
WAŻNIEJSZE BŁĘDY DOSTRZEŻONE W DRUKU 
 
 

Stro-      Wiersz od Jest Powinno być 

na góry  dołu   

5 5  ...i przyjęli katolicyzm... ....oraz przyjęli katolicyzm... 

5 6  ...dawniejszych 10 osad...  ...10 osad... 

8  9 ....podporucznika...  ...pułkownika... 

8  4 ...ponownie dębowym lasem i opustoszałych już  w 2 
połowie XVI w. ... 

...dębowym lasem (i opustoszałych już w 2. połowie XVI w.)... 

10 3  ...(bez podanie imienia)...  ...(bez podania imienia)...  

11  1 ...dlatego, otrzymały... ...dlatego otrzymały... 

11 przyp. 18 ...Maskawie...  ...Moskawie.. 

11 przyp. 20 ...s. 132 nie wzmiankowana...  ...s. 132; nie wzmiankowana...  

13 przyp. 26 ..nobilim, ...  ...nobilium...  

14 3  ...spisanego... ...spisanym... 

14 6  ...źrółowym... ...źródłowym... 

15 13  ...(por. punkt 3)... ...(por. Rozdz.  3)... 

19 przyp. 45 ...prętem 7” łokciowym...;...; 8” łokciowym... ...prętem 7. i 1/2” łokciowym...;...; 8. i 1/2 łokciowym... 

22  6 ...wsi folwarczno-pańszczyźnienj.. ...wsi folwarczno-pańszczyźnianej... 

27 w. 2-8 
akapitu  pod  
Tab. 2 

...Z powyższej tabeli....w różnym wieku. ...Z powyższej tabeli....w różnym wieku.(cały ten akapit 
powinien się znaleźć nie pod Tab. 2 , a w tekście i zostać 
wydrukowany czcionką właściwą dla niego) 

28 7  ... najliczniesze...  ... najliczniejsze... 

34 5  ...miary wrzesińskiej”... ... “miary wrzesińskiej”... 

34 8  ...aby jego... ... aby ich... 

34  3 ... na wsi ...  ... we wsi .. 

34 przyp. 68 ...(Brzeźno... 1 i    włoki, w Nekli    włóki);... ...(Brzeźno... 1 i 1/2 włóki, w Nekli 1/2 włóki);... 

36  9 ...świadczonych... ... świadczone ... 

37 13  ...” ze swej strony...  ...[ze swej strony]... 

37  2-1 ...szkolny  nauczyciel...  ... szkolny-nauczyciel...  

39  9 ...w ziarnie, po 8 złp z huby... ... w ziarnie po 8złp. z huby... 

39 przyp. 91 ... überaerbeitet... ... überarbeitet...  

40 7  ... i za wódki 58 garncy i 2 ” kwarty...  ... i za wódki 58 garncy i 2 i 1/2  kwarty... 

40 12-
13 

 ..., a za wódki garcy 263 i 1” kwarty...  ..., a za wódki garncy  263 i 1i 1/2 kwarty... 

42  10 ...luterańskeij parafii.. ... luterańskiej parafii... 

47  6-5 .... zawierjącym  ołtarz ... ....zawierającym  ołtarz... 

 
Zbigniew Chodyła, Najstarsze dzieje osad olęderskich w okolicach Nekli w latach 1749 -1793, Nekla 2005. 

 

 


