
ERRATA
Strona Łam Wiersz Jest Powinno być

11
(BT-1)

P
(tabela na dole, 

l.p. 15, kol. 
Informacje)

1 d. wikariusz wikariusz w Szczawnie-Zdroju, Świdnicy, Kudowie-Zdroju i Legnicy oraz 
proboszcz w Krośnicach, Nowej Rudzie, Pradze czeskiej i Wrocławiu.

14
(BT1/2)

P
(opis fot. 

na kol. lewej 
u dołu)

Czermna, dwukrotna wizyta księcia kardy-
nała Friedricha Josefa von Schwarzenberga
(1850–1885): 2 lipca 1868 r. wybierzmował 820 
osób, a 27 lipca 1883 r. 348 osób.

Uroczystość w Czermnej, parafianie pozdrawiają ks. proboszcza Josefa 
Tokarza (1939–1955), kwiaty wręcza Ursula Franke (*25 IV 1929)

15
(BT1/3)

P
(opis fot.)

Słone, kościół cmentarny p.w. Narodzenia 
NMP, zaprojektowany i wyposażony przez 
J. Elsnera; konsekrowany 08 IX 1909 r.

Słone, kościół filialny pw. Narodzenia NMP, zaprojektowany i wyposażony 
przez J. Elsnera, konsekrowany 9 IX 1909 r.

17
(BT-1/b)

P
(opis fot.)

Stylizowana figura na chorągiewce sygnaturki 
kościoła parafialnego w Czermnej

Stylizowana figura św. Bartłomieja Ap. na chorągiewce sygnaturki kościoła 
parafialnego w Czermnej

21
(BT2/1)

L
(opis drugiej fot. 
na pierwszym 
łamie od lewej 

strony)

Pomnik poległych w II wojnie 
światowej: Czermna Dolna, 
ul. T. Kościuszki 54 k/dzwonni- 
cy bramowej kościoła para- 
fialnego.

Pomnik poległych w I wojnie światowej: Czermna Dolna, ul. T. Kościuszki 54, 
k. dzwonnicy bramowej kościoła parafialnego

25
(BT-2/b)

P 3 g. i Dyscypliny Sakramen-tów i Dyscypliny Sakramentów

31
(BT3/3)

L
(opis czarno- 
-białej fot.)

Na archiwalnej fotogra- 
fii: Jakubowice, kondukt 
pogrzebowy prowadzo- 
ny przez dwóch księży
Kościoła rzym.-kat.

Na archiwalnej fotografii: Czermna Średnia (w tle domy rodziny Janak 
i Gebauer, aktualnie ul. Kościuszki), pogrzeb młodej narzeczonej Aleksan-
dry Braun (+1955), kondukt pogrzebowy prowadził ks. Josef Tokarz (prob. 
1939–1955) w towarzystwie wikariusza ks. Antoniego Pałki (1952–1955)

31
(BT3/3)

L
(tekst obok 
dwóch fot. 

w środku po 
prawej stronie)

4 d. prawdęo Bogu miłości prawdę o Bogu miłości

31
(BT3/3)

L
(opis fot. 

na dole strony)

Czermna Dolna, ul. 
St. Moniuszki (skrzyż. k/lasu, 
na skraju Góry Parkowej), 
kapliczka naziemna, typ 
„Męka Pańska” 
(jednoosobowa), tzw. ”krzyż 
Wiethka” wzniesiony w 1856 
r. Według ustnej tradycji u 
genezy bu- dowy kapliczki
„Męki Pańskiej” był nieszczę- 
śliwy wypadek z wozem 
konnym,
w wyniku którego śmierć

Czermna Dolna, ul. St. Moniuszki (skrzyż. k. lasu, na skraju Góry Parkowej), 
kapliczka naziemna, typ „Męka Pańska (jednoosobowa), tzw. krzyż Wiethka, 
wzniesiony w 1856 r. Powodem budowy kapliczki, według przekazywanej 
ustnie tradycji, był nieszczęśliwy wypadek z wozem konnym, na skutek 
którego zginął furman

„Boże młyny”. Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej). Wystawa fotografii ks. prof. Tadeusza Fitycha. Katalog wystawy, Kudowa-Zdrój 2009.



Strona Łam Wiersz Jest Powinno być

35
(BT4/1)

L
(opis fot. 

na dole strony)

Fotografia Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Mona-
chium - architekta  cenionego w Bawarii i na ziemi kłodzkiej) projektanta 
i budowniczego kapliczki domkowej MBB oraz kościoła w Słonem (1909 
r., początkowo cmantarnego, a obecnie filialnego; w tym roku przypada 
setna rocznica jego konsekracji – 08 IX 1909 r.). W 1879 r.  rodzącemu się 
centrum kultu Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie k/Słonego, najpierw 
podarował on dwie drewniane statuły: Matki Boskiej Bolesnej i św. Alojze- 
go Gonzagi. 

Fotografia Josepha Elsnera (*1845 Słone, +1933 Monachium) – architekta 
cenionego w Bawarii i na ziemi kłodzkiej, projektanta i budowniczego ka-
pliczki domkowej oraz kościoła filialnego w Słonem (1909 r.; nb. w tym roku 
przypada setna rocznica jego konsekracji – 8 IX 1909 r.). W 1879 r. rodzą-
cemu się centrum kultu Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie podarował 
on dwie drewniane statuy: Matki Boskiej Bolesnej i św. Alojzego Gonzagi SJ 
(*9 III 1568, +21 VI 1591)

36
(BT4/2)

P
(opis fot. w pra-

wym dolnym 
rogu)

2 d. sta- nowił stanowił

42
(BT5/2)

P 11 d. w Krośnie Odrzańskim k/Nowej Soli w Krośnie Odrzańskim

43
(BT5/3)

L
(opis fot. u góry)

Naziemna kapliczka św. Jana Nepomucena 
(zbudowany w 1889 r.)

Naziemna kapliczka św. Jana Nepomucena (zbudowana w 1889 r.)

43
(BT5/3)

P
(drugi od góry 

opis fot.)

[strzałka wskazująca na opisywane zdjęcie zwrócona do góry] [strzałka wskazująca na opisywane zdjęcie zwrócona w lewo]

45 L
(blok tekstu 

BT6/4)

17 g. w sobotnie i niedzielne południc w sobotnie i niedzielne południe

48
(BT6/3)

P
(opis fot. 

na dole strony 
po lewej)

2 g. k/daw- nego k. dawnego

49
(BT6/4)

L
(opis fot.

umieszczonej 
na środku wy-
sokości łamu)

KUDOWA-ZDRÓJ. Dzwonniczka drewniana z ok. 1848 r. Usytu-
owana w Górnej Kudowie, przy ulicy 1 Maja nr 61 (za chatą sudecką). 160- 
letnia dzwonnica wybudowana  została w 1848 r. na planie kwadratu, (tzn. 
po okresie, kiedy mieszkańcy byli doświadczani II pandemią cholery z 1832 
r. i w czasie kiedy w okolicy panował głód a ludność była wycieńczona 
i najprawdopodobniej częściej umierała; więcej informacji na ten temat 
podają m.in. kronika parafii św. Bartłomieja w Czermnej; kronika ks. pastora 
Bergmana w Pstrążnej i kronika miasta Police nad Metują). 

KUDOWA-ZDRÓJ. Dzwonniczka drewniana z ok. 1848 r. (tzn. powstała 
po okresie, kiedy mieszkańcy byli ciężko doświadczani II pandemią chole-
ry z 1832 r.). Usytuowana w Górnej Kudowie, przy ulicy 1 Maja (za chatą 
sudecką, nr 61; do 1945 r. żyła tu rodzina Teuber, stąd tzw. Teuber-Glocke), 
160-letnia dzwonnica została wybudowana na planie kwadratu. Do 1945 r. 
tutejszy dzwon był używany jako „Sterbeglocke”, czyli był zaproszeniem do 
modlitwy wstawienniczej po zgonie któregoś z mieszkańców, a w południe – 
do modlitwy na „Anioł Pański”.

52
(BT-7/a)

L
(tekst pod 
wykresem)

2 d. Żd’arky Žďárky

L – lewy, P – prawy, d. – od dołu, g. – od góry

„Boże młyny”. Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej). Wystawa fotografii ks. prof. Tadeusza Fitycha. Katalog wystawy, Kudowa-Zdrój 2009.

ERRATA – cd.


