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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych        (wersja z: 31 X 2008) 
 
 

Wentzel Jakub Tomaschek (*1732 + 1804) 
proboszcz Czermnej w latach 1764 - 1804 

 i twórca ‘kaplicy czaszek’ - katechezy o zmartwychwstaniu 
(B i o g r a f i a  -  k  a  l  e  n  d  a  r   i  u  m) 

 
Pozostaje nadal paradoksem fakt, że ksiądz Wentzel Jakub Tomaschek (*1732 + 1804)1 - jest jednym z 
najbardziej znanych i nieznanych proboszczów rzymsko - katolickiej parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w 
Czermnej (aktualnie Kudowa Zdrój; pierwsza wzmianka z 1354 r.). W Czermnej duszpasterzował on przez 
długi odcinek czasu, ok. 40 lat, w okresie 1764 - 1804).  

 

 
 
Spoglądając w perspektywie historycznej na katalog tutejszych proboszczów należy podkreślić fakt, że dwaj 
poprzednicy Tomaschka pracowali w Czermnej zaledwie 12 i 14 lat. Jego, trwająca ponad 39-lat kadencja, 
stanowiła znaczący przełom dla dotychczasowej 
tymczasowości i braku ciągłości. W konsekwencji stała 
się pierwszą, co do czasu trwania kadencją 
proboszczowską w dotychczasowej historii oraz drugą 

w całościowym oglądzie dziejów tej parafii. 
 Wypada nam odnotować znaczący fakt, że 
ksiądz Tomaschek był czwartym, a w zasadzie tylko 
trzecim z kolei proboszczem (bowiem kadencja 
drugiego trwała niespełna rok), po reaktywowaniu 
katolickiej parafii w Czermnej w 1738 r.2 (po bez mała 
trzy wieki trwającej dekadencji, nb. w tym roku 
przypada jubileusz 270-lecia reaktywowania parafii 
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św. Bartłomieja)3.  
 
Niezmiernie długi wakans, trwający ok. 180 lat, został spowodowanego skutkami wojen husyckich i 
reformacji. Co więcej po ok. 60-70 latach istnienia, w 1414 r. na skutek wojen husyckich katolicka parafia św. 
Bartłomieja w Czermnej formalnie zanikła na dwa stulecia, a w XV w. mieszkał tu duchowny ultrakwista, a 
następnie być może kolejny duchowny innego wyznania. Zasadnicza zmiana sytuacji nastąpiła dopiero po 
1620 r.. Była to jednak nadal oznaka znacznego osłabienia struktur kościelnych, jak i realizowanego w tym 
czasie duszpasterstwa. W konsekwencji od 1623 do 1738 r. tutejszy kościół był  jedynie filią parafii i to w 
zmienionym dekanacie Nowe Město4 (n.b. w 1425 r. po zniszczeniu diecezji litomyskiej erygowanej w 1344 
r., dopiero w 1664 r. erygowana została diecezja Hradec Králové).  
 W okresie wojny 30-letniej i kolejnych epidemii,  z upoważnienia nowomiejskiego  dziekana, do 
Czermnej okazjonalnie przybywali z posługą duszpasterską księża z Polic i Lewina Kłodzkiego. Co więcej, nie 
obyło się w tym okresie bez napięć, bowiem m.in. w 1668 r. proboszcz Lewina Christoph Clar (1653-1680)5 
sformułował postulat przyłączenia kościoła filialnego w Czermnej do parafii Lewin Kłodzki (m.in. 
argumentował on twierdząc, że posługiwali tu jego przodkowie, ale jednym z prawdopodobnych motywów 
były m.in. wpływy finansowe uiszczane przez czermnieńskich wiernych)6. 
 Po uwagach wstępnych, przejdźmy do usystematyzowania wyników badań dotyczących osoby 
księdza Wentzla (Wazlawa) Jakuba Tomaschka, którym nadamy kształt biograficznego kalendarium. 

 
 1.) Wentzel (Wazlaw) Jakub Tomaschek urodził się 17 października 1732 r., w mieście Choceń7 (czes. 
Choceň, niem. Chotzen, k/Litomyśla i Ústi n/Orlici, we wschodnich Czechach; w latach 1714-1751 w pobliżu 
południowej granicy hradeckiego i północnej chrudimskiego kraju8, a obecnie jest to tzw. kraj pardubicki; w 
dolinie Cichej Orlicy, w regionie  podgórza Gór Orlickich; najstarsza pisemna wzmianka o miejscowości 
pochodzi z 1227 r.), a w diecezji Hradec Králové; aktualnie żyje tu ok. 9 tys. mieszkańców9.  
  Rodzice Wentzla Jakuba Tomaschka byli wolnymi (czyli nie byli osadnikami, chałupnikami czy też 
chłopami podlegającymi jeszcze prawu poddaństwa (w Czechach znoszono je w 1781 i 1848 r.), natomiast 
byli oni przynajmniej cenionymi mieszczanami, albo przynależeli nawet do warstwy drobnej szlachty (z 
pewnością posiadali kilkoro dzieci, z których młodszy Franz również został kapłanem i w latach 1771-1774 
był wikariuszem u swego starszego brata w Czermnej). Następnie Tadeusz (w kronice parafialnej łac. zapis: 
“Thadeus”) Tomaschek, który w drugiej połowie XVIII w. był zarządcą ekonomicznym właściciela 
czermnieńskiego dominium (tzn. albo jednego z dwóch przedstawicieli 
hrabiowskiego rodu Leslie, albo ter reprezentanta rodziny wojskowego 
komendanta Michała von Stillfrieda)10, a następnie kasjerem hrabiego von 
Althana w Międzylesiu11 (tego typu urzędy raz jeszcze wskazują na wysoką 
pozycję społeczną rodziny Tomaschków i ich wymowne relacje z wieloma 
osobistościami, i to nie tylko regionu północnych Czech).  
 W gronie tzw. rodziców chrzestnych spotykamy dwie prestiżowe 
osoby. Są nimi hetman Jakub Stanislaw Dussik - wysoki urzędnik 
administracji państwowej w tutejszym regionie (Wysoke Myto)12 i Katarzyna 
Fiala  - małżonka zarządcy jednego z dwóch miejscowych browarów. 
 Sakramentu chrztu udzielił mu katolicki  proboszcz Jan 
Schachinger, najprawdopodobniej w parafialnym kościele św. Franciszka13-  

- na zdjęciu po prawej. 
 
 2.)  Stan kościelnych źródeł archiwalnych i zachowanych katalogów duchowieństwa metropolii 
praskiej dla wieku XVIII14, nie umożliwia zaprezentowania chociażby formacji szkolnej i gimnazjalnej oraz 
filozoficzno-teologicznej, a nawet podania daty i miejsca święceń kapłańskich Wentzla Jakuba Tomaschka. 
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Pozostaje nam możliwość odwołania się do zasady analogii, poprzez odwołanie się do jednego ze 
współczesnych mu życiorysów kapłańskich. Otóż w 1733 r.  urodził się w Kłodzku Karl Winter. Był więc  
niemalże rówieśnikiem Tomaschka. Winter w latach 1767 - 1808 miał urząd kłodzkiego wielkiego dziekana 
(niem. ‘Großdekant’). 
Karl Winter przyjął święcenia kapłańskie w 1758 r. i przez 6 lat był wikariuszem w Szczytnej  (niem. 
“Rückers”). W roku1764 był już proboszczem w Kłodzku, a następnie w Międzylesiu)15. Możemy więc na 
zasadzie hipotezy twierdzić, iż Wentzel Tomaschek (* 17 X 1732) ok. 1758 r., poprzez święcenia diakonatu i 
prezbiteratu, stał się członkiem prezbiterium archidiecezji praskiej. 
 
 3.) Po otrzymaniu święceń kapłańskich Wentzel Tomaschek, najprawdopodobniej przez okres ok. 6-
ciu lat (1758- 1764), był wikariuszem16, na tylko jednej, ale zarazem prestiżowej miejskiej parafii Lewin 
Kłodzki17. Była ona oddalona o zaledwie ok. 6 km kilometrów od Czermnej (i nieco mniej od Zakrza, które 
początkowo było filią Lewina Kł., a od 1911 r. tzw. kuracją), przy szlaku komunikacyjnym wiodącym do Barda 
Śl. i Kłodzka18.  Proboszczem parafii Lewin Kłodzki, która miała w tym wieku beneficjum aż dla dwóch księży 
wikariuszy19, był w latach 1753-1788, urodzony w tym mieście, Anton Rother (+9 III 1788). To właśnie on był 
kościelnym przełożonym ks. Tomaschka20. 
 
 4.) Opisując genezę swej nominacji  Tomaschek wyznaje, że początkowo nie miał  ochoty zostać 
proboszczem Czermnej w tzw. czeskim zakątku (jest to XIX-wieczna nazwa etnicznego  regionu 
zamieszkałego przez jedną z nielicznych czeskich mniejszości  w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. Czeski 
zakątek stanowiło kilkanaście wiosek, z których Czermna była największą. Maksymalnie zamieszkiwało tu od 
7 do ok. 11 tys. osób używających język czeski w kręgu rodzinnym, a rzadziej w kościele (nazywano go gwarą 
kłodzką lub kłodzkim dialektem).  
 Ksiądz Tonaschek nie znał w dostatecznym stopniu języka czeskiego21, ale pomimo tego znalazł się na 
liście kandydatów do urzędu czermnieńskiego proboszcza, i to dopiero jako 24-ty z kolei. Pozostali duchowni, 
kandydaci na ten urząd i beneficjum kościelne, wywodzili się zarówno z Czech, jak i z kłodzkiego hrabstwa.  
 Pisemne podanie przedstawił Tomaschek w lipcu 1764 r., ale tzw. instalacja na urzędzie proboszcza 
parafii św. Bartłomieja w Czermnej22,miała miejsce dopiero w 1765 r.. To znaczy  w dzień po pierwszej 
kanonicznej wizytacji, którą w święto Apostoła Jakuba (29 lipca), przeprowadził w Czermnej kłodzki dziekan 
Christophorus Exner (+ 1767 Mittelwalde - Międzylesie)23.  
 
 5.) Przez pierwsze siedem lat, wymagającej posługi duszpasterskiej w Czermnej ksiądz Tomaschek, 
był wyłącznie sam.  W tym okresie nie miał żadnego wikariusza. W tym czasie, jeśli idzie o administrowanie 
sakramentów, ochrzcił  ok. 400 dzieci (czyli ok. 57 dzieci rocznie,  a 4-5 dzieci miesięcznie). Natomiast w 
czasie całej swojej, prawie 40-letniej, kadencji włączył do wspólnoty Kościoła prawie 600 osób.   
 W późniejszym okresie jego współpracownikami było aż czterech księży wikariuszy. Szereg ten 
otwiera rodzony brat  Franz Tomaschek (1771-1774), a kontynuują go Ignatz Krasel (ok. 1774-1777)24, 
Carolus Kürschnack (1777) oraz przez najdłuższy, bowiem 27-letni okres, Johannes Flehser (ok. 1777-1805). 
 W 1765 Czermna przeszła do kościelnej struktury dekanatu kłodzkiego. Ponadto w 1780 r. za 
patronatu Antona hrabiego von Leslie25 z austriackiej Styrii26, z parafii odłączono dwie wsie - Malá Čermná i 
Žďárky, a w ich miejsce z parafii Nachod przyłączono dwie wsie Słone i Brzozowie27. 
  Z kolei w 1785 r. hrabia Anton von Leslie sprzedał ziemski majątek Czermna baronowi Michaelowi 
von Stillfried (który rezydował już w Kudowie). Tenże baron, w 1793 r. postąpił podobnie, na rzecz swego 
syna Josepha hrabiego von Stillfried. Po śmierci lewińskiego proboszcza Antona Rothera (+ 9 III 1788), hrabia 
von Mitius, właściciel pobliskiego zamku i dóbr Jeleniowa28, zachęcał i rekomendował księdza Tomaschka do 
objęcia posługi duszpasterskiej, także w Zakrzu (dotychczasowej filii Lewina Kłodzkiego). 
 W 1768 r. w Czermnej miała miejsce wizytacja pastoralna, przeprowadzona przez praskiego 
sufragana Andreasa Keisera (późniejszego ordynariusza Hradec Kralove)29, ale za rządów arcybiskupa Johann 
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Friedricha von Waldsteina (1675–1694)30. Związane z tym faktem udzielanie sakramentu bierzmowania 
należało do najbardziej uroczystych momentów danej miejscowości. W dniu 3 lipca biskup Keiser udzielił w 
Czermnej sakramentu bierzmowania dla wyjątkowo licznego kręgu 3.500 osób31 (była to typowa praktyka 
spotykana w czasie wizytacji biskupich realizowanych w hrabstwie kłodzkim). Na uroczystość przybył również 
kłodzki dziekan Karl Winter  (1767-1808) i jego sekretarz. 
 Natomiast w dniu 29 września 1793 r. kanoniczną wizytację parafii przeprowadził kłodzki wielki 
dziekan i archidiakon Karl Winter. 
  

6.) Za szczególne dzieło proboszcza Tomaschka należy uznać zarówno odtworzenie dokumentacji i stanu 
uposażenia parafii, jak też zaprowadzenie kroniki parafialnej. Przez pierwsze ćwierćwiecze od 

reaktywowaniu parafii, kronika w ogóle nie była prowadzona. Wraz z objęciem rządów w parafii Czermna, 
ksiądz Tomaschek rozpoczął już w 1764 r., redagowanie niemieckojęzycznej kroniki parafialnej pod tytułem 

“Liber Memorabilium” (i tuż pod własnoręcznie nakreślonym tytułem umieścił swój autograf, n.b. 
całkowicie różny od podpisów oglądanych w księgach metrykalnych). 

 
 Na wstępie kroniki (w pierwszym tomie obejmuje ona okres 1764 - IX 1939) przejął on dane z 1660 r. 
dotyczące tutejszego kościoła, a zawarte w tzw. “novoměstké farní kronice”32.  
Uczynił to w formie czeskiego odpisu i przekładu na język niemiecki. Dzieło kroniki parafialnej ksiądz 
Tomaschek kontynuował wytrwale przez okres 29 lat, tzn. aż do 1794 r.33 Ostatnie lata są już, w tej kronice, 
zapisane znacznie większym pismem (być może był to już wpływ sędziwego wieku i choroby).  
 Dzisiaj wiele nam mówi o historii Kościoła na tych ziemiach 40 nieliczbowanych kart kroniki 
zapisanych dla całego okresu pierwszego tomu kroniki (1764-1939), Z ostatnich wydarzeń Czermnej, na10 
lat przed jego śmiercią, która nastąpiła w 1804 r., kronika nie podaje już żadnych wiadomości. Nie mniej, 
proporcje zapisanych 10-ciu nie liczbowanych kart z okresu 40-letniej kadencji ks. Tomaschka to aż 25% całej 
kroniki. 
 Za jeden z bardziej intrygujących wpisów księdza proboszcza Tomaschka należy uznać bardzo 
szczegółowy, wręcz kronikarski, opis upokorzeń zadawanych królowi Francji Ludwikowi XVI przez liderów 
rewolucji francuskiej, aż do momentu śmierci. Nie mniej, już sam ten fakt ukazuje wielkie humanistyczne 
zainteresowania, szerokie europejskie spojrzenie, rozległe kontakty oraz duszpasterskie zaniepokojenie 
szerzącym się w Europie nihilizmem i ówczesną wersją kultury śmierci. 
 Czytając uważnie zapiski kronikarskie księdza proboszcza Tomaschka, odnotowujemy w jego 
postawie szlachetne rysy dobrego duszpasterza i wysoki poziom empatii. Pomimo iż tzw. kwestia robotnicza 
i społeczna, wybuchnie dopiero w XIX w., i otrzyma nowe - cenne światło i remedium w encyklikach 
papieskich, to przy czytaniu omawianych zapisków  uderza znaczny ładunek jego empatii i solidarności z 
prostym, biednym  ludem, często pozostającym bez pracy. W swej kronice parafialnej zaakcentował on z 
jednej strony fakty drożyzny, katastrof, nieurodzajów i kryzysu tkackiego rzemiosła, a z drugiej radość z faktu, 
że np. hrabia Stillfried, którego bardzo cenił, zatrudniał i solidnie opłacał wielu tutejszych mieszkańców. 
Ponadto wymienia on rzeczy i prace wykonane na rzecz kościoła parafialnego, które opłacił sam, ze swoich 
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oszczędności. 
 

 
 
 7.) W czasie 40-letniej kadencji księdza proboszcza Tomaschka w 1783 r. została przedłużona nawa 
kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Czermnej (o 15 Ellen, czyli o 15 łokci, w sumie ok. 10 metrów)34. 
Kolejne wydłużanie nawy kościelnej zrealizowano dopiero w latach 1858-1859, a jego wnętrze wyposażono 
w nowe ołtarze. Aktualny ołtarz główny powstał w połowie XVIII w., a w 1776 r. przeprowadzono tzw. 
sztafowanie. Koszty prac na rzecz odnowy ołtarza opłacił miejscowy karczmarz Joseph Martinez35, a kolejni 
dobroczyńcy pokryli koszt odnawiania ołtarzy bocznych, natomiast w przypadku  ambony, koszty pokrył 
Tadeusz Tomaschek, ekonom właściciela czermnieńskiego dominium i zarazem brat proboszcza.  
 Za zgodą wielkiego dziekana kłodzkiego, w 1786 r. zawieszono w kościele drogę krzyżową, z typową 
dla czasów nowożytnych liczbą14 stacji. Uroczyście poświęcił ją o. Balthasar Solemonski, gwardian 
franciszkanów. Z kolei w 1792 r. dwa wielkie dzwony (o wadze 12 i 7 cetnarów, czyli 600 i 350 kg), na skutek 
istniejących od 30 lat pęknięć, przetopiono i odlano w kłodzkiej ludwisarni na nowo. Na ich poświęcenie i 
uroczyste zawieszenie36 w dniu 26 sierpnia, w liturgiczne święto św. Wacława (święto patronalne proboszcza 
Tomaschka), z Międzylesia przybył sam kłodzki dziekan Karl Winter. W przeddzień, tzn. 25 sierpnia, na 
wieżyczce kościelnej  umieszczono krzyż z plastycznym wyobrażeniem (bliżej nieokreślonej postaci; być 
może chodzi tu o św. Bartłomieja widocznego do dzisiaj na tzw. wietrznej chorągiewce wieżyczki kościelnej 
sygnaturki). Ufundował go brat księdza proboszcza Tadeusz Tomaschek. W tym samym, 1792 r., zakupiono 
dla kościoła parafialnego cztery nowe ornaty (w tym dwa czarnego koloru).  
 Sam ksiądz proboszcz Tomaschek do końca życia mieszkał w zniszczonym drewnianym budynku 
plebanii (drugim z kolei, w dziejach tutejszej parafii)37. Był on usytuowany z tyłu prezbiterium kościoła, w 
sadzie kościelnym, tuż nad potokiem młyńskim38. Jest to fakt, który wiele nam mówi o bytowych i 
duszpasterskich priorytetach księdza Tomasachka. Bowiem w sytuacji, kiedy jego rodzony brat Tadeusz był 
swego rodzaju ekonomem właściciela czermnieńskiego dominium, to proboszcz Tomaschek nie podjął 
jednak szansy, aby móc sobie postawić murowaną i wygodną plebanię. Wręcz przeciwnie ale podjął 
wyzwanie ówczesnej kultury, zainfekowanej nihilizmem, i skupił się na budowie i wyposażeniu kaplicy 
czaszek jako swego rodzaju katechezie na temat zmartwychwstania i życia wiecznego.   
 
8.) W okresie 1776-1804 Wentzel Tomaschek wzniósł i pielęgnował obok kościoła i dzwonnicy w Czermnej 
tzw. “KAPLICĘ  CZASZEK”. Jej przesłanie nie nawiązywało jednak do rozpowszechnionego w Europie i w 
Czechach stylu makabryzmu związanego m.in. z panującą filozofią nihilizmu39, liberalizmu40, obsesją śmierci 
(wyrażającą się również w różnych trendach literatury i sztuki). Nie było to także zwyczajną reakcją na fakt 
tragicznego w skutkach spustoszenia ludności spowodowanej przez liczne wojny, zarazy, epidemie i 
pandemie cholery41, ale przeciwnie umacniało chrześcijańską nadzieję i stanowiło nawrót do postawy 
pierwszych chrześcijan celebrujących w katakumbach (podziemnych miastach zmarłych) zgromadzenia 
eucharystyczne i to w duchu wiary o zmartwychwstaniu i życiu pozagrobowym (por. Rz 8, 9. 11-1342)43. 
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Potwierdzeniem faktu duszpasterskiego zatroskania ks. Tomaschka z powodu szerzenia się ateistycznego 
nihilizmu i liberalizmu, jest m.in. jego opinia zapisana w 1792 r. w kronice parafialnej: “zu dieser Zeit war fast 
ganz Europa sehr kalt in der Religion, nicht nur Katoliken, sondern auch ander verschiedner Religionen, fast 
alles freigeistisch” (co możemy tłumaczyć: w tym czasie prawie cała Europa stała się obojętną religijnie, i to 
nie tylko katolicy, ale także chrześcijanie innych wyznań, prawie wszyscy przyjęli ducha liberalizmu”).  

 
 
Ks. prob. W. Tomaschek w okresie 1776-1804 wzniósł i pielęgnował katechezę o zmartwychwstaniu, tzw. “kaplicę czaszek”. 
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 Jedną z hipotetycznych inspiracji, w kwestii inicjatywy księdza Tomaschka, 
zawiera ustny (nieudokumentowany źródłowo) przekaz głoszący, iż z racji ‘Roku 
Świętego 177544 ksiądz proboszcz będąc na pielgrzymce w Rzymie 
(prawdopodobnie w okresie 26 II - 25 XII 1775 ?) odwiedził nie tylko rzymskie 
katakumby, ale także tzw. “cmentarz kapucynów”, czyli kryptę z sześcioma 
kapliczkami usytuowaną(w pobliżu piazza dei Barberini).  

 Mówiąc dokładniej, znajduje się ona przy kościele Santa Maria della Concezione, przy Via Veneto 27 
(sam kościół został wzniesiony z woli Urbana VIII  ku czci jego brata Antonio  Barberiniego OFMCap, w 
latach 1626-1631). Jest to siedziba rzymskiej prowincji kapucynów, a zarazem jedna z głównych swiątyń tego 
zakonu, która nadal budzi zainteresowanie historyków45. Tutaj czermneński proboszcz mógł natknął się na 
aż pięć kaplic ozdobionych makabrycznymi kompozycjami i ornamentami - “stiukami”, wykonanymi z ok. 
4.000 czaszek, i wyselekcjowanymi według kategorii, kościami zmarłych zakonników. Otwartym pozostaje tu 
pytanie: czy równocześnie Tomaschek zetknął się także ze stylem i duchem duszpasterskiej pracy kapucynów 
(chociażby w jezuickim stylu - “agere contra”) lub ich duchową diagnozą ówczesnej Europy? 
 Na zasadzie kolejnej wysuwanej hipotezy, możemy twierdzić, że inspiracją natury architektonicznej 
do budowy przez księdza Tomaschka swego rodzaju miniaturowego czermnieńskiego “kościółka” 
cmentarnego, czy też mauzoleum46, stanowił przede wszystkim odnowiony w XVII w. słynny kościół 
cmentarny istniejący przy klasztorze cystersów, w niezbyt oddalonym od Czermnej Sedlcu k/Kutnej Hory 
(zgromadzono tutaj ok. 40 tys. czaszek eksponowanych na znacznej przestrzeni, w ekcentryczno-
makabryczych kompozycjach, pozbawionych chrześcijańskiego szacunku dla szczątków ludzkich)47, ale być 
może także wspomniana powyżej, rzymska krypta “cmentarz kapucynów”  (z XVII w.)48.  
 Z kolei jego możliwa inspiracja natury duchowej, być może w jakimś stopniu nawiązywała m.i.n. do 
nurtu kulturowego typu XIV-XVI w. tzw. “ars moriendi” a wyrażanego nadal w senstencji “memnto mori” 
(“ars moriendi”, łac. sztuka umierania – motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej, częsty temat 
ikonograficzny. Występuje on także jako ars bene moriendi, czyli sztuka dobrego umierania)49.  Po 
pielgrzymce do grobów świętych apostołów w Rzymie w 1775 r., powrócił Ksiądz Tomaschek do Czermnej, 
umocniony i ubogacony duchowo, przepełniony refleksją nad sensem życia, przemijaniem, chrześcijańska 
kulturą w obliczu śmierci oraz mocą miłości Jezusa Ukrzyżowanego objawioną najdobitniej w tajemnicy 
zmartwychwstania. Pewnego dnia zauważył on, że kostnica w Czermnej znajduje się w opłakanym stanie, a 
zgromadzone w niej ludzkie szczątki, zagrożone są zbezczeszczeniem przez zwierzęta.  Co więcej, w 
najbliższej okolicy nadal była znaczna liczba ludzkich kości, bowiem tereny te były widownią wielu 
dramatycznych wydarzeń.  
 Proboszcz Tomaschek postanowił, z jednej strony poprzez dramatyczny i emocjonalny opis 
opłakanego stanu dotychczasowej kaplicy cmentarnej (kostnicy) zmotywować właścicieli ziemskich i 
dobroczyńców na rzecz udzielenia finansowego wsparcia dla swego przedsięwzięcia, a z drugiej stworzyć 
swego rodzaju permanentną katechezę, stałą wystawę mówiącą o zmartwychwstaniu. W efekcie, zamierzał 
na  wzór kaplic, które widział we Włoszech, zbudować dla ofiar tragicznych i bolesnych w skutkach 
wydarzeń, jedno godne  miejsce spoczynku. W konsekwencji wraz z miejscowym kościelnym J. Schmidtem 
oraz grabarzem J. Pflegerem i Langerem, przez osiemnaście lat gromadzili ludzkie kości z okolic Kudowy, 
Dusznik i Polanicy. 
 W sytuacji, kiedy oświecenie banalizowało śmierć i czyniło groteską życie pośmiertne oraz systemowo 
zwalczało cały szereg chrześcijańskich obrzędów cmentarnych jako przejawy zabobonów, w realizacji swego 
przesłania o zmartwychwstaniu,  w formie oryginalnej kaplicy-mauzoleum (niespotykanej zarówno w 
Europie środkowej, jak i na południe od Alp), ksiądz Tomaschek był finansowo wspomagany przez 
ówczesnego patrona kościoła parafialnego hrabiego Leopolda von Leslie50. Ostatecznie ściany i sufit kaplicy 
pokrywa ok. 3 tys. czaszek i kości ludzkich. Dalsze 20-25 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą. Są to swego 
rodzaju relikwie osób poległych lub zmarłych podczas wojen 30-letniej (1618-48; w jej wyniku zginęło ok. 30 
procent ludności Śląska), 7-letniej (1757-63) oraz zarazy i klęski głodu. Nie mniej na pierwszym planie kaplicy 
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znajduje się ołtarz eucharystyczny, a po jego stronach postacie aniołów oznajmiające fakt sądu ostatecznego 
i życia wiecznego po śmierci, czyli zmartwychwstania. Z kaplicy emanuje jednoznaczna zachęta do życia 
według wartości oraz dobitne przesłanie, że autentycznego chrześcijanina po życiu ziemskim i nieuniknionej  
śmierci oczekuje zmartwychwstanie, czyli pełny udział w życiu Trójjedynego Boga Miłości. 
 
 9.) Ksiądz proboszcz Wentzel Tomaschek jest pośrednio znany licznym współczesnym mieszkańcom 
Europy, poprzez fakt istnienia w Kudowie Zdroju - Czermnej tzw. “Kaplicy czaszek”. Znajduje się ona 
pomiędzy kościołem a dzwonnicą51. Kaplica Czaszek to jedyne w Polsce i jedne z kilkunastu w Europie52 
ossariów (łac. ossarium, depozyt ludzkich kości na cmentarzu; kaplica wzniesiona ku czci relikwi). Zostało ono 
zbudowane przez księdza Tomaschka dopiero po 10-ciu latach jego obecności w Czermnej, tzn. w okresie 
1776-180453. W dalekiej przeszłości (od pocz. XIX w.) było ono otwierane przez miejscowego nauczyciela, a 
następnie przez zakrystianina. W uroczystość Wszystkich Świętych i rocznicę konsekracji kościoła 
parafialnego Kaplica Czaszek była otwierana dla mieszkańców wsi Czermna w celu umacniania wiary w 
prawdę o zmartwychwstaniu . W tych dniach odmawiano, przed nią psalm 130 (“De profundis” - Z głębokości 
wołam do Ciebie Panie). 
 Syntezę przesłania o zmartwychwstaniu podają nam chociażby dwa wybrane teksty liturgiczne: “To 
jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” 
(J  6,40) oraz “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26)54. 
 
 10.) Ksiądz proboszcz Wenzel Tomaschek zmarł w Czermnej popołudniem 9 sierpnia 1804 r. , w wieku 
niespełna 72 lat i po ok. 46 latach kapłańskiej posługi. Uroczysty pogrzeb odbył się w trzy dni później55. 
Odszedł do Pana Życia człowiek wielkiego ducha  i wielkiego serca (n.b. wielokrotnie cytował on w kronice 
parafialnej adagium “sine lux, sine crux” - bez krzyża nie ma światła). Co więcej, dzięki niemu, parafia która 
na skutek wojen husyckich zanikła na ponad trzy stulecia, obecnie - 66 lat po jej reaktywowaniu i po jego 40-
letniej ofiarnej posłudze proboszczowskiej, przeżywała swoją kolejną duchową wiosnę. Możemy śmiało 
twierdzić, iż zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, zapanowało tu ożywienie służące 
chrześcijańskiemu życiu i świadectwu, czyli owocnej autoewangelizacji i misji.  
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1. Taką właśnie wersję jego imienia i nazwiska znajdujemy zarówno w zainicjowanej przez niego kronice parafialnej jak i w księgach metrykalnych parafii Czermna; 
jest to zgermanizowana wersja czeskiego imienia i nazwiska - Vaclav Tomašek, n.b. należy zachować niemiecką pisownię jego imienia i nazwiska bowiem faktycznie 
albo pochodził on ze zgermanizowanej rodziny, albo poddał się trendowi kulturowemu, który sprawił że język niemiecki obowiązywał w administracji i w 
kościelnych dokumentach, w konsekwencji jeszcze w wieku ok. 25 lat nie posiadał on dostatecznej znajomości języka czeskiego). 
 Aktualny stan badań nie pozwala nam wypowiadać się na temat jego osobistej deklaracji w kwestii przynależności i tożsamości narodowej. Jarosław 
Malicki w monografii - Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, seria Slavica Wratislaviensia, CXX) 
zaprezentował m.in. użyteczny dla naszych analiz temat: “Rozwój języka czeskiego i sytuacji językowej w państwie czeskim (historyczno-językowe czynniki rozwoju 
kontaktów czesko-śląskich)”, tamże s. 31-42. 

2. Kronika parafialna Czermnej podaje, iż 29 czerwca 1738 r. za sprawą biskupa Hradec Kralove Jana Josefa Hrabiego Vratislava z Mitrovic (1734-1753) oraz hrabiego 
Karola Kajetana, Leopolda, Antoniego von Leslie (potomka znaczącej rodziny szkockiej szkodzkiego pochodzenia; m. in. Walter Lesslie ur. 1607 zm. bezpotomnie 
w1667 r. w Wiedniu; jako dowódca armii cesarza Ferdynanda II został w 1634 r. nagrodzony m.in. w formie dominium Nowego Miasta nad Metują, a w 1647 r. 
poślubił córkę księcia M. Dietrichsteina) parafia została podniesiona do rangi samodzielnej placówki duszpasterskiej. W tym charakterze istniała już, jak 
poświadczają to wiarygodne przekazy źródłowe już w 1359 r.. Samodzielność utraciła w wyniku wojen husyckich i przeszła pod administrację nowomiejskich 
dziekanów (z Nowego Miasta nad Metują). 
  W okresie 1761-1774 właścicielem czermnieńskiego dominium (a zatem także patronem kościoła parafialnego) był hrabia Leopold, Antoni von Leslie. 
Za jego rządów parafia stała się samodzielną, ale też została ona wyjęta z diecezji Hradec Králove i włączona do archidiecezji praskiej.  Por.  Fr. Albert, Bad 
Kudowa - sein name und seine Geschichte, Bad Reinerz 1936, s.15. 

3. W związku z tym faktem Autor przyczynku, przygotował całą serię artykułów przybliżających dzieje poszczególnych wsi i osad, wchodzących w strukturę tej 
parafii, typu wielowsiowego, a zarazem będącej niekwestionowaną starówką współczesnego miasta Kudowa Zdrój. Zob. m.in. T. Fitych, Rocznica 270-lecia 
reaktywacji parafii św. Bartłomieja w Czermnej (Uwagi do dziejów wsi: MALÁ  ČERMNÁ), artykuł złożony do druku. 

4. Nie mniej 18 sierpnia 1678 r. odbyła się tutaj wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez biskupa Hradec Králové Jana Kryštofa z Talmberka (19 X 1676 - 3 IV 
1698). Por. m.in. Z. Srp, Královéhradecké biskupství v proměnách času, [Hradec Králové 2005], s. 23-25. 

5. W1662 r. spowodował on erygowanie bractwa św. Antoniego  jako patrona od zarazy (na mocy bulli papieża Aleksandra VII otrzymało ono potwierdzenie i 
szczególne odpusty). Tenże proboszcz na rok przed śmiercią rozpoczął budowę filialnego kościoła w Zakrzu (dotychczas istniał tu jedynie kościół drewniany). Zob.  
W. Mader, Chronik der Stadt Lewin, Lewin 19032, s. 40. 

6. Por. J. Čížek, Kladská ves Německá Čermná v novoměstké farní kronice, “Dissertationes Historicae” 6(1998), s. 57-59; N. Bartonitschek, Odpis fragmentów Kroniki 
Parafialnej z lat 1764-1939, maszynopis - Stolberg 10.V.2005 (Pfarrkronik von Tscherbeney, Abschrift erstellt von Norbert Bartonischek [Stolberg10.V.2005], dalej 
cyt. N. Bartonischek ,OfKP, s.7. 

7. Zob. T. Fitych, Choceń - pierwsze środowisko życiowe Wentzla Jakuba Tomaschka (*1732 + 1804) twórcy ‘kaplicy czaszek’ i proboszcza Czermnej 1764 - 1804, 
artykuł przygotowywany do druku. 

8. Początki tego typu organizacji administracji państwowej w Czechach sięgają drugiej  połowy XIII w..  Od 15. stulecia do roku 1714 r. istniało w Czechach 14 
krajów (m.n. Hradecký, i Chrudimský). W okresie 1714-17151 doszło do redukcji struktur, e fekcie pozostało jedynie 12 krajów. Zob. m.in. E. Semotanová, Atlas 
Českých Ději, 2. díl od r. 1618, Praha [2003-2004], s. 9 (mapa nr 7). 

9. Jest to piękne miasto (najstarsza wzmianka z 1227 r., w 1292 właścicielem targowego miasteczka był król Wacław II) położone w parku w dolinie Cichej Orlicy, 
po obu jej brzegach. Na jej lewym brzegu znajdujemy tu m.in. renesansowy zamek (1562-1574; przebudowany w stylu baroku w XVIII w. przez ród Kinskych; spłonął 
w 1829 r. i został odbudowany w 1850 r. (do którego dobudowano wschodnie skrzydło z neogotycką kaplicą - wpływ tzw. historyzmu) obecnie jest otoczony 
angielskim parkiem. Został on wzniesiony na miejscu twierdzy, a  nadano mu cechy klasycystyczne i dobudowano neogotycką kaplicę Wniebowzięcia NMP.  
 W 1709 r. wyniszczone dominium (m.in. przez rozległy pożar z 1659 r., który zniszczył kościół, szkołę, plebanię, dzwonnicę), po rodzie Kurcovych i 
Trauttmansdorffów przejął nowy właściciel harabia Norbert Oktavián Kinský, który nadał miastu prawo dwóch targów tzw.  "výroční" (jubileuszowy) i "týdení" 
(co tygodniowy). Miasto otrzymało nową pieczęć, która zastąpiła słynną pieczęć husycką. W tym okresie powstaje tu kompleks nowych cennych obiektów: plebanii 
(1731), nowego kościoła parafialnego (1732; gdzie został odnowiony chór literacki), szpitala (1750) dzwonnicy. Stojąca na placu drewniana rzeźba św. Floriana 
została zastąpiona barokową kolumną. Choceń słynął z doskonałego rzemiosła.  Do grona cechów i piwowarskich, winiarskich, młynarskich, nożowniczych i 
tkackich, dołączyły teraz  cechy zameczników, kowali, stolarzy, garncarzy, bednarzy piekarzy i piernikarzy. W pobliżu dawnej szlifierni powstała także papiernia, 
która funkcjonowała do 1857 r..  
 Na miejskim rynku, do dzisiaj, znajduje się kolumna maryjna z 1760 r. i neorenesansowy ratusz z 1881 r..W okolicy miasta znajdują się pozostałości 
czterech średniowiecznych zamków. Por. m.in. J. F. Krška, Choceň - město a bývalé panství,  Praha 1858; J. Lad. Barvíř, Dějiny města Chocně, Náměšť, 1886. 

10. Do 14 VII 1785 r. czermieńskie dominium było częścią majoratu Nowego Miasta (nad Metują) a jego właścicielami byli, w latach 1761-1774 Leopold hrabia von 
Leslie (+1774), a w w okresie 1774-1802 jego brat Anton hrabia von Leslie. Po sprzedaży dominium, nowymi właścicielami byli m.in. w latach 1785-1793 Michael 
von Stillfried (+ 21 II 1796), a w okresie 1793-1798 jego syn Johann Joseph hrabia von Stillfried (+ 23 X 1805). Przed swoją śmiercią sprzedał on czermnieńskie 
dominium swojej małżonce hrabinie Elisabeth Friedericke Henriette Wilhelmine (z domu von Götzen; zm. 08 X 1802). Por.  Fr. Albert, Bad Kudowa - sein name 
und seine Geschichte, Bad Reinerz 1936, s.15. 

11. Międzylesie, to aktualnie, niespełna trzytysięczne miasteczko położone nad Nysą Kłodzką. Już w 1315 r. cystersi z Kamieńca Zabkowickiego sprzedali 
miejscowość Międzylesie rycerzowi Ottonowi z Gloubus. W okresie 1624–1626 Międzylesie było własnością kłodzkiego komendanta Rudolfa Philippa von 
Liechtenstein-Kastelkorn, a następnie przeszło pod zarząd kamery czeskiego króla. W 1653 r. miasto nabył hrabia Michael Ferdinand von Althann (+ 1658), a 
odziedziczył najpierw syn Michael Franz von Althann (+ 1676), a następnie wuj tego ostatniego Michael Wenzel von Althann (*1630 +1686; ojciec czterek córek i 
pięciu synów). Za sprawą dwóch panów, Michaela Wenzela I i jego syna Michaela Wenzela II (+1738), z von Althann, na fundamentach starych murów został 
wzniesiony barokowy pałac. Architektem nowego obiektu był Jacobo Carove. W rękach  rodu von Althann zamek pozostał aż do 1945 r.. 
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 Althann (lub Althan) - to nazwisko licznie  rozgałęzionej austriackiej rodziny arystokratycznej. Althannowie mieli swoje siedziby w Austrii, Czechach, 
na Morawach, w hrabstwie kłodzkim i na Węgrzech (w latach 1721-1824 posiadali godność żupana w komitacie Zala). W 1810 r. otrzymali dziedziczny tytuł hrabiów 
Rzeszy i zaliczali się wtedy do jednej z najważniejszych rodzin w całej monarchii austriackiej. Ich awans społeczny nastąpił w XVI w. w wyniku służby dworskiej i 
wojskowej u cesarzy. Członkowie rodu von Althann piastowali liczne urzędy ziemskie, dworskie i kościelne. Do najsłynniejszych przedstawicieli rodziny należeli 
m.in.: 
  Michał Adolf von Althann (1574-1636) otrzymał 28 listopada 1608 r. tytuł hrabiego za zasługi dla cesarza Rudolfa II. Po przejściu na wiarę katolicką stał 
się zagorzałym zwolennikiem kontrreformacji. W roku 1619 ustanowił w Ołomuńcu order rycerski Christianae militiae za zasługi w walce przeciw poganom i 
Turkom. Na budowę kolegium jezuickiego w Igławie ofiarował zakonowi 23 domy skonfiskowane protestantom. Podarował też zakonowi inne dobra w Komárnie, 
Znojmie, Krems i Wiedniu.  
 Jego syn Michał Wenzel I von Althann (1630-1686) był cesarskim ambasadorem, tajnym radcą dworu i komendantem twierdzy kłodzkiej. W 1680 r. 
został starostą (landeshauptmannem) hrabstwa kłodzkiego, gdzie do rodziny należały już majoraty w Międzylesiu, Roztokach i Wilkanowie. W 1684 r. nabył też 
zamek Szczerba i ziemie wokół Stronia Śląskiego tworząc tzw. klucz stroński (1684-1733). W Wilkanowie zbudował czterokondygnacyjny pałac. Kolejnymi 
właścicielami majoratu Międzylesie byli m.in.: Michael Wenzel II (+1738); Michael Emanuel von Althann (* 1690 +1749); a w 1759 r., czyli po uzyskaniu 
pełnioletności, Michael Otto von Althann (* 1704 + 18 V1797), a po nim najstarszy mężczyzna, krewny ze strony ojca.  
 Kolejni wybitni przedstawiciele rodu, to m.in.: Michał Friedrich von Althann (1680-1686) był biskupem Vácu i Veszpremu na Węgrzech oraz wicekrólem 
Neapolu i Sycylii.  
Michael Friedrich Althan (1682-1734), kardynał i wicekról Neapolu;  Michał Karol von Althann (1702-1756), baron von Goldburg und Murstetten; Gundaker von 
Althan (1655-1747), generał, dyplomata i budowniczy oraz Johann Michael Althann (1679-1722) faworyt cesarza Karola VI.  
Zob. m.in. J. Bahlcke i in. Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren, Kröner Verlag, Stuttgart 1998; Handbuch der historischen Stätten Schlesien, 
hrsg. von H. Weczerka, Stuttgart 1977; Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien, Deutscher Kunstverlag 2005; J. Bahlcke, Michael Friedrich Graf 
von Althann, w: Schlesische Lebensbilder, Bd. VIII, s. 129-140. 

12. Miasto założone przez Przemysława Ottokara II, jedno z sześciu największych i najbardziej prestiżowych, obecnie  w kraju parudubickim oraz trzecie co do 
wielkości miasto w okresie Ústí nad Orlicí. 

13.  Pierwsza wzmianka o powstaniu kościoła pochodzi z 1602 r.. W tym czasie istniał tu kościół filialny w wersji drewnianej. Wówczas był on przypisany do parafii 
w Běstovicích.  Niestety spłonął  w wyniku pożaru z 1659 r..  Po czym aż czterokrotnie pożar niszczył ten obiekt. Dopiero kiedy po pożarze z1725 r. pozostała 
jedynie kamienna dzwonnica, zrodziła się decyzja o budowie kościoła murowanego.  Wzniesiono go w latach 1728-1733 dzięki znaczącej pomocy finansowej 
hrabiego Kinskiego oraz praskiego arcybiskupa Ferdinanda hrabiego Khünburga (1713- 1731). Kościół wykonsekrowano w dniu 5 października 1733 r..  
 Nadano mu kształt jednonawowej budowli zwieńczonej kopułą. Wyposażenie ma rokokowy charakter. Przy kościele znajduje się trzykondygnacyjna 
barokowa dzwonnica zbudowana w latach 1702-1703 przez mistrza M. Rossiego, z czeskim napisem z roku 1736. Wraz ze szpitalem z roku 1750 i barokową siedzibą 
dziekana (tzw. děkanstvím) tworzy ona  spójny, malowniczy, kompleks architektoniczny.  
 W pobliżu tzn. w Hemžích znajduje się miejsce pielgrzymkowe z kościołem Wiebowzięcia NMP.  

14.  Personel archiwum praskiej kurii metropolitalnej od ponad roku nie odpowiada na przesłane pytania kwerendalne (zmieniła siobsada archiwum).  Z kolei 
kanclerz i archiwista kurii biskupiej w Hradec Kralove ks. prałat Růt, co prawda nie znalazł żadnych istotnych źródeł, ale podał wiadomość, że tutejsze pełniejsze 
zbiory akt personalnych duchowieństwa pochodzą dopiero z 1796 r.. Ponadto praska kuria biskupia ma schematyzmy diecezjalne dopiero z 1852 i 1860 r.. Zob. 
m.in. M. Kolařová (red.), Katalog Pražské Arcidiecéze, [Praha 2007]. 

15. Zob. F. Volkmer, Gesichte der Dechanten und Fürsterzbischöflichen Vikare und Großdechanten der Grafschaft Glatz, Habelschwerdt 1894, s. 117n; J. A. 
Pausewang, Die Grafschafter Großdechanten, “ ”Rundbriefe des Grossdechanten” (2007) nr 1, s. 5. 

16. W dziejach ziemi kłodzkiej kadencje wikariuszy trwały niekiedy nawet 15 lat. 
 Bardziej precyzyjne określenie kadencji wikariuszowskiej ks. Tomaschka utrudnia  z jednej fakt strony braku jakiegokolwiek katalogu lewińskich 
proboszczów i wikariuszy oraz kroniki parafialnej (aktualnie prowadzona w Lewinie kronika, obejmuje jedynie czasy współczesne, i to bardzo krótki okres od 1977 
r.), a z drugiej, należy podkreślić smutny fakt zaginięcia ksiąg metrykalnych z okresu (1624-1808). 

17. Miejscowość Lewin Kłodzki położona jest na wysokości 440 m npm, a  powstała już w XI w., ale najstarsze wzmianki pochodzą dopiero z początku XIII w., ok. 
1340-1350 r., proboszczem był wówczas niejaki Johann, prawa miejskie obowiązywały tu w latach 1345-1946 r.. W 1787 r. żyło w tym mieście 886 mieszkańców.  
Zob. W. Mader, Chronik der Stadt Lewin, Lewin 19032, s. 6-12; M. R. Górniak, Lewin Kłodzki, w: EK KUL t.10, k. 900 (literatura); D. Pohl, E. Hoffmann, Die Stadt- und 
Pfarreichroniken von Lewin, Mittelwalde, Wünschelburg, Neurode und Wilhelmsthal , [Köln 1995] (Seria - Reihe A: Ortsgeschichte, Bd.1). 

18. Parafia w Lewinie Kłodzkim powstała prawdopodobnie w 1 poł. XIV w. i należy do kilkunastu najstarszych i dobrze uposażonych, na ok. 50 parafii, istniejących 
na Ziemi Kłodzkiej do końca II wojny światowej, w prawie niezmienionej liczbie. Pierwszą gotycką światynię wybudowano na początku XIV w., a w 1576 r., na jej 
miejscu wzniesiono obecny jednonawowy i obronny kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła (przebudowany w stylu barokowym w 1697 r.). Do murów 
kościelnych przylega posesja z masywnym budynkiem murowanej plebanii z XVII-XVIII w. (z wodociągiem zrealizowanym w 1736 r.). Zob. j.w.; K. Bartkiewicz, Sieć 
parafialna na ziemi Kłodzkiej u schyłku XIV wieku, “Kladský sborník” sv. 1. Hradec Králové 1996, s. 59n. 

19. Konsystorz biskupi nakazał proboszczowi Heinrichowi Erasmowi Siegel (1680-1715) po pierwsze reaktywowanie bractwa św. Antoniego (eryg. w 1662 r., jako 
patrona od zarazy i potwierdzonego bullą papieża Aleksandra VII; z tego tytułu m.in. w bocznym ołtarzu kościoła znajdował się obraz św. Antoniego z Padwy), a 
ponadto otwarcie urzędu wikariusza. Beneficjum dla drugiego tutejszego wikariusza zostało ufundowane w 1743 r.. Zob.  W. Mader, Chronik der Stadt Lewin, 
Lewin 19032, s. 42 i 44. 

20. Zob. T. Fitych, Lewin Kłodzki - środowisko kapłańskiej posługi Wentzla Jakuba Tomaschka (*1732 + 1804) twórcy ‘kaplicy czaszek’ i proboszcza Czermnej 1764 
- 1804, artykuł przygotowywany do druku. 

21. W zainicjowanej przez siebie kronice parafialnej jeszcze w roku 1764 otwarcie napisał:”/... ich /.../ hatte kein Belieben hier Pfarr[er] zu werden, theils weil nicht 
recht kundig in der bömi[schen] Sprach war, /...”. 
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22.  Święto patronalne przeżywano w Czermnej 24 sierpnia,  popularnie nazywano je “Birnla-Fest” (co w dosłownym tłumaczeniu znaczyło - święto gruszki), 
było ono największym świętem w zachodniej części kłodzkiego hrabstwa. Sama ludowa nazwa święta związana jest z czasem dojrzewania gruszek. Natomiast 
święto konsekracji kościoła przypadało na 16 października, wówczas przypadało ono na niedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Gallusa, założyciela 
benedyktyńskiego klasztoru St. Gallen, w niemieckojęzycznej Szwajcarii.  

23. Zob. N. Bartonischek ,OfKP, s. 11-12. 

24. Urodził się w mieście Glatz (pol. Kłodzko); w latach 1763-1774 był proboszczem w  Reinerz (pol. Duszniki Zdrój), a  od 1774 r. proboszczem Lewina Kł. (+ 25 
II 1779). 

25. W 1776 r. , w czasie napięć społecznych, m.in z powodu feudalnego stylu panowania, Anton hrabia von Leslie, syn hrabiny Theresy, został ostatnim męskim 
właścicielem ich zamku Strasz, w austriackim dominium na obszarze Styrii. 

26.  Rodzina Leslie w 1706 r. nabyła tutaj dominium. 

27. Por.  Fr. Albert, Bad Kudowa - sein name und seine Geschichte, Bad Reinerz 1936, s.15. 

28. Zamek w Jeleniowie (aktualnie w gminie Kudowa Zdrój) zbudowano w XV w. jako renesansowy dwór. W 1788 r. został przebudowany na barokowy pałac, przez 
hrabiego von Mitiusa.  

29. W dniu 2 lipca udzielił on w Lewinie sakramentu bierzmowania dla liczbnego grona 3.327 osób (w tym młodzieży), przybyłych z okolicznych parafii. Zob. W. 
Mader, Chronik der Stadt Lewin, s. 44. 

30. Zob. Kurt A. Huber, w: E. Gatz, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648–1803, s. 552–554.  

31. Kolejne bierzmowania odbyły się dopiero 29 IV 1846 r.  oraz 9 VII 1856 w Dusznikach. Natomiast 2 VII 1868 w Czermnej bierzmowania udzielił sam praski 
kardynał arcybiskup książę Friedrich Josepf von Schwarzenberg (1850-1885). 

32. Autorem kroniki był dziekan Martin Mikulaš Bittner (23 X 1660-20 IIV 1690). W znacznej mierze została napisana w języku czeskim i łacińskim oraz niemieckim. 
 Dane dotyczące kościoła filialnego w Czermnej z lat 1668-1688, znajdujemy we wspomnianej kronice parafialnej na stronach  323-327. Por. J. Čížek, 
Kladská ves Německá Čermná v novoměstké farní kronice, “Dissertationes Historicae” 6(1998), s. 57-58. 

33. W tym czasie we wsi powstała druga, tzw. “czermnieńska kronika” (‘Tscherbeneyer Chronik” zainicjowana przez nauczyciela Johanna Schmidta i obejmująca 
okres 1795-1836, a z przerwami do 1904 r.). Bliżej opisał ją S. Kubín. 

34. Elle to niemiecka miara długości. Była ona różna w poszczególnych regionach. Wynosiła ona 53 cm w Kurpfalz aż do 83,3 cm = 34,25 cala  w Bayern 
(Bawarii)czyli śednio ok 68 cm 
 Aktualny stan badań nie umożliwia podania daty budowy najstarszej części kościoła. Najprawdopodobniej pierwsza bryła kościoła powstała w 1384 r., 
a w XVI w. została ona przebudowana. Przekazy pisemne zachowane w nowomiejskiej kronice dziekana Bittnera mówią jedynie o zbudowaniu nowej zakrystii oraz 
o wzniesieniu nowego dachu (w 1666 r.) . Por. J. Čížek, Kladská ves Německá Čermná v novoměstké farní kronice, dz. cyt., , s. 60. 

35. 1720 r. Josef Martinetz z tytułu “für gute Dienste in Österreich” otrzymał  od władz Austrii majątek ziemski Czermnej i niebawem otworzył tu karczmę. 

36. Wieża dzwonnicy kościelnej o charakterze obronnym została wzniesiona w 1603 r.. W 1668 r. potężny pożar zniszczył drewniane jarzmo, na którym były 
umocowane dzwony.  Po przetopieniu dwóch dzwonów w 1792, w 1833 r. we Wrocławiu przetopiono tzw. dzwon południowy (“Mittagsglocke”) o wadze 6 
cetnarów 98 Pfundów. Przed 1917 r. z pięciu istniejących tu dzwonów, trzy zostały zabrane i przetopione na cele zbrojeniowe. Pozostał jedynie tzw. “Sterbeglocke” 
(ok. 20kg), “Läuteglocke - Ave Maria” i sygnaturka tzw. “Wandlungglöcken” (używano jej poczas Eucharystii, w chwili przeistoczenia). W 1924 r. parafia otrzymała 
trzy nowe dzwony: św. Bartłomieja (830 kg, z napisem: “St, Barttholomäus, hochgestellt/ zu leuchten durch die ganze Welt,/ hilf uns in diesem Jammertal,/ das 
wir nach Gottes Gnadenwahlt,/ zum Himmel kommen allzumal”; średni z wizerunkiem Matki Bożej (ok. 400 kg) i najmniejszy z wizerunkiem św. Józefa (ok. 150 
kg). Wszystkie dzwony pełniły swe funkcje do roku 1942. Dwa małe dzwony odpadły od jarzma i według decyzji rady p arafialnej, miały być przetopione na dzwon 
dla kościółka w Pstrążnej. 

37. Pierwszy, spośród znanych budynków plebanii, stał w miejscu dzisiejszej wieży obronnej - dzwonnicy. 

38. Na miejscu byłej plebanii została wzniesiona szkoła. Dopiero następca ks. Tomaschka  Johann Haug (1804-1818; wcześniej był on wychowawcą dzieci 
włąściciela czermnieńskiego dominium “Reichsgrafen Herrn von Stillfried, Grundherrns Herrschaft Tscherbeney”.  Nie wykluczone, że na zasadzie prawa 
patronatu, z podporą finansową tej, mającej wysoką pozycję społeczną, rodziny w 1809 r. zbudował on nową imponującą  plebanię i budynki gospodarcze za 
znaczącą wówczas sumę 4.639 talarów i 20 Sgr.. W 1818 r. został on  z rekomendacji pruskiego króla przeniesiony na bardziej prestiżowy urząd proboszcza do 
Ottmuchowa k/ Nysy. Zob.  N. Bartonischek ,OfKP, s. 18.  

39. Okres filozofii “oświecenia przypada mniej więcej na wiek XVII, a ściśle na okres 1690-1790. Filozofia tego typu zakładała, że ludzki rozum decyduje o 
rzeczywistości. Nastąpiła zmaiana paradygmatu kulturowego i poznawczego. U genezy stało radykalne odrzucenie Boga jako źródła światła i mądrości, na rzecz 
chorobliwej emancypacjiczłowieka i ograniczenia się do potencjału ludzkiego rozumu jako niezależnego źródła światła.  
 Filozofia oświeceniowa wierzyła ona że poprzez zmianę sposobu myślenia zdoła doprowadzić do całkowitej przemiany życia. Ostrze filozofii oświecenia, 
jak pisze ks. profesor Czesław Bartnik, “było skierowane przeciwko przesądom i ciemnocie, a do tych zaliczano religię, zwłaszcza chrześcijańską. Grupa głównych 
filozofów oświecenia (nie ogół ludzi) poczytywała sobie za największą chlubę to, że jest bezbożna”. Z końcem XVII w. oświeceniowo-liberalny  pozytywizm głosił 
między innymi, że “śmierć jest niczym” oraz że “życie po śmierci jest niczym”. Było to frontalne uderzenie w chrześcijańską prawdę o zmartwychwstaniu (por. KKK 
n. 631-658). Por. H. Jakuszko, Oświeceniowa Filozofia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7 Lublin 2006, s. 906-915; Cz. St. Bartnik, Historia Filozofii, Lublin 
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20012, s. 320-322; F. Vercellone, Einführung in den Nihilismus, Wilhelm Fink Verlag, München 1998; W. Schröder, Moralischer Nihilismus von den Sophisten bis 
Nietzsche, Reclam, Stuttgart 2005; Jan Paweł II, Pamięc i tożsamość, Kraków 2005, s., s 11-21; 41–57; 111-118. 

40. Zob. m.in. D. Alph. Fr de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, tłum. B. Banasiak (wydanie oryginalne1905),  Wydawnictwo Mireki 
2005. 

41. Zob. m.in. A. Krąpiec, Czy śmierć jest sensem życia?, w: Cierpienie i śmierć (‚Homo meditans“,XIII), red. A. J. Nowak OFM, Lublin 1992, s. 149-161; T. Sahaj, 
Człowiek istota śmiertelna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,  Poznań 2004, (Prace IBS PAN, 28). 

42. Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 9. 11-13; jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli) - “Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według 
ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha 
uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli”.  

43. Współczesnym ludziom w komunikatywny sposób mówi o tym papież Benedykt XVI  w encyklika "SPES SALVI": “Sarkofagi z początków chrześcijaństwa 
obrazują to pojmowanie nadziei, bowiem w obliczu śmierci pytanie o sens życia jest nieuniknione. Postać Chrystusa przedstawiają na antycznych sarkofagach 
przede wszystkim dwa obrazy: filozofa i pasterza. Na ogół filozofia nie była wówczas rozumiana jako trudna dyscyplina akademicka, jak przedstawia się ją dzisiaj. 
Filozof był raczej tym, który potrafił nauczać podstawowej sztuki: sztuki bycia prawym człowiekiem, sztuki życia i umierania. Oczywiście, ludzie od dawna zdawali 
sobie sprawę, że wielu z tych, którzy podawali się za filozofów, za mistrzów życia, było jedynie szarlatanami, dla których nauka była tylko źródłem utrzymania, 
podczas gdy o prawdziwym życiu nie mieli nic do powiedzenia. Tym bardziej poszukiwano prawdziwego filozofa, który rzeczywiście potrafiłby wskazać drogę życia.  
 Pod koniec trzeciego wieku po raz pierwszy spotykamy w Rzymie, na sarkofagu pewnego dziecka, w scenie wskrzeszenia Łazarza, postać Chrystusa jako 
prawdziwego filozofa, który w jednej ręce trzyma Ewangelię a w drugiej kij wędrowca, typowy dla filozofa. Za pomocą tej laski zwycięża śmierć; Ewangelia niesie 
w sobie prawdę, jakiej wędrowni filozofowie daremnie szukali. W tym obrazie, który długo powracał w sztuce sarkofagowej, jawi się to, co zarówno ludzie 
wykształceni, jak i prości odnajdywali w Chrystusie: On mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek i co powinien czynić, aby prawdziwie być człowiekiem. 
Wskazuje nam drogę, a tą drogą jest prawda. On sam jest jedną i drugą, a zatem jest także życiem, którego wszyscy poszukujemy. On też wskazuje drogę poza 
granicę śmierci. Tylko ten, kto to potrafi, jest prawdziwym nauczycielem życia. To samo jawi się w wizerunku pasterza. Jak w obrazie filozofa, tak też w postaci 
pasterza pierwotny Kościół mógł nawiązać do modeli istniejących w sztuce rzymskiej. W niej pasterz był zazwyczaj wyobrażeniem marzenia o życiu spokojnym i 
prostym, jakiego pragnęli ludzie żyjący w wirze wielkiego miasta. Teraz jednak obraz ten był odczytywany w nowej scenerii, która nadawała mu głębsze znaczenie: 
«Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego [...] Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną» (Ps 23 [22], 1.4). Prawdziwym 
pasterzem jest Ten, który zna także drogę, która wiedzie przez dolinę śmierci; Ten, który nawet na drodze całkowitej samotności, na której nikt nie może mi 
towarzyszyć, idzie ze mną i prowadzi mnie, abym ją pokonał. On sam przeszedł tę drogę, zszedł do królestwa śmierci, a zwyciężywszy śmierć, powrócił stamtąd, 
aby teraz towarzyszyć nam i by dać nam pewność, że razem z Nim można tę drogę odnaleźć. Świadomość, że istnieje Ten, kto również w śmierci mi towarzyszy i 
którego «kij i laska dodają mi pociechy», tak że «zła się nie ulęknę» (por. Ps 23, 4), stała się nową «nadzieją» wschodzącą w życiu wierzących (nr 6). 

44. Został on ogłoszony  przez Klemensa XIV bullą Salutis Nostrae, a był obchodzony podczas pontyfikatu Piusa VI od 26 lutego do 25 grudnia 1775 (Klemens XIV 
zmarł we wrześniu 1774 a Pius VI został wybrany papieżem 15 lutego, stąd opóźnienie). 

45. Literatura na ten temat kapucynów i ich kościoła w Rzymie jest obfita. Zob. "Bibliographia Franciscana", w tym m.in.: Mariano d’Alatri Raponi, Gabriela di 
Ciaccia, La chiesa e il cimiterio della SS. Concezione. Guida storico-artistica, Roma 1988; Tarcisio Fernando Mannetti, Mariano d’Alatri Raponi, Gabriela di Ciaccia, 
La chiesa e il cimiterio della SS. Concezione. Guida storico-artistica, Roma 1988; Tarcisio Fernando Mannetti, Quadri d’autore donati alla chiesa dei cappuccini di 
Roma nel Milleseicentoquarantadue, „L’Italia Francescana” 66(1991), s. 255-292; Rinaldo Cordovani, La cripta dei cappuccini. Chiesa dell’Immacolata Concezione, 
Via Vittorio Veneto 27 – Roma. Notizie storiche e lettura, Roma 1998²; tenże w jęz. angielskim: The Capuchin cemetery. Church of the Immaculate Conception, Via 
Vitorio Veneto 27 – Roma. Historical notes and guide, Roma 1998; La cripta dei cappuccini. Chiesa dell’Immacolata Concezione, Via Vittorio Veneto 27 – Roma, ed. 
Rinaldo Cordovani, Roma 2005 [pozycja różna od poprzedniej, mimo identycznego tytułu]; Quadri d’autore donati alla chiesa dei cappuccini di Roma nel 
Milleseicentoquarantadue, „L’Italia Francescana” 66(1991), s. 255-292.  
 Dla Polaków krypta ta jest o tyle ważna, gdyż mieści się tu nagrobek Aleksandra Sobieskiego, syna Jana III (*6 XII 1677 Gdańsk + 19 XI 1714 Rzym). Zob. 
T. Fitych, Uwagi na temat książki: La cripta dei cappuccini. Chiesa dell’Immacolata Concezione, ed. Rinaldo Cordovani, Roma 2005, artykuł przygotowany do druku.  
 

46. Tzn. monumentalnego grobowca, budowanego często w formie wolno stojącej budowli; w XVII w. wielkie rody i rodziny panujących wznosiły tego typu 
budowle.  

47. Kościół cmentarny Sedlec (k/Kutna Hora) - pierwotnie była to gotycka budowla z końca XIV w.. Tworzą go dwie kaplice umieszczone jedna nad drugą.  Z 
powodu zagrożonej statyki, obie kaplice zostały  na początku XVIII w.   odnowione  według koncepcji słynnego architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla (w 
tym także i ich wnętrza). 
 W r. 1784, cesarz Józef II zniósł liczne klasztory (jedynie 9 w diecezji Hradec Králové, w tym i  sedlecki klasztor cystersów, który przetrwał wojny 
husyckie). Jego majątek nabyli protestanccy  Schwarzenbergowie z gałęzi rezydującej m.in. na zamku Orlík.  W 1870 r. zestawiona z kości ludzkich ozdoba kaplicy 
została odnowiona przez Františka Rinta z České Skalice. Z pierwotnych sześciu piramid utworzonych z ludzkich kości, dwie z nich usunął. Wykorzystane ludzkie 
kości poddał dezynfekcji i konserwacji. Zbywające, ok. 40 m3 kości, ponownie zdeponował na tamtejszym strychu. 

48. Prof. T. Fitych, Katakumby czy makabryzm?  - Uwagi o przesłaniu kaplicy czaszek księdza Wentzela Tomaschka z Kudowy-Zdroju Czermnej, artykuł 
przygotowywany do druku. 

49. W każdej epoce zarówno tzw. literatura ascetyczna jak i “wielka” literatura żyje pewnymi tematami, które - kiedyś pomijane lub traktowane marginesowo - 
naraz, w określonej chwili dziejowej, zyskują szczególną popularność. Często łączy się z tym powstawanie nowych gatunków bądź odmian gatunkowych. Jedną z 
tych ostatnich, która znalazła swoich twórców w średniowieczu, stały się traktaty związane z tematem "dobrego umierania". W Polsce  autorstwo niektórych 
klasycznych traktatów De arte moriendi przypisywane jest wybitnemu teologowi i profesorowi Uniwersyteu jagielońskiego - Mateuszowi z Krakowa.  
 Z k. XVII w. oświeceniowy pozytywizm nakazywał, aby przestać drżeć przed śmiercią i uczynić z niej “medytację całego życia”. Kubuś Fatalista, bohater 
Diderota, zapytany o życie po śmierci, odpowiada: “Ani wierzę, ani nie wierzę; nie myślę o nim. Cieszę się, jak umiem, tym, które nam tu dano jako zadatek przyszłej 
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sukcesji”. W tej wizji  “Śmierć jest niczym - pisze emerytowany profesor Sorbony Michel Vovelle (*1933), jednak ciążące dziedzictwo dawnego jej obrazu nakazuje 
nie tyle ją ukryć, co odmistyfikować”. Libertyni atakują więc praktyki towarzyszące śmierci jako formy zabobonu. Nie przekłada się to na ludowy rytuał, który 
zachowuje barokową ceremonialność. Bowiem “wbrew temu, co dans i e macabre artes moriendi mówiły i powtarzały na temat śmierci, która niweluje i zrównuje, 
nie ma nic bardziej nieegalitarnego niż śmierć”.  Por. m.in. Tod im Mittelalter, hg. von A. Borst, G. v. Graevenitz, A. Patschovsky und Karlheinz Stierle (Konstanzer 
Bibliothek Bd. 20) Konstanz 1993; M. neWłodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987, s. 7-13; przedruk w: Zrozumieć średniowiecze, 
oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994; B. Staszczyszyn, Korowody śmierci “Tygodnik Powszechny” (2005) z dn. 30 czerwca; Ars vivendi – Ars moriendi. Die Kunst 
zu leben – Die Kunst zu sterben. Die Handschriftensammlung Renate König. 34 der schönsten Andachtsbücher des Mittelalters aus der wohl bedeutendsten 
Sammlung in deutschem Privatbesitz. Hrsg. u. bearb. v. J. M. Plotzek u. a. Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Köln. – München: Hirmer 
2001; F. Falk, Die deutschen Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buchdrucks bis zum Jahre 1520, [Nachdr. d. Ausg.] Köln, Bachem, 1890, Amsterdam : Rodopi, 
1969 ; Arthur E. Imhof: Ars moriendi. Die Kunst des Sterbens einst und heute, Böhlau 1993; P. L. Landsberg, Die Erfahrung des Todes. Nachwort von Arnold Metzger, 
Frankfurt a. M. 1973; A. Tenenti. 'Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento', Torino 1957; E. Levinas, 'Dall'esistenza all'esistente', Genova 1997; O. 
Danwerth, Tod und Jenseits in Europa (Ein kulturhistorischer Abriß von der Antike bis in die Gegenwart) w: W. Köpke; B. Schmelz (Hrsg.), Das Gemeinsame Haus 
Europa. Handbuch zur europäischen Kulturgeschichte, Frankfurt a.M. 1999, s. 895-905.  

50. Wybudował on w Kudowie Zdroju pałacyk myśliwski, gdzie mieści się, teraz odrestaurowane i w 2007/8 r. rozbudowane sanatorium „Zameczek”.  

51.  Dzwonnica została zbudowana w 1603 r. (w okresie trzywiekowego zaniku parafii), także jako swego rodzaju baszta obronna o przeznaczeniu militarnym. 

52. Znajdujemy je często zarówno w Austrii (m.in.krypty w Leoben i Altenburg); Włoszech (m.in. Mediolan - kościół S. Bernardino z wielowiekową kaplicą kości z 
1268 r., odbudowaną w 1695 r., a rozbudowaną w 1750 r. - ok.  3.000 czaszek; Palermo - krypta przy kościele kapucynów z ok. 8 tys. mummi; Rzym - krypta przy 
kościele kapucynów; Frascati itd. ),  jak też Republice Czeskiej (Brno - krypta przy kościele kapucynów) i w  Portugalii. Wymienić tu należy chociażby miasto 
Evora (ok. 216 km na południe od Lizbony, od 1986 na liście UNESCO; ok. 56 tys. mieszkańców), gdzie w  XVI-wiecznym kościele franciszkanów Igreja de São 
Francisco zgromadzono 5.000 czaszek zakonników pochodzących z cmentarzy tego miasta. Był to w. jako wyraz potrydenckiej reformy zakonnej z XVII w.. W miejscu 
byłego dormitorium wzniesiono tutaj trzynawową kaplicę o 18,7 szerokości i 11 m  długości. W kolejnym mieście Faro, w pobliżu portu znajduje się barokowy 
kościół p.w. Igreja do Carmo, a przy nim cmentarz z kaplicą nazywaną Capela dos Ossos - Kaplica Kości; zbudowaną w 1816 r. z kości mnichów ekshumowanych z 
pobliskiego cmentarza, "zawiera" 1245 czaszek. Nie jest ono jedynym miejscem w Faro wykorzystującym kości jako materiał zdobniczy. Podobne kaplice znajdują 
się w katedrze i na zamku .  

53. Nie można wykluczyć faktu, że pomimo finansowego wsparcia ze strony patrona kościoła parafialnego, tworzenie kaplicy czaszek oraz wcześniejsza pielgrzymka 
do Rzymu spowodowały znaczne zadłużenie ks. W. Tomaschka. Pełnie naświetlenie tego zagadnienia umożliwi dokładna analiza części stosunkowo trudno 
dostępnych i słabo czytelnych akt personalnych ks. W. Tomaschka. Znajdują się one w zasobach w archiwalnych kłodzkiego dekanatu (syg. VI D 1c; a dotyczą okresu 
1760-1781). Por. m.in. D. Pohl, E. Hoffmann, Das Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats der Grafschaft Glatz (Bestandsaufnahme 1994), [Köln 1995] 
(Seria - Reihe C: Archive und Bibliotheken). 

54. Zob. Lekcjonarz mszalny, śpiew przed ewangelią do tzw. trzeciej mszy św. w dniu 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych oraz Mszał Rzymski, 
antyfona na komunię z pierwszej mszy św. w dniu 2 listopada. 

55.  Pełniejsze światło w tej kwestii zawierają akta z lat 1804-1805 sporządzone przez proboszcza Haucka, a dotyczące  ks. m.in. W. Tomaschka, zachowane są 
w archiwum kłodzkiego dekanatu (zob. syg. VA 56m, dotyczą okresu 1760-1781). Por. D. Pohl, E. Hoffmann, Das Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen 
Generalvikariats der Grafschaft Glatz (Bestandsaufnahme 1994), [Köln 1995] (Seria - Reihe C: Archive und Bibliotheken); Czemna (Kudowa Zdrój), archiwum 
parafialne: Księga zmarłych Parafii Czermna (01 XII 1765-07X1829), s. 746, nr 1804/41. 


