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OPOWIEŚCI KAPLICZKOWE 3
KAPLICZKI RADOMSKA I OKOLIC
245. Kapliczki słupowe w Przedborzu
Ateista to syn, który usiłuje przekonać samego siebie, że nie ma ojca.
(Alphonse de Lamartine, 1790-1869)
Chlubą Przedborza, poza kościołem św. Aleksego, są także jego kapliczki; w szczególności zespół
siedmiu kapliczek słupowych stanowiący unikat na skalę całego powiatu. Sześć kapliczek słupowych
określanych jest jako „choleryczne”; zlokalizowane są one przy następujących ulicach: Kieleckiej, Koneckiej, Turystycznej, Kościelnej, Stodolnianej i przy ul. Podzamcze. Kapliczki te są formą murowanych i tynkowanych obiektów sakralnych cechujących się wysoką kolumną (cylindryczną lub w formie
graniastosłupa) osadzoną na czworobocznej podstawie i zwieńczonych kapliczką; kapliczka posiada
tzw. latarnie (arkadkowe prześwity), albo płyciny (zagłębienia), w których umieszcza się wizerunki
maryjno-chrystologiczne.
Trudno jest jednoznacznie określić czas powstania tych obiektów; istnieją rozbieżności dotyczące
czasu postawienia tych obiektów pomiędzy badaczami regionalistami. Piotr Wypych szacuje czas ich
budowy na XVII/XVIII wiek; podobne zdanie na ten temat ma Tadeusz Michalski. Natomiast Łukasz
Czuryło przypuszcza, że mogły powstać na przełomie XIX i XX wieku, jako że „epidemia cholery
panowała w Polsce od 1831 do 1923 roku”. Znany polski etnograf Tadeusz Seweryn (1894-1975) podaje że: „z dat umieszczanych na znanych nam figurach, kapliczkach i krzyżach dowiadujemy się, że
przez środkową Polskę przeszła epidemia cholery w latach 1708, 1709, 1714, 1782, 1852, 1881”.
W źródłach badawczych dotyczących epidemii na terenie naszego kraju podaje się ponadto, że we wcześniejszych wiekach trudno było różnicować rodzaje chorób
będących powodem epidemii (ospy, kokluszu, dżumy,
cholery, tyfusu czy gruźlicy); w tych czasach określano je
po prostu „morem”, „zarazą”, „pomorem” czy „powietrzem morowym”. Dlatego też sądzę, że bez wnikliwych
badań archeologicznych trudno będzie uściślić wiek tych
obiektów. Będzie to o tyle prostsze, gdyż pod niektórymi
z kapliczek znajdują się jeszcze szczątki ludzkich szkieletów. Można też przyjąć szacunki wiekowe dla tych
obiektów podane w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce z
1958 roku – pod redakcją Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff – określających ich budowę na I połowę XIX
wieku, za wyjątkiem kapliczki słupowej koło cmentarza,
której przypisuje się postawienie w wieku XVIII. Dane te
na swój sposób uwiarygodnia ranga wydawcy Katalogu:
Państwowego Instytutu Sztuki.
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(J.N., listopad 2011)
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251. Kapliczki w Górkach i Gowarzowie
Rachunek sumienia, badanie serca, pokorne rozeznawanie własnej nędzy,
winny być zwyczajnym chlebem, który codziennie spożywamy.
(abp Stanisław Nowak)
Do Gowarzowa, w gm. Gidle, najlepiej dojechać drogą DK-90 w kierunku Częstochowy, a po przekroczeniu mostu na Warcie, gdy skończy się zwarta ściana lasu – skręcić w lewo w utwardzoną drogę.
Przy dojeździe do wsi, przybyszów wita przydrożna kapliczka szafkowa przytwierdzona do metalowego słupka; w jej wnętrzu umieszczono wizerunek MB Częstochowskiej.

Wizerunki Czarnej Madonny umieszczone są także we
wnękach pozostałych kapliczek Gowarzowa. W części
centralnej miejscowości postawiona została w roku 1933
murowana kapliczka słupowa pokryta daszkiem namiotowym z blachy i zwieńczona żelaznym krzyżem. W dolnym
segmencie obiektu został wyryty napis przez jej fundatorów:
1933
1 LIPCA
J. i F. RUBIK

-3-

W części północnej wsi znajduje się najstarszy obiekt
małej architektury sakralnej: murowana kapliczka słupowa postawiona w roku 1928. Na jej dolnym segmencie przytwierdzono tablicę z napisem:
BOGU
KOŁO M. L.
W GOWARZOWIE
1928 R.
Kapliczka jest okazała, z bogatym profilowaniem.

Jadąc z Gowarzowa do Pławna napotykamy niedaleko
mostu na Warcie, w przysiółku zwanym Górkami, murowaną kapliczkę słupową z roku 1919. W górnej części tego obiektu – w jej wnęce – umieszczona została
figurka MB Niepokalanej; w części dolnej - wyryto rok
budowy i intrygujące dane fundatora:
S. FRE(A)SELL 1919

(J.N., luty 2012)
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255. Piety w regionie
Uproś sercom zmartwychwstanie / W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
(Kornel Ujejski, 1823-97)
Pieta stanowi jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających plastycznych przedstawień maryjnych; motyw Matki Boskiej, która trzyma na kolanach umęczone ciało swojego Syna Jezusa – zdjęte
z krzyża – rozpowszechniany był w chrześcijańskiej sztuce od początku XIV wieku. W sztuce gotyku
najstarsze dzieła Piety pochodzą z terenów Niemiec; z czasem rozpowszechniły się w całym Kościele
zachodnim, także i w Polsce.
Najbardziej znaną w świecie jest Pieta Watykańska Michała Anioła z roku 1500, znajdująca się w
Bazylice Św. Piotra w Rzymie.
W Polsce kult tej pasyjnej kompozycji najbardziej przyjął się w kościołach NMP Bolesnej w Limanowej, Poznaniu, Wałbrzychu, Jarosławiu, Skrzatuszu i Brzegu.
W naszym regionie najstarsza Pieta znajduje się w Sanktuarium Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej; powstała ona około 1420 roku w warsztacie mistrza kaplicy Dumlosych we Wrocławiu. Zabytkowa figura
została intronizowana 14-go października 1997 roku przez abpa Stanisława Nowaka.

Z późniejszego okresu (XVIII wiek) pochodzi Pieta znajdująca się w centralnym punkcie ołtarza
głównego kościoła NMP Bolesnej w Gidlach. Tu postać boleściwej Matki z umęczonym Synem przedstawiona jest na tle krzyża. Motyw Piety na tle krzyża przedstawiany jest także, przeważnie w XIII.
Stacji Drogi Krzyżowej, w wielu kościołach naszego regionu, m.in. w: kolegiacie św. Lamberta i kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku, a także w kościele pw. św. Macieja Ap. w Rząśni.
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Dorotów – Radomsko, ko. NSPJ

Gidle, ko. MB Bolesnej
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Radomsko, Kolegiata św. Lamberta – Rząśnia, ko. św. Macieja Apostoła
Ta religijna kompozycja przeniknęła także w naszym regionie na cmentarze; spotykać ją można m.in.
na grobie Marii Dyjecińskiej – cmentarz paraf. w Borownie. Na drewnianej kapliczce słupowej w Dorotowie, gm. Ręczno, natura i upływ czasu pogłębiły dramatyzm pasyjnej kompozycji: pęknięcie
drewna rozłupało postać umęczonego Chrystusa.

Borowno
zob. też: http://nitecki.wietrzykowski.net/Ikonografia_Piety.html
(J.N., luty 2012)
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259. Kapliczki i krzyże we wsi Zuzowy
U stóp Matuchny w Częstochowie wodzowie dobre odbierali natchnienie,
trwożliwi – otuchę, wojska odwagę, a cały naród życie!
(św. Józef Bilczewski, 1860-1923)
Zuzowy znajdują się na krańcach północno-wschodniej części gminy Przedbórz; otoczone lasami, z
niewielką liczbą mieszkańców (około 200 osób) wiodą jednak prym w całym powiecie, jeśli chodzi o
ilość obiektów małej architektury sakralnej w przeliczeniu na głowę mieszkańca. We wsi znajdują się,
poza kaplicą mszalną, trzy murowane kapliczki, figura sakralna, 7 krzyży misyjnych i przydrożnych
oraz cztery kapliczki szafkowe nadrzewne. Świadczy to zapewne o znaczącej wierze mieszkańców wsi;
dodatkowym potwierdzeniem tego faktu jest to, że ta mała miejscowość dała współcześnie cztery powołania kapłańsko-zakonne, z czego jedno jest już w randze biskupa: o. Stanisław Jan Dziuba, paulin,
bp diecezji Umzimkulu – w RPA.
W okresie zawirowań politycznych roku 1956 mieszkańcy wsi w ciągu kilku dni wybudowali solidarnie kaplicę mszalną, nie bacząc na ewentualne represje ze strony władz komunistycznych; kaplica
jest pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i podlega pod dekanat przedborski w diecezji radomskiej.
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O przydomowej figurze MB Niepokalanej na posesji rodziny Lizińczyków pisałem w 2007 roku (nr
26 Opowieści). Przed dojazdem do wsi, na wysokości leśnej drogi prowadzącej do Gaju Zuzowy, znajduje się murowana kapliczka słupowa z około XIX wieku, której urokliwe położenie było powodem jej
ekspozycji na jednej z moich wystaw fotograficznych.
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Kolejna kapliczka słupowa z podobnego okresu znajduje się na początku wsi – z prawej strony drogi.
To murowany prostopadłościan z obszerną wnęką - otoczony płotkiem sztachetowym.

W głębi wsi znajduje się, kolejna kapliczka wykonana z cementu w 1956 roku przez Antoniego Margasa.
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Drewniane krzyże przydrożne i szafkowe kapliczki nadrzewne z wizerunkami MB Częstochowskiej
usytuowane są wzdłuż drogi dojazdowej i drogi poprzecznej, nad którą położona jest wieś. Przy kaplicy
znajduje się drewniany krzyż misyjny, a na końcu miejscowości, w części wschodniej, postawiony został w 1996 r. żelazny krzyż na skraju lasu – do którego przytwierdzono tabliczkę z wygrawerowanym
napisem: „JÓZEF AUGUŚCIK / lat 19 żołnierz B.Ch. / zdradzony, został w tym miejscu rozstrzelany /
przez polską policję z Przedborza / dnia 15.X.1943. / Wieczna hańba i potępienie / dla zdrajców i katów.
/ Przechodniu pochyl czoła”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża przymocowano medalion z Głową Ukrzyżowanego Chrystusa.

(J.N., luty 2012)
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290. Kapliczki w Gościnnej
Małżeństwo to diament szlifowany całe życie.
(ks. prof. Antoni Regulski)
Gościnna to wioska położona w gminie Rozprza i należąca do parafii Nawiedzenia NMP w tej miejscowości. Jednak w tej niewielkiej miejscowości znajdują się trzy godne uwagi kapliczki murowane
pochodzące z XIX wieku.
Najciekawsza architektonicznie kapliczka postawiona została w północnej części wsi przy drodze do
Wilkoszewic; to obiekt dwukondygnacyjny, przedzielony gzymsem i nakryty daszkiem łamanym,
zwieńczonym krzyżem kutym z żelaza. W jego przeszklonych wnękach znajdują się wizerunki i figurki
Matki Boskiej.

W części środkowej wsi znajduje się murowana kapliczka słupowa postawiona przez miejscowego
dziedzica w XIX wieku, która została wyremontowana w roku 2001 przez okolicznych mieszkańców;
w jej wnętrzu znajduje się figura MB Niepokalanej w takim ułożeniu ciała i szat, że została określona
przez lokalną społeczność jako Matka Boska Tańcząca.
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Kolejny obiekt małej architektury sakralnej znajduje się na końcu wioski przy drodze do Gorzkowic
– nad strumieniem; w jego wnęce przed laty umieszczona była figurka św. Jana Nepomucena, której
los jest nieznany. Współcześnie, po remoncie kapliczki, umieszczono we wnęce dwie figurki: MB Niepokalanej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

(J.N., październik 2012)
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292. Kapliczki w Karczewicach
Kobieta winna mieć cnotę w sercu, skromność w obliczu, łagodność w ustach, a robotę w rękach.
(Jean Paul Richter)
Karczewice położone są w gminie Kłomnice, ale należą do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w
Garnku. W miejscowości tej znajdują się trzy murowane kapliczki godne uwagi.
Na końcu wsi, od strony południowej, znajduje się jedna z pięciu wyniosłych kapliczek minaretowych
w naszym regionie kościelnym. Kapliczka została postawiona w roku 1916; w jej wnęce została umieszczona figurka Matki Boskiej (Serce Maryi).

Od strony zachodniej postawiono w XIX wieku murowaną kapliczkę słupową, która została wyremontowana w roku 2006. We wnęce kapliczki umieszczony został wizerunek MB Skalskiej, a poniżej
umieszczono tablicę z napisem:
Matko Boża Skalska, / Nadziejo Powstańców / i Nasza / módl się za nami! / 15 sierpnia 2006 rok
Kapliczka ta związana jest orędownictwem Matki Bożej dla powstańców styczniowych 1863 r.
W części środkowej wsi postawiona została w roku 1907 murowana kapliczka słupowa. W jej wnękach znajdują się figurki: MB Niepokalanej, Jezusa Chrystusa (NSJ) i św. Floriana. Na korpusie kapliczki przytwierdzone zostały dwie tablice o treści:
1). Odbudowa figury w 1999 r. / Fundacja mieszkańców / Karczewic
2). Ś.P. / Julianna / Potrawa / zm. w grudniu 1900
Fundator tej figury / Franciszek Miry / 10 czerwca 1907 r.
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(J.N., październik 2012)
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294. Kapliczki w Konarach
Świat potrzebuje ludzi żywych, czujących, współczujących, życzliwych, serdecznych.
(Władysław Kluz, OCD, 1925-55)
Konary położone są w gminie Kłomnice i należą do parafii św. Marcina BW w tej miejscowości. We
wsi znajdują się trzy wyniosłe murowane kapliczki słupowe.
Najstarsza z nich, postawiona w roku 1902, znajduje się w części północnej wsi przy drodze do Gidel.
W jej dolnej kondygnacji przytwierdzona została tablica z napisem:
POD / TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ / ŚWIĘTA / BOŻA / RODZICIELKO. /
WZNIEŚLI PAMIĄTKĘ / WINCENTY BUGAŁOWIE / W 1902 r.
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Od strony zachodniej, przy drodze do Bartkowic, postawiona została kolejna kapliczka słupowa.
Także i na niej przytwierdzono tablicę z napisem o treści:
Święci Pańscy / Miejcie Nas / w Swej Opiece
Ufundowana z ofiar / przez Konary / w 1973 roku

Kolejna kapliczka znajduje się przy drodze do Pacierzowa; w jej dolnej kondygnacji przytwierdzono
tablicę z napisem:
BŁOGOSŁAW / MATKO / NASZEJ / BIEDNEJ ZIEMI
FUNDATOR / JAN CHRZĄSTEK / KONARY 1948
Obok postawiono współcześnie metalowy krzyż. W przeszklonych wnękach wszystkich tych obiektów małej architektury sakralnej znajdują się wizerunki i figurki Matki Boskiej.
(J.N., październik 2012)
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296. Kapliczki w Sadach
Człowiek potrzebuje Boga tak, jak wody i tlenu.
(Alexis Carrel, 1873-1944)
Sady to niewielka wioska (niewiele ponad 100 mieszkańców) położona w gminie Żytno i podlegająca
pod parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Borzykowej – odległą około 2 km.
W części środkowej wsi znajduje się jedna z największych w gminie murowanych kapliczek domkowych pochodząca z około połowy XX w.; to właśnie ona integruje społeczność lokalną w okresach
majówek czy spotkań różańcowych. We wnętrzu kapliczki znajdują się ławki i ołtarzyk z figurkami i
wizerunkami maryjno-chrystologicznymi; nad ołtarzykiem zawieszono duży przeszklony obraz MB
Częstochowskiej.

Tuż za wsią, przy drodze prowadzącej do Polichna znajduje się najstarszy obiekt małej architektury
sakralnej: to figura MB Niepokalanej postawiona w 1915 roku - na wyniosłym cokole z ciosu kamiennego. Figura nakryta jest daszkiem stożkowatym z blachy wspartym na czterech metalowych prętach.
W górnej części cokołu wyryto napis:
POD TWOJĄ / OBRONĘ
a z tyłu nazwiska fundatorów: Teresy i Władysława Kamienieckich.
Ponadto, na skraju lasu, postawiono w 2. poł. XX w. kapliczkę konstrukcji skrzynkowej osadzoną na
drewnianym palu – z figurką MB Niepokalanej. We wsi znajduje się także stary krzyż drewniany z
około 1. poł. XX w.
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(J.N., październik 2012)

- 19 -

312. Kapliczki w Żerechowej
Wielu ludzi kocha prawdę, ale niewielu ma odwagę śmiało ją wyznać i bronić.
(Jan Federowicz, 1811-87)
Żerechowa to wieś podlegająca pod parafię św. Mikołaja BW w Mierzynie, gm. Rozprza. W jej części
zachodniej znajduje się jedyna w kościelnym regionie radomszczańskim kapliczka z figurką Piety; wybudowana została w roku 2006 przy rodzinnym domu ks. Gliszczyńskiego. Na ceglanym cokole została
przytwierdzona tablica z napisem:
10 maja 1944 roku / Niemcy dokonali pacyfikacji / wioski Żerechowa.
Rodziny Gliszczyńskich / i Bednarskich dziękują / Bogu i Matce Najświętszej za ocalenie życia
ks. Witold Gliszczyński
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Kolejna kapliczka znajduje się nieco dalej w kierunku wschodnim; to kapliczka postumentowa z medalionem MB z Dzieciątkiem.
Najstarszy obiekt małej architektury sakralnej wsi pochodzi z roku 1899. Jego kamienny słupowy
korpus zwieńczony został krzyżem kutym z żelaza i otoczony metalowym płotkiem.
Największym obiektem sakralnym we wsi jest murowana kapliczka domkowa z około 1. połowy XX
wieku; w jej wnętrzu nad ołtarzykiem zawieszono obraz MB Częstochowskiej.

(J.N., marzec 2013)
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316. Kapliczki w Wolicy
W chwili śmierci zbieramy to, co zasialiśmy w ciągu życia.
(św. Jan Bosko)
Licząca niespełna 350 mieszkańców Wolica położona jest w gminie Kleszczów, a podlega pod parafię
św. Jana Chrzciciela w Łękińsku. Na terenie wsi znajduje się pięć murowanych kapliczek. Wszystkie
posiadają utwardzony, kostką klinkierową, wokół nich teren i metalowe płotki.
W centralnej części miejscowości znajduje się kapliczka z około 1. poł. XX w., współcześnie wyremontowana, w której wnętrzu umieszczono nad ołtarzykiem trzy obrazy z wizerunkami MB Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego i MB Nieustającej pomocy. Obok kapliczki postawiono w roku 2000
krzyż, na którego poziomym ramieniu umieszczono napis:
WIELKI PIĄTEK

W części wschodniej miejscowości znajduje się domkowa kapliczka o rzadko spotykanej ażurowej
konstrukcji; w jej wnętrzu umieszczono figurę MB Nieustającej pomocy.
W części centralnej wsi postawiona została kapliczka słupowa zwieńczona metalowym krzyżem; na
jej cokole wyryto napis:
BOŻE / BŁOGOSŁAW / NAM / 1958
a we wnęce umieszczono wizerunek MB z Dzieciątkiem.
Kolejna kapliczka, postumentowa, posiada betonowy krzyż i wizerunek MB Częstochowskiej we
wnęce.
Piąta kapliczka dwukondygnacyjna, ceglana – położona jest przy drodze do Łuszczanowic.
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(J.N., marzec 2013)
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320. Kapliczki w Piekarach
Gdy władza uderza do głowy, rozsądek w kaftanie bezpieczeństwa.
(Bogusz Szobrat)
Piekary położone są w północnej części regionu radomszczańskiego Kościoła i podlegają pod parafię
Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, gmina Wola Krzysztoporska. Mieszkańcy wsi, mając do kościoła parafialnego około 5 km, wybudowali na terenie swojej wsi cztery murowane kapliczki.
Najbardziej okazała znajduje się pośrodku wsi; to kapliczka ceglana, dwusegmentowa. W jej górnej
części umieszczono w przeszklonej wnęce wizerunek Jezusa Miłosiernego, a pod nim przytwierdzono
tablicę z napisem:
POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ/ W TRZECIE TYSIĄCLECIE / AD. 2005
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W części zachodniej wsi postawiona została w 1. poł. XX w. murowana kapliczka słupowa składająca
się z trzech kondygnacji. W jej górnych wnękach umieszczono wizerunki i figurki maryjno-chrystologiczne.
Pośrodku wsi stoi ceglana kapliczka z podobnego okresu, którą wieńczy ozdobny krzyż kuty z żelaza.
Tuż za wsią, na skraju lasu, znajduje się murowana kapliczka z roku 1918, której ciekawa historia
została opisana w naszej Gazecie w roku 2008 (GR nr 15).

(J.N., marzec 2013)
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324. Figura w Wielgomłynach
Bo z dobrą żoną milszy jest rok nędzy / Niźli dzień jeden przy bogatej jędzy.
(Marcin Molski, XIX w.)
O zabytkowych figurach św. Jana Nepomucena na terenie naszego powiatu pisałem w naszej Gazecie w numerze 13 z 2007 r. Była tam krótka informacja o figurze tego świętego w Wielgomłynach –
najbardziej okazałej w naszym regionie. W tym okresie nie udało mi się odnaleźć źródeł określających
rok jej powstania i fundatora. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce podawał tylko lakoniczną wzmiankę,
iż pochodzi ona z XVIII wieku. W ostatnim czasie przeglądałem prace monograficzne ks. Jana Wiśniewskiego z początku XX wieku - opisującego dekanaty diecezji sandomierskiej. W opracowaniu z
1913 roku dotyczącym dekanatu koneckiego natrafiłem na interesującą informację dotyczącą przedmiotowej figury. Ks. Wiśniewski podaje w niej, że fundatorem tego obiektu sakralnego jest przedborski
wikary i promotor Różańca Świętego – ks. Jan Józef Skokowski. Kapłan ten, figurę określaną jako
statuę, „sprawił z własnego grosza w roku 1732” – czyli w trzy lata po kanonizacji św. Jana Nepomucena, a w roku sprowadzenia jego relikwii do sanktuarium jasnogórskiego. Za jej wykonanie zapłacił
„20 zł snycerzowi Bartłomiejowi”. W tamtych czasach miano snycerza posiadał ten, kto rzeźbił nie
tylko w drewnie, ale i w kamieniu. O snycerzu Bartłomieju podaje się też, iż wykonywał on na przedborskim terenie także inne figury sakralne oraz dokonywał ich renowacji.
(J.N., sierpień, 2013)

zob. też: http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Jan.Nepomucen.pdf
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326. Skotniki
Życie jest krótkie, więc przestań narzekać.
(ks. prof. Antoni Regulski)
Skotniki położone są nad Pilicą w gm. Aleksandrów i należą do Dekanatu Przedborskiego w jego
części północnej - tuż przy granicy z gm. Przedbórz. Nazwa Skotnik pochodzi od Mikołaja Skotnickiego, który w roku 1508 był właścicielem wsi. W roku 1528 został wzniesiony w Skotnikach kościół
z drewna modrzewiowego fundacji jej dziedzica, Mikołaja Spinka z Będkowa. Początkowo był on filią
parafii w Ręcznie, potem stał się kościołem parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kiedy to
w roku 1604 została erygowana parafia. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej; w XVIII w.
został przebudowany a w roku 1997 - podany kapitalnemu remontowi dzięki staraniom jej proboszcza
ks. Tadeusza Urbańczyka. Jego najcenniejszym zabytkiem jest obraz MB Skotnickiej – Niepokalanie
Poczętej pochodzący z 1523 roku – znajdujący się w ołtarzu głównym.

Na terenie placu kościelnego postawiono w 1810 roku pomnik z urną poświęcony zmarłemu i pochowanemu w Skotnikach
Janowi Chrzcicielowi Jordanowi z Zakliczyna
Generałowi Wojsk Polskich i posłowi na Sejm Konstytucyjny 3 maja 1791
Na terenie wsi zbudowano w przeszłości cztery kapliczki i figurę MB Niepokalanie Poczętej z roku
1926.
Przy wylocie drogi prowadzącej do Nowego Reczkowa znajduje się murowana kapliczka domkowa
z roku 1901 i kamienna kapliczka postumentowa z roku 1900. Podobna kamienna kapliczka postawiona
została pośrodku wsi.
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Na początku 2010 roku, na skutek wichury, runęła kolumnowa kapliczka słupowa z 2. poł XVII w. zakończona latarnią; to wielka strata dla mieszkańców tej miejscowości.

(J.N., maj 2013)
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328. Kapliczki w Kacprowie
Zwątpienie w Boga jest dla Niego największą obelgą.
(św. Ojciec Pio)
Wieś Kacprów położona jest na terenie parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, gm. Wola
Krzysztoporska – wchodzącej w skład regionu radomszczańskiego Kościoła.
Najstarsza murowana kapliczka w tej miejscowości, z około 1 poł. XX w., znajduje się w części zachodniej wsi; jest to obiekt dwukondygnacyjny z przeszklonymi wnękami. W części górnej umieszczono we wnęce figurkę MB Niepokalanie Poczętej, w części dolnej – figurkę św. Jana Nepomucena.
Kapliczka stoi w pięknym krajobrazie pól i lasów.

Druga kapliczka, ceglana, została postawiona współcześnie pod lasem, w części północnej wsi. W jej
przeszklonej wnęce umieszczono wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, a na naczółku fasady frontowej – obraz MB Częstochowskiej.
W ostatnim okresie mieszkańcy wyremontowali krzyż metalowy z roku 1966 osadzony na trzystopniowym murowanym postumencie. U dołu przytwierdzili tablicę z wyzłoconym napisem:
PAMIĄTKA / 1000-LECIA / CHRZTU POLSKI
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(J.N., maj 2013)
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330. Kapliczki w Obrowie
Od fałszywego mędrka zachowaj mnie Panie! / Bo taki jeden za stu głupców stanie.
(Aleksander Fredro)
Obrów odległy około 5 km od Kiełczygłowa, gdzie znajduje się parafialny kościół pw. Św. Antoniego
z Padwy – położony jest w północno-zachodniej części regionu radomszczańskiego Kościoła. We wsi
postawiono dwa krzyże przydrożne i trzy kapliczki domkowe, które stanowią materialny dowód wiary
jej mieszkańców.

Pierwsza, współczesna, znajduje się na początku wsi.
W jej wnętrzu umieszczono figurkę Matki Boskiej z
Lourdes;

W dalszej części wsi postawiona została około 1. poł.
XX wieku kapliczka ceglana, z dwuspadowym daszkiem, na którym osadzono ażurową wieżyczkę zwieńczoną krzyżem. We wnętrzu kapliczki przy ołtarzyku
umieszczono trzy wizerunki: MB Częstochowskiej ,
Jezusa Miłosiernego i bł. Jana Pawła II.
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Trzecia murowana kapliczka znajduje się na krańcu wsi przy drodze do Sówek; swoim kształtem
architektonicznym przypomina uprzednią, a w jej wnętrzu umieszczono na stoliczku ołtarzykowym
dwie figury: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa (Serce Jezusa).

(J.N., maj 2013)
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332. Kapliczki w Mąkolicach
Pokora jest matką mądrości.
(św. Jan Chryzostom)
Mąkolice położone są w gm. Wola Krzysztoporska i podlegają pod parafię Trójcy Przenajświętszej
w Bogdanowie przynależną do regionu radomszczańskiego Kościoła.
W miejscowości tej znajdują się cztery murowane kapliczki kilkusegmentowe; jedną z nich z roku
1929 opisywałem w naszej Gazecie (GR 49/2007). Warto po latach przytoczyć inskrypcję na niej wyrytą, gdyż nadal pozostaje ona aktualna:
Kochaj Boga i Ojczyznę / Czcij obyczaj stary /
I nie słuchaj tych półmędrków, / Co z twej szydzą wiary

- 34 -

Najbardziej okazała kapliczka, z 2. poł. XX w., znajduje się w części wschodniej wsi. To bardzo
zadbany obiekt, który charakteryzuje się tym, że jego dolna kondygnacja spełnia rolę kapliczki domkowej (z ołtarzykiem, drzwiami i oknami), a górna – kapliczki słupowej, z przeszkloną wnęką, w której
umieszczane są wizerunki i figurki maryjno-chrystologiczne.

Podobna kapliczka, ceglana, postawiona została współcześnie w części wsi zwanej Kolonią.
Kolejna murowana kapliczka, słupowa, znajduje się w części południowej wsi; w jej górnej przeszklonej wnęce umieszczony został wizerunek Chrystusa Ubiczowanego, natomiast we wnęce dolnej
umieszczona została figurka MB z Lourdes.

(J.N., maj 2013)
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333. Broszęcin
Wychowywać dusze dla Boga to najpiękniejsze powołanie.
(św. Urszula Ledóchowska)
Broszęcin położony jest w gminie Rząśnia i podlega pod parafię św. Rocha w tej miejscowości, która
wchodzi w skład regionu radomszczańskiego Kościoła. Około dziewięciokilometrowa odległość od parafii była jedną z przyczyn wybudowania kościoła filialnego w tej miejscowości. Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego został zbudowany staraniem ks. Zygmunta Maciążka w latach 1991-92, według projektu arch. Zenona Kałuży. Kościół służy także mieszkańcom przyległej wsi – Kodrań.

W Broszęcinie znajduje się kilka godnych uwagi obiektów małej architektury sakralnej. Najstarszym
jest krzyż kuty z żelaza osadzony w głazie narzutowym – pochodzący z 1860 roku; do jego pionowego
ramienia przytwierdzona została tabliczka z napisem:
BOGU / WSZECHMOGĄCEMU / CZEŚĆ I CVHWAŁA / DNIA 6 MARCA 1660 R.
W części wsi zwanej Kolonią postawiono drewnianą kapliczkę domkową zwieńczoną małą wieżyczką
z hełmem – z około XIX/XX w.; w jej wnętrzu umieszczona została duża figura Matki Boskiej (Serce
Maryi) oraz dwa krzyże kute z żelaza z około 1. poł. XX w. - osadzone w głazach narzutowych.
W centralnej części wsi znajduje się kapliczka postumentowa z podobnego okresu.
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(J.N., maj 2013)
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334. Kapliczki w Chałupach
Myśl jest pączkiem, słowo kwiatem, ale dopiero czyn dokonany owocem .
(ks. Stanisław Jarzyna, 1859 -1946)
Dość powszechnie znane są w Polsce nadmorskie Chałupy, które nawet doczekały się o sobie piosenki. Niezbyt wiele jednak osób w naszym powiecie wie o Chałupach znad Pilicy – w gminie Przedbórz. Nic dziwnego, wioska jest maleńka – niewiele ponad setka stałych mieszkańców – oraz brak
większej infrastruktury mogącej przyciągać rzesze turystów. Jednak to właśnie w tej wiosce powstała
jedna z piękniejszych w naszym powiecie milenijnych kapliczek. Kapliczka ta znajduje się na początku
wsi na skraju lasu; jest to obiekt murowany, zaliczany do kategorii słupowych, a składający się z trzech
zróżnicowanych segmentów. Intencje budowy kapliczki odzwierciedla tablica przytwierdzona w dolnej
części, a opatrzona napisem:
Na większą chwałę Boga / Na uczczenie Najświętszej Maryi Panny, na podziękowanie /
za bezmiar łask. Dla upamiętnienia / 2000 rocznicy narodzin / Jezusa Chrystusa / na ziemi. /
Mieszkańcy Chałup / A.D. 15.08.2000 r.

W części środkowej, we wnęce umieszczona została figurka MB z Lourdes, natomiast w części górnej
znajdują się ażurowe prześwity – będące odpowiednikiem kapliczkowej latarni, których namiotowe
zasklepienie zwieńczone zostało krzyżem.
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Druga kapliczka z około 1. poł. XX w., także słupowa, znajduje się z drugiej strony wsi, przy leśnej
drodze. Korpus tej kapliczki osadzony został na dwustopniowej podstawie, a w jej wnękach umieszczono wizerunki maryjno-chrystologiczne.
Warto też przy tym dodać, że mieszkańcy wsi są bardzo gościnni, lasy pełne grzybów, a woda w
Pilicy nader czysta z okazami ciekawych ryb, co potwierdzają niektórzy wędkarze z Radomska.

(J.N., maj 2013)
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335. NIEZŁOMNY KAPŁAN
Sierpień w Polsce to czas pielgrzymowania do jasnogórskiego sanktuarium, to także świętowanie kolejnej rocznicy
sierpniowej odnowy, którą zapoczątkowała w 1980 roku „Solidarność”. Z tym wszystkim związana jest na naszym terenie
postać niezłomnego kapłana - ks. Władysława Maciąga z radomszczańskiej kolegiaty św. Lamberta, w której był proboszczem w latach 1984-91. To za jego bytności na bocznej fasadzie kolegiaty zawieszone zostały m.in. tablice poświęcone
pamięci kpt. Sojczyńskiego-Warszyca, żołnierzom AK czy
Harcerzom Szarych Szeregów. W dniu 23 maja br. minęła
dziesiąta rocznica śmierci tego orędownika niepodległej Rzeczypospolitej - wspierającego radomszczańską opozycję solidarnościową. Organizował, m.in. - Msze św. w intencji Ojczyzny. Był on w tamtym okresie także wyrazicielem duchowego
umacniania działaczy opozycyjnych poprzez pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani. W pielgrzymkach tych sam wiele
razy uczestniczył na tyle, na ile zdrowie mu przyzwalało. Z
tego też okresu pragnę załączyć zdjęcie tej postaci, patriotycznego kapłana, która nie powinna ulec zapomnieniu w naszej
świadomości.
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PS. Ks. Kan. Władysław Maciąg (kanonik honorowy Jego Świętobliwości – Jana Pawła II) zmarł 23
października 2003 r.; pochowany został w Radomsku na Cmentarzu Starym.

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddz. Radomsko – zamieściło jego biogram w Radomszczańskim Słowniku Biograficznym: t. I, str. 115-116.
Zdjęcie i tekst: Jan Nitecki (sierpień 2013)
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342. Kapliczkowe nowinki (2)
Moją polityką jest miłość.
(św. Urszula Ledóchowska)
Na skwerku, przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Pławnie postawiona została około
1. poł. XX w. murowana kapliczka słupowa. Jej stan techniczny w ostatnich latach uległ pogorszeniu.
Staraniem ks. Grzegorza Greli – proboszcza parafii i mieszkańców wsi w ostatnim czasie kapliczka
została przebudowana. Obecnie składa się z trzech segmentów wykonanych z cegły klinkierowej, które
uskokowo zwężają się ku górze. Na jej dolnym segmencie przytwierdzono tablicę z informacją:
TU / STAŁ KOŚCIÓŁ / SPŁONĄŁ / 11.06.1810

W części środkowej umieszczona została w odkrytej wnęce figurka św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku.
(J.N., grudzień 2013)
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343. Jasień
Im trudniej, tym bardziej ufajmy Bogu.
(bł. Arnold Janssen)
Jasień to niewielka osada w gm. Kobiele Wielkie położona pośród lasów i stawów rybnych. Znajdująca się na jej terenie gajówka strzeże cennego rezerwatu przyrody „Jasień” – wchodzącego w skład
Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie rezerwatu powołanego w 1985 roku znajdują się
stare cisy podlegające ochronie – okazy należą do najcenniejszych w kraju.
Pośród tego krajobrazu, pomiędzy dwoma stawami, postawiona została w XIX wieku urokliwa kapliczka domkowa. W jej wnętrzu zostały umieszczone obrazy maryjno-chrystologiczne oraz figurka
św. Jana Nepomucena. Dodać należy, że budowa kapliczki miała zapewne związek z istniejącą w Jasieniu na początku XIX wieku hutą szkła - zbudowaną przez księcia Zajączka, która dała zaczątek powstania w Radomsku Huty Szkła Gospodarczego.

(J.N., grudzień 2013)
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344. (Kapliczkowe nowinki (3)
W biednych musimy widzieć Chrystusa.
(św. Rupert Mayer)
W Kajetanowie, gm. Przedbórz, wyremontowana została, zniszczona przez upływ czasu, kapliczka
domkowa. Mieszkańcy wsi odrestaurowali zarówno jej dach, jak i ściany z wnętrzem, do którego wstawiono Figurę Chrystusa (Serce Jezusa).
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Dodać należy, że w samym Przedborzu postawiona została przy OSP, w roku 1912, nowa kapliczka
z figurką św. Floriana. Kapliczka składa się z dwóch kondygnacji: część dolna zbudowana została z
kostki kamiennej w formie trapezu, natomiast górna – z cegły klinkierowej z ażurową wnęką, w której
umieszczono figurkę Patrona strażaków. Na kapliczce przytwierdzona została tablica z piękną inskrypcją:
GDY OBOWIĄZEK WEZWIE MNIE / TAM WSZĘDZIE GDZIE SIĘ PALI
TY MI, O PANIE, SIŁĘ DAJ / BYM ŻYCIE LUDZKIE OCALIŁ”.

(J.N., grudzień 2013)
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345. Lipicze
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.
(św. Augustyn)
Lipicze to niewielka wioska na trasie z Radomska do Kłomnic, znajdująca się na terenie parafii św.
Marcina BW w tej miejscowości, wchodzącej w skład regionu radomszczańskiego Kościoła. O najstarszym obiekcie małej architektury sakralnej w Lipiczach – kapliczce minaretowej z 1914 r. - pisałem
przed laty w naszej Gazecie (GR 24 z 2007). Od tego czasu mieszkańcy wioski obiekt wyremontowali
oraz usunęli spod niego dwie stare brzozy, grożące zniszczeniem kapliczki.
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Ponadto w Lipiczach znajdują się cztery metalowe krzyże przydrożne – postawione w 2. poł. XX w.
Na jednym z nich, w centrum wsi, przytwierdzono kapliczkę szafkową z wizerunkiem bł. Jana Pawła
II. Przy drodze do Kłomnic znajduje się nietypowy krzyż metalowy: jego prawe ramię jest o wiele
dłuższe od lewego – jest to unikat w naszym regionie.

(J.N., grudzień 2013)
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347. Pomniki i figury bł. Jana Pawła II w regionie
Nie ma solidarności bez miłości.
(bł. Jan Paweł II)
W regionie radomszczańskim Kościoła znajdują się trzy pomniki bł. Jana Pawła II – postawione w
przestrzeni publicznej poszczególnych miejscowości.
Pierwszy pomnik postawiony został w czerwcu 2004 r. w Kamieńsku, kolejny postawiono w roku
2005 w Kleszczowie; w czerwcu 2006 r. poświęcono pomnik w Pajęcznie.
Natomiast figury bł. Jana Pawła II w regionie postawione zostały przy pięciu kościołach. I tak:
w Radomsku:
1. pierwszą figurę postawiono w roku 2005 przy kościele pw. św. Jadwigi Królowej - z fundacji
Jadwigi Wujeckiej;
2. kolejną figurę – tej samej fundatorki – postawiono w roku 2006 przy kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego;
3. także w roku 2006 stanęła figura przy kościele NMP Matki Kościoła - fundacji rodziny Maszczyków;
4. figurę przy kościele NMP Królowej Kościoła poświęcił 9 września 2008 roku J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz;
5. w Woli Jankowskiej figurę przy kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcono 11
września 2008 roku.
Zapewne po kanonizacji bł. Jana Pawła II (27 kwietnia br.) wzrośnie w regionie liczba figur i pomników Polskiego Papieża; o faktach tych będę informował naszych Czytelników.

1. Radomsko – przy ko. św. Jadwigi Królowej –
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3. Radomsko - przy kościele NMP Matki Kościoła
(J.N., luty 2014)
PS. W roku 2015 powstały kolejne figury św. Jana Pawła II przy kościołach:
w Przedborzu – przy kościele św. Aleksego i
w Widzowie – przy kościele Nawiedzenia NMP, gdzie w miejsce popiersia – postawiono figurę
świętego papieża na dużym głazie narzutowym.

Przedbórz – Widzów
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Kamieńsk – Kleszczów

Pajęczno – Wola Jankowska
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