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Ks. prof. Tadeusz Fitych 

KS. GERHARD HIRSCHFELDER 
W OCZACH DZIEWCZĄT Z PSTRĄŻNEJ I CZERMNEJ

Maria Elżbieta Hauschke była 
najstarszą mieszkanką czeskiego 
zakątka, etnografi cznego unikatu, 
który dopiero po 1741 r. przeszedł 
pod władzę Prus, później Niemiec, 
a po wojnie przypadł Polsce. Daw-
na mieszkanka Pstrążnej, urodzi-
ła się w kudowskim szpitalu 30 
grudnia 1928 r. o godzinie 4,45 
nad ranem. Jej rodzicami byli 
Alojzy Hauschke (ur. 1900 † 26 
XII 1938; pracował jako górnik w 
sztolni usytuowanej w pobliżu 
dzisiejszego skansenu) i Maria z d. 
Hupka, a dziadkami Franz i Anna 
Hauschke. W dniu 13 stycznia, w 
kościele parafi alnym w Czermnej 
ochrzcił ją ks. Rochus Bernatzky 
(1903 -1997), pełniący posługę 
wikariusza w latach 1928-1932. 

Maria miała jeszcze siostrę 
(niestety wcześnie zmarła) oraz 
dwóch braci: starszego Alojza, 
który jako małoletni ochotnik 
wybrał się na wojnę i zginął pod 
Charkowem. W 1933 r. w Pstrąż-
nej - miejscowości położonej w 
zachodniej części Gór Stołowych, 
na wysokości 560 m n.p.m., a w 
odległości 7 kilometrów od cen-
trum Kudowy, żyło 555 osób. Od 
połowy XIX w. do 1932 r. były tu 
czynne kopalnie węgla kamien-
nego, którego złoża znajdowały 
się na niewielkiej głębokości. W 
latach 1931-1932 kopalnia „Ele-
onora” była własnością rodziny 
Egeilsów z Berlina. W okresie 
rozwoju Kudowy, pierwszego 
kardiologicznego uzdrowiska Nie-

miec, Pstrążna leżała na atrakcyj-
nej trasie wiodącej do Błędnych 
Skał. W efekcie była bardzo często 
przemierzana przez kuracjuszy, 
w tym wiele wybitnych osobisto-
ści, ale do 1945 r. nadal pozostała 
wioską rolniczą. Po czym stała się 
dzielnicą miasta Kudowa - Zdrój.

 W 1943 roku Maria Elżbieta 
Hauschke ukończyła tutejszą 
szkolę podstawową, gdzie była 
wzorową uczennicą. Marzyła, aby 
w przyszłości zostać nauczycielką. 
Niestety, ze względu na poważ-
ną chorobę owdowiałej matki 
(padaczka i epilepsja, z czym 
związane były m.in. chwilowe 
utraty przytomności i przerwy 
w oddychaniu) oraz konieczność 
roztoczenia opieki nad młodszym 

bratem, nie mogła opuścić domu. 
Ponadto od 1926 r. miała szereg 
subiektywnych „wizji religijnych”, 
które starała się obiektywizować 
poprzez rozmowy i koresponden-
cję prowadzoną m.in. z wrocław-
skimi biskupami pomocniczymi: 
Pawłem Latuskiem i Józefem 
Markiem. W latach 1957-1971 
pracowała w Czermnej, w nie-
wielkim zakładzie produkującym 
tkaniny frotte. Pod koniec XX w. 
mieszkała w skromnym domu 
pod numerem 21, przy ścianie 
lasu i w niewielkiej odległości od 
czeskich osad Mokřiny i Závrchy 
oraz wsi Ždárky, jednym słowem 
przy granicy z Czechosłowacją. 
Z powodu opieki nad cho-
rą matką Marią, która zmarła 

Alojzy Hauschke podczas żniw, w latach 30-tych XX w. Maria Hauschke w Pstrążnej przy tzw. „Krzyżu kowala” - Grupie Ukrzyżowania 
wzniesionej w 1889 roku przez dawnego kowala Jansu.
Na rewersie kapliczki czytamy: „Errichtet von Aloys und Franziska Jansu, 1889” 
(foto: archiwum Evy Pumrové).
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15 I 1971 roku oraz szczegól-
nego odczytu własnej misji 
życiowej, nie zdecydowała się 
na zamążpójście. W tej sytuacji 
poświęciła swoje życie pomocy 
okolicznym osobom ubogim, cho-
rym i samotnym, którym służyła 
z ogromną pasją i wielkoduszno-
ścią (zapiski bratanicy Marii Wol-
skiej zawierają niepełną, ale i tak 
bardzo obszerną listę tych osób). 

 Pani Maria zmarła 9 kwietnia 
2015 r. w Pstrążnej, pierwszej i je-
dynej małej ojczyźnie, wskutek 
rozległej miażdżycy. W ten spo-
sób defi nitywnie opuściła czeski 
zakątek i udała się na pielgrzym-
kę do Domu Ojca Niebieskiego. 
11 kwietnia 2015 r. o godzinie 13, 
w kościele parafi alnym św. Bartło-
mieja Ap. w Kudowie-Czermnej 
miała miejsce liturgia pogrzebo-
wa, po czym ciało zmarłej Pani 
Marii zostało pochowane obok 
jej matki Marii (* 27 VII 1899 † 
15 I 1971) na tutejszym cmen-
tarzu parafi alnym. W zacisznej i 
malowniczo położonej górskiej 
wiosce, zamieszkałej przez po-
tomków czterech wyznań chrze-
ścijańskich: katolików, husytów, 
luteran i kalwinów, przeżyła całe 
swoje życie - 87 lat. 

 Często spotykałem sędziwą 
Panią Marię w niezwykle malow-
niczym krajobrazie „Krainy Pana 
Boga i Maryi”. Ze śpiewem pieśni 
kościelnych na ustach, z pleca-
kiem na plecach, przemierzała 
polne dróżki, spinające Pstrążną 
z Kudową i Czermną. W taki oto 
sposób udawała się na zakupy do 
miasta lub do „swego kościoła”. 
Sędziwa, ale nadal, aż do bardzo 
zaawansowanego wieku, samo-
dzielna Maria Elżbieta Hauschke 
była żywą ”ikoną” Pstrążnej i cze-
skiego zakątka. Swoim rozmów-
com często wyznawała: „Hlavu 

mám německou, srdce český, a 
papíry polský” (w j. pol. „Głowę 
mam niemiecką, serce czeskie, 
a dokumenty polskie”).

W chwili przybycia ks. wi-
kariusza Gerharda Hirschfel-
dera (*1907 Kłodzko †1942 
KL Dachau) do Czermnej, 
Pani Maria miała zaledwie 
cztery lata. Przez następne 
siedem lat był jej katechetą 
i duszpasterzem przygotowu-
jącym ją do pierwszej komunii 
św. W jednym ze wspomnień, od-
słania ona fakt, że nauczycielem 
w Pstrążnej był dawny kolega 
ks. Gerharda z okresu studiów 
teologicznychi przybliża nam 
łączącą ich relację oraz charak-
terystyczny – prosty, bezpośredni 
i radosny sposób bycia ks. Hir-
schfeldera. 

Poniżej, przytaczam ważny 
fragment wspomnień Marii Hau-
schke, spisanych przez jej brata-
nicę Marię Wolską (mieszkankę 
Pstrążnej), które przybliżają nam 
kolejną przyjazną relację ks. Ger-
harda. Dotychczas była ona nie-
znaną, również i jego biografom.

 „W latach 1935-1943 chodzi-
łam do szkoły. Nauczyciel Johan-
nes Füssel był przyjacielem mo-
jego domu Miał [żonę Charlotte, 
z d. Rinke] i dwoje dzieci: Marię i 
Jürgena, dlatego często, popołu-
dniami przebywałam u nich, bo 
czytałam dzieciom książki.

 Zdarzało się, że wpadał do 
nich w odwiedziny nasz młody 
ksiądz Gerhard Hirschfelder2. Pod-
chodził cichutko, zasłaniał mi oczy 
i pytał kto to? Było więc bardzo 
wesoło. Johannes i Gerhard byli 
przyjaciółmi jeszcze ze studiów. 
Obaj wybrali się do seminarium, 
ale wytrwał tylko Gerhard, bo Jo-
hannes ożenił się i został wspa-
niałym nauczycielem”.

 W tym miejscu dodam tylko 
istotny fakt, że Johannes Reinhold 
Josef Füssel (* 02 VI 1901 Lesica 
k/ Międzylesia † 1947 Anscherka, 
Syberia) na przełomie 1939/40 
roku z Pstrążnej trafi ł z rodziną 
do niewielkiej podgórskiej wsi 
Droszków3, gdzie do 1944 r. był 
nauczycielem i kościelnym kan-
torem. 

Pasjonowała  go muz y-
ka, literatura i tańce ludowe. 
W pamięci uczniów zapisał się 
jako wzór godny naśladowania. 
Z tej niewielkiej wioski został 
powołany do służby wojskowej 
w Wehrmachcie. Zmarł w 1947 

r. w Anscherce na Syberii, w so-
wieckim obozie jenieckim. Po 
zakończeniu wojny, jego żona 
i dzieci zostali wysiedleni do Nie-
miec. Przez długie powojenne 
lata Maria Hauschke korespon-
dowała z Marią, córką Johanne-
sa, po mężu Lorenz. Maria Lorenz 
w 1972 r. odwiedziła Marię Hau-
schke w Pstrążnej. 

Z chwilą kiedy do Czermnej 
dotarła wiadomość o śmierci 
ks.  Gerharda Hirschfeldera 
w KL Dachau († 1 VIII 1942), wiele 
rodzin umieściło w swoich domo-
wych „kącikach Pana Boga” duże 
oprawione portrety charyzma-

Charlotte FüsselJohannes Füssel. Zdjęcie z 1940 roku.  Jürgen Füssel Marie Füssel

Domowy kącik Pana Boga w Międzynarodowym Domu Spotkań 
im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Kudowie-Czermnej.
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tycznego duszpasterza „Jelonka”. 
Był to zdrowy przejaw „vox populi 
vox Dei” i pierwszy przejaw nie-
ofi cjalnego kultu.

Elisabeth Kynast z domu 
Schmidt to była mieszkanka „sto-
licy” czeskiego zakątka na ziemi 
kłodzkiej, która pierwsze 20 lat 
swego życia spędziła w Czerm-
nej. Urodziła się 6 kwietnia 1942 r. 
w Czermnej k/Kudowy (źródło-
słów nazwy wsi pochodzi od sło-
wa „czerwona”; taki kolor ma tutaj 
przeorana jesienią ziemia upraw-
na), jako drugie z czworga dzieci 
miejscowego stolarza Franza jun. 
Schmidta (ur.25 XI 1907 Czerm-
na , zm.23 VI 1968 Lagek/Lippe) i 
Marii (ur. 20 V 1910 Floste-Friedl, 
zm.12.04.1972). Sześcioosobowa 
rodzina Franza Schmidta mieszka-
ła w Dolnej Czermnej w budynku 
pod nr 13 i należała do katolickiej 
parafi i św. Bartłomieja Ap. W tym 
samym domu żyli także jej dziad-
kowie: Franz sen. Schmidt (ur.31 
III 1865 Czermna) i Maria (ur.12 XII 
1879 Fridrichsberg). Podobnie jak 
wielu tutejszych mężczyzn, także 
i Franz Schmidt jesienią 1942 r. 
został wcielony do Wehrmach-
tu. Przed wojną pracował w nie-
mieckiej straży granicznej. Wojna 
skończyła się dla niego dopiero 
w 1947 r. Oswobodzony wówczas 
z niewoli, schronił się u krewnych 
w Czechosłowacji. W konsekwen-
cji Franz do 1952 r. mieszkał i pra-
cował w czeskim Hronovie, zaś 
dzieci pozostawały wraz z matką i 
na jej utrzymaniu po polskiej stro-
nie granicy. Dopiero w 1957 roku 
otworzyła się prawna możliwość 
łączenia rodzin. 

Jak wspomina Pani Elisabeth 
po zakończeniu wojny przez sześć 
tygodni żołnierze Armii Czer-
wonej byli postrachem tutejszej 
ludności, zwłaszcza dla kobiet 
i dziewcząt. Część mieszkańców, 
jeszcze przed wejściem Rosjan 
schroniła się w Czechosłowacji. 
Na wszystkich domach musiały 
być wywieszone białe fl agi. Niem-
ców zobowiązano do noszenia 
białych opasek. Dochodziło do 
dramatycznych grabieży mienia 
i zajmowania nawet zamieszka-
łych domów. W 1946 r. zaczęły 
się przymusowe wysiedlenia, ale 
jedną trzecią ludności zatrzymano 
na miejscu dla realizacji ważnych 
zawodów i prac. Od 1950 r. funk-
cjonowała w Czermnej szkoła, 
w której nauczanie odbywało 
się w języku niemieckim. Wcze-
śniej z powodzeniem działała 
także szkoła czeska. Pani Kynast 
opanowała więc trzy miejsco-

we języki, a w powstałym po 
wojnie mieście Kudowa-Zdrój 
ukończyła szkołę podstawową 
, a następnie uczęszczała do 
gimnazjum. Dopiero w 1962 r. 
wyjechała do RFN. Tam poznała 
swojego przyszłego męża Klausa 
Kynasta (dawnego mieszkańca 
Szklarskiej Poręby) i zamiesz-
kała w Neuenrade (Sauerland). 
W 1964 r. ściągnęła do Niemiec 
także swoich rodziców oraz brata 
Maxa (*1940) i siostrę Johannę 
(*1951). Obecnie mówi o sobie: 
„Jestem Niemką, mam czeskie 
serce i polski paszport”.

 Pani Kynast nie miała ra-
dości osobistego spotkania 
z ks. Gerhardem - charyzma-
tycznym duszpasterzem ziemi 
kłodzkiej. W konsekwencji nie 
ma jej głosu w gronie 25 rela-
cji zebranych na rzecz procesu 
beatyfi kacyjnego ,prowadzone-
go przez diecezję Münster, ani 
wśród 13 świadectw zebranych 
przez diecezję Hradec Kralo-
ve. Nie mniej często wyznaje,
że bł. ks. Gerhard: „męczennik 
z Dachau prowadzi ją przez całe 
życie”. Razem ze swoim rodzeń-
stwem stawiała znicze i kwiaty na 
grobie ks. Gerharda. Wraz z bli-
skimi opiekowała się także wielo-
ma innymi niemieckimi grobami 
znajdującymi się na cmentarzu 
w Kudowie – Zdroju Czermnej. 
Pani Elisabeth czyni to do dzisiaj, 
przy okazji każdego pobytu w 
rodzinnych stronach. 

Treść swojego świadectwa 
Pani Kynast zaczerpnęła ze wspo-
mnień, opinii i opowiadań zasły-
szanych od rodziców, krewnych 
i dawnych współparafi an. Sfor-
mułowała je w przededniu uro-
czystości beatyfi kacyjnych. Osią-
gnęła już wtedy wiek 68 lat. Tak 
więc redakcja wspomnień o tym 
drogim, niemal przez wszystkich 
ulubionym ks. „Jelonku” (jak Go 
pieszczotliwie nazywał ks. prob. 
A. Hauff en), miała miejsce 71 lat 
od chwili odejścia ks. Gerharda 
Hirschfeldera z Czermnej, a 68 
lat po śmierci męczennika z KL 
Dachau. Staraniem Pani Kynast 
w domu wychowanki ks. Gerhar-
da Pani Rosy Rokitensky (ur.19 
VII 1919 Czermna) w Kudowie-
-Czermnej powstał symboliczny 
„Dom spotkań im.bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera.”, aktualnie organi-
zowana jest izba pamięci. Pani 
Elisabeth kilkanaście razy w roku 
nawiedza swoją pierwszą ojczy-
znę i na różny sposób troszczy 
się o rozwój kultu „Rubina Ziemi 
Kłodzkiej”.

„ G e r h a r d  H i r s c h f e l d e r 
[w duchowy sposób] towarzyszył 
mi przez całe moje życie. Moim 
rodzicom dawał ślub w 1938 r. 
w Kudowie Zdroju - Czermnej. 
Urodziłam się w 1942 roku, czyli 
w roku jego śmierci. Z tego powo-
du moja matka nie mogła wziąć 
udziału w jego pogrzebie. Ojciec 
mój był na wojnie od jesieni 1942 
do 1946 roku, a następnie w nie-
woli. Dziennikarz „Gościa Niedziel-
nego” relacjonował: „Ojciec pani 
Elizabeth przygotował trumnę, 
w której umieszczono urnę 
z prochami kapłana przysłaną 
z Dachau”- [zob. M. Jarosz, GN 
38/2015].

„Jako dzieci stawialiśmy za-
wsze kwiaty na grobie księdza 
[ks. G. H. zmarł 1 VIII 1942 roku 
na zapalenie płuc z powodu 
nadludzkiej pracy, niedożywie-
nia i wyczerpania w lazarecie 
KL Dachau] i opiekowaliśmy się 
wieloma niemieckimi grobami. 
Któregoś dnia zauważyliśmy, że 
na cmentarzu nie ma już grobu 
Hirschfeldera. Okazało się, że 
ówczesny proboszcz kazał zni-

welować wszystkie niemieckie 
groby obok kościoła. Zrobiliśmy 
nowy drewniany krzyż, gdyż stary 
zniknął. W tamtych czasach mo-
dliliśmy się potajemnie do księdza 
Hirschfeldera, bo nie mogliśmy 
o nim mówić.”

Grobami opiekowała się 
Rosa Rokitensky [*19 VII 1919 
Czermna]. Ks. Gerharda po-
znała w wieku 13 lat. Jej dom 
rodzinny wybudowany był 
w odległości kilkudziesięciu me-
trów od kościoła parafialnego 
w Czermnej. W swym testamencie 
przepisała część odziedziczonej 
nieruchomości miejscowej parafi i. 
To właśnie w tym miejscu Pani 
Kynast utworzyła „Dom spotkań 
im. bł. ks. Gerharda Hirschfelde-
ra” Elizabeth wspomina również 
chwile, kiedy Rosa Rokitensky na-
wet nocą pilnowała grobu księdza 
Hauff ena, bo i jego mogiłę chcia-
no zlikwidować. Ksiądz Hauff en 
był proboszczem w Czermnej 
w latach 1920-1939, w czasach 
posługi ks. Hirschfeldera. On także 
bardzo ucierpiał od ówczesnego 
reżimu nazistowskiego. Zmarł 11 

Kudowa-Zdrój Czermna. Groby ks. prob. Augustina Hauff ena 
i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (fot. ks. T. Fitych).

Fotografi a Elisabeth Kynast. Kadr z fi lmu pt. „Dziewczęta z Czermnej – czyli kilka 
wspomnień o ks. Gerhardzie Hirschfelderze”.
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1. Maria Hauschke mieszkała w Pstrążnej pod nr 2 od 1957 r. kiedy to razem z matką
wyprowadziła się z domu rodzinnego. Dom rodzinny M. Hauschke znajdował się pod 
nr 9 (dawniej nr 16; do dzisiaj w niszy na szczycie domu znajduje się fi gurka Praskiego 
Jezulatka) - obecnie znajdują się tu: łowisko pstrąga i smażalnia prowadzone przez bra-
tanicę M. Hauschke - Elżbietę Maciejewską i jej męża Marka.
2. Tego typu odwiedziny mogły się odbywać od chwili przybycia ks. Gerharda Hirschfeldera 
do Czermnej, tzn. wiosną 1939 r. i trwały do ok. jesieni lub końca roku 1939 z powodu 
wyjazdu do Droszkowa. Zob. m.in. N. H. Fischer (red.), Droschkau – Chronik eines Dorfes 
in der Grafschaft Glatz- Schlesien, Texas 2008, s. 60n, 180-184. Ze strony 180 pochodzą 
cztery zdjęcia członków rodziny Füssel. 
3. Droszków leży na granicy Gór Złotych i Wzgórz Rogówki w Kotlinie Kłodzkiej. Jest

on niewielką wsią (w 1933 r. 176 mieszkańców) ciągnącą się wzdłuż Brodka (potocznie 
Droszkowskiej Wody) na wysokości ok. 440–500 m n.p.m. w dolinie, położonej poniżej 
Przełęczy Droszkowskiej. Od Kłodzka, siedziby powiatu i gminy, jest oddalona o ok. 
7 km. Od. 1870 r. właścicielem tej resztówki dworskiej (obejmującej 103 morgi),  był 
niejaki Volkmer. We wsi istniała kaplica cmentarna pw. św. Barbary (z XV-XIX w., prze-
budowana w XVII/XVIII w. w stylu barokowym). W okresie międzywojennym działała tu 
szkoła podstawowa (w 1937 r. nakładem 13,5 tys. marek szkoła została przebudowana, 
powiększone zostały klasy szkolne i ich okna; służbowe mieszkanie nauczyciela to cztery 
pokoje i kuchnia), która istniała do lat 70. XX w.). Zob. m.in. N. H. Fischer (red.), Droschkau 
– Chronik eines Dorfes, dz. cyt. S. 25-26.

Bibliografi a:

września w 1939 r. z powodu za-
trzymania akcji serca [sic! księgi 
metrykalne podają cukrzycę jako 
powód zgonu], mając zaledwie 
52 lata. 

Od 40 lat opiekuję się groba-
mi niemieckimi na cmentarzu w 
Kudowie-Zdroju Cermnej. Dzię-
ki temu zachowały się do dnia 
dzisiejszego. Bardzo pomógł 
ks. prałat Romuald Brudnowski, 
który zaproponował utworzenie 
miejsca pamięci o księżach, któ-
rzy zginęli w KL Dachau. Wspólnie 
zastanawialiśmy się, gdzie umie-
ścić mogiłę księdza Hirschfeldera. 
Powstała niespełna cztery metry 
od pierwotnego grobu. Przy eks-
humacji znaleźliśmy urnę i resztki 
białej trumny, tej właśnie, którą 
wykonał mój ojciec. Część pro-
chów umieściliśmy pod płytą na-
grobną. Reszta została umieszczo-
na w kościele jako relikwie. Nasz 
dobry Gerhard Hirschfelder ma 
więc swoje miejsce pamięci bli-
sko kościoła. Jestem zadowolona, 
że udało mi się zachować ten i 

wiele innych grobów moich ro-
daków. Tysiące ludzi odwiedzają 
corocznie cmentarz w Czermnej. 
Są wśród nich turyści zwiedzający 
Kaplicę Czaszek, pomnik niemiec-
kiego dziedzictwa. Nawiedzają 
także grób ks. Hirschfeldera, 
który cieszy się szacunkiem tak 
Polaków, jak i Czechów. Dzieci 
z kudowskich szkół składają kwia-
ty na jego grobie. Zawsze palą 
się tam znicze. Kwiaty są także na 
grobie ks. prob. Hauff ena i przy 
pomniku księży zamordowanych 
w KL Dachau. Od pięciu lat, obok 
grobu Hirschfeldera znajduje się 
krzyż upamiętniający ofi ary Katy-
nia. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
ks. Romualdowi Brudnowskiemu, 
który nam przez te wszystkie 
lata towarzyszył w staraniach 
o beatyfi kację i modlił się. Pełni
wdzięczności jesteśmy także Ojcu
Świętemu Benedyktowi XVI za be-
atyfi kowanie księdza Gerharda. 

Uroczystość beatyfi kacyjna 
odbyła się 19 września 2010 roku 
w Münster. 10 października tegoż 

roku w Kudowie-Zdroju wspól-
nie dziękowaliśmy za beatyfi ka-
cję tego odważnego i dobrego 
człowieka, błogosławionego 
męczennika obozu koncentra-
cyjnego w Dachau”.

 Z języka niemieckiego tłu-
maczyła Irena Rogowska. (Źródło: 
Błogosławiony Gerhard Hirsch-
felder, „Ziemia Kłodzka” (2010) 
wrzesień, wydanie specjalne, s. 
32-33).

Kolejne świadectwa tego
typu:

 Film pt.: „Dziewczęta z Czerm-
nej – czyli kilka wspomnień o ks. 
Gerhardzie Hirschfelderze” [świa-
dectwa trzech Pań „o naszym 
wikariuszu”: Anna Duchatcho-
vá, Rosa Teuber, Elisabeth Knast 
(mieszkanka Dolnej Czermnej w 
l. 1942-1962), czyli dwóch daw-
nych wychowanek bł. ks. G.H.
i mieszkanek Czermnej]; czas
trwania fi lmu: 9,11’ min.; format
mp.4; zapis 94 MB; na płycie CD
jest on dostępny także w parafi i
św. Bartłomieja Ap. w Kudowie - 

Zdroju Czermnej; ponadto stano-
wi on aneks do książki: ks. Tadeusz 
Fitych, LIST BOGA, Kudowa Zdrój 
2016, aneks nr A11-4.

 Dopiero w roku 2015, po raz 
pierwszy opublikowana została 
w języku polskim synteza trzy-
nastu świadectw pochodzących 
z „czeskiego zakątka” - dawnych 
uczniów ks. Gerharda H. w Czerm-
nej. Na wezwanie biskupa Hradca 
Králové Dominika Duki z końcem 
1989 roku swoje relacje sformu-
łowali zarówno księża, jak i osoby 
świeckie. W dokumentacji sporzą-
dzonej na rzecz procesu beatyfi -
kacyjnego kłodzkiego kapłana -
 „Monasterien”, wydanej w języku 
włoskim w Rzymie 2002 r., na stro-
nach 185-194 opublikowano jedy-
nie trzynaście wypowiedzi; zob. 
Tadeusz Fitych, Puls świętości ks. 
Gerharda Hirschfeldera w świetle 
relacji przedstawicieli „czeskiego 
zakątka” [cz. 1], “Ziemia Kłodzka” 
(2015) nr 256-257, s. 16-20; [cz. 2], 
“Ziemia Kłodzka” (2016) nr 258.
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