-33. 

 -  Ks. Gerhard Hirschfelder Prezes Rodziny Kolpinga w Czermnej, “ZK” (2016)  nr 261, s. 22-29. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder a  Rodzina Kolpinga, “ZK” (2016)  nr 260, s. 17-22. 

 - Puls świętości ks. Gerharda Hirschfeldera  w świetle relacji przedstawicieli „czeskiego zakątka” [cz. 2], “Ziemia  Kłodzka” (2016) nr 258-259, s. 

32-37. 

 

2015: 

- Puls świętości ks. Gerharda Hirschfeldera w świetle relacji przedstawicieli „czeskiego zakątka” [cz. 1], “ZK” (2015)  nr 256-257, s. 16-20. 

- Bł. ks. Gerhard Hirschfelder - „List Boga” do nas adresowany, “ZK” (2015)  nr 254-255, s. 10-16. 

 - Bł. ks. Gerhard Hirschfelder i pokłosie bystrzyckiego duszpasterstwa, “ZK” (2015 nr 252-253, s. 12-19. 

 - Bł. ks. Gerhard Hirschfelder zrealizowany człowiek trudnych czasów, “ZK” (2015) nr 251, s. 12-17. 

- Bł. ks. Gerhard Hirschfelder i Wielcy Dziekani Kłodzcy (1901-1962),“ZK” (2015) nr 249, s. 24-29. 

 - Przygotowując vademecum szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, “ZK” (2015) nr 248, s. 17-22. 

- Aktualność nawiedzania betlejemskich szopek, “ZK” (2015) styczeń – luty nr 246-247, s. 12-18.      
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2014:  

 - Ratujmy  i  do głębi  przeżywajmy   Boże Narodzenie, “ZK” (2014) nr 244-245, s. 12-18. 

- Krzyże ziemi kłodzkiej  – skarb odrzucony?, “ZK” (2014) nr 242-243, s. 24-30. 

- Kluczowe decyzje Marii Hirschfelder samotnej matki wybitnego kapłana Ziemi Kłodzkiej, “ZK” (2014) nr 241, s. 24-30. 

- Ks. Gerharda Hirschfeldera identyfikacje ze św. Gerhardem Majellą, “ZK” (2014) nr 240, s. 20-27. 

- Czeskie pielgrzymowanie do Wambierzyc, “ZK” (2014) nr 23, s. 10-16. 

 - Ślązacy  Jana  Pawła  II wyniesieni  do chwały  ołtarzy, “ZK” (2014) nr 238, s. 16-19. 

- Przed  kanonizacją  wszech  czasów, “ZK” (2014) nr 237 (kwiecień) s. 26-31. 

- Ks. Gerhard Hirschfelder  wybitny przedstawiciel duchowieństwa Ziemi Kłodzkiej, “ZK” (2014)  nr 236, s. 27-30. 

- Dzwonnice  i  kapliczki  przydrożne  ziemi  kłodzkiej pod lupą badaczy bydgoskiego uniwersytetu (Z doktorem  Gerardem Guźlakiem – kulturoznawcą i 

kampanologiem  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozmawia ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych),  “ZK” (2014)  nr 234-235, s. 4-7. 

 

2013:  

- Mariazell – „austriacka Jasna Góra”  i  jej  bożonarodzeniowe szopki, “ZK” (2013) nr 233, s.  6—11. 

 - Pionierski szlak kapliczek przydrożnych w Szalejowie Dolnym, “ZK” (2013)  l nr 232, s. 32-35. 

- 330 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, “ZK” (2013)  nr 231, s. 26-30. 

- Odkrywanie małej architektury sakralnej na podkarpaciu (Z ks. prof. dr hab. Stanisławem Nabywańcem z Uniwersytetu Rzeszowskiego 

rozmawia ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych), "ZK"(2013)  nr 229,  s. 24-27. 

 - Czeski fenomen budowania i prezentowania szopek bożonarodzeniowych (Trutnow – wystawy szopek z okresu 2001-2012) .),  “ZK” (2013) nr 228, s. 

15-19. 

- Radków i młodzi strażnicy sacrum (Pod Szczelińcem udokumentowano przydrożne krzyże i kapliczki XVII-XX w.),  “ZK” (2013) nr 227, s. 16-20. 

- Tradycje  szopkarstwa   a  ruchome  betlejemy  ziemi  kłodzkiej, “ZK” (2013) nr 225, s. 12-16. 

 - Aktualność i przyszłość pielgrzymek, “ZK” (2013) nr 223, s. 46-48. 

 

2012:  

-  250 Jahre sakraler Advent von Kaiserswalde , “ZK” (2012) nr 222, s. 10-13. 

 – Maryja a wysoka miara życia błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera, “ZK” (2012) październik nr 220, s. 18-21. 

– O odpoczynku, szlakach turystycznych i pielgrzymkowych – słów kilka, “ZK” (2012) nr 218, s. 22-27. 

 - 250  lat  sakralnego  adwentu  Lasówki (Refleksje przed 100-letnią rocznicą poświęcenia kościoła św. Antoniego w Lasówce k/Zieleńca),  “ZK” (2012) nr 

215, s. 35-38  

 - oraz   “ZK” (2012)  nr 216, s. 17-20. 

 - Brzozowie  i  jego  ludowe  opowiadania,  Brzozowie  i  jego  ludowe  opowiadania, „ZK” (2012, nr 214, s. 4-7.    

- Betlejem  po  Kudowsku, “ZK (2012) nr 213, s. 29-35. 

- Mała Ojczyzna - ZK i jej sanktuaria maryjne, “ZK” (2012) nr 212, s. 6-10. 

- „Boże Młyny wśród 20 wyróżnionych projektów z okazji 20-lecia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, “ZK” (2012)  nr  (211), s. 24-27. 

 

2011:  

 

 – Mistyka Anioła Ślązaka a religijna odnowa Śląska (cz.2), “ZK” (2011)  nr  (203), s. 10-12. 

– Mistyka Anioła Ślązaka a religijna odnowa Śląska (cz.1), “ZK” (2011)  nr 202, s. 26-28; 

– In Vereingung vor der Monografie über den Priester Gerhard Hirschfelder vorgelegt von. Prof. Dr. Hugo Goeke, “ZK” (2011)  nr (200-201), s. 14-15. 

 – Pochylając się nad monografią ks. Gerharda Hirschfeldera autorstwa ks. prof. Hugo Goeke, “ZK” (2011)  nr II-III (200-201), s. 12-13. 

 

2010:  

- Święta przestrzeń kudowskiej Zielonej Doliny - sakralny ogród maryjny z 1887 r., “ZK” (2010)  nr XII  (210), s. 14-17. 

- Kudowskie Nepomuceny, “ZK” (2010)  nr 199, s. 30-35. 

 - Austriacki etap wystawy Gottes Mühlen – Boże Młyny (Nordwald w kraju związkowym Dolna Austria), “ZK” (2010)  nr XII- (199), s. 19-22. 

 – Zamiast Podsumowania Obrad Sympozjalnych, “ZK” (2010)  nr XI - (198), s. 10-11. 

– Trzy szlaki wystawy fotografii „Boże Młyny” i jej kontekst kulturowy, “ZK” (2010)  nr X- (197), s. 8-9. 

- Kapliczka Świętego Jana Chrzciciela w Jakubowicach, “ZK” (2010)  nr 196, s. 12-15. 

-  Lebenslauf des selig gesprochenen Kaplans Gerhard Hischfelder – Kalendarium życia bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, “ZK” (2010), wrzesień, wydanie 

specjalne s. 5-7. 

- Kalendarium życia bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, w: Seliger – Błogosławiony Gerhard Hirschfelder, „ZK” [(2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 5-7 

(przekład na j niemiecki - I. Rogowska; na j. czeski - P. Neuman) 

 – „Der Spiegel und Seelenhimmel“ selig gesprochenen Priesters Gerhard Hischfelder –, “ZK” (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 21-23. 

– „Zwierciadło i niebo duszy” bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, “ZK” (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 24-26.  

- "Der Spiegel und Seelenhimmel" selig gesprochenen Priesters Gerhard Hirschfelder, "ZK" (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 21-23. 

– Geistiger Führer und  Befürworter des Glatze Landes, “ZK” (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 27-28. 

 – Duchowy przewodnik i orędownik Ziemi Kłodzkiej, “ZK” (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 29-30. 

- „Boże Młyny” mielą…  już po niemiecku (Pierwsze stacje kolejnej wersji wystawy na dolnośląskim szlaku), “ZK” (2010) nr 193, s. 18-20. 

– Gottes Mühlen. KZ Dachau – Reifeprozes des Priesters Gerhard Hirschfelder zur Heiligkeit, “ZK” (2010) nr 194, s. 18-22. 

– Duchowy przewodnik i orędownik Ziemi Kłodzkiej. Symbol wolności i odwagi, “ZK” (2010) nr 194, s. 17-18. 

  – Boże Młyny. KL Dachau – proces dojrzewania ks. Gerharda Hirschfeldera do świętości, “ZK” (2010) nr 192, s. 24-29. 

 – Specyfika, terminologia i przesłanie małej architektury sakralnej w Europie Środkowej, “ZK” (2010) nr 191, s. 32-35. 
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 - 250 dni wystawy “Boże Młyny”  księdza prof. Tadeusza Fitych (z ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeuszem Fitychem rozmawia Teresa Bazała), “ZK” (2010) nr 

190, s. 17-20. 

- Aktualność przesłania wystawy “Boże Młyny” nie tylko w obszarze języka niemieckiego, “ZK” (2010) nr 190, s. 16. 

– Bemerkungen zum Thema: Aktualität der Ausstellung „Gottes Mühlen im deutschsprachigen Gebiet, “ZK” (2010) nr 190, s. 31. 

 

2009:  

- Pierwsi Redemptoryści Dolnego Śląska – Bracia Franzowie z Kudowy- Czermnej, “ZK” (2009) nr 189, s. 18-19. 

- Pierwszy Redemptorysta Ziemi Kudowskiej i Dolnego Śląska, “ZK” (2009) nr 188, s. 14-15. 

  - Podróż apostolska Benedykta XVI do „serca Europy” (z ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeuszem Fitychem rozmawia Teresa Bazała) “ZK” (2009) nr 187, s. 

9-12. 

- 100-lecie kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kudowie-Słonem, ,“ZK” (2009) nr 186, s. 31-35. 

- Szlak Papieski [Kudowa Zdrój], “ZK” (2009) nr 185, s. 7. 

- Zwyczaje, obrzędy i postawy  związane z kapliczkami  i krzyżami przydrożnymi  ziemi kudowskiej, “ZK” (2009) maj  nr 182, s. 21-24. 

- Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim, rozmowa [red. Teresy Bazała] z ks. profesorem Tadeuszem Fitychem, “ZK” (2009) 

kwiecień  nr 181, s. 32-33. 


