
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cel przedsięwzięcia ma trojaki charakter:  
 
* złożenie hołdu Janowi Pawłowi II, przy szlaku turystycznym z Jego imieniem 

(znajduje się tam wiele kapliczek), z okazji czwartej rocznicy odejścia do Domu 
Ojca oraz z racji inauguracji sezonu turystyczno-pielgrzymkowego 2009 

* inwentaryzacja, kompleksowa informacja m.in. poprzez wydanie książki-albumu 
na rzecz tożsamości miasta i rozwoju turystyki kulturowej 

* opracowanie programów z myślą o rewitalizacji oraz ratowaniu zniszczonych 
krzyży i kapliczek przydrożnych. 

 
 
 
 
 
 

Autor fotografii ks. T. Fitych: przydrożna kapliczka Matki Bożej w Brzozowiu; Grupa 
Ukrzyżowania w Kudowie Zdroju – Czermnej. 
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Uprzejmie zapraszają na wernisaż i uroczyste otwarcie wystawy p.t. 
 

„Boże młyny”- krzyże i kapliczki przydrożne 
na pograniczu kudowsko-nachodzkim 

(na tropach dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej) 
Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w Kudowie-Zdroju w sali koncertowej 

w Pijalni Wód Mineralnych w piątek 1 maja 2009 r. o godzinie 15-tej. 
 

Autorem fotografii i koncepcji wystawy jest ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych.  
Zawiera ona fotografie, mapki, wykresy, świadectwa oraz syntezy historyczno-kulturowe  

n.t. ponad 200 obiektów małej architektury sakralnej. 
Wystawę otworzy Ks. Prob. Kan. Romuald Brudnowski i Czesław Kręcichwost  

Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju. 
Wystawa będzie otwarta do 31 maja w Kudowie-Zdroju w godzinach 8-20-tej 

 po czym odwiedzi szereg miast polskich i czeskich. 
W programie otwarcia: 

- moderowany dialog z Autorem wystawy, Zespołem realizatorów i przedstawicielką mecenatu 
na rzecz kapliczek przydrożnych;  

- mini koncert: Trio „Viatori” w składzie Małgorzat Fiedler – skrzypce, Zenon Singel – 
organy, Ryszard Fiedler – dyrygent, gitara, wiolonczela, wykonają utwór: J.F. Händla 
„Chakonne” i „Aria d-mol” oraz „Ave Maria” J. S. Bacha – S. Gounoda. 

Uprzejmie zapraszają na wernisaż i uroczyste otwarcie wystawy p.t. 
 

„Boże młyny”- krzyże i kapliczki przydrożne 
na pograniczu kudowsko-nachodzkim 

(na tropach dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej) 
Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w Kudowie-Zdroju w sali koncertowej 

w Pijalni Wód Mineralnych w piątek 1 maja 2009 r. o godzinie 15-tej. 
 

Autorem fotografii i koncepcji wystawy jest ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych.  
Zawiera ona fotografie, mapki, wykresy, świadectwa oraz syntezy historyczno-kulturowe  

n.t. ponad 200 obiektów małej architektury sakralnej. 
Wystawę otworzy Ks. Prob. Kan. Romuald Brudnowski i Czesław Kręcichwost  

Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju. 
Wystawa będzie otwarta do 31 maja w Kudowie-Zdroju w godzinach 8-20-tej 

 po czym odwiedzi szereg miast polskich i czeskich. 
W programie otwarcia: 

- moderowany dialog z Autorem wystawy, Zespołem realizatorów i przedstawicielką mecenatu 
na rzecz kapliczek przydrożnych;  

- mini koncert: Trio „Viatori” w składzie Małgorzat Fiedler – skrzypce, Zenon Singel – 
organy, Ryszard Fiedler – dyrygent, gitara, wiolonczela, wykonają utwór: J.F. Händla 
„Chakonne” i „Aria d-mol” oraz „Ave Maria” J. S. Bacha – S. Gounoda. 

 

J. E. Ks. Biskup Świdnicki prof. Ignacy Dec  

Referat Pielgrzymkowo-Turystyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej 

Księża Dziekani Kudowy-Zdroju 

Prezydent Miasta Świdnicy 

Starosta Kłodzki 

Burmistrz Kudowy-Zdroju  

Unia Uzdrowisk Polskich 

Muzeum Ziemi Kłodzkiej  

Muzeum Regionalne w Nachodzie 

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju 

Dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie-Zdroju 


