Jan Nitecki

OPOWIEŚCI KAPLICZKOWE 4
KAPLICZKI RADOMSKA I OKOLIC
349. Mokracz
Pycha gasi miłość; pokora znów ją zapala.
(św. Augustyn)
W części północnej regionu radomszczańskiego Kościoła, gm. Wola Krzysztoporska, znajduje się
wieś Mokracz wchodząca w skład parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie. We wsi postawiono
trzy murowane kapliczki.
Najstarsza, położona w części zachodniej tej miejscowości, pochodzi z 1. poł. XX w. w jej części
górnej znajduje się wnęka, w której umieszczono figurkę MB Niepokalanie Poczętej.
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W centralnej części wsi znajdują się kapliczki młodsze - postawione w 2. poł. XX w. Pierwsza to
kapliczka postumentowa - składająca się z czterech segmentów zwężających się uskokowo ku górze; w
jej wnęce także umieszczono figurkę MB Niepokalanie Poczętej.
Kolejna kapliczka, słupowa, posiada przeszkloną wnękę z obrazem MB Częstochowskiej.

(J.N., luty 2014)
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350. Szczepanowice
Demokratura: nowa technologia władzy.
(ks. prof. Antoni Regulski)
Szczepanowice położone są w gminie Gorzkowice, a podlegają pod parafię św. Mikołaja BW w Mierzynie. We wsi znajdują się trzy obiekty małej architektury sakralnej położone przy drodze prowadzącej
do pobliskich Gorzkowic.
Najstarszy obiekt to krzyż kuty z żelaza osadzony na kamiennym postumencie, na którym wyryto rok
postawienia: „1908”.
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Dużo młodsza jest murowana kapliczka domkowa pochodząca z roku 1935, w której wnętrzu umieszczono figurkę MB Niepokalanej oraz duży przeszklony obraz MB Częstochowskiej.
W części zachodniej wsi znajduje się kolejna kapliczka murowana z cegły z około 1. poł. XX w. W
jej obszernej wnęce zabezpieczonej drewnianym płotkiem umieszczona została figura św. Jana Nepomucena.

(J.N., luty 2014)
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353. Szczukocice
Zły wszystko wszystkim ma za złe.
(Dustin Gamarad)
Wieś Szczukocice położona jest na terenie parafii NSPJ w Gorzkowicach, będących siedzibą gminy.
We wsi znajdują się trzy obiekty małej architektury sakralnej postawione w XX wieku.
Najstarszy obiekt to kamienna kapliczka słupowa z 1936 roku, w której wnęce umieszczono figurkę
Matki Boskiej (Serce Maryi). Na korpusie kapliczki, pod wnęką - wyryto inskrypcję:
BOŻE BŁOGOSŁAW / NAM”, z datą 28.IV.1936
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Kolejna kapliczka słupowa pochodzi z 1974 roku; jej formę architektoniczną wzorowano na kapliczce
starszej, a we wnęce umieszczono obraz MB Częstochowskiej. Natomiast inskrypcję nieco rozszerzono:
BOŻE / BŁOGOSŁAW NASZEJ / ZIEMI

Trzecim obiektem we wsi jest metalowy krzyż z około poł. XX w. – osadzony na murowanej trapezowej podstawie i okolony betonowym płotkiem.

(J.N., luty 2014)
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354. Augustów
Jest wielkim złem – nie czynić dobra.
(św. Franciszek Salezy)
Wioska Augustów odległa jest prawie 10 km od swojej parafii św. Rocha w Rząśni, wchodzącej w
skład regionu radomszczańskiego Kościoła. Może dlatego w miejscowości tej postawiono już roku
1936 obszerną kapliczkę domkową; obiekt pokryty jest dwuspadowym daszkiem z blachy – zwieńczonym krzyżem kutym z żelaza. We wnętrzu kapliczki znajduje się ołtarzyk z figurką MB Niepokalanej i
obrazami Maryjnymi. Kiedy wszedłem do jej wnętrza zaskoczony byłem, że oprócz sztucznych kwiatków mogłem zobaczyć aż pięć wazonów i słojów - pełnych świeżych kwiatów. Nad drzwiami wejściowymi do kapliczki przytwierdzona została tablica z wyrytym napisem:
FUNDATOROWIE / WŁADYSŁAW I MARJANNA / MATERACE.
ZBUDOWANA W ROKU 1936”.

(J.N., luty 2014)
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357. Niedyszna
Służyć można Bogu przez spełnianie potrzeb ludzkości.
(św. Wincenty a Paulo)
Na północnych krańcach regionu radomszczańskiego Kościoła położona jest wieś Niedyszna, odległa
około 8 km od swojej parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie. Może dlatego we wsi postawiono
trzy murowane kapliczki – rekompensujące w części braki kościoła. Najbardziej okazałą jest ceglana
kapliczka z około 1 poł. XX w. – znajdująca się w części wschodniej wsi; w jej wnętrzu umieszczono
obraz MB Częstochowskiej. Obiekt okolony jest metalowym płotkiem, na którym mogłem zobaczyć
rzadko spotykaną dekorację: liczne bukiety z szarfami sztucznych kwiatów przytwierdzone do prętów
płotka.

Kolejne dwie kapliczki znajdują się w centralnej części wsi:
Pierwsza, także ceglana, ma dwuspadowy daszek zwieńczony dużym krzyżem żelaznym, który był
przyozdobiony flagami kościelnymi o barwach: biało-niebieskiej i biało-żółtej.
Kolejna kapliczka z roku 1954, słupowa, posiada małą wnękę, w której umieszczono wizerunek Matki
Boskiej (Serce Maryi).

(J.N., luty 2014)
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358. Krężna
Demokracja rozdaje karty - znaczone.
(ks. prof. Antoni Regulski)
Krężna to niewielka wioska położona w części północnej regionu radomszczańskiego Kościoła,
wchodząca w skład parafii NSPJ w Woli Krzysztoporskiej – będącej siedzibą gminy.
W części południowej wsi znajduje się nietypowa murowana kapliczka z 1. poł. XX wieku, która
została w ostatnich latach wyremontowana; jest to obiekt domkowy o dwóch kondygnacjach – nakryty
łamanym daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżem. Takich kapliczek w regionie jest tylko kilka. We
wnętrzu kapliczki umieszczono duży przeszklony obraz MB Częstochowskiej, oprawiony w bogato
ornamentowane ramy. Ponadto we wnętrzu umieszczono przenośny drewniany krzyż z metalową figurką Ukrzyżowanego, który niesiony jest w konduktach pogrzebowych na parafialny cmentarz.

(J.N., luty 2014)
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360. Jamno
…Albowiem trzeba żyć dobremu człeku / Nie tylko sobie, ale i przyszłemu wieku.
(Szymon Zimorowic, 1608-29)
Jamno położone jest w południowo-zachodniej części regionu radomszczańskiego Kościoła i podlega
pod odległą ponad 4 km parafię św. Macieja Apostoła w Kruszynie.
W części północnej miejscowości znajduje się kapliczka domkowa położona w pięknym krajobrazie
pól. Kapliczka została postawiona około 1. połowy XX w., a w jej wnętrzu umieszczona została drewniana figura św. Jana Nepomucena oraz współczesna figurka Chrystusa (Serce Jezusa). W płytkiej
wnęce, na naczółku kapliczki, umieszczono wizerunek Matki Boskiej Karmiącej. Napotkanie takiej samotnej kapliczki pośród falujących zbóż przywodzi na myśl wspomnienia dawnych czasów, kiedy to
kapliczka stanowiła nie tylko materialny wyraz wyznawanej wiary, ale i napawała samotnych wędrowców ufnością i poczuciem bezpieczeństwa.

(J.N., czerwiec 2014)
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363. Pierzaki
Pierwszy i ostatni dzień życia naszego dowodzi, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca.
(Karol Juliusz Weber, 1767-1832 )
Licząca około 130 mieszkańców wioska Pierzaki położona jest na terenie gminy Żytno, ale podlega
pod parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Borzykowej, do której ma niespełna 3 km.

W wiosce postawiona została w 2. poł. XX w. obszerna
kapliczka domkowa, która pełni we wsi namiastkę kościoła w zakresie modlitewnym i nabożeństwa majowego.
We wnętrzu kapliczki przy ołtarzyku znajdują się liczne
obrazy maryjno-chrystologiczne, a także wizerunki św.
Jana Pawła II. Kiedy pierwszy raz do niej dotarłem, miałem okazję zobaczyć zgromadzone w jej wnętrzu eksponaty twórczości ludowej - z parafialnych dożynek.

(J.N., czerwiec 2014)
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364. Bilska Wola
Trudniej niżeli dać życie – nauczyć żyć należycie.
(Piotr Ignacy Legatowicz, 1796-1867)
Bilska Wola położona jest w gminie Sulejów, ale podlega pod parafię NMP Królowej Polski w Lubieniu, wchodzącą w skład regionu radomszczańskiego Kościoła.
We wsi znajdują się dwie murowane kapliczki z około 2. poł. XX w.
Od strony zachodniej wsi znajduje się nietypowa w regionie kapliczka słupowa. Ma ona zarówno
podstawę, jak i korpus - w formie walca, który w górnej swej części posiada ażurową wnękę; we wnęce
tej umieszczona została figurka MB Niepokalanie Poczętej.
Druga kapliczka, znajdująca się przy drodze z Ręczna do Sulejowa, w swej wnęce także posiada podobną figurkę oraz wizerunek św. Antoniego z Padwy.

(J.N., czerwiec 2014)
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365. Bazar
Hydropolityka: tak lać wodę, aby byli chętni do zabutelkowania.
(Dustin Gamarad)
Kapliczkę we wsi Bazar, w okolicach Rozprzy, dostrzegłem z okien pociągu. Jej uroda formy i krajobrazowe położenie nad stawami spowodowały, że postanowiłem dotrzeć do niej samochodem. Bezpośredniego dojazdu do niej nie ma; należy postawić samochód na końcu wsi od strony wschodniej i
przejść pieszo przez tory kolejowe – nad stawy. Kapliczka postawiona została w roku 1919 przez małżeństwo Antoniego i Joannę Supadów
Na cześć Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
której figurka znajduje się w obszernej wnęce. Kapliczkę bogato profilowaną z ornamentacjami w części dolnej wykonał kamieniarz z Piotrkowa Trybunalskiego Władysław Karbowski. Kapliczka, pomimo swego wieku, jest w dobrym stanie; dbają o to okoliczni mieszkańcy wsi.

- 13 -

(J.N., czerwiec 2014)

- 14 -

366. Reducz
Nie nazywajcie radością tego, co pozostawia gorycz w duszy.
(św. Jan Bosko )
Wieś Reducz położona jest w gminie Łęki Szlacheckie i podlega pod parafię św. Alberta Chmielowskiego wchodzącą w skład regionu radomszczańskiego Kościoła. W miejscowości tej znajdują się trzy
murowane kapliczki. Przy dojeździe do wsi od strony południowej postawiono na skraju lasu dwie kapliczki okolone drewnianymi płotkami; w pierwszej umieszczono w przeszklonej wnęce figurę MB
Niepokalanie Poczętej, w drugiej, w płytkiej wnęce – medalion z wizerunkiem Matki Boskiej. Także
trzecia kapliczka, położona w centralnej części wsi, posiada w swej wnęce wizerunek Maryjny – MB
Częstochowskiej.

(J.N., czerwiec 2014)
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367. Straszów
Wiele od życia wymagać nie trzeba, / Tylko trochę miłości i kawałek chleba.
(Wincenty Pol, 1807-72)
Straszów położony jest przy drodze prowadzącej z Rozprzy do Lubienia i podlega pod parafię Nawiedzenia NMP odległą około 5 km; we wsi znajdują się dwie murowane kapliczki:
Pierwsza, w centralnej części miejscowości, postawiona została w maju 1951 roku w formie obelisku
zwieńczonego żelaznym krzyżem. W górnej części obiektu znajduje się mała wnęka, w której umieszczono wizerunek MB Częstochowskiej.
Druga kapliczka postawiona została w sierpniu 2002 r. przy polnej drodze – w zachodniej części wsi.
W jej przeszklonej wnęce umieszczono figurkę MB Niepokalanie Poczętej.

(J.N., czerwiec 2014)
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368. Kajetanowice
Przebaczyć i zapomnieć, to najpiękniejsza zemsta.
(Johann Schiller, 1759-1805)
Kajetanowice położone są na terenie gminy Gidle, ale podlegają pod parafię Niepokalanego Poczęcia
NMP w Garnku, powiat częstochowski, do której mają niespełna 3 km. We wsi znajduje się obszerna
kapliczka domkowa pochodząca z około 1. poł. XX w.; jej wnętrze wyposażone jest w ołtarzyk drewniany z kolumienkami i bogato ornamentowanym zwieńczeniem. W centralnej części ołtarzyka umieszczony został duży obraz św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku.
Przy kapliczce postawiono krzyż drewniany, drugi znajduje się na początku lasu; upamiętniają one
ofiary mieszkańców wsi – zamordowanych na początku wojny przez nazistów.
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(J.N., czerwiec 2014)
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369. Będków
Panujący powinien tak rządzić, aby go dobrzy kochali, a źli się go bali.
(św. Anzelm)
Będków znajduje się w zachodniej części regionu radomszczańskiego Kościoła i podlega pod parafię
św. Rocha w Rząśni. We wsi znajdują się dwie murowane kapliczki słupowe, dwie kapliczki szafkowe
nadrzewne oraz dwa krzyże żelazne z 1. poł. XX w. - osadzone w kamiennych podstawach. Kapliczka
w części południowej wsi postawiona została w 1963 roku i otoczona została żelaznym płotkiem - na
utwardzonym kostką klinkierową podłożu.
Druga kapliczka pochodzi z 1918 roku i postawiona została jako wotum dziękczynne za szczęśliwie
przeżytą I wojnę światową - przez małżeństwo Zofię i Józefa Ochyntal.
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(J.N., czerwiec 2014)
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370. Mała Wieś
Nagródź gorliwością czas stracony.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)
Mała Wieś, licząca niespełna 300 mieszkańców - położona jest w gminie Żytno i podlega pod parafię
Niepokalanego Poczęcia NMP w tej miejscowości.
We wsi znajdują się dwie kapliczki i krzyż metalowy osadzony w kamiennej podstawie – pochodzące
z około 2. poł. XX wieku.
W centralnej części miejscowości znajduje się murowana kapliczka domkowa zwieńczona wysoką
sterczyną zakończoną krzyżem. Na fasadzie frontowej obiektu wymalowano trzy wizerunki świętych
postaci.
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Druga kapliczka, słupowa, znajduje się przy drodze prowadzącej do Żytna; w jej płytkich wnękach
umieszczono wizerunki Maryjne.

(J.N., czerwiec 2014)
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371. Podzwonne dla ks. Bronisława
Śmierci się nie improwizuje, trzeba ją sobie wypracować przez całe życie.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)
Zbliżające się uroczystości Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych nakłaniają nas do wspominania
o tych, którzy w ostatnim czasie odeszli w wieczność.
Do złożenia tego stosownego hołdu pamięci dla zmarłego 3 września 2014 r. ś.p. ks. dr. Bronisława
Predera skłoniły mnie następujące przesłanki:
1) ks. Bronisław związany był z Radomskiem; był wikariuszem parafii Św. Lamberta i pierwszym
proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w dzielnicy Bartodzieje. W latach 1981-85 był budowniczym plebani i kościoła parafialnego z wielkim zapleczem katechetycznym. Założył także
w swojej radomszczańskiej parafii nowy cmentarz grzebalny przy ul. Spokojnej,
2) w archidiecezji częstochowskiej ks. Bronisław posiadał wysoką rangę zasłużonego kapłana
m.in. jako autor kilkunastu książek z zakresu duszpasterstwa, teologii i duchowości biblijnej
oraz jako wykładowca Starego Testamentu w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Od
roku 1987 został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Bazyliki Katedralnej, a w roku
1994 otrzymał godność kapelana Jego Świętobliwości,
3) łączyły mnie z Jego osobą podobne pasje i umiłowanie gór: dziesięć lat temu pielgrzymowaliśmy po Lwowie i całym Krymie, a w dniu 7 września 2004 roku wdrapywaliśmy się wspólnie
na krymski masyw Aj-Petri w okolicach Mischoru, aby podziwiać skaliste szczyty i panoramę
czarnomorskiego wybrzeża.
Księże Bronisławie spoczywaj w zasłużonym wiecznym pokoju.

PS. Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddz. Radomsko – zamieściło jego biogram w Radomszczańskim Słowniku Biograficznym z 2017 r., t.I, str. 153-154.
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(J.N., październik 2014)
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374. Okolice Sulmierzyc
Im kto więcej opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba.
(św. Albert Chmielowski)
W okolicach Sulmierzyc – od strony wschodniej tej miejscowości, a przy zbiegu dróg do Antoniówki
i Filipowizny, natrafiłem na ponad stuletni żeliwny krzyż osadzony w potężnym głazie narzutowym.
Takich krzyży w tym regionie jest wiele, ale ten posiadał, można by rzec współcześnie: „kapsułę czasu”
pozwalającą na identyfikację jego fundatorów. Na pionowym ramieniu żeliwnego krzyża przytwierdzona została tabliczka z napisem odlanym w żeliwie:
PROŚBA DO / BOGA
FUNDATORZY / ANDRZEJ / CZYŻEWSKI / i EDWARD STOLARSKI / 1903 ROK
Krzyż, pomimo przydrożnej samotności, był zadbany i ozdobiony kwiatami, a jego podstawa wybielona wapnem. Można by się zastanawiać: czy to zasługa jakiś sędziwych prawnuków czy też raczej
międzypokoleniowy nawyk dbałości o takie przydrożne sacrum.

(J.N., październik 2014)
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375. Radomsko, ul. Brzeźnicka
Ci, co nie mają nadziei, są beznadziejni.
(ks. prof. Antoni Regulski)
O nadrzewnej kapliczce, która znajdowała się obok drogowego wiaduktu przy ul. Brzeźnickiej. pisałem w naszej Gazecie w roku 2007 (GR 26/2007). Przypomnę, iż upamiętniała ona tragiczny wypadek
o. gwardiana Fulgencjusza Bąka, który w lipcu 1968 roku, starając się ominąć wybiegające za piłką
dziecko. uderzył śmiertelnie w drzewo. W ostatnim czasie drzewo, na którym od lat wisiała kapliczka,
zostało wycięte. Pozostaje tylko wyrazić nadzieję, iż okoliczni mieszkańcy nie zapomną przewiesić
kapliczki na drzewo sąsiednie - dorodną akację.

(J.N., październik 2014)
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376. Dąbie Dobreńskie
Najtrudniej chodzić po prośbie – za cudzą potrzebą.
(Dustin Gamarad)
Dąbie Dobreńskie to przysiółek Podstola – podlegający pod parafię Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach, gmina Łęki Szlacheckie.
Na krańcu wioski, od strony wschodniej, postawiona została w 2. połowie XX wieku murowana kapliczka w pięknym krajobrazie łąk. Kapliczka ma formę słupową o dwóch kondygnacjach i podstawie.
W jej wnęce umieszczono figurkę MB Niepokalanej, a pod nią przytwierdzono tablicę z napisem:
KRÓLOWO / RÓŻAŃCA ŚW. / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 30.IV.1956
FUNDATOREM KAPLICZKI / JEST KOWALSKI WŁADYSAW

(J.N., październik 2014)
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378. Rzeki Wielkie
Bogu można służyć tylko miłością.
(św. Augustyn)
Rzeki Wielkie położone są w gminie Kłomnice – w regionie radomszczańskim Kościoła.
W centralnej części miejscowości znajduje się kapliczka domkowa z roku 1949 roku, której stan techniczny ulegał w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu. Do czasu postawienia kościoła filialnego pw.
Miłosierdzia Bożego, w latach 80. XX wieku była ona kaplicą mszalną. Staraniem mieszkańców wsi
została ona jednak wyremontowana, zmieniono także pokrycie dachowe. We wnętrzu kapliczki znajduje się drewniany ołtarz, bogato profilowany i ornamentowany; w jego części centralnej umieszczony
został wizerunek MB Częstochowskiej.

(J.N., październik 2014)
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379. Napoleonów
Kto jest dobry, ten bliźniemu życzy dobra i z dobra bliźniego się cieszy;
tylko źli ludzie są zazdrośni.
(św. Hieronim)
Choć już ponad siedem lat opisuję kapliczki w naszym regionie, to nie wspomniałem nigdy o miejscowości, której nazwa pobrzmiewa historycznie: Napoleonowie. Odrabiam więc zapóźnienia. Wieś
Napoleonów, choć położona jest w gminie Kamieńsk, podlega pod parafię NMP Królowej Polski w
Parzniewicach, gm. Wola Krzysztoporska.
We wsi znajdują się dwie bliźniaczo podobne murowane kapliczki postumentowe z około 2. połowy
XX wieku. Ich forma wskazuje na tego samego budowniczego; korpus obiektów składa się z trzech
prostokątnych segmentów – uskokowo zwężających się ku górze i osadzonych w nieco szerszej podstawie. Obie kapliczki zwieńczone są dość pokaźnymi krzyżami metalowymi, a w niewielkich wnękach
mają umieszczone figurki i wizerunki świętych postaci Kościoła. Kapliczkę położoną w północnej części wsi okala płotek drewniany, tę pośrodku wsi – płotek metalowy.

(J.N., październik 2014)
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380. Kule
Czym jest rdza dla metalu, tym grzech dla duszy.
(Johann Holl, XIX w.)
Wieś Kule położona jest w części północno-zachodniej regionu radomszczańskiego Kościoła i wchodzi w skład parafii Św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie.
Na terenie wsi znajdują się dwie kapliczki postumentowe i dwie słupowe. W części zachodniej miejscowości znajduje się kapliczka z 1932 roku, na której postumencie został wyryty napis:
FUNDATORKA / Antonina Mendak / ze wsi KULE / Prosi o Zdrowaś MARIA
Kapliczkę tę okala płotek metalowy; postument drugiej kapliczki z 1946 roku – płotek z ozdobnych
elementów betonowych. Kolejne kapliczki, słupowe, w części górnej mają umieszczone wizerunki MB
Częstochowskiej, a najstarsza z nich pochodzi z roku 1913.
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(J.N., październik 2014)
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381. Pławidła
Rozum bez wiary błądzi.
(św. Ireneusz)
Pławidła to niewielka wioska (około 40. stałych mieszkańców) w gm. Żytno, wchodząca w skład
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w tej miejscowości.
Od strony północnej wioskę otaczają lasy, na skraju których postawione zostały dwie murowana kapliczki. Pierwsza z nich z 2004 roku ma nietypową formę: na okrągłej wysokiej podstawie wykonanej
z ciosu kamiennego wmurowany został z boku krzyż, a pośrodku mała grota kamienna, w której umieszczono figurkę Matki Boskiej.
Druga kapliczka postawiona została w części wschodniej wioski w formie postumentowej; wykonana
została z pięciu prostokątnych segmentów, które zwężają się uskokowo ku górze, zwieńczonych kamiennym krzyżem. W części górnej obiektu przytwierdzona została przeszklona gablota, w której wnętrzu umieszczono figurkę MB Niepokalanej.

(J.N., październik 2014)
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382. Antoniówka
Nagródź gorliwością czas stracony.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)
Wieś Antoniówka położona jest około połowy drogi z Kleszczowa do Sulmierzyc i podlega pod parafię św. Erazma BM w tej ostatniej miejscowości. To region radomszczański Kościoła.
W zachodniej części wsi spotkałem studziesięcioletni krzyż osadzony na dużym głazie narzutowym.
Na pionowym ramieniu krzyża przytwierdzona została odlana w żeliwie tabliczka z napisem:
PROŚBA DO / BOGA / FUNDATORZY / JÓZEF i / KONSTANCJA / WARECCY / 1904 ROKU
W górnej części podstawy krzyża widoczne jest wyraźne pęknięcie – to zapewne upływ czasu.
W części centralnej wsi znajduje się podobny krzyż, ale obiekt ten został obudowany trzystopniową
podstawą z cegły klinkierowej stwarzając jego nową formę: kapliczkę postumentową.

(J.N., październik 2014)
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395. Radomszczańskie Krzyże
Pan chce, aby każdy niósł swój krzyż i uświęcał się na tym krzyżu, który od Niego dostał.
(bł. Jan XXIII)
Okres około wielkanocny, to czas pogłębiania refleksji nad Krzyżem, rozumianym jako znak miłości
i nadzieja chrześcijańskiego zbawienia. Wierni w tym okresie podążają za tym znakiem w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, adorują krzyże pasyjne i przystrajają je.
W radomszczańskich kościołach i kaplicach znajduje się wiele zabytkowych krzyży - krucyfiksów,
które od dziesiątek lat, a nawet wieków adorowane są przez wiernych.
Te najstarsze znajdują się w kościołach pw. św. Rocha, św. Marii Magdaleny, Podwyższenia Krzyża
Świętego, św. Lamberta oraz w kaplicach pw. św. Rozalii i Pana Jezusa Konającego. Największe wzruszenie budzą te krzyże, które przetrwały wojny światowe i czasy totalitarnego ucisku; widać na niektórych zmienioną polichromię nóg Ukrzyżowanego - od wycałowania przez wiernych. Na belce tęczowej
kościoła św. Rocha, z wyrytą datą 1502, zawieszona jest na krzyżu piękna rzeźba drewniana Chrystusa.
W kościele klasztornym oo. Franciszkanów znajdują się dwa barokowe krzyże z XVIII wieku: w ołtarzu
głównym i w hallu klasztornym. Krzyże - krucyfiksy z XIX wieku znajdują się w kościołach św. Lamberta, św. Marii Magdaleny i kaplicy św. Rozalii. W kaplicy cmentarnej Pana Jezusa Konającego znajduje się kamienny krzyż z roku 1905, wykonany przez pracownię kamieniarsko-rzeźbiarską J. Karbowskiego z Piotrkowa Trybunalskiego.
O ponadczasowości krzyża, znaku otuchy i nadziei, mówią przekonująco słowa ks. Aleksandra Fedorowicza (pisarza i kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach, 1914-65):
„Pan Bóg postawił krzyż w środku czasów.
Wszystko przemija, a krzyż stoi jak słup zatknięty w rzece. Rzeka płynie, a słup stoi”.

kaplica cmentarna pw. Pana Jezusa Konającego – ko. klasztorny oo. Franciszkanów
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ko. św. Lamberta – ko. św. Marii Magdaleny

ko. św. Rocha – kaplica św. Rozalii
Zdjęcia i tekst (na Wielkanoc 2015): Jan Nitecki
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447. Figura NSPJ w Rzejowicach
W Rzejowicach, w gminie Kodrąb, powstał nowy obiekt małej architektury sakralnej – figura Chrystusa z Gorejącym Sercem określana Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Figura została postawiona
przy parafialnym kościele pw. Wszystkich Świętych staraniem ś.p. ks. Jana Legierskiego w maju 2015
roku – ze składek dzieci pierwszokomunijnych.
W sztuce chrześcijańskiej Serce Jezusa jest symbolem Bożej miłości dla każdego człowieka i całego
świata; nawiązuje także do ofiary Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przez przebicie materialne Serca na
krzyżu i przelanie Jego krwi. W ikonografii sakralnej motyw Serca Jezusa zaczął się ukazywać już u
schyłku średniowiecza w kompozycjach pasyjnych, a w następnych wiekach – jako element przedstawień eucharystycznych i hagiograficznych; także przedstawień plastycznych Chrystusa Króla i Jezusa
Miłosiernego. Najbardziej powszechne zaczęły stawać się te wyobrażenia plastyczne po wizjach świętej
mistyczki – Małgorzaty Marii Alacoque, w których Serce Jezusa otoczone jest koroną cierniową i nosi
ślad włóczni w Nim zatopionej; ponadto, według szkicu św. Małgorzaty z 1685 roku, gorejące Serce w
koronie płomieni zwieńczone jest krzyżem.

(J.N., luty 2017)
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448. Pomnik poległych górników w Niedośpielinie
Moje zaangażowanie w ostatnich latach w sprawy ikonografii kościołów naszego regionu spowodowało, że mojej uwadze umknął fakt budowy w Niedośpielinie pomnika ofiar grudnia 1981 r. Pomnik
ten został zbudowany przed kościołem parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej DM staraniem
społecznego komitetu budowy, na czele którego stała Jadwiga Kułak-Pełka.
Pomnik-obelisk to duży głaz narzutowy postawiony na dwustopniowym granitowym postumencie, na
który przytwierdzono tablicę z napisem upamiętniającym Andrzeja Pełkę, mieszkańca Niedośpielina, i
jego ośmiu kolegów górników zastrzelonych przez ZOMO, w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek’’ 16
grudnia 1981 r.
Pomnik ten powstał, jak głosi napis na płycie:
w hołdzie bohaterom, obrońcom wolności i Solidarności
w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
W grudniu każdego roku, społeczność lokalna składa przed nim wiązanki kwiatów i zapala znicze.

(J.N., luty 2017)
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449. Nowa kapliczka w Gidlach
W związku z 500-tną rocznicą objawienia Matki Bożej Gidelskiej i 800-leciem założenia Zakonu
Dominikańskiego przez papieża Honoriusza III - staraniem gidelskich ojców dominikanów postawiona
została nowa kapliczka przy tutejszym sanktuarium. Kapliczka została postawiona w części wschodniej
placu kościelnego, tuż za bazyliką Wniebowzięcia NMP. Na czworobocznym cokole kapliczki została
przytwierdzona figura św. Dominika – założyciela dominikanów. Figura świętego została nakryta przeszkloną obudową w kształcie modelu klasztoru.
Na cokole kapliczki umieszczona została marmurowa tablica z łacińskim napisem:
LAUDARE BENEDICERE PRAEDICARE
czyli: CHWALIĆ BOGA, BŁOGOSŁAWIĆ LUDZIOM, GŁOSIĆ KAZANIA

(J.N., luty 2017)

- 38 -

450. Ukwiecony krzyż w Raczkowicach
Raczkowice koło Cielętnik - do roku 1975 znajdowały się na terenie dawnego powiatu radomszczańskiego. Na rozstaju dróg w tej miejscowości postawiono współczesny krzyż metalowy, który jednak
zwraca uwagę wszystkich osób przejeżdżających koło niego. Otóż krzyż ten w okresie wiosny jest wyjątkowo bogato przystrajany - w sposób rzadko spotykany w naszym regionie. Każde z ramion krzyża,
wysokości około pięciu metrów, ma na całej długości kilka warstw wielobarwnego ukwiecenia oraz
kolorowe szarfy. Warto też zwrócić uwagę na tablicę przymocowaną do jego betonowej podstawy, na
której umieszczono nietypową wierszowaną inskrypcję:
Chłop wystawił Bożą Mękę / Pośród pola na rozstaju
Byś wyciągnął Jezu rękę / I włodarzył w naszym kraju.
BŁOGOSŁAW / Najdroższy Jezu, Raczkowicom i wszystkim okolicom
Poświęcenie i trud miejscowych osób, które ten krzyż przystrajają – zostanie uhonorowana uczestnictwem fotogramu tegoż krzyża na marcowej wystawie krzyży z całego świata – w Galerii „Śnieżne
Krużganki” w Piotrkowie Trybunalskim.

(J.N., luty 2017)
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451. Nowa figura Matki Bożej w Wielgomłynach
Sanktuarium NMP Bolesnej Matki Wielgomłyńskiej wzbogaciło się o nową figurę sakralną - Matki
Bożej Niepokalanej. Staraniem miejscowych opiekunów sanktuarium – ojców paulinów – figura ta została postawiona we wschodniej części dziedzińca klasztoru.
Należy zwrócić uwagę na niespotykaną w naszym powiecie trójstopniową jej podstawę; otóż tworzą
ją trzy owalne kręgi z kamieni narzutowych – zwężające się uskokowo ku górze. Na dwóch dolnych
kręgach podstawy utworzono pasy ziemne, które zostają ukwiecone na wiosnę sadzonkami kwiatów.
W ikonografii forma Matka Bożej Niepokalanej należy do najczęściej spotykanych w figurach przydrożnych i kapliczkach. Forma ta nawiązuje do ogłoszonego w 1854 roku przez Kościół dogmatu o
niepokalanym poczęciu NMP, która została nieskażona przez Boga powszechnością grzechu pierworodnego.

(J.N., luty 2017)

- 40 -

459. Krzyż w Radziechowicach II
Przy polnej drodze, od strony wschodniej Radziechowic II, został postawiony w roku 2006 metalowy
krzyż wysokości około 4 m. Krzyż został postawiony staraniem byłego ks. proboszcza Jana Cisowskiego z parafii św. Rozalii z Palermo. W jego postawieniu czynny udział wzięli członkowie OSP w
Radziechowicach. Jest to kolejny ich krzyż, gdyż już w roku 1951, w trudnych czasach komunizmu,
członkowie OSP w Radziechowicach II postawili w lesie swój pierwszy krzyż, pod którym na św. Floriana (4 maja) spotykają się na uroczystej Mszy św. Wracając jednak do krzyża z 2006 roku; jego zdjęcie uplasowało się w miesiącu lutym br. na drugim miejscu w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Odkrywaj i promuj Powiat Radomszczański”. I nie jest to wyłącznie moja zasługa, gdyż kiedy
czekałem na zachód słońca, przez przypadek nadleciał nad krzyż samolot – kreśląc od jego podstawy
jedno ramię trójkąta, który w sztuce chrześcijańskiej jest symbolem Trójcy Świętej. Tak więc często
przypadek zwiększa szanse szansę na wykonanie ciekawego zdjęcie. I za takie przypadki - Bogu niech
będą dzięki…

(J.N., maj 2017)
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460. Kapliczkowe nowinki z Pławna
W Pławnie, gm. Gidle, staraniem ks. proboszcza Grzegorza Greli - z parafii św. Stanisława BM –
powstał nowy obiekt małej architektury sakralnej. Jest to figura Matki Bożej z Lourdes postawiona przy
budynku plebani. Figura została postawiona na murowanej podstawie i zabezpieczona, poprzez przeszklenie i nakrycie czterospadowym daszkiem – przed opadami atmosferycznymi. Warto przypomnieć,
że staraniem ks. Grzegorza została przebudowana kapliczka na placu, nieopodal kościoła, z tablicą informującą o tym, że w tym miejscu stał kościół, który spłonął w roku 1810. Należy tylko do faktu tego
dodać, że był to drugi kościół drewniany w Pławnie w parafii erygowanej w roku 1613. Kościół ten
wybudował w 1729 r. Andrzej Morsztyn, właściciel ówczesnego miasta Pławna. Z pożaru kościoła - 11
czerwca 1810 roku – uratowano tylko zabytkowy tryptyk gotycki z XIII w., który można podziwiać we
współczesnym kościele parafialnym.

(J.N., maj 2017)
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461. Nowinki z Pociesznej Górki
Kalwaria Pocieszna Górka, w północnej części regionu radomszczańskiego kościoła - w gm. Rozprza
– wzbogaciła się o dwa nowe obiekty małej architektury. Pierwszym jest figura św. Michała Archanioła
osadzona na wysokiej kolumnie. Na jej podstawie umieszczony został napis: Św. Michale /broń nas.
Postać Świętego ukazana jest jako pogromcy smoka – symbolu Szatana, którego św. Michała przydeptuje nogą.
Natomiast drugi obiekt poświęcony jest upamiętnieniu wydarzeń z dnia 5 kwietnia 1943 roku, kiedy
to pod Pocieszną Górką doszło do starcia oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Stanisława
Karlińskiego „Burzę” - „ z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta”. Na kamiennym obelisku
umieszczona została tablica, na której znajduje się opis tego wydarzenia oraz wzmianka o tym, że
Obelisk ten postawiony został na pamiątkę cudownego wówczas ocalenia
oraz w podzięce Matce Bożej za Jej opiekę nad oddziałem
Jest też informacja o tym, że
Prezydent RP Lech Kaczyński za sługi w walkach o wolność Ojczyzny
uhonorował Stanisława Burzę Karlińskiego (1921-2015) – mianując go generałem brygady
Na tablicy umieszczone też zostało Godło Polski oraz Godło Polski Walczącej i napis:
BÓG-HONOR-OJCZYZNA
Odsłonięcie obelisku nastąpiło 6 kwietnia 2017.
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(J.N., maj 2017)
zob. też: http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Kalwaria.na.Pociesznej.Gorce.pdf
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462. Przebudowa krzyża w Gorzędowie
Często inicjatywy społeczne dotyczące przebudowy niszczejących obiektów małej architektury sakralnej wywodzą się od samych mieszkańców wiosek, którzy poprzez swoją mobilność i ofiarność biorą
sprawy w swoje ręce i ratują od degradacji bliskie ich sercu - kapliczki czy krzyże. Tak też się to stało
w Gorzędowie, gm. Kamieńsk, gdzie mieszkańcy trzech ulic złożyli się na przebudowę niszczejącego
postumentu starego krzyża. Nowy postument, wysokości ok. 2, 5 m zbudowany został z cegły klinkierowej; są to cztery segmenty uskokowo zwężające się ku górze, zwieńczone krzyżem kutym z żelaza.
W części środkowej postumentu umieszczona została tablica z napisem:
W KRZYŻU ZBAWIENIE / ODNOWIONY / STARANIEM MIESZKAŃCÓW
UL. A. MICKIEWICZA / A. KRAJOWEJ / M. KONOPNICKIEJ / POLNEJ
Natomiast na kapliczce z figurką Gorejącego Serca Jezusa – znajdująca się naprzeciw kościoła, założono na gzymsie jej korpusu nowy ochronny kołnierz z blachy. Jest to nieszablonowy przykład działań
społeczności lokalnej - do naśladownictwa.

(J.N., maj 2017)
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478. Kapliczkowe nowinki w Kotkowie
W regionie radomszczańskiego kościoła co i rusz napotykam na społeczne inicjatywy dotyczące odnowy niszczejących obiektów małej architektury sakralnej; jedną z nich zobaczyłem jadąc w listopadzie
ub. roku do Krzemieniewic w gminie Gorzkowice.
W pobliskiej miejscowości Kotków zobaczyłem nowy obiekt małej architektury sakralnej. Otóż
mieszkańcy tej miejscowości przebudowali niszczejący krzyż na kapliczkę słupową. Kapliczka została
zbudowana z cegły klinkierowej; w jej centralnej części wykonano przeszkloną wnękę, do której wstawiono figurkę MB z Lourdes. Poniżej wnęki przytwierdzono tablicę z napisem:
BOŻE / BŁOGOSŁAW / TEJ ZIEMI / 2009 r.

Niejako przy okazji chciałbym ponownie zaapelować do mieszkańców tych miejscowości, w których
odbudowano stare kapliczki lub pobudowano nowe, aby informowali naszą Redakcję o tych faktach.
Obiecuję dotrzeć do tych miejscowości i przybliżyć te społeczne działania naszym Czytelnikom.
(J.N., listopad 2017)
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479. Nowa kapliczka w Szczukocicach
Wieś Szczukocice położona jest na terenie parafii NSPJ w Gorzkowicach.
We wsi znajdowały się trzy obiekty małej architektury sakralnej: dwie kamienne kapliczki i jeden
krzyż metalowy na betonowej trapezowej podstawie - postawione w XX wieku
Otóż mieszkańcy tej miejscowości przebudowali w ostatnim czasie niszczejący krzyż na kapliczkę
słupową. Kapliczka została zbudowana z cegły klinkierowej; w jej centralnej części wykonano przeszkloną wnękę, do której wstawiono figurkę MB Niepokalanej, która zapewne była bliska ich sercom.
Korpus kapliczki nakryto dwuspadowym daszkiem z blachy falistej i zwieńczono odnowionym krzyżem metalowym. Teren wokół kapliczki utwardzono, a całość obiektu okolono betonowym płotkiem.
W laicyzującym się współczesnym świecie, nasz kraj należy do czołówki tych, które podtrzymują jego
tożsamość chrześcijańską, a takim inicjatywom na terenie naszego regionu kościelnego można tylko
przyklasnąć.

Stary krzyż i nowa kapliczka w Szczukocicach

(J.N., listopad 2017)
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480. Przebudowana kapliczka w Jankach
Janki położone są w powiecie pajęczańskim i podlegają pod parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w
Makowiskach, która przynależy do regionu radomszczańskiego kościoła.
Latem ub. roku, w drodze do Pajęczna, zobaczyłem w tej miejscowości ciekawą inicjatywę lokalnej
społeczności, Otóż, mieszkańcy wsi postanowili przebudować starą, niszczejąca kapliczkę, która będąc
położona przy drodze krajowej – jest wizytówką tej miejscowości. Jej korpus wzmocnili czerwoną cegłą
klinkierową i zabezpieczyli przed opadami atmosferycznymi – dwuspadowym daszkiem.

stara i nowa kapliczka w Jankach
(J.N., listopad 2017)
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481. Kapliczka w Koloni Kletnia
Wjeżdżając do Kolonii Kletnia, od strony Radomska, pozdrawia nas napis: „Szczęść Boże” – umieszczony na murowanej kapliczce . Natomiast przy wyjeździe z tej miejscowości drugi napis żegna nas po
chrześcijańsku: „Niech Cię Bóg prowadzi”.
Kapliczka została zbudowana w miejscu kapliczki z 1927 roku, która została uszkodzona na skutek
wypadku drogowego. Jest to obiekt małej architektury sakralnej zbudowany z żółtej cegły klinkierowej.
Na jego trzech segmentach, przedzielonych gzymsami, które uskokowo zwężają się ku górze, wykonano pięć przeszklonych wnęk. Na fasadzie frontowej kapliczki, od wschodu, umieszczono obraz MB
Częstochowskiej i św. Krzysztofa z Dzieciątkiem na ramionach.
W pozostałych wnękach umieszczone zostały m.in.: figurka Jezusa z Gorejącym Sercem i figurka MB
z Lourdes. Jadąc koło niej jesienią warto się przy niej zatrzymać (skręcając w boczną drogę). Jej otoczenie roślinne mieni się różnobarwną kolorystyką , a chwila zadumy i wytchnienia dobrze robi każdemu kierowcy….

(J.N., listopad 2017)
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482. Odnowiony kamienny krzyż w Woźnikach
W Woźnikach, gm. Lgota Wielka, znajduje się jeden z piękniejszych zabytkowych kamiennych
krzyży w naszym powiecie. Jest bogato ornamentowany i profilowany; opatrzony został datą: „1903”.
Krzyż wybudowany został staraniem ówczesnego lgodzkiego proboszcza, ks. Mariana Kochańskiego
i miejscowych gospodarzy. Współcześni mieszkańcy wsi także o nim pamiętają; w roku 2017 oczyścili
jego cały korpus oraz utwardzili jego otoczenie kamienną kostką. Krzyż został zabezpieczony ogrodzeniem składającym się z ozdobnego, kutego z żelaza, łańcucha przymocowanego do czterech kamiennych słupków.

Krzyż w Woźnikach przed odnowieniem i po
(J.N., listopad 2017)
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