Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeuszowi Fitychowi
- Autorowi wystawy BOŻE MŁYNY /…/
via poczta elektroniczna napisano m.in.:
(B) OPINIE, OCENY, GRATULACJE, SUGESTIE, ARTYKUŁY…
[stan z: 26 V 2009]

Z Republiki Czeskiej:
18 V 2009
Vážený pane profesore,
chtěla jsem Vám napsat a pogratulovat. Výstava je opravdu velmi dobře připravená, důkladná a velice cenná.
Přečetla jsem si, že by měla putovat po dalších místech. Nemáte tušení, v kterých českých městech bude instalovaná?
Ráda bych ji doporučila svým přátelům a známým. Vřele Vám k přípravě výstavy blahopřeji a děkuji! Srdečně zdraví
Eva Koudelková
Dr. Eva Koudelková
Nakladatelství Bor
Údolní 541/17
461 01 Liberec
Polski przekład:
"Szanowny księże profesorze,
chciałam księdzu napisać i pogratulować. Wystawa jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana, dokładna i bardzo
cenna. Czytałam, że będzie wędrować po innych miastach. Czy przewiduje Ksiądz gdzie będzie w Czechach? Chętnie
poleciłabym ją znajomym i przyjaciołom. Życzę dużo szczęścia i dziękuję. "
Serdecznie pozdrawia Dr. Eva Koudelková
Wydawnictwo BOR, Liberec
Z Niemiec:
19 IV 2009
Grüß Gott, Herr Professor Fitych!
Besten Dank für Ihre Informationen zur Foto-Ausstellung. Sie haben da sehr schöne Fotos. /…/.
Beste Grüße
Norbert Bartonitschek
Z Polski:
IV 2009:
• Drogi Tadeuszu,
Dziękuję za życzenia. Przebywam teraz w Szwajcarii, /…./ wracam do Lublina pod koniec kwietnia.
Gratuluję pomysłu z wystawą, a do emblematów wrócimy jeszcze.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Ks. Prof. Ryszard Knapiński
Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL
PL 20-708 LUBLIN
•

Drogi Księże Tadeuszu,

na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Księdzu /…./ Wszelkiej pomyślności!!!

Pomysł z wystawą - pyszny! Temat fascynujący. Nie wiedziałem, że jest Ksiądz zapalonym fotografikiem. Gratuluję i
trzymam kciuki.
Cezary Lipinski
[dr Cezary Lipiński Wydział filologii niemieckiej UWr]
•

Szanowny Księże Profesorze!

Wyrażam ogromne uznanie i radość, że działa w Kudowie człowiek, który w profesjonalny sposób zgłębia
dzieje Kościoła na naszych terenach. Są to tematy bardzo interesujące, ale również niezwykle istotne, gdyż
opracowanie ich pozwoli budować postawę dzisiejszych mieszkańców Kudowy jako spadkobierców wielowiekowych
tradycji, których w moim mniemaniu znają w niewielkim stopniu. Działalność naukowa Księdza Profesora cieszy mnie
ogromnie, chociaż już nie jestem mieszkańcem Kudowy.
Na postawione przez Księdza Profesora pytania nie potrafię odpowiedzieć. Interesowałem się niegdyś
historią Kudowy pod kątem powstania i rozwoju uzdrowiska. W tej dziedzinie moja wiedza jest trochę szersza. Jeśli
chodzi o dzieje Kościoła, nie znajdziemy większego autorytetu od Księdza Profesora. Jestem ogromnie ciekaw
wyników badań.
Mam pewną informację nie związaną z Kudową. W zbiorach Muzeum Papiernictwa znajduje się wizerunek
Matki Boskiej namalowany na pniu drzewa. Wg przekazów, malowidło wisiało na drzewie rosnącym obok papierni i
miało chronić obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi. Drzewo zostało dawno ścięte, a Matka Boska gości w
jednej z sal wystawowych i nadal chroni Muzeum Papiernictwa. Jeśli Ksiądz Profesor byłby obrazem zainteresowany,
prześlę fotografię.
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Maciej Szymczyk
[Dr hab. Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju]
12 IV 2009:
Księże Profesorze,
Życzenia od Księdza Profesora nadeszły w chwili, gdy obaj z ks. J. Myjakiem mówiliśmy o mrówczej pracy Księdza
Profesora nad historią tej ziemi i nad małą architekturą sakralną.
Uważaliśmy, że to także wielka praca wychowawcza. Musi przynieść - prędzej czy później - dobre owoce kulturalne
takie pielgrzymowanie duchownego po polach, rowach, pokrzywach i zagajnikach w odkrywaniu skarbów pamięci i
wzniosłych ludzkich przeżyć.
Nikt, tutaj, tak tego dotąd nie robił.
Uznaliśmy także Księdza Profesora za najlepszego kudowskiego fotografa.
I w takiej chwili pojawiły się na ekranie komputera życzenia od Księdza Profesora. Obaj dziękujemy. Wzajemnie
życzymy zdrowia, radości i pogłębiania nadziei związanych z tymi wielkimi Świętami.
Bronisław Kamiński
[Mgr Bronisław Kamiński, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju]
13 IV 2009:
Szanowny Księże Profesorze.
Dziękuję za korespondencję, która w pełni potwierdza moje odczucia skierowane do dzieł, jakie powstają za sprawą
Księdza.
Jestem pod wrażeniem zarówno wyboru tematów, jak również pracy jaka towarzyszy ich opracowaniu i publikacji.
Jestem przekonany o celowości tej pracy oraz długofalowym, pozytywnym jej oddziaływaniu.
Z mojej strony potwierdzam naszą gotowość do współpracy, której zakres i terminy dostosujemy do potrzeb. /…/
Serdecznie dziękuję za zaufanie z jakim się spotykamy ze strony Autora i Pomysłodawcy wystawy i cieszę się na
rozwój naszych kontaktów.
Pozostaję z uszanowaniem;

Andrzej Musiński
Dyrektor Hotelu
Hotel KUDOWA****
14 IV 2009:
Szanowny Księże Profesorze,
Na naszej stronie internetowej ukaże się niebawem wyczerpująca informacja o wystawie i jej otwarciu w dniu
01.05.2009.
Wszyscy nasi Gości, których spodziewamy się przyjąć w terminie od 30.04.2009 do 03.05.2009 otrzymają
wydrukowane u nas zaproszenie na otwarcie wystawy.
W recepcji hotelowej umieścimy krótkie wzmianki o wystawie po to, żeby wzmocnić wewnętrzną promocję tego
wydarzenia.
Z naszej strony będzie więc kilka złożonych tematycznie i terminowo informacji o PRZEDSIĘWZIĘCIU i jego
AUTORZE. /…/.
Liczę na to, że wystawia odniesie sukces a jej zasięg wyjdzie poza miasto KUDOWA.
Życzę udanego tygodnia i do zobaczenia /…/.
Łączę pozdrowienia;
Andrzej Musiński
Dyrektor Hotelu
Hotel KUDOWA****
ul.Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój
20 IV 2009:
• Szanowny Księże Profesorze
Przedstawiłem o. Opatowi sprawę urządzenia w naszym opactwie [tynieckim] omawianej wystawy. O. Opat jest
zainteresowany bliższymi szczegółami. Zatem podaję adres internetowy naszego opata. Proszę się z nim
skontaktować. Oddany w Panu
Kraków 20 IV 2009 r.
o. [prof.] Marian Kanior OSB
•

Szczęść Boże! Niech Pan Jezus Miłosierny błogosławi we wszystkim i udziela wszelkich łask! Dzięki dziełu,
które Ksiądz dokonał przybliżamy sobie tajemnice wybrania tych ziem przez Boga i cieszymy się, że dane
nam jest tu mieszkać! Dziękuję za wszystko! Z Panem Bogiem!
L.S.
[Kudowa-Zdrój , Czermna, ul. T. Kościuszki]

30 IV 2009:
• Drogi księże Tadeuszu!
Z przeslanych fotografii wynika, że wystawa jest już ukończona. Moje gratulacje! Wygląda bardzo efektownie.
Z przesłanego zaproszenia-zdjęcia wynika również, że jest rozsmakowana plastycznie. To znaczy chodzi mi nie o
wystawę lecz o fotografie. Myślę, że ma Ksiądz, jak się to "godo" po śląsku - "grajfkę" do robienia zdjęć. Moje
gratulację!!! Bardzo żałuję, że ze względu na odległość nie bedę mogła jej zobaczyć. Chyba, że przyjedzie do miejsca
bliżej położonego mojego zamieszkania [= Katowice], a jak przeczytałam w wywiadzie do "Ziemi Kłodzkiej", odwiedzi
ona szereg miast i opactw w Polsce.
Bardzo proszę o informacje czy będzie pokazywana bliżej Górnego Śląska, a może w Krakowie?
I czy wydany został folder z wystawy? Chętnie zakupiłabym go. Myślę, że teraz gdy Ksiądz zebrał tyle
materiału to należy koniecznie go opublikować.
Bedę czekała z niecierpliwością.
Irena Kontny. Życzę powodzenia i sukcesu w jutrzejszym dniu w czasie wernisażu.

[Mgr Irena Kontny z Biura Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Katowice].
Ps.
Zafascynowały mnie słupki i wykresy, które zauważyłam na planszach.
Ciekawe co Ksiądz w nich zawarł ?
Jeszcze raz wszystkiego co najpiękniejsze w jutrzejszym i w dalszych pełnych wiosny dniach.
IK
03 V 2009:
Witam!
Jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowań i wystawy "Boże Młyny"... Niestety choroba "uziemiła mnie"
uniemożliwiając przyjazd do Kudowy. Mam nadzieję ,że obejrzę dokonania Księdza za kilka tygodni, jak przyjadę na
wakacje.
Pozdrawiam
SzB
Jurek
04 V 2009:
• Jeszcze raz dziękuję i gratuluję pięknej wystawy. + Adam
[ J.E. ks. bp Dr Adam Bałabuch, Świdnica]
• GRATULUJEMY!!!! BRAVA DLA TWÓRCY!
życzymy, aby wystawa BOŻE MŁYNY stała się okazją do refleksji dla jej odbiorców oraz inspiracją dla chwały Bożej w
nowych Pokoleniach , a ponadto ........... mobilizacją dla Księdza Prof. do następnych Dzieł !
PRZYJEDZIEMY !!!!
Pozdrawiamy :-) Piętaszki z Jeleniej Góry
[Mgr Maria i Mgr Andrzej Piętka]
07 V 2009:
Księże Profesorze, gratulacje za wystawę i organizację.
Widziałam, że spotkanie było ogromne. /…/
Pozdrawiam
Gabriela Zawiła
[Mgr Gabriela Zawiła, Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze]
19 V 2009
•
Drogi Księże Profesorze,
Szczerze Księdzu gratuluję! Takiej Wystawy nie miał dotąd cały Dolny Śląsk. Wielu sił i Bożego błogosławieństwa
życzę. Ks. Jan Myjak, senior, Kudowa-Zdrój.
20 V 2009
• Drogi Księże Prałacie!
Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wystawy "Boże Młyny".
Podziwiam ogrom pracy, którą Ksiądz Profesor włożył, by w tak krótkim czasie przygotować tak bogatą dokumentację
krzyży i kapliczek przydrożnych na pograniczu kudowsko-nachodzkim. Niezwykle cennym wydawnictwem jest także
katalog wystawy, który prezentuje owoce trudu pracy badawczej Księdza Profesora, a czytelnikowi dostarcza wielu
cennych wiadomości. Gratuluję pięknie przygotowanej wystawy i wydanego katalogu. + bp Adam Bałabuch
•

Drogi Księże Profesorze,
Szczerze Księdzu gratuluję i przesyłam wyrazy uznania!. Na tej wspaniałej wystawie „Bożych Młynów” – ja
jako wieloletni mieszkaniec i częściowo budowniczy tego miasta, odkrywam fakty i cenną rzeczywistość, o
której skądinąd nigdzie bym się nie dowiedział.
Wystawa jest ważnym świadectwem miejscowej historii. Dostrzegam tu ogrom Księdza pasji i kawał solidnej
historyczno-kulturowej pracy.
Z najlepszymi życzeniami inż. Jarosław Dorociak z Rodziną, Kudowa-Zdrój.

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]

•

Drogi Tadeuszu.
Serdecznie Ci gratuluję wspaniałej działalności w swoim Regionie. Jak widzać z przesłanej dokumentacji
ludziom potrzeba takiej animacji, a Ty robisz to wspaniałle, z całym bogatym zapleczem warsztatu, który
posiadasz. Nie mogę domyślić się z tej poczty, czy łączy sie z tym przedsięwzięciem jakieś wydawnictwo ,
piszesz o braku pieniędzy .
Ja jednak też zrobiłem wiele wystaw, które z braku środków nie mają katalogu. To jest zawsze szkoda, bo jak
wystawa jest dobra to niewiele potem zostaje "dla potomności". Prowadzę jednak archiwum działalności
naszego Muzeum i staram sie zawsze coś włożyć do teczki. Serdecznie Cie pozdrawiam, /…/. Pomyślności.
Heniek
[Ks. Henryk Pyka, dyrektor Muzeum Archidiecezji Katowickiej, Katowice]

•

Drogi Tadziu!
Dziekuje za przesyłkę [n.t. Wystawy BM]. Gratuluję!
Serdeczne pozdrowienia
Bernard
[Ks. prof. UAM Dr hab. Bernard Kołodziej, Poznań]

