Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeuszowi Fitychowi
- Autorowi wystawy BOŻE MŁYNY /…/
via poczta elektroniczna napisano m.in.:
część 2-ga: [stan z: 26 V 2009]

26 V 2009
Vážený pane profesore,
ráda jsem Vám pomohla, a pokud můj text [= list polecający] přispěje k úspěšnému vyřešení žádosti o dotaci,
bude to pro dobrou věc. Upřímně přeji, aby vše dobře dopadlo. I já se těším zase někdy na shledání. Srdečně
zdraví Eva Koudelková
Dr. Eva Koudelková
Nakladatelství Bor
Údolní 541/17
461 01 Liberec
•
Nedávno jsem se s mojí rodinou zúčastnil vernisáže výstavy " Boží mlýny " v Kudowie - Zdroju,
zahrnující drobné sakrální památky t.zv "Českého koutku " a blízkého náchodského pomezí,
kterou inicioval a kompletně zajistil kněz Prof. Tadeusz Fitych .
Výstava seznamuje diváka s duchovními kořeny a tradicemi tohoto kraje a přispívá k prohloubení českopolských kulturach a obecně lidských vztahů na základě společných křesťanských tradic.
Výstava je průkopnickým činem, který přesahuje rámec regionu a mohla by být impulzem k dalším
podobným akcím s daleko širším záběrem. Je mně i mojí rodině blízká i tím , že rodina manželky má kořeny
v tomto kraji, kde žije její početné příbuzenstvo. Jako dlouholetý pracovník Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve funkci odborného poradce místopředsedy Jana Kasala jsem doporučil
některým poslancům z tohoto regionu, aby iniciovali její instalaci v české verzi v některých příhraničních
městech.
V Praze dne 26. května 2009
Ing. Rudolf K u b á t
•

CZ:
Vážený pane Fitychu,
Děkuji za zaslané materiály.
Rovněž se velice přimlouvám za putovní výstavu. Vynikající by byla kniha (katalog)!!!!!
Serdečně zdraví
Eva Semotanová
*****************************
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
statutární zstupkyně editelky
Historický ústav AV R
Prosecká 76
190 00 Praha 9
PL:
Szanowny Panie Fitych,
dziękuję za przesłane materiały.

Jednocześnie opowiadam się i bardzo popieram pielgrzymowanie wystawy. Wspaniałą rzeczą byłoby wydanie
książki (katalogu). !!!!!
Serdecznie pozdrawia
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Instytut Historii Czeskiej Akademii nauk w Pradze
•

Drogi Tadeuszu,
Gratuluję pięknej wystawy, o której tyle pochlebnych recenzji. Szkoda, że to tak daleko. Postaraj się materiały
wydać, może lokalne samorządy wesprą finansowo publikację.
Serdecznie pozdrawiam
ks. Helmut Sobeczko
[ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego Uniw. Opolskiego]
08 VI 2009-06-09

•

Grüß Gott, Herr Professor Fitych!
Ich hatte Gelegenheit, Ihr Buch „Boze mlyny“ einzusehen. Es ist schön gestaltet und mit sehr guten Bildern
versehen. Es ist schade, daß ich wegen meiner fehlenden Polnischkenntnisse vom Text nur sehr wenig
verstehe.
/…./.
Beste Grüße
Norbert Bartonitschek, [urodzony w czermnej, Em. Wyładowca fizyki w RFN]
20 VI 2009
Witam Księdza Profesora,
gratuluję serdecznie uznania ze strony władz miejskich. Od siebie jeszcze raz GRATULUJĘ sukcesu.
Dziś jest tak mało chętnych do konkretnej pracy na rzecz regionu.
Popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu jest niezbędne, ponieważ stan
świadomości na ten temat jest ciągle jeszcze mierny.
Podnoszenie kultury duchowej wśród Polaków jest pilnie potrzebne.
O duchowości, o mistycyźmie,... daj Boże jak najwięcej.....
Pozdrawiam najserdeczniej bss
[Mgr Barbara Skoczylas –Stadnik, historyk sztuki KUL, Dyrektor Muzeum Tkactwa w kamiennej Górze]

p.s. Katalog do wystawy czytałam.
Wkrótce napiszę kilka słów.
21 VI 2009
Vážený pane profesore, přijměte moji gratulaci!!!
Mám radost, že Vaši náročnou práci někdo ocenil.
Je to zároveň i doklad přístupu představitelů města Kudowy k lidem, kteří město reprezentují. S určitou
mírou zdravé závisti musím konstatovat, že na české straně by se nic takového nestalo. Tak ať je takových
ocenění víc!
To Vám upřímně přeje Eva Koudelková

Dr. Eva Koudelková
Nakladatelství Bor
Údolní 541/17
461 01 Liberec

07 VII 2009
Vážený pane profesore,
děkuji za velmi zdařilý plakát.
Mám radost, že se Vašemu dílu daří a že se Vám podařilo nalézt ochotné spolupracovníky, kteří pochopili
jeho velký význam. Ať se daří i nadále!
Srdečně zdraví Eva Koudelková
Dr. Eva Koudelková
Nakladatelství Bor
Údolní 541/17
461 01 Liberec
14 VII 2009
Czcigodny Księże Prałacie i Profesorze,
W przerwie między pierwszą i drugą częścią urlopu serdecznie dziękuję za przesłane [katalalog BM ] - slajdy
będące pokłosiem inicjatyw Księdza Prałata.
Życzę pomyślności i wszelkiego dobra w dalszym odkrywaniu Piękna
+ Stefan Cichy
Witam Księdza Profesora,
wystawę BM w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zwiedza wielu turystów, jest duże zainteresowanie.
Czytają tę wystawę, jak księgę. My podkreślamy trud tak bogatego i gruntownego przygotowania tematu
oraz pasję Księdza Profesora.
Zdarzyło się, że wśród zwiedzających był ktoś, kto studiował z Ks. Profesorem na KUL-u, ale nie było mnie
przy tym, więc nie wiem kto to był. Podobno wyrażał pełne uznanie dla wystawy i Osoby Ks. Profesora.
Ta wystawa jest wzorem dla muzealników, jak opracować można lokalne tematy.
Proszę zadbać o to, aby zgłosić tę wystawę w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 2009.
Formularz na stronie MKiDZN.( Podłączyć do jakiegoś muzeum.)
Serdecznie pozdrawiam
(bardzo zapracowana) bss [=Mgr Brabara Skoczylas-Stadnik, Dyr. Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze]

