Jan Nitecki

OPOWIEŚCI KAPLICZKOWE 2
KAPLICZKI RADOMSKA I OKOLIC
101. Wotum za ciernie
Dziękuję Bogu, że mi daje łaskę odtworzenia ran Jezusowych na moim ciele.
(św. Wincenty Pallotti, 1795 - 1850)
Czasami potrzeba męstwa, by móc z cierpieniem godnie się zmierzyć; by się na nie zgodzić i upatrywać w nim dobra, które będzie owocować dla siebie i innych – potrzeba już głębokiej wiary. Jednak
tylko ludzie żyjący w świętości - potrafią Bogu za nie dziękować. Byłem głęboko wzruszony, gdy odnalazłem w Kamieńsku przy rozdrożu ulic Wieluńskiej i Ludowej kapliczkę postumentową, na której
naniesiono następującą inskrypcję:
„DZIĘKI / CI PANIE / ŻE CIERNIAMI /USŁAŁEŚ DROGĘ / MOJĄ / 1957 / Z. GŁOWACKA”.
Z takiej wiary ludzi warto czerpać, gdy dotknie nas cierpienie. Kapliczka znajduje się na terenie działalności parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńsku.
(J.N., styczeń 2009)
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107. Kapliczka koronacyjna
Duch Święty, który w łonie Maryi Panny nadawał kształt ciału Chrystusa,
nadaje również kształt, jednoczy, uzdrawia i umacnia członki Chrystusa.
(bł. Jan XXIII)
W rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej z Będkowic – we wrześniu 2008 roku – została uroczyście
poświęcona nowa kapliczka znajdująca się na placu koronacyjnym - naprzeciw kalwarii na Pociesznej
Górce. Kapliczka jest wyjątkowo duża – ponad 5 metrów wysokości; wewnątrz jej umieszczono obraz
Matki Bożej Pocieszenia, a poniżej przytwierdzono tablicę z napisem:
„DNIA 8 WRZEŚNIA 2007 ROKU ZA PONTYFIKATU PAPIEŻA BENEDYKTA XVI /
KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI W OBECNOŚCI /
ARCYBISKUPA STANISŁAWA NOWAKA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO / I
BISKUPA IGNACEGO JEŻA Z KOSZALINA LICZNIE PRZYBYŁYCH BISKUPÓW I KAPŁANÓW ORAZ WIELOTYSIĘCZNEJ RZESZY WIERNYCH UKORONOWAŁ / NA TYM
MIEJSCU KORONĄ PAPIESKĄ SŁYNĄCY ŁASKAMI OBRAZ / BĘCZKOWICKIEJ
MATKI POCIESZENIA OBLUBIENICY / DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA”;
Nawiedzając miejscową kalwarię warto nawiedzić i tę kapliczkę.
(J.N., marzec 2009)
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109. Krajobrazowa kaplica
Choćbyśmy cały świat przewędrowali w poszukiwaniu piękna,
nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie.
(Ralph W. Emerson, 1803-82)
Tuż przy granicy naszego regionu – na trasie z Działoszyna do Częstochowy – w paśmie Jury Częstochowsko-Wieluńskiej, znajduje się najpiękniej położona krajobrazowo kaplica w naszej diecezji.
Biel skalnych wapieni, na których jest osadzona, i zieleń okolicznych drzew przydają jej dodatkowego
uroku. Nic dziwnego, że przy kwalifikacji do wystawy „Pejzaży sakralnych…” - znalazła się na czołowym miejscu. Ciekawa jest też historia jej powstania, opisana w przeszklonych ramach, która przytaczam w całości:
„Kaplica Najświętszego Serca Chrystusa / Króla – Raciszyn. / Na tym miejscu jasnogórskiego szlaku od / niepamiętnych czasów stała tu kapliczka Matki / Bożej, którą zburzyli hitlerowscy / najeźdźcy. Kaplice w obecnym kształcie / odbudowanie parafianie Raciszyna w 1943 r. /
Umieścili w niej figurę Najświętszego Serca / Chrystusa Króla, przyniesioną w pielgrzymce z /
Jasnej Góry. Kaplica została poświęcona w uroczystość / Chrystusa Króla 31.X.1948roku w
czasie procesji / wiernych całej parafii Działoszyn o odtąd jest we czci okolicznych mieszkańców”.
Przy kaplicy znajdują się zadaszenie, gdzie po wdrapaniu się na skaliste wzgórze można spocząć,
pomodlić się i podziwiać okoliczne piękne widoki.
(J.N., marzec 2009)
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111. Kapliczka w Dmeninie
Dobra żona to skarb dany od Boga temu,
kto Mu się dobrze zasłużył, albo daje nadzieję, że się zasłuży w przyszłości.
(abp Jan Paweł Woronicz, 1753-1829)
Pośród inskrypcji fundacyjnych umieszczanych na kapliczkach nieczęsto spotyka się taką, która
mówi, że obiekt ufundowali oboje małżonkowie. Świadczyć to może nie tylko o silnej wierze obojga,
ale o ich wzajemnej miłości, szacunku i zgodności celów oraz dążeń. W północno-zachodniej części
Dmenina, zwanej kiedyś Józefką, znajduje się kapliczka postumentowa ufundowana w roku 1946 przez
małżeństwo Masłoniów z Dmenina. W jej dolnej części na trzech ścianach bocznych wyryto następujące inskrypcje:
1) „UPROŚ POKÓJ / PANNO ŚWIĘTA / BOŚ BEZ ZMAZY / JEST POCZĘTA / MARYJO”;
2) „ODMIEŃ ZŁE SERCA / MATUCHNO NAJŚWIĘTSZA / PANU JEZUSOWI I BOŻEJ
MATCE / UFUNDOWALI MAŁŻONKOWIE J.J. MASŁONIOWIE”;
3) „O NASZA MATKO / MARYJO DROGA / ZA TWEMI DZIEĆMI / WSTAW SIĘ DO
BOGA”.
Na cokole kapliczki znajduje się także wyryta wzmianka o jej wykonawcy:
„A. OSIŃSKI / ZAGÓRZE”.
Kapliczka znajduje się na terenie parafii p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, gm.
Kodrąb.
(J.N., marzec 2009)
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113. Kapliczka w Starej Wsi
W życiu chrześcijańskim wszystko zostało rozświetlone dzięki tej melodii,
która chwyta za serce: Maryja, nasza Matka!
(bł. Jan XXIII)
Miesiąc maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej: NMP Królowej Polski (3-go), NMP Matki Łaski
Bożej (7-go), NMP Łaskawej (9-go), NMP Fatimskiej (13-go), NMP Wspomożycielki Wiernych (24go) i Nawiedzenie NMP (31-go). W maju odprawiane są codziennie w kościołach nabożeństwa ku czci
Maryi, a nierzadko także przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych. Nabożeństwo to zostało zapoczątkowane w połowie XVIII wieku przez jezuitów rzymskich, a w 1815 r. zostało zatwierdzone przez
papieża Piusa VII.
W Polsce wprowadzono je w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1852 roku, skąd rozpowszechniło się na cały kraj; pomocne w tym były różnorodne zbiory pieśni Maryjnych, np.: Wianeczek
majowy – opracowany przez jezuitę Karola Antoniewicza, autora pieśni Chwalcie łąki umajone. Najczęściej w okresie maja ze szczególną dbałością odnawiane są i przystrajane kapliczki, figury i krzyże.
Będąc w lutym br. będąc w Wiewiórowie (w części zwanej Starą Wsią, która figuruje jeszcze na
mapie powiatu wydanej przez nasze Starostwo), gm. Dobryszyce – ucieszyłem się z faktu odnalezienia
starej kapliczki z około XIX wieku. Ponieważ była w złym stanie i pośród szarego zimowego krajobrazu, postanowiłem dotrzeć do niej na wiosnę, aby móc ją uwiecznić na tle zieleni pól. Jakże wielkie
było moje zaskoczenie, gdy zobaczyłem ją już odnowioną i jaśniejącą w słońcu. Postanowiłem więc
odnaleźć wykonawców jej renowacji: gdy zastukałem do znajdującego się po sąsiedzku domu, okazało
się że dobrze trafiłem. Kapliczkę odnowił zamieszkujący w nim sołtys wsi - pan Sławomir wraz ze
swoim bratem Januszem; pani Bogusława – żona sołtysa, inicjuje pod kapliczką tzw. „majówki”. Kapliczka znajduje się na terenie działalności parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach.
(J.N., maj 2009)
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116. Obiekty sakralne w Pirowach
Każdy człowiek jest powołany do tego, żeby b y ć k i m ś,
ale musi zrozumieć, że aby spełnić to powołanie, może być tylko jedną osobą: sobą samym.
(Thomas Merton, 1915-68)
Dobry przykład zawsze bywa budujący, gdy chodzi o małą wioskę Pirowy w gminie Kamieńsk – to
w całym tego słowa znaczeniu. Pierwszym obiektem sakralnym w Pirowach była kapliczka przydomowa z figurą Matki Bożej postawiona w II poł. XX wieku przez panią Marię Wierzch – osobę bardzo
wierzącą i człowieka wielkiego serca. Pani Maria, jeszcze przed swą śmiercią, zdążyła postawić w Pirowach kolejny obiekt sakralny: żelazny krzyż przydrożny, na którego murowanej podstawie zamieściła
tablicę z napisem: „
FUNDATOR / MARIA / WIERZCH / z d. SKARWATÓW / 1995 R. / JEZU MÓJ / MIŁOSIERNY”;
Także kapliczka nadrzewna przy drodze do Barczkowic – to obiekt sakralny jej fundacji.
Mieszkańcy wioski, niejako kontynuując działalność pani Marii, w roku 2007 postawili nieopodal
krzyża dużą kapliczkę postumentową z przeszklonymi wnękami, w których umieścili obrazy Jezusa
Miłosiernego i Matki Bożej. Ponadto przy leśnej drodze do Hucisk zawiesili na starym dębie kapliczkę
szafkową z figurką Matki Bożej. I jak tu nie wierzyć mądrości ludowej przysłów, określanych „pszenicznym ziarnem” myśli człowieczej, które mówią że:
Przykład dobry to najlepsze kazanie; Więcej wzruszają przykłady niż słowne wykłady.
Wioska Pirowy znajduje się na terenie działalności parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku.
(J.N., maj 2009)
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121. Kapliczka w Danielowie
Staraj się poznać dobro, abyś je czynił; staraj się też poznać zło, abyś go unikał.
(Friedrich Rűckert, 1788-1866)
Kapliczek domkowych na terenie gminy Kamieńsk jest niewiele, dlatego zainteresowałem się historią
obszernej kapliczki w Danielowie. Wewnątrz murowanej kapliczki umieszczono olejny wizerunek
Matki Bożej z Dzieciątkiem. O dziejach kapliczki opowiadała mi, mieszkającą nieopodal, pani Halina.
Kapliczka pierwotnie znajdowała się na terenie niezbyt odległego Ruszczyna, który stał się odkrywką
węgla brunatnego Kopalni Bełchatów. Kierownictwo kopalni, pragnąc uszanować sakralny status
obiektu, postanowiło w II poł. XX w. przenieść kapliczkę do Danielowa. Wioska ta nie miała w tym
czasie żadnej kapliczki. W trakcie transportu elementy kapliczki rozpadły się jednak; trzeba było wybudować kapliczkę od nowa. Przy jej budowie pomagał mąż pani Haliny – Roman; od dwunastu lat już
nie żyje (zmarł w wieku 61 lat). Pani Halina mówi z dumą, że jeszcze przy tej kapliczce odprawia
wieczorami z sąsiadkami tradycyjne „Majowe”. Kapliczka znajduje się na terenie parafii pw. św. Ap.
Piotra i Pawła w Kamieńsku.
(J.N., czerwiec 2009)
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123. Kapliczki w Piaskach
Łatwiej zrozumieć historię ludzkości, gdy się rozważy,
że światem rządzi mądrość Boża i głupota ludzka.
(Albert Maria Weiss)
W Piaskach, gm. Gidle, znajdują się trzy murowane kapliczki wybudowane około połowy XX wieku
przy drodze prowadzącej z Gidel do Garnka. Pierwsza, najstarsza, słupowa, o wysokości ponad 4 metry
- pochodzi z roku 1948; posiada trzy kondygnacje z wnękami na figurki i wizerunki świętych postaci;
w dolnej części jej cokołu umieszczono tablicę z napisem:
„BOŻE OJCZE / BŁOGOSŁAW WIOSCE / I / RODZINIE NASZEJ / FUND. – BR EDWARD
I STEFAN / KOZA / PIASKI / DN. 14.X.1948 R.”;
druga kapliczka postumentowa z kamiennym krzyżem posiada w dolnej części cokołu wyryty napis:
„JEZU / BŁOGOSŁAW / NAM / IX.1955”;
trzecia kapliczka, słupowa, z trzema kondygnacjami – pochodzi z roku 1949; w dolnej jej części przytwierdzona jest tablica z napisem:
„NAJŚWIĘTSZE / SERCE JEZUSA / ZMIŁUJ SIĘ / NAD NAMI / FUN. F.M.M. PIASECCY
/ R 1949”;
Jeszcze do niedawna przy kapliczce tej była umieszczona kłoda starej pierwotnej kapliczki, na której
zawieszono wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej i Jana Pawła II; w roku 2008 , w ramach projektu
„Pejzaż Wszystkich Świętych”, starą kapliczkę zrekonstruowano, umieszczając na jej cokole płaskorzeźbę Świętej Rodziny i figurkę Matki Bożej Gidelskiej; kapliczki w Piaskach znajdują się na terenie
działalności parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Garnku.
(J.N., czerwiec 2009)
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125. Kapliczka we Florentynowie
Służmy poczciwej sprawie i jako kto może, Niechaj dla dobra wspólnego pomoże.
(Jan Kochanowski)
Kapliczka we Florentynowie, gm. Kodrąb, związana jest z losem wysiedlonych mieszkańców tej
wioski w okresie okupacji hitlerowskiej. Kiedy na wiosnę 1944 roku wkraczał front wschodni na dawne
ziemie polskie, na terenie obecnego powiatu radomszczańskiego wzmogły się działania partyzanckie.
W związku z powyższym okupant rozpoczął wysiedlać mieszkańców okolicznych wiosek za Wisłę –
w okolice Mielca; w miarę jak przesuwały się działania frontowe, przesiedlonych rozmieszczano na
terenie wiosek kielecczyzny. Wspominałem o tym w naszej Gazecie (nr 12 z 2007) przy okazji opisu
kapliczki w Dmeninie. Po powrocie do Florentynowa – przesiedleni postanowili wybudować dziękczynną kapliczką. Na jej dolnym segmencie umieścili tablicę z napisem:
„W 1945 ROKU ZOSTAŁA / WYBUDOWANA TA FIGURKA / W MIEJSCU
GDZIE ZOSTAŁ / ZNISZCZONY KRZYŻ PRZEZ / OKUPANTÓW.
INTENCJA / GOSPODARZY WYSIEDLONYCH, KTÓRZY SZCZĘŚLIWIE / POWRÓCILI NA SWOJE / GOSPODARSTWA. / BÓG Z NAMI NA ZAWSZE”.
Kapliczka znajduje się na terenie działalności parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Kietlinie.
(J.N., czerwiec 2009)
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129. Kapliczki w Woli Jedlińskiej
Cóż zmysły bez rozumu? Co rozum bez wiary? Ta bez miłości? Miłość bez Boga? – czcze mary.
(John Owen,1563-1622, Epigramaty)
Niewielka Wola Jedlińska, w gminie Ładzice, może poszczycić się trzema murowanymi kapliczkami
i dużą figurą przydomową. Na początku wsi, od strony Radziechowic, znajduje się kapliczka postumentowa opatrzona w dolnym segmencie rokiem budowy: „1978”; w górnej jej części umieszczono motyw
Serca Jezusa.
W środkowej części wsi wybudowana została w roku 1945 okazała kapliczka słupowa; w dolnej
części, w płycinie, umieszczono metalową tabliczkę z informacją o fundatorach:
„Fundatorzy / Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jedlińskiej / 30.09.1945 r.”.

Trzecia kapliczka znajduje się przy rozwidleniu dróg do Jedlna i Janowa Wolskiego. W górnej jej
części, w płytkich wnękach, umieszczono sceny Drogi Krzyżowej, a dolnym jej segmencie wyryto rok
budowy: „1974”.
Najstarszym małym obiektem sakralnym Woli Jedlińskiej jest przydomowa figura Matki Bożej z
roku 1939. Na jej cokole umieszczono napis:
„MATKO NIEPOKALANIE POCZĘTA / MÓDL SIĘ ZA NAMI / FUNDATORZY /
EWA I JÓZEF ŚLIWIŃSCY / DNIA 1 MAJA 1939 R.”
Odeszli już ludzie, którzy ją budowali lub mogli by coś powiedzieć o motywach budowy figury –
wielka to szkoda. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy umiera stary człowiek – to tak, jakby spłonęła duża
biblioteka; ginie bezpowrotnie ogrom wiedzy życiowej…
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PS. Osoby zainteresowane budową kapliczek przydomowych pragnę poinformować, że Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego w swej odpowiedzi z dnia 2.III.2009 r. na tę kwestię (zamieszczonej w Internecie) – opartej na znowelizowanym w 2006 roku Prawie budowlanym – podał, iż przy budowie małych
obiektów sakralnych – nie w miejscach publicznych – nie jest wymagane zarówno pozwolenie na ich
budowę, jak i zgłaszanie tego faktu do odpowiedniego urzędu.
(J.N., sierpień 2009)
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131. Kapliczka św. Piotra
Traktujmy grzesznika tak, jak matka swe chore dziecko;
bardziej je pielęgnuje niż wszystkie zdrowe.
(św. Ignacy Loyola)
Kapliczka, którą pragnę przedstawić stałym Czytelnikom mojego kącika jest wyjątkowa i godna nawiedzenia, mimo trudności z jej odnalezieniem; znajduje się w leśnym gąszczu, w otoczeniu stawów
rybnych i starych poniemieckich fortyfikacji z 1944 roku - nieopodal drogi wiodącej z Pukarzowa do
Grodziska – w gminie Żytno.
Ufundowana została przez hrabiego Stanisława Potockiego, a zbudowana w 1930 roku w stylu neoklasycystycznym według projektu architekta: Zygmunta Plater-Zyberga. Informacje te wyryte są w języku łacińskim na kamiennych fryzach – wspartych na kolumnach jońskich:
„ERECTUM AESTATE AD MCMXXX / STANIS. POTOCKI. AEDIFICAVIT / ANIELSKI.
SCULP. ADORNAVIT / SIGISM. PLATER. SYBERG. ARCH”.
Kapliczka została poświęcona św. Piotrowi, Patronowi Rybaków, którego kamienna figura postawiona
została wewnątrz kapliczki na postumencie opatrzonym łacińską inskrypcją:
„SANCTO PETRO / APOSTOLORUM PRINCIPI / SACRUM / UT INTERCEDENTE
BEATO / PISCATORUM PATRONO / PROFICIAT NOBIS AD REI / PISCATORIAE
INCCREMENTUM”.
Elementy kamienne kapliczki i sama figura świętego wykonane zostały z piaskowca pochodzącego
z kamieniołomu Chełma. Kiedy kwietniu 2007 roku dotarłem do kapliczki, jej stan był przygnębiający:
krótko mówiąc - wymagał szybkiej renowacji.
(J.N., sierpień 2009)
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PS. Kiedy we wrześniu 2010 roku ponownie dotarłem do tej kapliczki, była już odnowiona. Zapewne
publikacja prasowa zmobilizowała przedstawicieli gminy Żytno – do podjęcia działań renowacyjnych
tego pięknego obiektu.
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133. Kapliczki w Korytnie
Bądź wesołym z wesołymi, a smutek podzielaj ze smutnymi.
Stań się wszystkim dla wszystkich, abyś wszystkich pozyskał dla Boga.
(św. Teresa z Avili, 1515-82 )
W Korytnie, gmina Masłowice, znajdują się cztery kamienne kapliczki i kaplica mszalna. Dwie z nich
posiadają wyjątkową urodę sakralną. Andrzej Seweryn (1894 – 1975), znany polski etnograf, napisał:
W polskich kapliczkach i krzyżach przydrożnych dostrzegamy wysokie wartości artystyczne
uprawniające nas do twierdzenia, że żaden z narodów nie stworzył w tej dziedzinie nic piękniejszego, co by rozmaitością i urodą formy harmonizowało lepiej z otaczającą nas przyrodą.
Kapliczki z Korytna zapewne zasługują na taką opinię. Przy posesji państwa Dukalskich stoi kapliczka dziękczynna z figurą Matki Bożej, sygnowana przez znanego przedborskiego kamieniarza –
Andrzeja Paruzela. Kapliczka w sposób bardzo kunsztowny została zbudowana w roku 1924. Na jej
bogato profilowanym postumencie (5 segmentów) można odczytać nazwiska fundatorów - Franciszka
i Antoninę Ogłozińskich oraz inskrypcje maryjne:
„MARYJO PRZYJMIJ MNIE / W OPIEKĘ SWOJĄ” ,
„I co czuje i co żyje / Niech z nami sławi / Maryję”.
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Druga, podobnie urodziwa kapliczka znajduje się nieopodal kaplicy mszalnej. Także została poświęcona Matce Bożej. Wybudowana w 1923 roku; ozdobiona jest Jej figurką, we wnęce z prześwitem i
kolumienkami korynckimi. Na cokole kapliczki umieszczono napisy:
„PANI ZBAW LUD TWÓJ / MATKO NIE OPUSZCZAJ NAS”.

Wspomniana kaplica mszalna, ceglana, zbudowana została pw. św. M.M. Kolbego – staraniem ks.
Tadeusza Kęsonia – proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze, którą poświęcił
w czerwcu 1984 roku bp Miłosław Kołodziejczyk.

Kolejne dwie kapliczki znajdują się przy drodze prowadzącej do Ochotnika: słupowa, z około I poł.
XX w., wkomponowana w rozległy krajobraz pól, oraz postumentowa, w otoczeniu drzew, z napisem:
„JEZU CHRYSTE / ZMIŁUJ SIĘ / NAD NAMI / KTÓRZY SIĘ / DO CIEBIE UCIEKAMY /
UFUNDOWALI / J.K. MOTŁUCHOWIE / 1947 R.”
(J.N., sierpień 2009)
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137. Kapliczki w Rudzie
Kiedy wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, Ojca niebieskiego za Ojca,
w takim świecie nareszcie poczujemy się braćmi.
(św. Maksymilian Maria Kolbe, 1894-1941)
Wieś Ruda w gminie Gidle leży na starym szlaku pątniczym, wiodącym na Jasną Górę; od Gidel
przedziela ją tylko rzeka Wiercica – dopływ Warty. W Rudzie znajdują się trzy duże kapliczki:
Pierwsza, z ok. połowy XX w., znajduje się na początku wsi – od strony Gidel. Poświęcona jest Matce
Bożej: Jej figurkę umieszczono w górnej wnęce a przeszklony wizerunek - w dolnej.
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W środkowej części wsi, przy domu oznaczonym numerem 24, znajduje się zadbana kapliczka postumentowa – podświetlana nocą. Jej trzy kondygnacje uskokowo zwężają się ku górze. Także i ona poświęcona jest Matce Bożej, która w polskiej religijności ludowej odgrywała główną rolę - w naszym
Regionie większość kapliczek jest Jej poświęcone. W dolnej kondygnacji obiektu przytwierdzono tablicę z napisem: „MATKO BOSKA GIDELSKA / BŁOGOSŁAW”, a w górnej części kapliczki, we
wnękach – jej figurkę i wizerunki. Kapliczka zwieńczona jest ornamentowanym krzyżem kutym z żelaza – sygnowanym datą „1954”. Mieszkańcy domu, przy którym znajduje się kapliczka – bardzo o nią
dbają, ale nie byli w stanie nic powiedzieć o jej historii: kupili dom w latach późniejszych wraz z kapliczką.
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Trzecia kapliczka, drewniana, domkowa, z około I połowy XX w., znajduje się tuż za Rudą przy
drodze do Zawady. Wewnątrz jej umieszczono stare wizerunki maryjno-chrystologiczne. Kapliczka nakryta jest dwuspadowym daszkiem pokrytym blachą i wtopiona w pejzaż pól - przydaje sacrum krajobrazowi. Etnograf Andrzej Seweryn określił takie kapliczki jako „modlitwy ludu polskiego” i „perły
krajobrazu”.

(J.N., październik 2009)
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139. Kapliczki w Kobielach Małych
Bo i królestwa wielkie upadają,
Kiedy o wiarę i Boga nie dbają.
(Wacław Potocki, 1621-96)
Kobiele Małe prawie łączą się z siedzibą gminy – Kobielami Wielkimi. Przy drodze łączącej te miejscowości znajduję się wysoka kapliczka postumentowa (około 3 m) z roku 1957. W jej środkowej części
wyryto napis:
„JEZU / CHRYSTE / BŁOGOSŁAW / NAM”.
W głębi wsi znajduje się kolejna murowana kapliczka z około I połowy XX wieku. W górnej jej części
znajduje się wnęka, w której umieszczono wizerunek Matki Bożej.

Największą kapliczką Kobiel Małych jest drewniana kapliczka domkowa opisywana już w naszej
Gazecie (GR 18/2008). Dla przypomnienia podam tylko, że z początkiem 2008 roku istniał dylemat:
czy chronić kapliczkę, czy też wielki, kilkusetletni wiąz, który chylił się ku upadkowi na kapliczkę.
Była sugestia, że być może uda się zachować oba obiekty - jeśli zasięgnie się rad dendrologa i zastosuje
wzmocnienie ubytków pnia drzewa plombami.
Nie udało się: wiąz został ścięty (vide zdjęcie), a obok posadzono młode drzewko; oby kapliczce
zagrożonej współczesną urbanistyką i dyrektywami unijnymi w zakresie symboli religijnych, „które
mogą ranić uczucia niewierzących” - udało się doczekać sędziwego wieku posadzonego drzewka…
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(J.N., październik 2009)
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141. Kapliczki w Rogaczówku
Życie Maryi, zawsze usłużnej, uległej, prostej, czystej, przenikniętej miłością,
posłusznej słowu Pana i szczodrej dla braci, jest zwierciadłem cnót dla wszystkich wieków,
dla wszystkich miejsc, dla całego istnienia.
(bł. Jan XXIII, 1881-1963)
Rogaczówek, w gminie Żytno, leży z boku głównych szlaków komunikacyjnych gminy. Utwardzona
szosa, odchodząca od drogi nr 785 prowadzącej do Maluszyna, kończy się we wsi. Dalej już tylko pola
i lasy. Jednak wieś może się poszczycić trzema ciekawymi, murowano-kamiennymi kapliczkami:
Pierwsza znajduje się na początku wsi od strony Żytna; wysoka, prawie na 3, 5 m, posiada przeszklone
wnęki z wizerunkami Marki Bożej i wyryty napis:
„MATKO NIE OPUSZCZAJ NAS”.

Dalej, w głębi wsi, znajduje się stara, lecz zadbana kapliczka domkowa – z około I połowy XX w. ;
także i ona poświęcona jest chwale Matki Bożej: w jej wnętrzu umieszczono duży Jej obraz.
Najbardziej malowniczo położona jest jednak kapliczka postumentowa z 1934 roku - postawiona, jak
mówią mieszkańcy wsi : „Na Górce”. Wpisuje się ona od lat w piękno pejzażu tej wsi. W jej owalnej
wnęce, w kształcie medalionu, umieszczono wizerunek Matki Boskiej, a pod nim wyryto napis:
„O MARYJO / NIE OPUSZCZAJ / NAS / NA PAMIĄTKĘ / JUBILEUSZU / 1934 R.”.
Kapliczki Rogaczówka znajdują się na terenie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żytnie.
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(J.N., październik 2009)
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143. Kapliczki w Woli Rożkowej
Nie staraj się zrozumieć, abyś uwierzył, lecz staraj się uwierzyć, to zrozumiesz.
(św. Augustyn, 354-430)
Pierwsze wzmianki o Woli Rożkowej, w gminie Kobiele Wielkie, pochodzą z 1762 roku i zamieszczone
są w kronice parafialnej; przed rokiem 1913 znajdował się w tej miejscowości dwór. Wieś jest ładnie
położona, otoczona lasami, posiada trzy murowano-kamienne kapliczki.
Na początku wsi, od strony drogi prowadzącej do Kobiel Wielkich, napotykamy na pierwszą kapliczkę, słupową, z 1931 roku; na jej środkowym segmencie umieszczono napis:
„KTÓRYŚ CIERPIAŁ / ZA NAS RANY / JEZU CHRYSTE / ZMIŁUJ SIĘ / NAD NAMI / FUNDATOR Jan i ANIELA ZDZIERAK / 14.VIII.1931 R”.
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W głębi wsi natomiast znajduje się bardzo zadbana kapliczka domkowa, z przestronnym wnętrzem,
ołtarzykiem i ławkami; na ścianach wiszą liczne obrazy, m.in. Świętej Rodziny, Miłosierdzia Bożego i
Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka posiada dwuspadowy dach pokryty nową blachą falistą.
Tuż za wsią, na rozwidleniu dróg prowadzących do Kubik i Karczowa, znajduje się kolejna kapliczka
słupowa - opatrzona dramatycznym napisem:
BOŻE!!
W TWYM RĘKU
ŻYCIE I ŚMIERĆ
20.VI.1925
FUNDATOROWIE
I. J. ZAWADZCY
Trudno dziś odnaleźć kogoś, kto mógłby coś powiedzieć o fundatorach tego obiektu sakralnego. Czas
pochłonął tamtych ludzi i ich problemy, zatarł ludzką pamięć. Pozostał tylko pomnik ich wiary, błagalne
wotum, i - jak napisał o takich utrwalonych w czasie znakach wiary prof. Wiktor Zin: „akt strzelisty
naszego krajobrazu”…

(J.N., październik 2009)
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146. Kapliczki w Ładzicach
Wiara jest jak sklepienie, z którego gdy jedną cegłę wyjmiesz, to runie całe.
(Józef Ignacy Kraszewski, 1812-87)
Ładzice, będące siedzibą gminy, wchodzą w skład parafii św. Rocha w Radomsku. Na ich terenie
znajduje się jednak kaplica mszalna pw. św. Izydora, która została zbudowana w 2001 roku staraniem
ówczesnego proboszcza parafii ks. Zenobiusza Łabusia. Uprzednio święta liturgia odprawiana była w
ciasnej kapliczce domkowej z I połowy XX w., na miejscu której stoi obecna kaplica.

Najstarszym obiektem sakralnym Ładzic jest kapliczka postumentowa pochodząca z 1886 roku zwieńczona krzyżem kutym z żelaza, która znajduje się nieopodal urzędu gminnego. Na jej cokole
umieszczono przeszklony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Podobna w konstrukcji kapliczka znajduje się na polach za wsią w kierunku południowym. Jest jednak
nieco młodsza, pochodzi z roku 1892, i otoczona dorodnymi kasztanowcami – ubogaca polny krajobraz.
Gdy zakwitną kasztany, atmosferę tego miejsca polecam w szczególności maturzystom; tu można się
wyciszyć i upraszać łaski pomyślnych egzaminów przy wizerunku Częstochowskiej Madonny; wokół
tylko zieleń pól i cisza przerywana czasem tylko trelami skowronka. Urodę tego miejsca odkryłem przed
kilku laty i starałem się przybliżyć mieszkańcom Radomska na wystawie Pejzaży sakralnych - jesienią
2007 roku.
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(J.N., styczeń 2010)
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156. Kapliczki w Goszczowie
Każde zło więcej szkodzi temu, kto je popełnia, niż temu, kto je znosić musi.
(św. Tomasz z Akwinu, 1225-74)
Goszczowa, w gminie Wielgomłyny, leży na terenie działalności parafii pw. św. Mikołaja BW w
Chełmie, która to miejscowość znajduje się na terenie gm. Masłowice. Z tego prostego przykładu wynika wyraźnie, że obszary administracji kościelnej nie pokrywają się z gminnymi granicami administracyjnymi państwa. Dlatego też w swoich opisach kapliczek podaję często obie podległości: państwową
i kościelną; wtedy też łatwiej trafić do osób, które mogą ewentualnie coś więcej powiedzieć na temat
danego obiektu sakralnego. Bywa przecież i tak, że od mieszkańców danej wsi trudno się czegoś konkretnego dowiedzieć o danym obiekcie; w przekazie międzypokoleniowym powstają często luki dotyczące historii i powodów stawiania kapliczek. Pięknie na ten temat pisze żyjący w XX w. polski etnograf Tadeusz Seweryn:
Kapliczki są na wsi czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstawania.
Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie.
W Goszczowie znajdują się cztery kapliczki murowane poświęcone chwale Matki Bożej;
Pierwsza, najstarsza, z około I połowy XX w. znajduje się w głębi wsi przy posesji prywatnej oznaczonej numerem 36. Jest to kapliczka słupowa z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem - umieszczonym w przeszklonej płytkiej wnęce.
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Kolejna kapliczka znajduje się nieco dalej przy posesji rodziny Zagórowiczów; na cokole z kamienia
narzutowego postawiono przeszkloną szafkę, w której umieszczono figurkę Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej. Jest to wotum dziękczynne z lat 90. XX wieku; z domu, przy którym znajduje się kapliczka,
wyszedł ks. Henryk Zagórowicz – pracujący obecnie w diecezji płockiej.

Na końcu wsi, od strony Srokowa, znajduje się kapliczka ceglana z około II połowy XX w., postawiona przy stawie rybnym; w górnej części obiektu umieszczono w głębokiej wnęce figurkę Matki
Bożej.
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Ostatnia kapliczka znajduje się na pograniczu Goszczowy i Zagórza; jest to kapliczka postumentowa,
z roku 1947 - zwieńczona figurą Matki Bożej Łaskawej. Na jej cokole wyryto inskrypcję:
„MATKO ŁASKI BOŻEJ / WSPOMOŻYCIELKO WIERNYCH / KRÓLOWO POKOJU / KRÓLOWO KORONY / POLSKIEJ / MÓDL SIĘ ZA NAMI / ZA OPIEKĘ W CZASIE WOJNY /
WDZIĘCZNI ZAGÓRZANIE I OKOLICA 15.VIII.1947 R.”
Należy przy tym dodać, iż fundatorzy tego obiektu mieli odwagę w tym trudnym okresie państwowości wyrzeźbić nad inskrypcją Godło Polski – orła z koroną na głowie.

(J.N., marzec 2010)
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159. Obiekty sakralne w Wierzbicy
Każdy boi się źle umrzeć, ale nie każdy boi się źle żyć.
(św. Augustyn, 354-430)
Niewielka Wierzbica, w gminie Lgota Wielka, może poszczycić się własnym murowanym kościołem.
Ks. Janusz Chylewski, proboszcz parafii św. Urszuli DM w Krępie w latach 1987-91, wybudował najpierw kaplicę katechetyczną w tej miejscowości; z czasem kaplica została rozbudowana i przekształcona w kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP.

W miejscowości tej znajduje się tylko jedna murowana kapliczka pochodząca z przełomu XIX/XX
wieku, która została już opisana po tym, jak nierozważny kierowca poważnie ją uszkodził samochodem
osobowym.
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W Wierzbicy poza kościołem i kapliczką, znajduje się obiekt sakralny, który zasługuje na szczególną
uwagę; jest to najstarszy w powiecie radomszczańskim krzyż przydrożny, znajdujący się tuż za wsią na starym szlaku pątniczym na Jasną Górę. Krzyż kuty z żelaza, osadzony w wysokim kamiennym
cokole, pochodzi z roku 1804; obok krzyża ułożono, jak rozsypane paciorki Różańca – kamienie narzutowe pomalowane na biało. Znany etnograf polski – Andrzej Seweryn – opisuje ich przydatność: „aby
na nich przyklękali pielgrzymi i pobożni przechodnie i modlili się za dusze nieszczęśliwych”. Latem, na
dwóch wiekowych lipach posadzonych obok, brzęczą roje pszczół.
Pan Józef Zasępa (84 lata) – sędziwy mieszkaniec Wierzbicy wspomina, że krzyż był w czasie wojny
ostrzeliwany przez Niemców i poważnie uszkodzony; mieszkańcy wsi jednak bardzo szybko dokonali
jego naprawy.

(J.N., marzec 2010)
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162. Kapliczki w Reczkowie Starym
Nasza miłość własna sprawia, że nasze cnoty i cudze wady widzimy przez szkło powiększające.
(Johan W. Goethe, 1749-1832)
Reczków Stary należy do najmniejszych miejscowości w gminie Przedbórz - zamieszkuje go niewiele
ponad 20. stałych mieszkańców; posiada jednak malownicze otoczenie pośród lasów i pagórków oraz
prężnie działające leśnictwo. Jest tutaj także zabytkowa kapliczka znajdująca się przy kasztanowej alei
prowadzącej do pozostałości parku dworskiego, którego właścicielem była rodzina Platerów.
Kiedy pierwszy raz, w marcu 2007 r., zobaczyłem kapliczkę domkową - szacowaną na XVII wiek
(Krajobrazy Ziemi Przedborskiej, str. 46), byłem przybity: kapliczka miała nieszczelny dach, zacieki i
zagrzybione ściany z licznymi ubytkami tynku. Jak się potem dowiedziałem, pracownik leśnictwa, który
miał pokryć dach, zginął przywalony drzewem. Dziś kapliczka, za sprawą leśnictwa, jest odmieniona
nie do poznania: dach został wymieniony i pokryty blachą, ściany otynkowane i odmalowane; usunięto
także kasztanowiec, który wichura zwaliła tuż obok kapliczki.

Reczków 2007 - Reczków 2010

Reczków 2010
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Ponadto staraniem leśnictwa został zrekonstruowany
wysoki na ponad 8 metrów drewniany krzyż, na którym wyryto znamienne daty dla narodu polskiego:
„1830 / 1864 / 1914 / 1939”.

W ostatnich latach, w ramach programu Pejzaż
Wszystkich Świętych, została zrekonstruowana stara
kapliczka słupowa na cmentarzu cholerycznym z XIX
wieku. We wnęce kapliczki, znajdującej się w jej górnej części, umieszczono rzeźbę św. Rozalii – patronki
chroniącej przed epidemiami, wzywanej przez osoby
dotknięte zarazą. Nad wnęką został wycięty w pniu
krzyż – karawaka; od strony frontowej kapliczki została wycięta inwokacja do Świętej:
Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
Broń nas od chorób, strzeż od zarazy
natomiast z tyłu drewnianej kłody umieszczono inskrypcję:
Pamięci mieszkańców okolicznych wsi
zmarłych na zarazę w XIX w.”.
Kapliczka ta wymagać jednak będzie w najbliższym czasie renowacji bądź środków zaradczych: na
całej jej długości nastąpiło pęknięcie, które grozi rozłupaniem obiektu na dwie części.

(J.N., marzec 2010)
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163. Obiekty sakralne w Górach Mokrych
Ziemia nieuprawiana, choć urodzajna, chwasty i ciernie rodzi; podobnie serce ludzkie.
(św. Teresa z Avili, 1515-82)
Góry Mokre do 1954 roku były siedzibą gminy, potem weszły w skład gm. Przedbórz; znane są z
malowniczego otoczenia i corocznych Festiwali Marii Konopnickiej organizowanych przez Władysława Obwarzanka. W miejscowości tej znajduje się parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego, którą
obsługuje, z uwagi na brak plebanii w Górach Mokrych, ks. Donald Neska z par. pw. św. Mikołaja BW
w Żeleźnicy. O historii budowy kościoła dowiaduję się od rodziny Zająców, która od samego początku
zaangażowana była w jego powstanie. Początki budowy pierwszej kaplicy mszalnej sięgają roku 1955;
w tym okresie liturgię mszalną w prywatnych pomieszczeniach prowadził ks. Władysław Nowakowski
z Przedborza. Pierwsze próby budowy kaplicy zostały jednak udaremnione przez „władzę ludową”,
która przy pomocy milicji i wojska zburzyła powstającą budowlę. Osoby biorące udział w budowie
zostały aresztowane lub ukarane grzywną (m.in. pan Kowalczyk i Jan Mechelewski). W trakcie gomułkowskiej odwilży ks. Henryk Kozakiewicz z Przedborza w marcu 1972 r. odprawił pierwszą Mszę
św. w zakupionym budynku gospodarczym, który z czasem został rozbudowany pod obecny kościół.
Rozbudowy budynku i jego doposażenia w szczególności dokonywał ks. Piotr Skwirowski z par. pw.
św. Aleksego w Przedborzu.

Przy kościele znajdują się trzy drewniane krzyże misyjne.
Najstarszym jednak obiektem sakralnym w Górach Mokrych jest kapliczka słupowa św. Floriana pochodząca z około XVIII/XIX w., w której umieszczono figurę świętego.
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Kolejnym zabytkowym obiektem jest krzyż żeliwny z XIX w., na którego cokole umieszczono tablicę
z napisem: „
FUNDATOROWIE / JAN / REMBERTOWSKI / Z / GROMADĄ / W / ROKU 1855”.

- 39 -

Ponadto we wsi znajduje się kapliczka domkowa z około I poł. XX w. - z figurką św. Jana Nepomucena, kamienna kapliczka postumentowa, z podobnego okresu, otoczona drewnianym płotkiem i kamienny krzyż na obeliskowym cokole - z około II poł. XX w.

(J.N., marzec 2010)
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164. Błagalne wotum z Babczowa
Przez wojnę człowiek dziczeje. Podczas wojny świat zamienia się w groźną dżunglę
pełną bestii ludzkich. Mimo to ciągle wybuchają coraz to nowe wojny na naszej planecie.
(o. Władysław Kluz OCD, 1925-55)
W Babczowie, gm. Kobiele Wielkie, znajduje się bogato profilowana kamienna kapliczka postumentowa, której historia związana jest z dramatycznymi wydarzeniami z I wojny światowej. W części środkowej wyryto na postumencie błagalną inskrypcję:
ZMIŁOWANIA / TWEGO O BOŻE / POKOJU
LEPSZEGO / PRZYSZŁOŚCI / DLA NARODU NASZEGO / 1917
Góra kapliczki zwieńczona jest ornamentowanym krzyżem kutym z żelaza. Kapliczka została postawiona pod koniec I wojny światowej, która pochłonęła około 20 milionów ofiar (straty ludzkie osób
cywilnych i żołnierzy) i przez lata przynosiła cierpienia, poniżenie i krzywdę setkom milionów ludzi na
naszej ziemi. Także i dla mieszkańców Babczowa i okolic był to trudny okres: „Niemcy i Austriacy
zabrali niektórych chłopów do lat 30, zarekwirowali bydło, konie, zboże. Jest duża śmiertelność wśród
dzieci, spowodowana nędzą i głodem, kobiety nie mogą sobie poradzić z pracą w polu…” O faktach
tych można przeczytać w opracowaniu Beaty Żywuszko i Grażyny Tomczewskiej – „Ziemia Kobielska”. Stan ducha zrozpaczonych mieszkańców ówczesnej Kolonii Babczów odzwierciedla zakopana,
dla potomnych, pod „Figorą” - kartka papieru; nakreślono na niej dramatyczne słowa:
„Zostawiamy te pamiątke, bo niewiemy co się jutro z nami stanie, jak długo jeszcze potrwa ta
straszliwa plaga wojenna. To tylko wszechobecność Najwyższego Pana Boga może wiedzieć.
Jeżeli kiedy kto przeczyta te wiadomość, to proszę zmówić trzy Zdrowaś Maryja za dusze poległe
na tej wojnie, które były wiary rzymsko katolickiej i prosić Najwyższego Pana Boga gorąco, aby
raceł zachować świat od takowej kary”.
(J.N., marzec 2010)
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165. Kapliczki na szlaku Reymonta
Socjalizm to trumna za wielka dla dzieci, za mała dla dorosłych, a w sam raz do zgnicia człowieka.
(Władysław Reymont, 1867-1925)
W maju 1894. roku, młody początkujący pisarz – Władysław S. Reymont – wyruszył z warszawskiej
Pragi na pielgrzymkę na Jasną Górę. Swoją relacją pielgrzyma-reportera, zatytułowaną Pielgrzymka na
Jasną Górę, zwrócił na swój talent uwagę zarówno czytelników, jak i znawców literatury. W pielgrzymce tej późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla (1924 r.) urzeczony jest wiarą polskiego ludu,
która i jego odmienia wewnętrznie. Trasa jego pielgrzymki prowadzi m.in. poprzez miejscowości naszego regionu, w których napotyka wiele przydrożnych kapliczek. Niektóre z tych obiektów dotrwały
do naszych czasów i chciałbym je przybliżyć naszym czytelnikom.
W swoim reportażu Reymont wspomina o miejscowości Czermno, leżącej w pobliżu granicy naszego
powiatu (w dekanacie przedborskim); nieopodal kościoła z 1881 roku znajduje się kapliczka domkowa
z około I połowy XIX wieku, obok której przechodziła i modliła się warszawska pielgrzymka.
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Następną miejscowością regionu, przez którą pielgrzymował Reymont był Przedbórz; trasa pielgrzymki wiodła obok trzech kapliczek, które dotrwały do czasów współczesnych: dwóch kapliczek słupowych z XVII wieku – kapliczki św. Barbary przy ul. Kieleckiej i kapliczki św. Floriana znajdującej
się przy kościele św. Aleksego; następnie trasa wiodła przy kapliczce postumentowej z 1862 roku –
znajdującej się przy ul. Częstochowskiej.
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Kolejną miejscowością, o której wspomina nasz noblista są Wielgomłyny; tutaj, naprzeciw kościoła
paulinów z XV wieku, w którym Reymont się zatrzymał, znajduje się najpiękniejsza w naszym regionie
kamienna figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.

Na koniec, aby zobrazować uczuciową integrację Reymonta z pielgrzymami, przytaczam jego odczucia:
„Większość żyje suchym chlebem, który sobie dźwiga na plecach, a nikt nie dba, czy jadł, czy
spał, czy jest chory, czy upał lub zimno – tylko pada, podnosi się i idzie z coraz większym natężeniem (…). Wchodzę w jakieś ciepłe, mistyczne powinowactwo z tymi duszami, zaczynam czuć
tak samo, tj. rzeczy najprostsze (…) i ten sam dreszcz dziwny na widok księży, kościołów, pięknych ceremoniałów, złoceń – i tak samo łzy zalewają mi twarz i spazm rozczulenia skręca mi
serce…”
(J.N., marzec 2010)
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166. Dziękczynne wotum znad stawów
Nasz Bóg, pełen dobroci i mądrości, przyciąga swą miłością wdzięczne dusze
i natychmiast wysłuchuje ich błagania.
(św. Jan Klimak, ok. 570-650)
Na krańcach naszego powiatu, w miejscu oddalonym od jakichkolwiek szlaków komunikacyjnych,
znajduje się Rybakówka Piskorzeniec (jeden budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze), w gminie Przedbórz. Aby się tutaj dostać, musiałem pozostawić samochód w Zagaciu i brnąć leśną błotnistą
drogą z topniejącym śniegiem (marzec br.) około dwa kilometry - nad rozległe stawy rybne o charakterze hodowlanym.
O miejscu tym wiadomo tylko z przekazów historycznych, że w dniu 8 kwietnia 1940 roku miał tu
postój oddział niezłomnego majora Hubala – Henryka Dobrzańskiego. Jednak fakt ten nie był powodem
mej wędrówki, a jeden z ostatnich, ponad stuletnich i nie zaewidencjonowanych jeszcze obiektów sakralnych w powiecie. Obiekt ten, to kamienna kapliczka postumentowa opatrzona inskrypcją:
OFIARA / WAWRZYŃCA / CIENIAKA / W ROKU / 1908
W górnej części postumentu znajduje się pusta owalna płycina, w której zapewne kiedyś był umieszczony wizerunek Matki Boskiej.
Przy pobliskim budynku spotykam młode małżeństwo z dwójką dzieci i rozbrykanym psiakiem; nic
nie wiedzą o kapliczce, mieszkają tu od niedawna, odsyłają mnie do p. Józefa z Zagacia, który się tutaj
wychował. Pan Józef z ochotą opowiada o fundatorze kapliczki: „To mieszkaniec mej wioski. Kapliczkę
ufundował po tym, jak zaginęło mu małe dziecko bawiące się nad stawami. Myślał, że utonęło w nich.
Kiedy zostało odnalezione całe i zdrowe, postanowił że ufunduje kapliczkę”.
Po uzyskaniu tej informacji uśmiechnąłem się tylko ze starego, a przekornego przysłowia polskiego:
Wdzięczność poszła do nieba i drabinę z sobą zabrała.

- 45 -

(J.N., marzec 2010)
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168. Tajemniczy krzyż
U stóp krzyża czujemy się oblubieńcami Chrystusa.
(bł. Elżbieta Catez z Dijon, 1880-1906)
Są obiekty sakralne w naszym powiecie, o których istnieniu wie niewielu ludzi, gdyż oddalone są z
dala od ludzkich siedzib, pośrodku lasów, często opuszczone i zapomniane. Do takich z pewnością
należy wysoki żeliwny krzyż osadzony na obeliskowym omszałym cokole, znajdujący się w okolicach
Borowej, w głębi Przedborskiego Parku Krajobrazowego. O jego istnieniu dowiedziałem się od jednego
z leśników zamieszkałych w Borowej; niestety, osoba ta, a także inne pytane osoby nie były w stanie
udzielić mi jakichkolwiek informacji o jego fundatorach czy też okresie postawienia. Z trudem też udało
mi się go odnaleźć, gdyż był wtopiony w leśną gęstwinę - z dala od leśnej drogi.
Porównując konstrukcję krzyża z innymi podobnymi obiektami znajdującymi się na terenie powiatu
oraz oceniając jego stan techniczny, można przyjąć, iż pochodzi z około XIX/XX wieku. Ramiona
krzyża zakończone są trójlistnie, a figurka Chrystusa znajdująca się na ich skrzyżowaniu - w górnej
części jest zniszczona. Można przyjąć hipotezę, że krzyż postawiono na przełomie wieków na dominującym w tej okolicy pagórku (242 m n.p.m.) jako swoisty znak topograficzny i sakralny wyróżnik przestrzeni – upamiętniający wejście w nowy wiek chrześcijaństwa. Gdyby komuś były wiadome bliższe
szczegóły dotyczące tego krzyża, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Krzyż znajduje się na terenie
parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Górach Mokrych, gm. Przedbórz.
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(J.N., marzec 2010)
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170. Kapliczki w Masłowicach
Dbajmy o kapliczki (…)
To nasza teraźniejszość, historia, kultura, wiara nasza i naszych ojców. Nie dajmy jej umrzeć.
(ks. Stanisław Groń SJ)
Siedziba gminy Masłowice, choć nie posiada swojego kościoła – mieszkańcy dochodzą do kościoła
w Strzelcach Małych – to jednak posiada cztery okazałe kapliczki.
Jedna z nich, domkowa, z około I połowy XX w., z wieżyczką, sygnaturką i obszernym wnętrzem,
służy mieszkańcom Masłowic za namiastkę kościoła. Tu odbywają się nabożeństwa majowe, różaniec
i modlitwy okolicznościowe.
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Na polach, w części południowej tej miejscowości, znajduje się kamienna kapliczka postumentowa.
Na części frontowej kapliczki wyryto napis:
BŁOGOSŁAW / JEZU WSZYSTKIM / WRAZ WIELKIM I / MAŁEM W KAŻDY / CZAS.
POCIESZYC- / IELKO STRAPION- / YCH MUDL SIĘ Z
Tu napis urywa się (dobiegł do końca ściany), choć można sądzić, że brakujące słowa, które powinny
znaleźć się na końcu inskrypcji powinny brzmieć; „Módl się za nami”. Na bocznej ścianie kapliczki jest
wzmianka o fundatorach obiektu:
OFIARA WSPULN. / GOSPODAŻY / MASŁOWICZE / d. 27/III/ 1923 r.
Kolejna kapliczka postumentowa znajduje się w części środkowej wsi. Na jej cokole umieszczono napis:
BOŻE BŁOGO / SŁAW ZIEMI / POLSKIEJ / 1937

Ostatnia kapliczka znajduje się przy starym spichlerzu z I połowy XX wieku; stanowi swoistą przyporę jego murów zakończoną jednospadowym daszkiem. W jej przeszklonej wnęce umieszczono obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej.
(J.N., czerwiec 2010)

- 50 -

171. Obiekty sakralne w Stanowiskach
Wiara bez uczynków martwa jest.
(św. Jakub)
Stanowiska leżą na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego; w latach 1975-1998 znajdowały
się w województwie piotrkowskim, a radomszczański ZOZ obejmował je opieką zdrowotną . Po dokonanej reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 roku - miejscowość ta znalazła się na terenie
powiatu włoszczowskiego. Jednak obiekty sakralne znajdujące się na terenie Stanowisk są na tyle ciekawe, że postanowiłem przybliżyć je naszym Czytelnikom.
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach podlega pod dekanat przedborski i liczy ponad
1700 wiernych; pierwsze wzmianki o niej sięgają XIV wieku, a o murowanym kościele w tej miejscowości - XVI wieku (Liber beneficiorum). W późniejszych wiekach kościół był przebudowywany; w
roku 1800 przebudowy dokonał dziedzic Stanowisk – Michał Czaplicki.
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Oprócz kościoła, w Stanowiskach znajdują się ponad dwustuletnie tzw. kapliczki „graniczne”; zlokalizowano je na krańcach wsi od strony południowej i północnej. Posiadają one formę czworobocznego kamiennego słupa, a w części górnej - podwójne latarnie (arkadkowe prześwity). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce z 1966 roku szacuje je na XVIII wiek.
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Trochę młodszym obiektem sakralnym w Stanowiskach jest cmentarna kaplica wzniesiona w 1879
roku przez Helenę Czaplicką – dziedziczkę wsi; kaplicę postawiono na grobie jej męża – Zenona
Czaplickiego – poległego w Powstaniu Styczniowym.
Najmłodszym obiektem sakralnym jest figura św. Franciszka z Asyżu – wzniesiona staraniem mieszkańców wsi w latach 1982-83 na wyniosłym kopcu z głazów narzutowych zebranych na Księżej Górze
- morenowym wzgórzu.

(J.N., czerwiec 2010)
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172. Kapliczki w Pytowicach
Życie bez Boga, bez modlitwy, bez kontemplacji, bez ciepła duchowego,
jakie wniósł w świat Chrystus stając się człowiekiem, z pewnością nas oszuka.
(abp Stanisław Nowak)
W Pytowicach, gmina Kamieńsk, znajdują się dwie kapliczki murowane i trzy krzyże żelazne osadzone na kamiennych bądź betonowych postumentach. Najstarszym obiektem sakralnym Pytowic jest
kapliczka przy drodze prowadzącej do Kamieńska z około XIX/XX wieku; w jej górnej wnęce umieszczono figurkę Matki Boskiej. Kapliczkę ochrania dwuspadowy daszek pokryty blachą, który zwieńczony jest niewielkim metalowym krzyżem.
Kolejna kapliczka, z około I poł. XX w. - znajduje się na początku wsi przy budynku oznaczonym
numerem 4; jest to kapliczka murowana, tynkowana, z dużą wnęką w części górnej, w której umieszczono przeszklony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Na krańcu wsi, przy drodze prowadzącej do Łękińska, w roku 1919 postawiony został krzyż z obeliskowym postumentem, na którym wyryto w kamieniu informację o jego fundatorach:
Fundatorzy / A. i A. Kapusty / 1919
Kolejne krzyże z XX wieku, na wielosegmentowych postumentach, zwężających się uskokowo ku
górze, znajdują się w środkowej części wsi i przy rozwidleniu dróg prowadzących do Słostowic i Kamieńska. Wszystkie te obiekty, oprócz funkcji kultowych, w odczuciu mieszkańców wsi stwarzają poczucie bezpieczeństwa i chronią przed działaniem żywiołów i złych mocy.
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(J.N., czerwiec 2010)
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174. Kapliczki w Gertrudowie
Rozgwieżdżone niebo jest jak otwarta księga, która mówi ateiście: „Analfabeto!”.
(Domenico Giuliotti, 1877-1956)
Gertrudów w gminie Gomunice ma status sołectwa; położony jest w północno-wschodniej części
gminy przylegającej do powiatu piotrkowskiego. Na przeciwległych krańcach wsi znajdują się murowane kapliczki:
Od strony zachodniej postawiono w około I poł. XX wieku wyniosłą kapliczkę słupową, w której
górnych przeszklonych wnękach umieszczono wizerunki świętych i Matki Bożej;

W południowej części wsi znajduje się kapliczka poświęcona chwale Matki Bożej. Na murowanym
czworobocznym postumencie kapliczki wyryto inskrypcję:
5.II. 1937 ROK MARYJNY 14.XI.1987 r. / JA CIEBIE LUDU POLSKI / NIGDY NIE OPUSZCZĘ
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Na postumencie tym osadzona została przeszklona gablota kapliczki, w której umieszczono figurkę
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
Tuż obok kapliczki znajduje się metalowy krzyż, którego ramiona zakończone są ozdobnymi ażurowymi gałkami. W dolnej części krzyża – na jego pionowej części umieszczono małą kapliczkę szafkową. Całość została okolona metalowym płotkiem i kwietnymi rabatami.
W lesie przy drodze do Chrzanowic znajduje się kolejna murowana kapliczka z II połowy XX w.; w jej
górnej części, w przeszklonej płycinie, umieszczono
wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ponadto we wsi tej znajdują się trzy metalowe krzyże przydrożne osadzone na betonowych podstawach; dwa z nich otoczone są metalowymi płotkami.
(J.N., czerwiec 2010)
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176. Kapliczki w Trzebcach
Trzeba kochać wiedzę i mądrość, lecz nad nie przekładać miłość.
(św. Augustyn)
Trzebce położone są w połowie drogi łączącej Wielgomłyny z Przedborzem; na ich terenie znajdują
się trzy kapliczki i dwa krzyże przydrożne.
Najbardziej okazałym obiektem sakralnym tej wsi jest kapliczka domkowa z I połowy XX wieku znajdująca się w centralnej części wsi - nad stawem. Fundację tego obiektu przypisuje się Stanisławowi Potockiemu – ostatniemu właścicielowi
dóbr w Maluszynie i fundatorowi okolicznych kapliczek m.in.
w Borowcu, Rudce i Pukarzowie. Kapliczka została współcześnie wyremontowana przez mieszkańców wsi; posiada dwuspadowy dach pokryty blachą dachówkową, na którym osadzona
jest wieżyczka z sygnaturką. W obszernym wnętrzu znajduje się
ołtarzyk z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pełni
ona lokalną funkcję kościółka: służy m.in. do odprawiania nabożeństw majowych i Różańca Świętego.
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Kolejnym obiektem wsi jest kapliczka postumentowa przy rozwidleniu drogi do Perzyn; na jej postumencie wyryto inskrypcję:
III/V. 1931 R. / BOŻE / BŁOGOSŁAW NAM
W jej górnej części, w płycinie, umieszczono także wizerunek MB Częstochowskiej. Kapliczka ta wymalowana jest na kolor maryjny – niebieski.

Kolejna kapliczka postumentowa znajduje się na prywatnej posesji i postawiona została przez mieszkańca wsi – Józefa Stolarczyka w 1923 roku. Także i na tej kapliczce umieszczono w płycinie podobny
wizerunek Maryjny.
Skąd takie szczególne umiłowanie we wsi dla Matki Boskiej Częstochowskiej? – myślę że Trzebce,
jako miejscowość na szlaku pielgrzymkowym na Jasną Górę, co roku naocznie doświadcza umiłowania
tej Matki przez utrudzonych pielgrzymów – w szczególności tych z pielgrzymki warszawskiej.
(J.N., czerwiec 2010)
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