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Jan Nitecki 

 

OPOWIEŚCI KAPLICZKOWE 1 
 

KAPLICZKI RADOMSKA I OKOLIC 

 

1. Niezłomna Figura 
 

   Przed kościołem p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Radomsku wita wiernych duża figura Chrystusa 

Pana (Serce Jezusa) - osadzona na cokole z kamiennej kostki. Wiąże się z nią historia, której głównym 

bohaterem był ks. Karol Kościów – proboszcz parafii. W tym roku w sierpniu mija 50-ta rocznica ob-

jęcia przez niego parafii p.w. NSJ i 20-ta rocznica jego zgonu (29 września br.). Na początku lat sześć-

dziesiątych XX w. władza ludowa próbowała zniechęcić ks. Karola do budowy jego wymarzonego ko-

ścioła: wstrzymała mu zezwolenie na budowę, a następnie usiłowała przeprowadzić przez środek placu 

kościelnego ulicę. Pisałem o tym 15 lat temu w artykule Proboszcz z Kowalowca (GR nr 8/1992):  

„Uprzedzony o tej decyzji proboszcz poleca się w obronę Patronowi Parafii i blokuje wytyczoną 

ulicę betonowym postumentem z figurą Chrystusa wskazującą na swe Najświętsze Serce. 

Przybyła do rozbiórki ogrodzenia ekipa, widząc wmurowaną świętą Figurę, odmawia wykonania 

robót. Dziś, po tamtym incydencie, pozostał tylko betonowy postument i ulica Malutka” – kilka do-

mów. W czerwcu 1991r. nazwa ulicy Okrzei zostaje zmieniona na ul. Księdza Karola Kościowa, a 

we wrześniu tego roku – figura zostaje przeniesiona na nowy postument – przed wybudowany ko-

ściół. Do dziś jednak, jako znak tamtych czasów, stoi pośrodku ul. Malutkiej, przy parkanie, stary 

betonowy cokół figury.” 

 (J.N., luty 2007) 

 

PS 1. Zdjęcie: 1a – pochodzi z roku 1988, wtedy figura znajdowała się pośrodku wytyczonej ulicy; 

pozostałe zdjęcia (1b, c, d, e) - z 2006 i 2007.  
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PS 2. Doczesne szczątki ks. prałata Karola Kościowa – więźnia obozu w Dachau - zostały złożone w 

wydzielonej krypcie wybudowanego kościoła, a jego biogram został umieszczony w tomie I Radomsz-

czańskiego Słownika Biograficznego (Radomsko 2017, s. 90) – wydanego nakładem Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego. 

 

 
Grób ks. Kościowa w krypcie Kościoła NSPJ 
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1. ks. Proboszcz z Kowalowca 

 
   Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku ze stycznia 1991 r. dokonano zmiany nazwy ulicy Okrzei 

na Księdza Kościówa. Tym z Radomszczan, którym osoba Księdza nie była bliżej znana, decyzja 

wydała się kontrowersyjna. Gazeta nasza, kontynuując cykl prezentacji ludzi zasłużonych, posta-

nowiła przybliżyć Czytelnikom tę wybitną postać. 

    Ksiądz Franciszek Karol Kościów urodził się w rodzinie robotniczej 20 maja 1911 r. w Świętosławiu, 

w Archidiecezji Lwowskiej. Gimnazjum matematyczno- przyrodnicze ukończył w Stryju w 1931 r. i w 

tymże roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po ich 

ukończeniu kontynuował studia, tym razem świeckie, na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych.  Powo-

łanie kapłańskie przywróciło go do służby Kościoła – w 1939 r. uzyskał magisterium na Wydziale Teo-

logicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w Katedrze Częstochowskiej z rąk Teodora 

Kubiny otrzymał święcenia kapłańskie. 

     Pracę duszpasterską ks. Karol rozpoczął w 1939 r. od wikariatu w Pajęcznie. W 1940 r. został prze-

niesiony do Siemkowic, a następnie do Wieruszowa. W tym też okresie podjął współpracę z Armią 

Krajową. 6 października 1941 r. został aresztowany przez Gestapo. Przez trzy tygodnie więziony był i 

dręczony przesłuchiwaniami w obozie przejściowym w Konstantynowie koło Łodzi. Kiedy odrzucił 

ofertę współpracy z Gestapo, został wywieziony do Dachau. Tam, jako nr 28912, przez 3,5 roku znosił 

obozowe udręki z wielkim hartem ducha – hitlerowscy oprawcy przeprowadzali na nim eksperymenty 

medyczne polegające na wszczepianiu do jego wycieńczonego organizmu malarii. 

    W obozie ks. Karol przebywał do jego wyzwolenia przez żołnierzy amerykańskich 25 kwietnia 1945 

r.  Po powrocie do kraju przez 6 lat pełnił obowiązki wikariusza parafialnego w Zawierciu i w Kościele 

św. Jakuba w Częstochowie. W 1952 r. biskup Zdzisław Goliński mianował go notariuszem Sądu Bi-

skupiego i kapelanem Sióstr Szarytek w Częstochowie. 

    W pięć lat później, w 1957 r., otrzymuje nominację na proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusa 

w Radomsku, erygowanej 4 marca tegoż roku. 

    Z chwilą objęcia probostwa ks. Karol postanawia wybudować dla swojej wspólnoty parafialnej ko-

ściół (dotychczas była tylko niewielka kaplica). Uzyskane na fali „październikowej odnowy” zezwole-

nie na budowę zostaje w rok później zawieszone, a następnie anulowane. Protesty proboszcza i parafian 

na nic się nie zdają. Przedstawiciele komunistycznej administracji usiłują przeprowadzić przez plac 

budowy kościoła ulicę. Uprzedzony o tej decyzji proboszcz poleca się w obronę Patronowi Parafii i 

blokuje wytyczoną ulicę betonowym postumentem z figurą Chrystusa wskazującego na swe Najświęt-

sze Serce. Przybyła do rozbiórki ogrodzenia placu ekipa, widząc wmurowaną świętą Figurę, odmawia 

wykonania robót. Dziś, po tamtym incydencie, pozostał tylko betonowy postument (Figura została prze-

niesiona pod kościół) i ulica Malutka – cztery domki. 

     Przez długie lata trwa batalia o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Do miejscowych i woje-

wódzkich władz wysyłane są pisma – bez echa. 

     W 1972 r. przedstawiciele 704 rodzin wysyłają zbiorową petycję – interwencję w tej sprawie do 

ówczesnego premiera P. Jaroszewicza. Interwencja pozostaje bez odpowiedzi. 

    Ks. Karol przechodzi zawał serca i w 1977 r. jest zdecydowany na rozpaczliwy krok.  

W sposób oficjalny informuje o swej decyzji: W czasie ostatniego zawału serca miałem możność prze-

myślenia wielu spraw, a również tej, która tak bardzo leży mi na sercu… i doszedłem do wniosku, że 

trzeba złożyć ofiarę. Nie chcę nikogo narażać, nie chcę gwałtem domagać się sprawiedliwości. Wiem, 

że Bóg, który wyprowadził mnie z niewoli, głodu, poniewierki, z obozu hitlerowskiego – i mnie, syna 

rodziny robotniczej, postawił duszpasterzem parafii robotniczej w ustroju robotniczym, czegoś żąda 

ode mnie. 

    Postanowiłem w odpowiednim czasie rozpocząć głodówkę, bo nie można dalej tolerować krzywdy 

wyrządzonej tutejszej parafii, tutejszej ludności, która na śniegu, na mrozie, na deszczu i wichrze jest 

zmuszona stać, aby oddać cześć Bogu. O czasie rozpoczęcia głodówki pozwolę sobie powiadomić Wa-

szą Ekscelencję, Sekretariat Episkopatu, Radę Państwa i moich kolegów obozu… 



 

 

- 4 - 

     Determinacja ks. Karola miała zapewne decydujący wpływ na przełamanie oporów komunistycznej 

administracji. We wrześniu 1977 r. wojewoda piotrkowski wyraża zgodę na budowę kościoła. Przyszły 

budowniczy jednej z piękniejszych architektonicznie świątyń w  Diecezji ma już jednak 66 lat rok życia 

i świeży zawał serca. Budowa jednak rusza ostro do przodu, mimo że środki na nią są ograniczone. 

Parafialna dzielnica Kowalowiec należy do najuboższych w Radomsku. Ks. Karol przeznacza więc na 

budowę wszystkie oszczędności swego życia, także te uzyskane z Niemiec, a będące odszkodowaniem 

za utratę zdrowia i przeprowadzane w obozie Dachau eksperymenty medyczne. Jest tego wiele – ponad 

połowa wkładów budowy. Budowa integruje całą wspólnotę parafialną. Taczki z cementem wozi ro-

botnik i lekarz, prace porządkowe na placu wykonuje sprzątaczka i nauczycielka. Nad wszystkim czuwa 

niestrudzenie ks. Karol. A przecież musi poza tym pełnić obowiązki duszpasterskie i liczne funkcje 

kościelne. Jest, między innymi dziekanem dekanatu NSPJ, wizytatorem parafii dziekańskich okręgu 

wieluńskiego (1970-85), sędzią prosynodalnego Sądu  Biskupiego (od 1963 r.), członkiem Komisji ds. 

Struktur Diecezjalnych i Podkomisji ds. Małżeństwa i Rodziny II Synodu Diecezji Częstochowskiej (od 

1977 r.). 
 

 
Kościół NSPJ 3.10.1980 r. 

     

    Do Diecezji dojeżdżał często pociągiem – nie pozwolił sobie, w związku z budową, na kupno samo-

chodu. 29 września 1987 roku, na dworcu kolejowym w Częstochowie kolejny zawał zatrzymał jego 

serce. 

    Umarł mając 77 lat, w 49 rocznicę kapłaństwa. Nie doczekał złotego jubileuszu kapłaństwa, nie do-

czekał odprawienia tak upragnionej pierwszej Mszy św. w nowym kościele, w którym został uroczyście 

pochowany.  W dniu 2 października w liturgii pogrzebowej, oprócz całej wspólnoty parafialnej, uczest-

niczyło 70 kapłanów. Ordynariusz Częstochowski – bp Stanisław Nowak – powiedział:  

Był wyjątkowo pracowity, dokładny, pełen inicjatyw i reformatorskich projektów. Wymagający, 

ale i kochający swoich parafian przez przeszło 30 lat. Twardy jak dąb i jak dąb umierał – na 

stojąco. 

    Ksiądz Karol był Honorowym Kapelanem Ojca Świętego (kamień węgielny pod budowę kościoła 

święcił sam Jan Paweł II 4 czerwca 1979 r.), Był też kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Wie-

luńskiej. Dla swoich parafian był przede wszystkim autorytetem moralnym i wielkim patriotą.  
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    W niedzielę, 4 października 1992 r., abp Stanisław Nowak uroczyście konsekrował dzieło życia ks. 

Karola – świątynię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzieło, dokończone przez obecnego proboszcza 

parafii – kanonika Stanisława Matysiaka. W uroczystościach konsekracji kościoła, oprócz licznie zgro-

madzonych wiernych i kapłanów, uczestniczyli radni miasta Radomska, na czele z jego prezydentem 

Mieczysławem Pawłowskim. Radość parafian podzielał, w ich przekonaniu, ks. Karol – będący inte-

gralną cząstką tego kościoła.  
 

 
Kościół NSPJ w 1987 r. 

 

 
Kościół NSPJ w 2011 r. 
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ks. Karol Kościów na początku lat 60 XX w..  – ks. Karol Kościów w maju 1979 r. –  

 

    
Grób ks. Kościowa w krypcie Kościoła NSPJ – obraz przedstawiający ks. Kościowa 

 

 

 

                                                  Jan Nitecki (Gazeta Radomszczańska nr 8 z 1992) 
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2. Kapliczka w Kawęczynie 
     

W Kawęczynie, gm. Masłowice, na rozstaju dróg prowadzących do Przedborza i Jaskółek znajduje 

się zabytkowa kamienna kapliczka z roku 1904 – zdobiąca miejscowy krajobraz. 

Fundatorami kapliczki byli, jak wskazuje napis, Andrzej i Julia Gałczyńscy z parafii Warszawice w 

powiecie Garwolin. Byli to zapewne pielgrzymi spod Warszawy, którzy nawiedzali Matkę Bożą Jasno-

górską. Świadczyć o tym może napis będący prośbą do potomnych przechodzących obok kapliczki:  

„Za Pielgrzymów, którzy tymi drogami pielgrzymowali, a teraz cierpią czyśćcowe męki, proszę 

zmówić Zdrowaś Maryjo”. 

Jakiś udział w budowie kapliczki miał także zapewne Ambroży Wroński z „Sócic” (zapewne chodzi 

o Soćki znajdujące się w pow. Garwolin, miejscowości o tamtej nazwie nie ma w Polsce), gdyż jego 

nazwisko widnieje wyryte na jednej ze ścian kapliczki i opatrzone jest modlitewną prośbą:  

   „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”. 

Na kolejnej bocznej ścianie zabytkowej  budowli odnajduję napis:  

   „O Maryjo, którzy się pod Twoją obronę udajemy, pociesz nas”.  

Kapliczka ta, świadectwo kultu Maryjnego, potwierdza wielkie umiłowanie Matki Bożej Jasnogór-

skiej przez pielgrzymów okolic Warszawy, którzy podążali setki kilometrów, po polnych drogach i 

bezdrożach, do swej Matki Częstochowskiej.   

(J.N., luty 2007) 
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3. Kapliczka w Dmeninie 
 

   W Dmeninie, przy wylocie drogi z miejscowego cmentarza, znajduje się kapliczka opatrzona blaszaną 

tablicą z napisem:  

„PAMIĄTKA RODZIN POWRACAJĄCYCH Z PRZESIEDLENIA Z ZA BUSKA”.  

   Zapytałem byłą mieszkankę tej miejscowości, uczestniczkę przesiedlenia, p. Marię Kozłowską, o zna-

czenie tego napisu. 

   Na wiosnę 1944 roku, kiedy Front Wschodni wkraczał na dawne ziemie polskie, a w okolicach Ra-

domska nasilały się działania partyzanckie, Niemcy rozpoczęli wysiedlać mieszkańców Dmenina i oko-

lic za Wisłę – w okolice Mielca. Kiedy działania wojenne zaczęły przybliżać się do Wisły, ludność tę 

przesiedlono na drugą stronę rzeki w okolice Buska i Pacanowa. Jak wielki głód, poniewierkę i strach 

przechodziły rodziny z Dmenina w tym czasie, to temat do oddzielnego reportażu z tamtych czasów. 

Dodatkową udręką było dla p. Marii to, że poniewierkę tę musiała z nią dzielić jej niespełna roku có-

reczka Jola. 

   Kiedy okolice Buska zostały wyzwolone, przesiedleńcy wrócili na początku roku 1945 do swojej 

rodzinnej miejscowości. W rok później, w podzięce za szczęśliwy powrót, postawili tę dziękczynną 

kapliczkę.  

(J.N., luty 2007) 
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PS. Pani Maria Kozłowska zmarła 13 października 2018 r. w Radomsku, w wieku 97 lat. 
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4. ZABYTKOWE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA 
     

    Kult św. Jana Nepomucena rozpoczął się szybko rozpowszechniać po Europie po jego kanonizacji w 

1729 roku; rozpowszechniał go czeska szlachta, ale także jezuici i franciszkanie. Bardzo szybko dotarł 

także do naszego kraju i utrwalił się w niezliczonych obrazach i figurach.  

    Ks. Jan Nepomucen był kanonikiem i spowiednikiem królowej Zofii, drugiej żony czeskiego króla 

Wacława IV Luksemburskiego. W marcu 1393 roku został na polecenie króla poddany przesłuchaniu, 

a kiedy nie chciał wyjawić szczegółów ze spowiedzi jego żony Zofii, został poddany torturom. Gdy 

nadal odmawiał wyjawienia szczegółów, został wrzucony do rzeki Wełtawy, w której utonął.  

    Na Ziemi Radomszczańskiej znajdują się trzy zabytkowe figury świętego z XVIII wieku – ujęte w 

katalogu zabytków naszego powiatu – w Przerębie, Chełmie i Wielgomłynach. 

    Figura w Przerębie, późnobarokowa, osadzona została na profilowanym i ornamentowanym cokole, 

na którym wyryto datę: „ AD 1777”; znajduje się przy drodze z Przeręba do Masłowic;  

    Figura z Chełma, z końca XVIII w., została osadzona na kolumnie korynckiej; znajduje się przy 

drodze z Chełma do Granic. 

     W Wielgomłynach figura Świętego jest najwyższa i najbardziej zadbana - znajduje się na centralnym 

skwerku tej miejscowości; kolumna, na której została osadzona figura, posiada bogatą ornamentację.  

    Wiele, mniej zabytkowych, figur Świętego znajduje się w radomszczańskich kapliczkach, a ta naj-

bardziej znana – w Parku Świętojańskim. Istniała ona w tym miejscu od roku 1931; zniszczona w czasie 

wojny w roku 1940, została odbudowana przez mieszkańców Radomska w roku 1946.  

(J.N., luty 2007) 

 

 
Przerąb 
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Chełmno 

 

    
Wielgomłymy 
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Radomsko – Park Świętojański 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 13 - 

 

12. Kapliczka w Podświerku 

 

 Kiedy patrzymy w maju na nasze kapliczki serce się raduje – to wizytówka naszego po-

wiatu; prawie wszystkie odświeżone, większość udekorowana kolorowymi szarfami, kwiatami, 

czasem także flagami – papieską i narodową.  

Na początku maja docieram do najbardziej odległego małego przysiółka w gminie Kobiele 

Wielkie - do Podświerka. Choć to kilka domów pośród lasów, ma jednak okazałą kapliczkę – 

pod lasem, na rozstaju dróg - z ołtarzykiem, na którym znajduje się chyba najpiękniejsza drew-

niana rzeźba Matki Bożej w całej gminie.  

Przy kapliczce zastaję dwoje małżonków Aleksandrę i Mieczysława Kornackich, którzy od-

świeżają kapliczkę. Pan Mieczysław, choć wiekowy (75 lat) i schorowany, maluje wnętrze ka-

pliczki; pani Aleksandra asystuje mu i opowiada jej dzieje:  

kapliczkę wybudował w 1947 roku mój ojciec Władysław Baryła wraz z mamą Kazi-

mierą, byli bardzo religijni; Matkę Bożą Bolesną wyrzeźbił rzeźbiarz amator z pobliskich 

Wron; nikt z nich już nie żyje. Oboje z mężem obiecaliśmy opiekować się naszą Mateńką 

do końca naszych dni. Pan Mieczysław dodaje: zawsze się do niej uciekam w swoich ży-

ciowych problemach i w mojej chorobie, czasem mnie we śnie ostrzega, gdy ma się co 

złego wydarzyć.  

Pomagam mu wraz z żoną zejść ze stołka do wspólnej fotografii z ich Orędowniczką. Pań-

stwo Kornaccy są tym faktem wyraźnie zaszczyceni. 
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(J.N., maj 2007) 
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15. Figura Matki Bożej w Grodzisku 

 

 Współczesne warunki swobód obywatelskich i życia w wolnym kraju sprzyjają zarówno budow-

nictwu sakralnemu, jak i przywracaniu dziedzictwa narodowego oraz świadomości społecznej w tym 

zakresie. Na południowych krańcach naszego powiatu – w Grodzisku, gm. Żytno, przed domem miesz-

kalnym nr 71 znajduje się na okrągłej kolumnie figura Matki Bożej zadaszona czterospadowym dasz-

kiem z blachy. Właścicielka domu, 66-letnia wdowa Stanisława Adamczyk mówi, że figurę wybudował 

w 2005 roku jej brat – ks. Wacław Kuflewski. Ks. Wacław, choć już jest emerytem (73 lata), nadal 

czynnie działa zarówno w swojej profesji (jest kapelanem szpitala im. NMP w Częstochowie), jak i na 

polu działalności społecznej. W Grodzisku, gdzie się urodził, był organizatorem budowy dwóch Golgot, 

które nie znajdują odpowiednika na terenie naszego powiatu: „Golgoty Przełomu Tysiącleci” – upa-

miętniającej w 2000. roku 755-lecie Grodziska – oraz „Golgoty Pokoleń” na Kalecinej Górze, poświę-

conej ofiarom epidemii cholery w latach 1848-53. Przy obydwóch Golgotach znajdują się krzyże i oł-

tarze polowe. Jest to przykład „nieszablonowego wzoru do naśladownictwa”…  

(J.N., maj 2007) 
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Golgota Przełomu Tysiącleci 

 

 
Golgota Pokoleń 
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PS. W maju 2010 roku staraniem ks. prał. Wacława Kuflewskiego został wybudowany w Grodzisku 

Pomnik Katyński. Los sprawił, że w roku 2017 nawiązaliśmy ze sobą prywatną korespondencję. Dzięki 

niej dowiedziałem się, że pracował w latach 1971- 1979 jako misjonarz w Zambii (został uhonorowany 

Medalem „Benemerenti In Opere Evangelizationis”). Jest też autorem kilku książek, z których jedną mi 

ofiarował. 
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26. Kapliczka w Łączkowicach 

 

Czasem Opatrzność Boża stawia na naszej drodze ludzi, którym, jeśli już nie bardzo można pomóc, 

to przynajmniej można pokrzepić ich nadzieją. W Łączkowicach, zagubionych pośród lasów i ograni-

czonych dostępem od wschodu przez Pilicę (gmina Masłowice) odnajduję jedną z bardziej okazałych 

kapliczek z XIX wieku. Kapliczką od 50. lat opiekuje się pani Zofia Auguścik, która mieszka na krańcu 

wsi - około 300 metrów od niej. Pani Zofia ma już 85 lat i jest bardzo schorowana; jest po trzech trud-

nych operacjach, m.in. operacji stawu biodrowego, który ogranicza jej sprawność ruchową. Znaczną 

część swojej skromnej emerytury wydaje na upiększanie kapliczki. Ostatnio malowałam płotek wokół 

kapliczki – mówi z przejęciem – ale brakło mi farby i pieniędzy na kupno kolejnej puszki. Codziennie 

tutaj przychodzę: modlę się do mojej Mateńki, coś poprawiam, pielę. Kupiłam przedtem do ogrodzenia 

metalową furtkę, ale jakiś zły człowiek skradł ją i zaniósł na złom. Musiałam zlecić wykonanie nowej 

furtki, już drewnianej; nieraz nie starcza mi już na leki. Ludzie nie bardzo chcą mi pomóc, choć od 20. 

lat jestem wdową. Nie wiem, co będzie z kapliczką, kiedy mnie zabraknie. Proszę, niech pan o tym 

napisze. Obiecuję pani Zofii, że poruszę w prasie jej problemy. Ponieważ w tym dniu jest uroczystość 

Matki Bożej Anielskiej, podwożę panią Zofią do odległego o 3 kilometry Kawęczyna, dokąd – pomimo 

swych dolegliwości – zawsze chodzi pieszo polami do kaplicy na Msze święte. Można tylko pozazdro-

ścić takiej wiary…  

(J.N., sierpień 2007)  
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28. Figura we wsi Zuzowy 
 

W gminie Przedbórz, we wsi Zuzowy, znajduje się przed domem o numerze 41 figura Matki Bożej, 

której historia związana jest z rodziną Lizińczyków. Pan Antoni Lizińczyk (72 lata) mówi, że postawił 

figurę z okazji prymicji swego syna Tadeusza – w dniu 13 czerwca 1998 roku – w Zakonie Paulinów. 

Dziś jego syn przebywa na misjach w USA – w amerykańskiej Częstochowie. Data 13 czerwca jest dla 

ich rodziny szczęśliwa także dlatego, że brat pana Antoniego – Leon (imię zakonne Hadrian) swe pry-

micja miał także w dniu 13 czerwca – w 1970 roku, w tym samym zakonie. Całą rodzinę łączy umiło-

wanie do Matki Bożej, która w szczególny sposób jej błogosławi. Pan Antoni mówi z dumą, że teraz 

jego chrześniak został także poświęcony dla Kościoła. Figura znajduje się na terenie parafii św. Alek-

sego w Przedborzu.  

(J.N., sierpień 2007) 
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PS. Po niespełna roku – 29.IX.2008 – spotkałem się z ks. Tadeuszem w Amerykańskiej Częstocho-

wie i wręczyłem mu osobiście powyższy artykuł. 

 

 
 

zob.: http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Amerykanska.Czestochowa.pdf 
 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Amerykanska.Czestochowa.pdf
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38. Zabytkowe kamienne krzyże 
 

    Pan Bóg postawił krzyż w środku czasów. Wszystko przemija, a krzyż stoi jak słup zatknięty w rzece. 

Rzeka płynie, a słup stoi.   
 ks. Aleksander Fedorowicz (1914-1965) 

pisarz i kapelan Zakładu dla Niewidomych i klasztoru w Laskach. 

   

  W krajobrazie naszego regionu spotykamy, oprócz współczesnych krzyży drewnianych czy metalo-

wych, stare krzyże kamienne. Nie jest ich zbyt wiele i stanowią one unikatowe znaki kulturowe Ko-

ścioła. Były okresy, kiedy to godło chrześcijaństwa, sięgające swoimi korzeniami męczeństwa na Gol-

gocie, było zwalczane, także i na naszym terenie, na którym toczyły się tragiczne wydarzenia Powstania 

Styczniowego. Wtedy to, na mogiłach poległych powstańców, krzyż był symbolem walki i męczeństwa. 

Jego patriotyczne znaczenie było solą w oku rosyjskiego okupanta, generała-gubernatora N. M. Mura-

wiewa. Swoim rozkazem z dnia 8 czerwca 1863 r. zakazał on naprawiania starych krzyży i wznoszenia 

nowych poza obrębem cmentarzy, natomiast butwiejące kazał burzyć jako „niebezpieczne dla życia 

przechodniów”…    

Kamienne krzyże i kapliczki nimi zwieńczone określano w tamtych czasach jako Boża Męka.                                                                              

Do jednego z najlepiej zachowanych starych kamiennych krzyży, o bogatym profilowaniu, należy 

krzyż w Łagiewnikach – z datą na cokole: „1899”, znajdujący się na terenie parafii p.w. Św. Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie.  Nieco starszym od niego, jest krzyż z roku 1895 znajdujący się 

przy drodze z Przybyszowa do Kobiel Wielkich. Na jego cokole widnieje wyryty napis fundatora:  

„Fondator  / Leon / Śliwinszki / 1895”.  

Sam cokół nosi ślady walk, zapewne z okresu II wojny światowej: liczne wgłębienia od ostrzału  po-

ciskami karabinowymi. Okoliczni mieszkańcy nie znają historii związanej z krzyżem i jego fundatorem. 

Krzyż znajduje się na terenie parafii p.w. Św. Anny w Kobielach Wielkich.  

(J.N., listopad 2007) 

 

    
Łagiewniki – Kobiele Wielkie 
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39. Kapliczka w Kletni  

 
 Stary człowiek wypełnia swe zadanie, gdy staje się wiernym i nieustępliwym stróżem wartości reli-

gijnych, narodowych, patriotycznych itp., wszczepiając je młodemu pokoleniu i wskazując mu przez 

to właściwą w życiu drogę…”.  

(dr hab. Kinga Wiśniewska-Roszkowska) 

 

W Kletni przy ulicy Wschodniej nr 11 odnajduję kolejną kapliczkę przydomową – z nietypowym, 

bo schodkowym, zakończeniem, którą wieńczy żelazny krzyż z pasyjką. Na cokole, w niewielkiej 

oszklonej wnęce, zamieszczono wizerunek Matki Bożej. Na spotkanie ze mną wychodzi z domu pani 

Irena Gałwa-Śmiechowicz – sędziwa staruszka. Ma za sobą 90 lat życia – od wielu lat jest wdową.  

Kapliczkę wybudował mój syn Włodzimierz Gałwa, za moją namową. Pan Bóg zabrał go do siebie, 

gdy miał 58 lat. To był bardzo dobry i religijny człowiek – mówi pani Irena ze łzami w oczach. Pan Bóg 

widać wie najlepiej, kiedy kogo zabrać do nieba. Niech pan o nim napisze.  

Obiecuję pani Irenie wspomnieć o nim, aby zachować go od ludzkiego zapomnienia. Kapliczka 

znajduje się na terenie parafii p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach.  
(J.N., listopad 2007) 
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40. Figura Matki Bożej w Barczkowicach 
 

 Takich nauczycieli świat chwalił i chwali, którzy ucząc czynili, czyniąc nauczali.  

Józef E. Minasowicz (1718-1796) 

  

W Barczkowicach, gm. Kamieńsk, znajduje się duża i wyjątkowo piękna figura Matki Bożej Nie-

pokalanie Poczętej. Osadzona jest na wyniosłej, czworobocznej kolumnie i zabezpieczona przed opa-

dami blaszanym baldachimem. Na cokole kolumny zamocowana jest tablica z napisem:  

„O MATKO BOSKA / NIE OPUSZCZAJ NAS /  

FUND. / ANNA MIJALSKA / MŁODZIEŻ Z BARCZKOWIC / 1945 ROK”.  

Moja rozmówczyni, mieszkającą nieopodal pani Małgorzata, mówi, że Anna Mijalska była przycią-

gającą do siebie młodzież nauczycielką, wspaniałym uduchowionym człowiekiem i działaczem spo-

łecznym. To ona zorganizowała razem ze swoimi uczniami z Barczkowic budowę tej figury.  

Statuę Matki Bożej przykrytą prześcieradłem przywieziono furmanką z Częstochowy, jeszcze w 

okresie okupacji. Kapliczka znajduje się na terenie parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ka-

mieńsku.  

(J.N., listopad 2007) 
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41. Kapliczka w Mąkolicach  

 
Bardzo dobrze, że wkładasz tyle wysiłku w naukę, ale pod warunkiem, 

że z takim samym wysiłkiem będziesz starał się o zdobycie życia wewnętrznego. 

(św. Josemaria Escriva) 

W Regionie Radomszczańskim, w Mąkolicach, spotykam dużą kapliczkę, na której odczytuję pou-

czającą wierszowaną inskrypcję:  

KOCHAJ BOGA I OJCZYZNĘ, CZCIJ OBYCZAJ STARY  

I NIE SŁUCHAJ TYCH PÓŁMĘDRKÓW  

CO Z TWEJ SZYDZĄ WIARY.  

NA CZEŚĆ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 

NINIEJSZĄ FIGURĘ WZNOSZĄ MIESZKAŃCY WSI MĄKOLICE 

DNIA 3 MAJA 1929 ROKU”.  

Mąkolice należą do wyjątkowych wsi w naszym Regionie – we wsi tej znajdują się aż cztery duże 

kapliczki, które posiadają wnęki na dwóch kondygnacjach. Trzy z nich są już współcześnie budowane. 

Świadczyć to może o tym, że przesłanie z inskrypcji najstarszej kapliczki jest kultywowane przez miesz-

kańców wsi. Kapliczka znajduje się na terenie działalności parafii p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bog-

danowie.  

(J.N., listopad 2007) 
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42. Figura Matki Bożej w Zabłociu 
 

 Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoją rolę do wypełnienia  

i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i w powszechnej historii zbawienia.  

(Jan Paweł II) 

 

Moja praca dotycząca opracowania Katalogu obiektów sakralnych Radomska i powiatu radomsz-

czańskiego zmusza mnie do wyszukiwania istniejących obiektów sakralnych nie tylko w miejscach naj-

bardziej odległych w powiecie, ale także najtrudniej dostępnych. Zabłocie w gminie Kodrąb zapewne 

do takich należy. Do tej maleńkiej wioski – kilka zaledwie domów – można się dostać tylko błotnistą 

drogą, która jest adekwatna do nazwy wioski. Odnajduję tutaj jednak swój kolejny do katalogu obiekt 

sakralny, którego wykonawcą jest człowiek dużej wiary – pan Tadeusz (75 lat).  

To przy jego zadbanym gospodarstwie, z bocianim gniazdem na słupie, znajduje się figura Matki 

Bożej w oszklonej obudowie, postawionej na stożkowym cokole z polnych kamieni.  

Na mój widok, rzadkiego gościa w tym terenie, pan Tadeusz przerywa swoje gospodarskie zajęcia 

i opowiada historię budowy figury:  

Przed laty stała tu drewniana kapliczka, ale upływ czasu, deszcze, mrozy i wiatry spowodowały, że 

stara kapliczka bezpowrotnie niszczała, chyląc się ku rozpadowi. Wtedy to dobrotliwy grom z nieba 

miłościwie zakończył jej rozkład poprzez spalenie. Był to dla mnie znak, że coś muszę zrobić. Postano-

wiłem więc wybudować nową kapliczkę z figurą Matki Bożej. Poświęcił ją ks. Antoni Kaczmarek (pro-

boszcz parafii p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie).  

(J.N., listopad 2007) 
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57. Kapliczka przy ul. Piaskowej 

 
O, Matko Nieustającej Pomocy!  

Z największą ufnością przychodzę dzisiaj pod Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. 

 (Modlitwa Rzymska) 

  

Przy ul. Piaskowej 23 w Radomsku odnajduję w grudniu 2007 r. najbardziej okazałą i najstarszą 

kapliczkę nadrzewną w naszym mieście. Za przeszklonymi drzwiczkami kapliczki widać piękne oblicze 

Madonny – kopię obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Oryginał tego obrazu powstał na Wschodzie. Około pięć wieków temu został przewieziony z Krety 

do Rzymu, gdzie w połowie XIX wieku papież Pius IX przekazał go zgromadzeniu redemptorystów. 

Ci umieścili go w rzymskim Kościele pw. św. Alfonsa Liguori – założyciela zgromadzenia. Dziś jego 

liczne kopie otaczane są kultem wiernych na całym świecie, także i w Polsce.  

Pielgrzymi radomszczańscy, w drodze na Jasną Górę, adorują zawsze ten obraz w Rędzinach – w 

Kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy. Opiekunowie obrazu z ul. Piaskowej – państwo Irena i Ste-

fan Wypartowie – mieszkający przy kapliczce, przyjmują mnie wyjątkowo serdecznie i gościnnie. Ob-

raz otrzymali w spadku po rodzicach, a tamci po dziadkach.  

– To wielki rodzinny skarb – mówi pan Stefan. Gospodarz domu nie wygląda na swoje 93 lata – jest 

rześki, postawny i ma bardzo sprawny umysł. Opowiada o swoich przeżyciach wojennych, kiedy to 

jako kawalerzysta walczył na koniu przeciwko czołgom najeźdźców hitlerowskich. Gdy jego szwadron 

wycofał się za Bug, tam rozbroili go kolejni najeźdźcy, Rosjanie. Pani Irena (86 lat), wsłuchana w 

opowieści wojenne, patrzy na męża z nieustającym podziwem i uznaniem.  

To dobre i kochające się małżeństwo, 

a przy tym najwspanialsi teściowie – 

stwierdza ich synowa Beata, która 

mieszka nieopodal przy tej samej ulicy. 

Są też chyba najstarszym małżeństwem w 

Radomsku, dobiegają siedemdziesiątki 

swego pożycia. 

 Patrząc na tak zgodne małżeństwo, 

same się cisną na usta słowa naszego 

wielkiego wieszcza i romantyka, Mickie-

wicza:  

Pobożność duszę w niebiosa porywa, 

Ale z miłością niebo w duszę spływa.  

Kapliczka znajduje się na terenie pa-

rafii Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa w Radomsku.  

(J.N., luty 2008) 

 

 

 

 

 

 

PS.  

Dawni opiekunowie kapliczki przy ul. 

Piaskowej odeszli do Domu Pana, ale ich 

rodzina i sąsiedzi nadal ją doglądają. 
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67. Opiekun kapliczki przy ul. Fabianiego 

 

O, święty Ojcze Maksymilianie, 

Jak wielkie było Twoje Kochanie, 

Żeś się nie wahał oddać życia swego 

Za bliźniego.  

Ty, któryś przez komin przeszedł do nieba 

O Twej miłości światu mówić trzeba; 

Ty jesteś wzorem do naśladowania, 

Ty jesteś wzorem bliźniego kochania. 

 

(Henryk Wróblewski, ur. 1919 r., więzień nr 21666 obozu Auschwitz) 

 

 O kapliczce przy ul. Fabianiego 2 w Radomsku była wzmianka około 9 lat temu (GR nr 37 z 1999). 

Do naszej Redakcji zwrócił się jej opiekun – pan Henryk Wróblewski – z prośbą o przytoczenie dal-

szych szczegółów związanych z kapliczką i jego życiem. Kapliczkę należy zaliczyć do kategorii słupo-

wych, wykonaną w drewnianej kłodzie, z dwuspadowym daszkiem i przeszkloną wnęką, w której pan 

Henryk umieszcza rotacyjnie figurkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Jezusa Chrystusa (Serce Je-

zusa). Na drewnianej kłodzie wyryte są inicjały fundatorów: „W.K.S”, „W.B.” i data: „1911”oraz za-

wieszona metalowa pasyjka. Posesję, przy której znajduje się kapliczka, państwo Wróblewscy zakupili 

w roku 1955 od Walentego Zbroińskiego. Inne bliższe szczegóły nie są znane. Znana jest jednak historia 

życia opiekuna kapliczki pana Henryka, którą można by obdzielić życiorysy kilku ludzi. O swym bo-

gatym i dramatycznym życiu opowiada mi przez ponad półtorej godziny. Pokazuje liczne medale i od-

znaczenia, maleńką płaskorzeźbę Matki Bożej z obozu oświęcimskiego - oprawioną w kunsztowne 

ramy, a także swoje wiersze – te wydane i te najnowsze, jeszcze nigdzie nie publikowane. To żywa 

legenda naszego miasta. Dziś dobiega 89 lat. Może kiedyś będzie okazja do szerszego omówienia tej 

postaci. Dziś skupię się na kilku faktach z jego życia. W 1940 roku działał w Związku Walki Zbrojnej 

jako pracownik zakładów mebli giętych Thonet-Mundus. 16.X.1941 r. zostaje aresztowany i wraz z 

grupą 170 pracowników zakładu wywieziony do obozu oświęcimskiego; wyzwolenia doczekał jako 

jeden z ośmiu tej grupy; od wielu lat żyje tylko on jeden – dając świadectwo prawdy o tamtych czasach. 

Już w obozie pisał wiersze, ale czytał je tylko kolegom a potem darł. Za takie pisanie groził stryczek. 

W roku 1995 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych wydała tomik jego wierszy Oświęcim w poezji, który w 

2005 roku został wznowiony. Piekło obozu przeżył, mimo że był człowiekiem wyjątkowo wrażliwym, 

tylko dzięki poezji, głębokiej wierze w Boga i nadziei na powrót do domu, do najbliższych i ukochanej 

dziewczyny Lusi – późniejszej żony. W jednym ze swoich obozowych wierszy pisze: Jeśli Bóg zechce 

/ to Ich zobaczę (…) Jeśli nie zechce / to Jego wola. / Choć na to nie zasłużyłem / Lecz wierzę w Boga / 

Że mnie wysłucha / Tak szczerze się modliłem. Pan Bóg wysłuchał jego modlitw – wrócił szczęśliwie 

do domu, do swojej ukochanej „Luni” (Anzelmy Będkowskiej), która wiernie czekała na niego przez 

cztery lata. Przeżyli potem 49 lat w szczęśliwym związku doczekawszy trójki urodziwych dzieci. Od 

kilkunastu lat, kiedy to „los okrutny” zabrał mu żonę, pan Henryk jest wdowcem. Nadal jednak w poe-

tyckim zamyśleniu ma ją przy sobie: Przymykam oczy siedzisz przy mnie / W fotelu obok zamyślona / 

Spokojna, cicha, kochana / I kochająca żona. Pan Henryk pozuje mi do zdjęcia z figurką Serca Jezusa, 

którą umieszcza cyklicznie w kapliczce, oprawioną oświęcimską relikwią: płaskorzeźbą Matki Bożej, 

w której pokładał cały czas niezachwianą nadzieję. Są także medale i odznaczenia, m.in. te najcenniej-

sze: Krzyż Oświęcimski i Krzyż Armii Krajowej z jego legitymacją podpisaną przez Prezydenta Lecha 

Wałęsę. Świadectwo wiary dane przez pana Henryka można by oprawić w słowa wielkiego patrioty - 

ks. prof. Franciszka Blachnickiego (1921-87) : Każdy dzień jest próbą wiary. Każdego dnia musimy 

odpowiedzieć na wezwanie Boże, które zawarte jest w różnych sytuacjach, w różnych próbach i w róż-

nych doświadczeniach.. 

(J.N., Gazeta Radomszczańska z 12.VI.2008) 
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PS. Pan Henryk Wróblewski zmarł 6 stycznia 2011 w Radomsku; jego biogram został umieszczony 

w Radomszczańskim Słowniku Biograficznym, tom II, s. 218 – wydanym w 2019 roku.  
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71. Figura Matki Bożej w Zakrzewie 

 

Żadne poddawanie się, lecz zawsze naprzód mając pewność, że Bóg zna wszystkie nasze wysiłki i 

nagrodzi każdy trud. (św. Leopold Mandić, 1866-1942) 

Przejeżdżając w kwietniu br. przez Zakrzew dostrzegłem okazałą przydomową figurę Matki Bożej 

Niepokalanie Poczętej – postawioną na cokole z polnych kamieni. Postanowiłem właściciela zapytać o 

intencje jej postawienia. Gospodarz domu, pan Jacek, w wieku około 40. lat – przyjął mnie mile, choć 

prosił o nie podawanie jego nazwiska, bo nie lubi rozgłosu… Figurę Matki Bożej pan Jacek postawił 

„na dobry początek budowy domu rodzinnego”. Dalej jednak szło mu, nie wiedzieć czemu, dramatycz-

nie. Potem zrozumiał dopiero, że była to próba jego wiary. W trakcie budowy miał ciężki wypadek, nie 

dawano mu początkowo szansy na to, że będzie chodził. Wiele wycierpiał po szpitalach i klinikach – 

nawet tej znanej: MSW w Warszawie. Wichura zwaliła mu figurę na ziemię i wydawać by się mogło, 

że gorzej już być nie może; wiary jednak nie stracił i to postawiło go – dosłownie – na nogi! Budowę 

domu – bardzo ładnego architektonicznie – dokończył. Figurę Matki Bożej obsadził na nowo i wzmoc-

nił cementem; dookoła niej posadził różnorodne iglaki. Postanowił też, że pójdzie podziękować Matce 

Bożej Jasnogórskiej, ale na nogach. I to nie jakieś 50 km w pielgrzymce parafialnej, ale prawie 300 km 

– w akademickiej warszawskiej! Dziwnym trafem Opatrzność Boża postawiła na jego drodze mnie, 

który z WADP szedł dwukrotnie; mogłem mu więc posłużyć szczegółami pielgrzymowania na tej trasie 

i słowami zachęty. Będę też duchowo go wspierał w dniach pielgrzymowania (6-15 sierpnia), aby szczę-

śliwie spełnił swoje przyrzeczenie. Figura z Zakrzewa znajduje się na terenie działalności parafii p.w. 

św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie.  

(J.N., maj 2008) 
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75a. Kapliczka przy ul. Sienkiewicza 

  

Jeżeli chcesz pomóc ludziom, bądź dla nich przede wszystkim dobrym przykładem. 

(bł. Rupert Mayer, 1876-1945) 

  

Na posesji prywatnej dr. Stefana Gabary przy ul. Sienkiewicza w Radomsku można zobaczyć ka-

pliczkę nadrzewną z figurką św. Judy Tadeusza, zawieszoną na wysmukłej tui. Na jej przedniej części 

umieszczona została tabliczka z napisem:  

„ŚW. JUDA TADEUSZ / PATRON / W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH”.  

Jeszcze trzy lata temu dr Stefan Gabara, kiedy był zdrowszy i sprawny manualnie, wykonywał takie 

kapliczki, a nawet małe ruchome szopki. Dziś, po ciężkiej przebytej chorobie, nie ma już takiej spraw-

ności, a ma już 80 lat. Wspomina, że św. Tadeusz Juda cieszył się w jego rodzinie wielką estymą; 

szczególnie matka pana Stefana – Weronika z d. Stępień – polecała jego opiece w sprawach trudnych 

swojego młodego syna. Tę wiarę w opiekę świętego Tadeusza Judy zachował po dzień dzisiejszy. Pan 

Stefan ofiarował mi jedną ze swoich kapliczek poświęconych temu Świętemu. Została ona w końcu 

lipca br. poświęcona przez ks. proboszcza Zenobiusza Łabusia w kościele p.w. NSPJ w Radomsku i 

dostąpiła zaszczytu czasowego umieszczenia przy ołtarzu. Z czasem zostanie zawieszona na jednym z 

drzew przy kościele.  

(J.N., lipiec 2008) 
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PS. Kapliczka wykonana przez P. Stefana została zawieszona przy ogrodzeniu szkoły publicznej w 

dzielnicy Stobiecko Miejskie – w miejsce zniszczonej kapliczki słupkowej (vide: art. nr 78). Stefan 

Gabara zmarł w styczniu 2011 r. w wieku 83 lata; został pochowany na Cmentarzu Starym w Radom-

sku. Był postacią nietuzinkową: w młodości był żołnierzem Armii Krajowej i Szarych Szeregów; po 

przejściu na emeryturę pasjonował się podróżami, m.in. do Indii, na Antarktydę i Ziemię Ognistą czy 

Nordkapp. Wspierał czynnie budowę i doposażenie nowego kościoła w swej parafii św. Maksymiliana 

M. Kolbego, gdzie jest m.in. fundatorem jednego z witraży św. Apostołów. 
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76. Niepokalana spod kolegiaty 
 

Najbezpieczniejsza, najpewniejsza droga 

do szczęścia, do świętości, do nieba, do Jezusa to droga przez Maryję. 

(św. Urszula Ledóchowska, 1865-1939) 

 

Za kilka dni wyruszy spod kolegiaty p.w. św. Lamberta kolejna pielgrzymka radomszczańska na 

Jasną Górę. Pielgrzymom błogosławić będzie najpiękniejsza statua Matki Bożej w naszym powiecie – 

z wysokości kamiennego wału przy kolegiacie, przy którym została usytuowana. Posąg Niepokalanej 

spod kolegiaty wykonany został z piaskowca, o czym adnotację można znaleźć w reprincie pracy Ro-

mualda Hubego – Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku – wydanym przez Fundację Inicjatyw 

Kulturalnych w roku 1993. Na stronie 68 czytamy:  

Andrzej Prószyński rzeźbiarz z Warszawy wykonał (…)  

statuę Najśw. Panny Maryi wznoszącej się przed kościołem”.  

Należy ona do najstarszych w całym naszym regionie, a jest najstarsza i największa w powiecie – 

wykonana została w roku 1874, rok przed ukończeniem budowy kościoła. Na przedniej części cokołu 

posągu wyryto napis:  

„MARYO / Bez grzechu poczęta / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1874”;  

natomiast z tyłu cokołu:  

„POD TWOJĄ OBRONĘ / uciekamy się /ŚWIĘTA BOŻA / RODZICIELKO”.  

Niepokalana spod kolegiaty trzyma w prawej ręce lilię – symbol niewinności – a nogą depcze głowę 

węża – symbol grzechu pierworodnego. Warto w naszym codziennym zabieganiu przystanąć na chwilę 

przed statuą i wyrazić podziw dla artyzmu warszawskiego rzeźbiarza. 

(J.N., lipiec 2008) 
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78. Kapliczkowe perypetie w Stobiecku Miejskim  

 

Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, 

na ulicy bez dachu nad głową. 

(św. Ambroży z Mediolanu, ok. 340-397) 

  

Jakże uradowane były dzieci ze szkoły publicznej z dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku, 

kiedy w listopadzie 2006 roku robiłem im zdjęcie pod kapliczką słupkową usytuowaną przy ogrodzeniu 

szkolnym. Wewnątrz kapliczki umieszczono figurkę Chrystusa (Serce Jezusa), która witała szkolną 

dziatwę podążającą na zajęcia. Kiedy rok później przejeżdżałem w pobliżu, zobaczyłem, że kapliczka 

została ogołocona z figurki i przekrzywiona. Pomyślałem sobie, że to może jakiś wybryk chuligański, 

który zostanie wkrótce naprawiony. W lipcu bieżącego roku, chcąc się upewnić, że tak się stało, podje-

chałem pod szkołę. Ze zdumieniem zobaczyłem, że po kapliczce pozostał tylko przekrzywiony słu-

pek…  

Można sobie tylko zadać pytania - jak to się stało i czy nikomu to nie przeszkadza? Początek roku 

szkolnego może być dobrą chwilą, aby przywrócić dawny stan kapliczki. Wierzę w dobre intencje dy-

rekcji szkoły i podjęte działania rodziców uczniów i pani katechetki. Kapliczka znajdowała się na tere-

nie działalności parafii p.w. św. Rocha w Radomsku.  

(J.N., lipiec 2008) 
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PS. We wrześniu 2008 dzieci szkolne witała nowa kapliczka z figurką św. Judy Tadeusza, ofiaro-

wana szkole przez ks. Zenobiusza Łabusia, byłego proboszcza parafii św. Rocha. Kapliczka ta została 

wykonana przez lekarza Stefana Gabarę – vide: artykuł 75a. 
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79. Franciszkańska Matka Boża 
 

Maryja, baczna na nieszczęśliwych, pociesza nas w trwodze, ożywia w nas wiarę, 

utwierdza w nas nadzieję, rozprasza nieufność, krzepi bojaźliwych odwagą. 

(św. Bernard z Clairvaux, 1090-1153)  

  

10 października 1991 r. ordynariusz częstochowski bp Stanisław Nowak ustanowił kościół p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomsku, przy klasztorze OO. Franciszkanów - jako sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej, której uroczystość obchodzić będziemy za kilka dni.  

Na dziedzińcu kościoła wita wiernych od ponad stu lat okazała figura Matki Bożej z Dzieciątkiem 

na ręku – fundacji Filipa i Marianny Półrolów. Na przedniej fasadzie cokołu ozdobionego motywem 

Różańca Świętego ułożonego w kształcie serca – wyryto słowa:  

„KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚW. / MÓDL SIĘ ZA NAMI, /  

KTÓRZY SIĘ / POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY”;  

 

  
 

na pozostałych trzech bokach cokołu odnajdujemy prośby skierowane do Matki Bożej i wzmiankę 

o fundatorach figury:  
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1) „O MATKO NASZA / MARYJO DROGA / ZA TWEMI DZIEĆMI / WSTAW SIĘ DO BOGA”;  

2) „ODWRÓĆ NIESZCZĘŚCIA / O MATKO BOSKA /  

      LUB DAJ CIERPLIWOŚĆ, / GDY PRZYJDZIE TROSKA”;  

3) „NA CZEŚĆ PANA JEZUSA MATKI UFUNDOWALI FILIP I MARYANNA PÓŁROLOWIE 

– 1.X.1889 R”;  

z tyłu cokołu informacja o wykonawcy figury:  

„T. SKONIECZNY / W WARSZAWIE / 1889 r.”.  

Dzięki uprzejmości nowego gwardiana klasztoru o. Janusza Łazarczyka i brata Marka, którzy udo-

stępnili mi z ksiąg klasztornych wzmianki o figurze Matki Bożej Różańcowej, mogłem z zapisów w 

nich uczynionych dowiedzieć się, że państwo Półrolowie zapłacili wykonawcy za figurę 334 ruble i 16 

kopiejek. W tym okresie kościołem zarządzał wikariusz parafialny ks. Maciej Jankowski z Sejn. Do 

roku 1963 figura stała w rogu dziedzińca kościelnego, potem o. Andrzej Deptuch przeniósł ją na obecne 

miejsce.  

Jako dowód takiego stanu rzeczy może służyć poniższe zdjęcie wykonane 2 sierpnia 1960 r. – przed 

figurą, na którym oprócz dostojników franciszkańskich można dostrzec (w środkowej części dolnego 

rzędu ) znanych księży z parafii św. Lamberta: ks. prałata Mariana Jankowskiego (zmarł w 1965 r.) i 

ks. Brunona Magotta (zmarł w 1987 r.). Jako niemy świadek historii – figura doczekała powrotu do 

klasztoru (w 1918 r.) ojców franciszkanów - wypędzonych na 44 lata przez „rząd zaborczy” , przetrwała 

dwie wojny światowe i doczekała ogłoszenia kościoła sanktuarium Maryjnym. 

(J.N., lipiec 2008) 
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80. Figura Matki Bożej z La Salette 
 

 Choćby zebrał serca wszystkich matek świata w jedno duże serce  

– byłoby tylko kawałeczkiem lodu wobec Jej macierzyńskiej miłości.  

(św. Jan Maria Vianney Proboszcz z Ars), 1786-1859) 

 

 Bardzo się ucieszyłem, kiedy w lipcu br. zobaczyłem przed kościołem p.w. NMP Królowej Polski w 

Radomsku okazałą figurę Matki Bożej z La Salette w otoczeniu pastuszków i owieczek. Jej postawienie, 

a także innych figur, o których będę wspominał, to niewątpliwa zasługa ks. dziekana Romana Szecówki 

– proboszcza parafii. La Salette należy do coraz bardziej nawiedzanych sanktuariów maryjnych Francji, 

także przez Polaków, i jest chyba najpiękniej położonym w Europie. Byłem nim urzeczony, kiedy w 

kwietniu 1994 roku dotarłem krętą drogą (ponad 15 km serpentyn) do niego. Położone jest pośród 

szczytów alpejskich na wysokości ponad 1800 m n.p.m. Pielgrzymi przybywają tutaj, aby oddać hołd 

Matce Bożej Płaczącej, która w roku 1846 ukazała się pastuszkom: 11-letniemu Maksyminowi i 15-

letniej Melanii. W przekonaniu wiernych objawienie to miało ostrzec ludzi przed skutkami upadku mo-

ralnego laicyzującego się świata i nakłonić do ich nawrócenia. 19 września obchodzone jest święto 

Matki Bożej z La Salette, nie każdego stać na wyjazd do Francji, ale warto się wybrać pod jedyną w 

powiecie - naszą radomszczańską figurę tej Matki i powierzyć jej swoje rozterki.  

(J.N., lipiec 2008) 

 

 
 

zob. http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_La.Salette.pdf 

 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_La.Salette.pdf
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81. Kapliczkowe wotum z Rajska Dużego 
 

Jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedną nadzieję, 

jeden cel swoich pragnień, jednakowy sposób życia i takiż sam zwyczaj posługi. 

(św. Ambroży z Mediolanu, ok. 340 – 397)  

 

Jeśli przeżyło się szczęśliwie 50 lat w zgodnym związku małżeńskim, można zostać uhonorowanym 

medalem przez Prezydenta RP; oczekuje się, i słusznie, ciepłych życzeń od osób najbliższych: dzieci, 

wnuków, prawnuków, które mogły zaistnieć dzięki temu związkowi.  

Małżeństwo Sabiny i Stefana Ziemskich z Rajska Dużego postanowiło na swoją pięćdziesiątkę 

szczęśliwego pożycia podziękować Bogu poprzez wystawienie okazałej kapliczki – wotum dziękczyn-

nego.  

To było bardzo dobre i pełne głębokiej wiary małżeństwo – stwierdza zagadnięty przeze mnie star-

szy mieszkaniec Rajska; Niestety, oboje już dzisiaj nie żyją.  

Na frontowej fasadzie kapliczki można jednak dzisiaj odczytać ich słowa dziękczynienia:  

„W PODZIĘKOWANIU ZA / DŁUGOLETNIE I SZCZĘŚLIWE / POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE / 

STEFAN I SABINA ZIEMSCY 1996”.  

W przeszklonej wnęce kapliczki wstawiona jest figurka Matki Bożej. Kapliczka znajduje się na 

terenie naszego regionu kościelnego – w parafii p.w. św. Mikołaja BW w Mierzynie.  

(J.N., lipiec 2008) 
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83. Kapliczka spod Góry Chełmskiej 
 

Wszystkie nasze zdolności i nasz umysł, wszystkie nasze prace, trudy i poniżenia 

muszą mieć na celu jedynie chwałę Boga. 

(św. Jan Bosko) 

  

O kapliczce spod Góry Chełmskiej dowiedziałem z publikacji Piotra Wypycha: Kapliczki i krzyże 

znad Pilicy, ZNPK 2001, w której m.in. zamieszczono jej zdjęcie. Wokół tej góry jest jednak wiele 

miejscowości i nie udało mi się jej odnaleźć. Dopiero osobiste spotkanie z Autorem pozwoliło mi na 

próbę dotarcia do tego obiektu – niestety nieudaną. Wiosną br. próbowałem się dostać do maleńkiego 

Grabowia, ale koleiny wydrążone przez ciężkie wywrotki wywożące piaskowiec z pobliskich kamie-

niołomów uniemożliwiały dotarcie pod tę wotywną kapliczkę – podwozie mojego samochodu zawie-

szało się na nich. Ponowiona próba dotarcia latem była udana, tyle że musiałem samochód zostawić w 

Leonowie i na piechotę polami dotrzeć do tego, jeszcze nie zewidencjonowanego obiektu.  

W Grabowie pod nr 3 mieszka sędziwa opiekunka (87 lat) kapliczki wotywnej wykonanej z miej-

scowego piaskowca – pani Leokadia Pawlik. Według niej kapliczkę w roku 1912 wykonali teściowie 

– Zofia i Jan Pawlikowie. Mieli oni ułomną córkę, a bardzo pragnęli mieć zdrowe dziecko. Po wybu-

dowaniu kapliczki urodził się im zdrowy syn, za którego później pani Leokadia wyszła. I choć dzisiaj 

jest wdową, kapliczka ta nadal bliska jest jej sercu.  

Zawiesiła na niej przeszklony wizerunek Matki Bożej Licheńskiej, pod której opiekę ucieka się ze 

swoimi problemami starości i dnia codziennego. Kapliczka znajduje się na terenie parafii p.w. św. Mi-

kołaja BW w Chełmie i gm. Wielgomłyny.  

(J.N., lipiec 2008) 
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84. Wotum dziękczynne z Makowisk  

 

Jakże wdzięczni winniśmy być Bogu za wszystkie łaski, 

których doznajemy za przyczyną Serca Jego Syna!... 

(Jan Paweł II) 

 

 W kolejną rocznicę wyboru naszego Wielkiego Rodaka na papieża, chciałbym Czytelnikom ka-

pliczkowego kącika i przytoczyć wyjątkowo piękną inskrypcję poświęconą Janowi Pawłowi II, za-

mieszczoną na tablicy przytwierdzonej do ogromnego głazu – pomnika pamięci – przed kościołem św. 

Bartłomieja Ap. w Makowiskach k. Nowej Brzeźnicy. Na tablicy umieszczono napis:  

„Największemu z Rodu Polaków / Ojcu Świętemu / Janowi Pawłowi II  

Papieżowi Kościoła Świętego / w latach 1978-2005  

Za wszystko co przez Niego / uczynił Bóg dla Kościoła, Polski / i Świata  

w godzinę śmierci 21.37 w sobotę / dnia 2.04.2005 r. w Wigilię / Święta Miłosierdzia Bożego  

wdzięczni Parafianie / Makowisk z Duszpasterzami / i Księżmi Rodakami”  

Obok napisu wyryto postać Jana Pawła II z ręką wyciągniętą w geście pozdrowienia.  

Na marmurowym krzyżu, wspartym o głaz z tablicą zamieszczono papieskie cytaty:  

„RADUJCIE SIĘ”, „NIE LĘKAJCIE SIĘ”, „OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI”.  

Niejako przy okazji pragnę poinformować naszych Czytelników, że w lipcu br. przybyła w Radom-

sku kolejna (piąta) spiżowa figura Jana Pawła II, która została umieszczona przy wejściu do kościoła 

p.w. NMP Królowej Polski.  

(J.N., lipiec 2008) 
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PS. Po kanonizacji św. Jana Pawła II w roku 2014 - parafianie z Makowisk ufundowali nową tablicę 

uwzględniającą ten fakt. 

 

 



 

 

- 45 - 

 

87. Przestrzelony krzyż z Kościelca 
 

Życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obróci się przeciw człowiekowi. 

 (Jan Paweł II) 

  

Kościelec znajduje się przy granicy naszego regionu. Jadąc „Jedynką” w stronę Częstochowy skrę-

camy na pierwszych światłach w lewo; po przejechaniu kilkuset metrów spotykamy wyjątkowy krzyż 

przydrożny, którego historię zna nawet każde dziecko z tej miejscowości. Mieszkająca naprzeciw 

krzyża pani Małgorzata (ul. Mykanowska) opowiada o nim z wielkim przejęciem:  

Te zaznaczone farbą kółeczka na figurze Ukrzyżowanego Pana Jezusa – to ślady po kulach. Historia 

dotyczy incydentu z wiosny 1945 roku, kiedy Rosjanie wkroczyli na nasze ziemie. Krzyż wtedy stał jesz-

cze przy lotnisku k. Kościelca. Kiedy przechodzili koło niego dwaj żołnierze rosyjscy, jeden z nich chciał 

się zabawić: - Wania, ja Boga „ubijut”; to mówiąc odbezpieczył swoją pepeszę. Jego kolega, zapewne 

bardziej wierzący, jednak go przestrzegł: - Ty nie rób tego, bo On ciebie „ubijut”. Tamten jednak po-

ciągnął serię ze swego karabinu po dużej figurze Ukrzyżowanego Jezusa. Ledwie się to stało, a nadcią-

gnęła niewielka chmura i piorun uderzył w świętokradcę, zabijając go na miejscu. Jak pan widzi bardzo 

dbamy o ten nasz krzyż, tym bardziej że wielu ludzi do niego pielgrzymuje.  

Pani Małgorzata zaprasza mieszkańców Radomska, aby przejeżdżając trasą „Jedynką” – na chwilę 

zboczyli z niej i nawiedzili ten znany obiekt sakralny. Krzyż znajduje się na terenie parafii NMP Ró-

żańcowej w Kościelcu. 

(J.N., październik 2008) 
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90. Kapliczka k. Konradowa  
 

Pamiętajcie, aby w wasze działanie nigdy nie wkradł się nawet cień osobistej korzyści. 

(św. Teresa z Lisieux (od Dzieciątka Jezus), 1873-1897) 

  

O kapliczce postumentowej, znajdującej się przy drodze prowadzącej z Konradowa do Kuchar, do-

wiedziałem się od życzliwego mieszkańca Konradowa zamieszkującego nieopodal małej kapliczki 

nadrzewnej. Dojazd do niej prowadzi nieutwardzoną drogą i trzeba bardzo uważać, aby jej nie przegapić 

– ukryta jest pośród przydrożnych krzaków. Co jest w niej takiego, że postanowiłem kapliczkę tę utrwa-

lić od zapomnienia? Pomijając fakt, iż wykonana jest misternie z kamienia ponad 80 lat temu, po pierw-

sze: pomimo jej postawienia na zagubionym pustkowiu – jakaś dobra dusza dba o nią: maluje, przyoz-

dabia, odnawia; po drugie: fundator kapliczki był człowiekiem wyjątkowo skromnym: wystawiając ka-

pliczkę nie podał nawet swoich inicjałów, określając się „Obywatelem X” – zapewne kierując się za-

sadą: „Co ludziom damy, to u Boga mamy”; po trzecie: w górnej części kapliczki znajduje się medalion 

z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, której pierś posiada dwa okrągłe otwory – jakby została 

przestrzelona przez jakiegoś barbarzyńcę. Tu nasuwa się skojarzenie z krzyżem z Kościelca, który zo-

stał ostrzelany przez sowieckiego żołnierza pod koniec wojny. A może komuś znana jest historia tego 

zdarzenia i chciałby ją przybliżyć naszym Czytelnikom? Prosimy o kontakt na adres Redakcji. Ka-

pliczka składa się z czterech segmentów zwężających się uskokowo ku górze - zakończonych kamien-

nym krzyżem; na drugim segmencie wyryty został napis:  

„OBFITYM PLONĄ / BŁOGOSŁAW BOŻE / 19-29.III.28 r. / UFUNDOWAŁ OBYWATEL / X” 

(cytuję dosłownie). Kapliczka znajduje się na terenie działalności parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej 

w Kietlinie i gm. Kodrąb. 

(J.N., październik 2008) 
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93. Boleść przekuta w kamień 

  

O człowieczeństwie człowieka decyduje jego postawa wobec cierpienia. 

(kard. Józef Ratzinger, ur. w 1927 r.) 

 

 Ludzki ból i cierpienie, chcąc dać ulgę zbolałemu sercu i duszy, można przelać na papier, ująć w 

postać modlitwy lub skargi, można też trwale zamknąć je w kamieniu. Na krańcach naszego powiatu, 

na odcinku drogi pomiędzy Przyłankami a Gustawowem, postawiona została na skraju lasu kapliczka 

postumentowa wykuta w piaskowcu. Kapliczkę ufundowała żona Walentego Dobskiego – zamordowa-

nego w tym miejscu woźnicy z Przedborza. Na cokole postumentu zwieńczonego kamiennym krzyżem 

wyryto słowa:  

„DNIA 23 CZERWCA 1918 R. ZOSTAŁ ZA - / BITY WALENTY DOBSKI / W WIEKU 45 LAT 

/ ZBRODNIARZ OSIE - / ROCIŁ SIEDMIORO / DROBNYCH DZIECI / STROSKANA ŻONA / I 

DZIECI TEN / KAMIEŃ STAWIAJĄ / I PROSZĄC / PRZECHODNIÓW / O ZDROWAŚ / MA-

RYA”.  

W górnej części kamiennego cokołu, w płytkiej przeszklonej wnęce, umieszczony został wizerunek 

Matki Bożej Przedborskiej opatrzony napisem:  

„Cudowny Obraz Matki Bożej Serdecznej w Przedborzu”.  

Pragnę tylko dodać, że zabójcy woźnicy Dobskiego zostali złapani i zawiśli na szubienicy, ale prośba 

jego żony do dziś wyprasza modlitwę dla swego męża, który opuścił ten świat nagłą śmiercią. Kapliczka 

znajduje się na terenie gminy Przedbórz.  

(J.N., listopad 2008) 
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94. Kapliczka z nad Warty  
  

Dobre czyny rodzą w duszy światłość, powodują wewnętrzne odprężenie, radość i duchową swobodę.  

(kard. Stefan Wyszyński, 1901-1981) 

  

W naszym regionie znajduje się kilkadziesiąt kapliczek z figurami św. Jana Nepomucena. Do spo-

pularyzowania kultu tego świętego przyczynili się Paulini, którzy w roku 1732 sprowadzili z czeskiej 

Pragi na Jasną Górę relikwie tego męczennika. O najstarszych kamiennych figurach Świętego wspomi-

nałem w GR nr 13 z 2007, chciałbym jednak teraz przybliżyć naszym Czytelnikom kapliczkę z jego 

figurą, która znajduje się w malowniczym otoczeniu krajobrazu warciańskiego – tuż przy moście na 

Warcie koło Wąsosza. Kiedyś w tym miejscu, przy jednym z najdłuższych w Polsce moście drewnia-

nym, wybudowana była z głazów narzutowych prosta kapliczka słupowa z figurą praskiego kapłana 

męczennika – patrona dobrej sławy i szczerej spowiedzi, opiekuna mostów – wzywanego przed powo-

dziami oraz kąpielą w rzekach. Upływ czasu powodował, że zaczęła popadać w ruinę, a los jej dopełnił 

się w dniu 2 września 1939 roku, kiedy to brygada polskiej kawalerii, zmuszona do odwrotu przed 

silnymi zgrupowaniami niemieckimi, postanowiła wysadzić most. Mieszkańcy Wąsosza jednak o niej 

nie zapomnieli i postanowili na czele ze swym proboszczem – ks. prałatem Zygmuntem Pilarczykiem 

– przywrócić figurę tego świętego nad Wartę. W październiku 2006 roku, wraz z oddanym do użytku 

nowym betonowym mostem, została poświęcona nowa kapliczka. Urodę tego obiektu sakralnego i jego 

otoczenia dostrzegłem we wrześniu 2007 roku, a w listopadzie tegoż roku została ona wyeksponowana 

na wystawie fotograficznej „Pejzaży sakralnych…”  

Warto na chwilę się przy niej zatrzymać – w drodze do pobliskiej, a najpiękniejszej, kalwarii w 

naszym regionie oraz Sanktuarium Maryjnego i Pasyjnego w Wąsoszu. Przy dobrej pogodzie, to raptem 

około pół godziny jazdy z Radomska w stronę Pajęczna, a potem od Makowisk w lewo – kilka minut.  

(J.N., listopad 2008) 
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96. Nadrzewny świadek dramatu 

 
Nie bójmy się, że Maryja przysłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. 

(kard. Stefan Wyszyński, 1901-1981) 

 

Kapliczki nadrzewne z wizerunkami lub figurkami Matki Bożej są wszechobecne w naszym powie-

cie. Są to żywe świadectwa wiary i ufności pokładanej w Ucieczce Grzeszników i Królowej Korony 

Polskiej. Tradycja wieszania tych kapliczek na starych dębach, klonach czy sosnach wywodzi się z 

przekazów międzypokoleniowych jako wyraz czci oddawanej Matce Boga. Zdarza się jednak, że 

drzewo, na którym zawieszono kapliczkę, z czasem, jako organizm żywy, zaczyna na skutek starości 

chorować: próchnieć i murszeć. Wystarczy wtedy tylko silniejsza wichura i taki monument przyrody 

łamie się i przewraca. Taki los spotkał potężny wiąz na pobliskiej Radomsku Fryszerce. Ocalała jednak 

kapliczka z figurką Matki Bożej przytwierdzona do resztek potężnego pnia drzewa, wokół którego leżą 

powalone konary. Kapliczka w tej scenerii jest symbolem czegoś trwałego, nieprzemijającego, czegoś, 

co swą siłę bierze z ducha. Sceneria ta kojarzy mi się z dramatem World Trade Center, gdzie pośród 

zgliszcz i ruin ostała się amerykańska flaga – symbol trwałości i jedności. Kapliczka znajduje się na 

terenie gminy Gomunice.  

(J.N., listopad 2008) 
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97. Grota w Łękach Szlacheckich 
 

Serce Jezusa ze wszystkimi swoimi skarbami jest moim udziałem; 

w nim będę żyła, w nim umrę w pokoju pośród cierpień. 

(św. Bernadetta Soubirous, 1844-1879)  

 

Kamienne groty z figurą Matki Bożej Różańcowej w Polsce zaczęły być budowane dość powszech-

nie po kanonizacji św. Bernadetty Soubirous w roku 1925. Nawiązywały one do objawień Matki Bożej 

w grocie Massabielle we francuskim Lourdes, których udziałem była w roku 1858 czternastoletnia pa-

sterka. Matka Boża wzywała ją do modlitwy różańcowej i do uczynków pokutnych za nawrócenie 

grzeszników. W naszym regionie zbudowano kilkadziesiąt grot – kapliczek o różnorodnych formach. 

Pragnę przedstawić naszym Czytelnikom jedną z największych i najpiękniejszych. Zbudowano ją sto-

sunkowo niedawno. w roku jubileuszowym 2000, z ofiar dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. 

Przy podstawie kamiennej groty umieszczono mały ołtarz polowy wykonany z obrobionego głazu na-

rzutowego. W górnej jego części umieszczono metalowy motyw Roku Jubileuszowego. Organizatorem 

budowy był miejscowy proboszcz ks. Stanisław Politański. Grota znajduje się przy kościele parafial-

nym p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Łękach Szlacheckich. 

(J.N., listopad 2008) 
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98. Niepokalana z Kamieńska 
 

 Błogosławiona Dziewica Maryja jest wolna od wszelakiej plamy grzechu pierworodnego, jest tak 

od pierwszej chwili jej poczęcia, aby podkreślić łaskę i przywilej Wszechmogącego Boga przepowia-

dającego zasługi Chrystusa. (bł. Pius IX, 1792-1878) 

 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony 8.XII.1854 r. przez 

Piusa IX; w związku z tym w Rzymie wzniesiono na placu Hiszpańskim kolumnę z figurą Niepokala-

nej, u stóp której każdy papież w dniu 8 grudnia (w uroczystość Niepokalanego Poczęcia) składa bukiet 

róż. W pięćdziesiąt lat od ustanowienia tego dogmatu – w 1904 roku - wierni parafii p.w. św. Ap. Piotra 

i Pawła w Kamieńsku , wraz z zakończeniem budowy swego kościoła, wybudowali przy nim wyniosłą 

figurę Matki Bożej postawioną na stożkowatym cokole z kamienia narzutowego. W górnej części co-

kołu umieścili tablicę z napisem: „POBOŻNI PARAFIANIE / KU CZCI / NIEPOKALANEGO 

SERCA / NMP / W 50 LAT JUBILEUSZU / 1904 R”. Należy przy tym tylko dodać, że kult Serca 

Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680), a uroczystość Niepokalanego Serca Maryi jest obchodzona 

zawsze w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będąc w Kamieńsku - warto zajrzeć 

do kościoła parafialnego, który ma najbardziej strzelistą wieżę w powiecie i pod samą figurę Niepoka-

lanej. 
(J.N., styczeń 2009) 
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99. Kapliczka z Budzowa 

  

Kochajmy Boga, ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła. 

(św. Wincenty a Paulo, 1581-1660) 

 

 W gminie Żytno, jak w żadnej innej, można spotkać w wielu miejscowościach duże kapliczki dom-

kowe, m.in. w Pierzakach, Nowej Wsi, Borzykówce, Pągowie, Silnicy, Sadach, Pukarzewie, Cze-

chowcu, Łazach, Silniczce czy Polichnie. Ponieważ w tych miejscowościach nie ma kościołów, stano-

wią one często jedyne miejsce, w którym integruje się w wierze lokalna społeczność. Zapewne jeszcze 

o niektórych z nich wspomnę, ale dziś chciałbym przedstawić Czytelnikom mojego kącika kapliczkę 

domkową, którą zbudowano niejako przez przypadek - w niewielkiej wiosce, położonej z dala od waż-

niejszych szlaków komunikacyjnych gminy. O historii jej powstania opowiadał mi osiemdziesięcioletni 

mieszkaniec Budzowa – pan Józef Musiał:  

„ Był okres okupacji niemieckiej – około roku 1943. Zgromadziliśmy we wsi część cegły na bu-

dowę szkoły w pobliskiej Silniczce, ale okupant nie wyrażał na to zgody. Postanowiliśmy więc, że 

zbudujemy z tej cegły dużą kapliczkę. Stawiał ją murarz Motyl z Woli Życińskiej. Ja, jako młody 

chłopak, pomagałem przy jej budowie”.  

Kapliczka jest obszerna i zadbana, wewnątrz znajduje się ołtarzyk z figurami Matki Bożej i św. Jana 

Nepomucena; znajduje się na terenie działalności parafii p.w. św. Mikołaja BW w Maluszynie.  

(J.N., styczeń 2009) 
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100. św. Florian obrońca szkoły i wsi 
 

Kto Floriana w maju stroi, ognia się nie boi. 

(Przysłowie polskie) 

 

 Wiara w moc sprawczą św. Floriana w Polsce jest powszechna. Trudno zliczyć ołtarze, figury czy 

też obrazy tego Świętego. Jego relikwie zostały sprowadzone do Krakowa w roku 1184 z inicjatywy 

Kazimierza Sprawiedliwego. Pogłębienie kultu patrona straży pożarnej i strażaków, kominiarzy, kowali 

i tych wszystkich, którzy są zagrożeni pożogą, nastąpiło po roku 1528, kiedy to pożar strawił w Krako-

wie całą dzielnicę Kleparz, a ocalał tylko kościół św. Floriana; krakowianie uznają go też za patrona 

swego miasta, gdyż w latach pożogi wojennej 1939-1945 uchronił ich miasto od zniszczeń.  

W naszym regionie znajduje się kilkadziesiąt figur i kapliczek ze św. Florianem; ciekawą historię ma 

kapliczka tego Świętego w Wąsoszu. Postawiona została po pożarze, który spalił prawie całą wieś łącz-

nie z kościołem - w roku 1841. Kapliczkę z figurą Świętego poświęcił 5 września 1859 roku biskup 

Michał Jan Marszewski, który także konsekrował w tym dniu odbudowany kościół. W roku 1957 ka-

pliczkę, bardzo już zniszczoną, rozebrano – gdyż znajdowała się ona na placu budowy nowej szkoły. 

Potem nastały czasy, kiedy jej odbudowa nie była możliwa. Jednak po pożarze szkoły - w dniu 2 maja 

1994 roku – przypomniano sobie o św. Florianie. Nowa kapliczka, zbudowana na terenie placu szkol-

nego, została uroczyście poświęcona dokładnie w rok po pożarze szkoły - przez ks. Zygmunta Pilar-

czyka. We wnęce kapliczki umieszczono olejny obraz wykonany przez tutejszą nauczycielkę plastyki, 

opatrzony napisem: „ŚWIĘTY FLORIAN / 2.V.1995”.  

Uczniowie szkoły czują się już teraz bezpiecznie i nie zapominają o dbałości otoczenia wokół swojego 

obrońcy i opiekuna. Kapliczka znajduje się na terenie par. p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu.  

(J.N., styczeń 2009) 
 

    
 

zob. też: http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Kalwaria.Wasoska.pdf 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Florian.pdf  

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Kalwaria.Wasoska.pdf
http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Florian.pdf
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