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K a p l i c z k i
figury i krzyże
przydrożne
gminy Konstancin-Jeziorna

Adam Zyszczyk

Są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Z
równym wdziękiem zdobią łany złocistego zboża oraz ściany
wielkomiejskiej kamienicy czynszowej. Spotykane zarówno
w szczerym polu, małej wsi, jak i w centrum stolicy Polski.
Krzyże, kapliczki i figury przydrożne jak pięknie określił je
Tadeusz Seweryn „są to rozsiane w krajobrazie polskim
modlitwy ludu rzezane w drzewie lub kute w kamieniu:
materializacja uniesienia serc pobożnych”.
Skąd przywędrował do nas zwyczaj stawiania tych
cudacznych obiektów? Do dzisiaj nie wiadomo. Jedna z
hipotez mówi, że to echa dawnych pogańskich zwyczajów:
czczenia słupów kultowych, świętych dębów oraz innych form
oddawania hołdu słowiańskim bogom oraz zmarłym. Może
coś w tym jest, może wraz z przyjęciem przez nasz kraj
chrześcijaństwa, zmieniliśmy tylko obiekt kultu, jego formę
zaś pozostawiając bez większych zmian. W końcu także w
starożytnej Grecji występowały podobne budowle poświęcone
tamtejszym bogom.
Inna hipoteza, o której wspomina Tadeusz Seweryn celuje
bardziej w chrześcijański rodowód. Otóż nazwa łacińska
'capella' pochodzi od słowa 'cappa', czyli płaszcz. Chodzi tu
prawdopodobnie o płaszcz św. Marcina, zakładany przez
królów francuskich w ramach ochrony, gdy wyruszali na
wojenne wyprawy. Celę w której przechowywano owy płaszcz
zwano kaplicą, na wzór której budowano później małe
'świątynki'. Te kolejno przekształcano w kościoły.
Bez względu na prawdziwy rodowód, kapliczki i krzyże w
pamięci ludu polskiego są tu 'od zawsze'. Wtopiły się w
krajobraz oraz nadały mu swoiście rodzimy charakter. Dziś nie
sposób wyobrazić sobie polskiej wsi, ale i polskiego
miasteczka, bez tych aktów wiary naszego społeczeństwa. I co
najważniejsze tradycja budowania kapliczek jest u nas nadal
żywa!
Pod względem intencjonalnym Tadeusz Seweryn
wyróżnia 1) Krzyże cmentarne, 2) krzyże wzniesione w celu
wspomożenia dusz niewinnie zabitego, 3) krzyże pokutne oraz
4) krzyże dziękczynne. Kapliczki i krzyże stawiane były
najczęściej na rozstajach dróg, bo jak się mawiało w miejscach
tych „diabeł ogonem zamiata”. Stawiano je także w siedliskach
złych demonów (wieszano np. na wierzbach uważanych za
czarcie domostwa), u wejścia do wsi lub miasta, na granicach
poszczególnych parafii, w miejscu samobójstwa, mordu,
znalezienia dziecka nieochrzczonego lub czaszki ludzkiej, w
miejscu spalenia czarownika, objawienia się Matki Boskiej lub
świętego, koło studzien lub źródeł, których wodę uważano za
cudowną (np. źródełko świętego Antoniego w Górze
Kalwarii), a wreszcie na mogiłach ludzi pochowanych w polu
lub w lesie. Z czasem miejsca te obrastały legendą.

1. Mirków. Metalowy krzyż z 1856 r.

2.Obory. Drewniany krzyż na topoli upamiętniający wypadek

Na terenie naszej gminy najstarsze kapliczki mają
rodowód wiejski bo i takie były to tereny. Figury i krzyże
chroniły poszczególne domostwa oraz nawoływały o łaski dla
całej wsi. Z czasem, w ramach powstawania letniska, wraz z
pięknymi willami w ogrodach wyrastały także Matki Boskie
Niepokalane.
Najliczniej w naszej gminie występują krzyże. Jednym z
najstarszych (1856)jest ten ustawiony na niewielkim kopcu
między stawem a oczyszczalnią w Mirkowie (zdj.1). Tak go
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3.Cieciszew. Drewniany krzyż i kamień upamiętniający
powstańców styczniowych

opisał w 1983 r. w swoich wspomnieniach Zdzisław
Kaliciński: „Figura był to krzyż na kwadratowej tumbie
metalowej postawiony jak fama głosi dla uczczenia pamięci
powstańców 1831 roku, którzy niedaleko tego miejsca padli w
walce. Ale na żelaznej płycie widnieje napis '…na chwałę Panu
Bogu… ufundowali tę figurę pracownicy fabryki w 1853 roku'.
Stała ona na niewielkim kopcu, otoczona z czterech stron
żelaznymi pachołkami, na których wsparta była żelazna
poręcz. Wewnątrz tego ogrodzenia rosły cztery kasztany,
których korony tworzyły naturalną kopułę zieleni nad figurą.”
Krzyż w niezmienionej formie stoi do dnia dzisiejszego. Nie
ma już jednak żelaznych pachołków, a kopułę tworzą tylko
dwa kasztanowce. Obiekt ten stopniowo pożerany przez rdzę
prosi się o renowację. Inna legenda dotycząca tego krzyża - o
której wspomina jeden z forumowiczów strony
www.konstancin.com - mówi o paniczu, który pędząc bryczką
do ukochanej miał mieć w tym miejscu śmiertelny wypadek.
Podobno do dnia dzisiejszego w nocy pojawiają się tam dwa
białe konie z rozwianymi grzywami. Jeszcze inna wersja mówi
o widywanym w tym miejscu psie zerwanym z łańcucha...
Krzyży upamiętniających wypadki jest u nas znacznie
więcej. Jadąc drogą z Obór na Gassy natkniemy się w
rezerwacie Łyczyńska Olszyna na krzyż przybity to starej
topoli (zdj. 2). Widnieje na nim napis „Kostkowi koledzy”.
Upamiętnia on tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce 30
III 1985. Otóż nocą grupa mężczyzn wracających z zabawy w
Gassach śmiertelnie potrąciła idącego na służbę do pobliskiej
jednostki żołnierza. Owi koledzy żołnierze z oddziału,
powiesili w miejscu tragedii krzyż.
Podobne (choć bezimienne) dwa krzyże wiszą także na
wierzbie przy niebezpiecznym zakręcie Rozjazdu Oborskiego.
Ponad 10 lat temu dwoje mieszkańców naszej gminy zginęło w
tym miejscu podczas jazdy ze zbyt dużą prędkością. Takich
krzyży przy tutejszych drogach jest niestety z roku na rok coraz
więcej.
Wróćmy jednak do krzyży powstańczych. Przy wjeździe
do wsi Cieciszew stoi krzyż oraz kamień upamiętniające
bohaterów powstania styczniowego(zdj.3). Podobno okoliczni
mieszkańcy pomagający rannym powstańcom zostali złapani
przez władzę i powieszeni wraz z powstańcami na drzewach
wzdłuż drogi z Obór do Cieciszewa. Napis w kamieniu został
wykuty w setną rocznicę w 1963 roku, natomiast nowy krzyż
został postawiony i poświęcony w 2006 (choć ludzie mówią że
stał on w tym miejscu także przed wojną). Niestety, niebawem
konieczna będzie kolejna wymiana, bo jego drewno
'zasmakował' sobie groźny grzyb słupowy.
Ciekawą historię ma też niepozorny krzyż zbity z desek,
ustawiony przy sprzedanym niedawno domostwie w Kierszku
(zdj.4). Otóż jak dowiedziałem się od pani Alicji Sobkow,
wzdłuż znajdującej się obok posesji pochowani byli przez dwa
lata AK-owcy, którzy zginęli od kul przy próbie przedostania
się z miejsca pobrania broni do Lasu Kabackiego. Ciała ich
zostały przeniesione, gdy powstały powstańcze mogiły w
Powsinie. Jednym z zabitych AK-owców był brat ojca pani
Alicji Roman Sobkow (Sokół), postrzelony a następnie dobity
przez Niemców strzałem w głowę. W miejscu tym rodzina pani
Alicji postawiła brzozowy krzyż i kamień, z czasem też zaczęli
dbać o to miejsce uczniowie szkoły w Chylicach oraz harcerze.
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4. Kierszek. Drewniany krzyż nawiązujący do upamiętniającego
poległych AK-owców krzyża rozebranego w latach 70-tych

5. Jeziorna. Metalowy krzyż z 1983 upamiętniający II pielgrzymkę
JPII do ojczyzny (stoi w miejscu starszego, XIX-wiecznego)

6. Jeziorna. Stary drewniany krzyż przy którym zatrzymywały się
pielgrzymki

W latach 70-tych wprowadziła się tu rodzina o partyjnych
poglądach i zadecydowała o usunięciu krzyża
upamiętniającego AK-owców. Krzyż i pomnik zniszczyli a
miejsce zaorali. W incydencie tym uczestniczył także jako
16letni chłopiec sąsiad pani Alicji. Jakiś czas temu postawił on
przed swoim domem 17 krzyży, z których pozostał już tylko
jeden, wspomniany przeze mnie na początku tej historii.
Krzyżem postawionym w celu upamiętnienia
historycznego wydarzenia jest także krzyż w Jeziornie, stojący
nieopodal postoju taksówek (zdj.5). Otóż jak głosi napis,
rolnicy z Jeziorny wznieśli go w roku drugiej pielgrzymki Jana
Pawła II do ojczyzny (1983). Jednak nie jest to pierwszy krzyż
w tym miejscu. Podobno zastąpił on znacznie starszy,
drewniany krzyż z XIX wieku. A jak mógł wyglądać ten jego
poprzednik? Może był podobnie prosto ciosany jak ten u
zbiegu ulic Piaseczyńskiej i Skolimowskiej (zdj.6)? Tu do dnia
dzisiejszego mimo znacznej przebudowy węzła
komunikacyjnego stoi stary krzyż, przy którym dawniej
przystawali pielgrzymi zmierzający do Częstochowy.
Nierozwiązana jest do dziś zagadka krzyża stojącego na
skraju lasku przy ulicy Sobieskiego na osiedlu Grapa. W tej
okolicy w czasie II wojny światowej zastrzelone zostało przez
Niemca na oczach swej matki żydowskie dziecko. Jednak
wspomniany krzyż nie upamiętnia raczej tego wydarzenia.
Takich mordów żydowskich mieszkańców Jeziorny było
znacznie więcej i miejsca te, choć znane starszym
mieszkańcom, nie zostały w żaden sposób oznaczone. Zresztą i
sam krzyż nie wygląda na tak stary. Być może powstał on w
latach 70-tych, gdy w miejscu dawnego parku powstawało
osiedle bloków, i ich nowi, wierzący mieszkańcy chcieli
zaznaczyć w ten sposób swą przynależność do zwalczanego
przez państwo kościoła. Oryginalny krzyż z tego miejsca stoi
obecnie obok plebani parafii Wniebowzięcia NMP przy ul..
Batorego(zdj.7). Ustąpił on miejsca nowemu, żeliwnemu
krzyżowi postawionemu w roku misyjnym 1997.
Ważnym rokiem w historii kościoła, który upamiętniano
m.in. stawiając krzyże, był rok 1933, który to Pius XI ogłosił
jubileuszowym rokiem odkupienia z racji 1900-lecia śmierci
Jezusa. W naszej gminie postawiono w tym czasie m.in. dwa
krzyże. Pierwszy został ustawiony na kopcu przy kościele św.
Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie (zdj.8). Nie zachowała
się na nim niestety żadna tabliczka. Drugi krzyż
upamiętniający ten jubileuszowy rok wzniesiono nieopodal
kościoła Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, o czym
świadczy napis na nowym krzyżu „Krzyż ustawiony w 2002
roku na pamiątkę Misji Św. w miejsce krzyża z 1933”.
Krzyże stawiano w naszej gminie głównie przy
skrzyżowaniach dróg, wjazdach do wsi (np. wsie Wierzbno i
Czarnów), a także przy domostwach w celu ochrony i
błogosławieństwa tych miejsc. W ciągu ponad 100 lat istnienia
Konstancina, i znacznie dłuższej historii jeśli chodzi o starsze
okoliczne wsie, wiele krzyży nieodwracalnie znikało a prawie
wszystkie stare zostały zastąpione nowymi, z trwalszego
materiału. Dominujące niegdyś krzyże drewniane zastąpiły
krzyże wykonane z betonu (zdj.9), kamienia oraz metalu. Choć
czynione są również próby rekonstrukcji z drewna, o czym
może świadczyć fakt takowej dokonanej kilka lat temu w
Słomczynie u zbiegu ulic Łyczyńskiej i Baczyńskiego.
Odtworzono tam stary drewniany krzyż, z
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7. Konstancin. Stary krzyż z osiedla Grapa przeniesiony pod
plebanię kościoła przy ul..Batorego

8. Mirków. Krzyż upamiętniający jubileuszowy rok 1933

9. Ciszyca. Betonowy krzyż z 1954r.

charakterystycznymi łukami pomiędzy ramionami oraz
kulistymi zakończeniami ich końców (zdj.10). Krzyż o niemal
identycznym kształcie (choć znacznie starszy) stoi także przy
skrzyżowaniu w okolicach wjazdu do wsi Borowina.
Osobną grupę stanowią krzyże cmentarne. Wznoszono je
najczęściej na środku cmentarnego placu w taki sposób, by
były widoczne już od bramy. Z zasługujących na szczególną
uwagę wspomnę tu o krzyżu z cmentarza w Słomczynie oraz
cmentarza w Kępie Okrzewskiej. Krzyż słomczyński
najstarszy na tutejszych nekropoliach - ustawiony jest na
ceglanym postumencie i widnieje na nim napis „Miejscowi
parafianie postawili tę figurę na podziękowanie Panu Bogu za
ukończenie ogrodzenia cmentarza grzebalnego 1913 r.”
Zarówno postument jak i owe ogrodzenie wykonane są z
czerwonej cegły pochodzącej z pobliskiej cegielni.
Mieszkańcy odwiedzający groby swych bliskich, zamiast
wyrzucać na śmietnik, zostawiają na tym ceglanym
postumencie zniszczone figurki Jezusa Ukrzyżowanego
pochodzące ze starych rozpadających się grobów (zdj.11).
Wspominając o krzyżu cmentarnym w Kępie Okrzewskiej
należy wpierw przybliżyć historię samego cmentarza. Otóż jak
podaje portal www.dziedzictwo.ekai.pl w XIX wieku na tym
terenie powstała osada kolonistów z Nadrenii-Westfalii i
Szwabii, zwanych Olędrami. Osadników niemieckich było na
u nas znacznie więcej (m.in. zamieszkiwali Jeziornę i Stare
Wierzbno), jednak najliczniejszą grupę która posiadała własny
cmentarz ewangelicki, szkołą i dom modlitwy stanowili ci z
Kępy Okrzewskiej. Po II wojnie światowej niemal wszyscy
koloniści wyjechali do Niemiec, a z opuszczonego,
zarośniętego cmentarza stopniowo znikały nagrobki. W latach
90-tych teren cmentarza uprzątnięto, a w roku 2000 parafianie
z Powsina wznieśli tam swym ewangelickim braciom duży
drewniany krzyż (zdj.12).
Parafianie z Powsina będący zarazem mieszkańcami
tutejszej Bielawy wznieśli również w 1998 r. w 600 lecie
parafii w Powsinie duży krzyż z drewna i metalu przy ul.
Warszawskiej niedaleko szkoły amerykańskiej.
W czasie swoich licznych wędrówek nie napotkałem na
terenie naszej gminy na żaden krzyż choleryczny, a warto o
nim wspomnieć. Jest to charakterystyczny krzyż o dwóch
poziomych poprzeczkach, stawiany w Polsce na oznaczenie
zarazy. Czyżby szczęśliwie zaraza nie zawitała na te tereny? A
może stał tu takowy, tylko przy wymianie na nowy, z
trwalszego materiału, zatracił swą charakterystyczną drugą
belkę…
Prócz samych krzyży najliczniej występujące w naszej
gminie są kapliczki z wizerunkami Matki Boskiej. A i samych
wizerunków Maryi jest kilka rodzajów! Matka Boża z
Dzieciątkiem, Matka Boża Niepokalana, Matka Boża
Miłosierna… przyjrzyjmy się im po kolei.
Najliczniejszą grupę stawianych tu Matek Boskich
stanowią Matki Boskie Niepokalane. Wznoszono je zarówno
we wnękach domostw, jak i na osobnych postumentach w
przydomowych ogródkach, oraz w specjalnych domkachkapliczkach.
Wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej(zdj.13)
przedstawia ją jako młodą kobietę o łagodnym spojrzeniu. Jej
ręce wyciągnięte są w geście błogosławieństwa, a stopy
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10. Słomczyn. Odtworzony charakterystyczny drewniany krzyż

11. Słomczyn. Uszkodzone figurki Jezusa ukrzyżowanego
ustawione na cmentarnym krzyżu z 1913

12. Kępa Okrzewska. Krzyż cmentarny na starym cmentarzu
ewangelickim

opierają się o kulę ziemską oplecioną przez węża, którego
głowę Matka Boska miażdży. Kolor szat w jakie Maryja jest
ubrana to biała suknia i błękitny płaszcz. Dodatkowo głowę
zdobić może korona lub aureola z gwiazd. Taki typ
przedstawiania Maryi utrwalił się w 1854 r. wraz z ustaleniem
przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Najciekawszą figurą Matki Boskiej Niepokalanej jest ta,
stojąca w ogrodzie przy ruinach willi Jezioranka (ul.
Kraszewskiego). A w zasadzie stojąca do niedawna… Ale od
początku. Figura wraz z tarasem (zdj.14) na którym ją
ustawiono otoczonym dodatkowo barierką, powstała
prawdopodobnie w 1914 gdy zbudowano willę, bądź niewiele
lat później. Po wojnie, wraz ze zmianami własnościowymi
jakie przeszły konstancińskie posesje, zmienił się wygląd
samego ogrodu w którym ustawiona była figura. Kort do tenisa
zmieniono na boisko, piękny ogród stopniowo zarastał, a z
ceglanego tarasiku zaczął odpadać tynk. Jednak odkąd
pamiętam, zawsze paliły się tam jakieś znicze, i nawet gdy z
willi wykwaterowano ostatnich mieszkańców figura ciągle
przystrajana była kwiatami. Wiąże się z nią bowiem ciekawa
historia. Otóż jak słyszałem od okolicznych mieszkańców,
figurę otoczyła opieką pewna kobieta. Mąż jej bardzo ciężko
zachorował, i lekarze nie dawali mu większych szans na
przeżycie. Zrozpaczona małżonka codziennie modliła się przy
tej kapliczce o zdrowie dla niego, co ostatecznie zakończyło
się sukcesem. Mąż niespodziewanie wyzdrowiał. Od tamtej
pory pod figurą kobieta ustawiła krzesełko i przystrajała
kapliczkę kwiatami i zniczami. Kilka lat temu figura została
odmalowana. W tym roku już tej kobiety nie widywano, a samą
rzeźbę Matki Boskiej spotkał nieszczęśliwy wypadek
prawdopodobnie podczas czerwcowej nawałnicy figura
upadła i roztrzaskała się. Sprawą ratowania kapliczki zajęły się
Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo
Powiatowe, przedstawiciele spółki będącej właścicielami
posesji, na której stała figura oraz ksiądz Proboszcz z
pobliskiej parafii. Ostatecznie ustalono że figura po
odrestaurowaniu postawiona będzie na terenie kościoła pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP przy ul. Batorego.
Podobną akcję ratowania figury Matki Boskiej
Niepokalanej wykonanej z piaskowca przeprowadził
proboszcz parafii w Skolimowie. Kapliczka stała w Jeziornie
przy mocno zaniedbanym budynku na ul. Oborskiej. Kilka lat
temu budynek zburzono, a w jego miejscu pobudowano
komisariat policji. Sama figura trafiła przed plebanię kościoła
w Skolimowie.
Walkę o figurę Matki Boskiej Niepokalanej musieli również
stoczyć mieszkańcy wsi Opacz. Stojącą przy szkole starą
kapliczkę (zdj.15), na której widnieje napis „15 VIII 1937r.
stawia tę pamiątkę gromada Opacz Bogu na chwałę i ludziom
na pożytek” zamierzono zastąpić nowym krzyżem, jednak
część mieszkańców nie wyraziła na to zgody. Na drodze
kompromisu kapliczka została na swoim miejscu, a nieopodal
postawiono nowy granitowy krzyż na którym umieszczono
tekst „Krzyżu Święty wspieraj nas W darze mieszkańcy wsi
Opacz oraz członkowie wspólnoty gruntowej 2008 r.”.
Figury Matki Boskiej najczęściej wznoszono w
miesiącach maryjnych a więc w maju oraz w sierpniu.W maju
1939 r. postawiono m.in. odnowioną niedawno kapliczkę
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13. Habdzin. Figurka w kapliczce z 1957r. przedstawiająca
wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

14. Konstancin. Stara ogrodowa kapliczka z wizerunkiem MBN

15. Opacz. Kapliczka z 1937 r.

w Oborach. 1 V 1957 w Hadzinie tutejsza społeczność
wzniosła kapliczkę dla swojej wsi. 8 maja 1953 stanęła
kapliczka w Kępie Okrzewskiej…
Z ciekawszych kapliczek przydrożnych zawierających
wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przytoczę tu
jeszcze trzy. Pierwsza stoi na drodze między wsiami Dębówka
i Podłęcze. Betonowa figura umieszczona jest na wysokim
postumencie przypominającym konstrukcję wykonaną z
pustaków (zdj.16). Została wzniesiona w 1951 przez
fundatorów Stanisława i Zofii Kurków i zawiera prośbę
„Królowo korony polskiej módl się za nami”. Stosunkowo
niedaleko leży druga ciekawa (i chyba najstarsza w tych
okolicach) kapliczka zbudowana w 1894 między wsiami
Cieciszew i Słomczyn, obok skrzyżowania na pobliski
cmentarz. Figurę ustawiono między dwiema kolumnami na
wysokim ceglanym postumencie, całość zaś przykrywa daszek
z wyjątkowej urody potężnym, kamiennym krzyżem. Choć w
proporcjach wszystko wygląda dość karykaturalnie, wraz z
kutym ogrodzeniem oraz kwitnącymi bzami w tle nie można
jej odmówić uroku. Na postumencie wykuty jest taki oto napis:
„Pamiątka z własnego funduszu po zmarłym w roku 1893 1
stycz. Janie synie Wojciecha Magdziarza gospodarza wsi
Ciejciszewa / Magdalena małżonka i matka zmarłych z dwoma
synami Michałem i Antonim Magdziarzami tę pamiątkę
wystawili d. 31 lipca 1894” (zdj.17).
Trzecia interesująca mnie figura znajduje się w Jeziornie
nieopodal Rozjazdu Oborskiego przy ulicy Piaseczyńskiej.
Jest to biała kolumienka z dwuspadowym daszkiem, w której
wnęce chronionej drzwiczkami mieści się wizerunek Matki
Boskiej Niepokalanej (zdj.18). Na szczycie daszka
umieszczony jest interesujący, stary kuty krzyż. Na
przymocowanej do kapliczki żeliwnej tabliczce widnieje napis
„Fundator figury Piotr Lichmira i żona jego Agnieszka proszą
o Ojczenasz i Zdrowaś Marya
1903”. Kapliczka ta
prawdopodobnie wyznaczała granicę między wsiami Jeziorna
Królewska i Skolimów (oddzielała parafię powsińską od
piaseczyńskiej). Jeszcze niedawno teren ten był zaniedbany a
zasadzone w tle bzy tak się rozrosły, że niemal zasłoniły całą
kapliczkę. Obecnie krzewy wycięto a dookoła budyneczku
postawiono drewniany płotek.
Prócz kapliczek przydrożnych figury Matki Boskiej
Niepokalanej o czym już wcześniej wspominałem - stawiane
były równie często w narożnikach ogrodów konstancińskich
willi. Rzeźbę taką stawiano bądź to na postumencie pod gołym
niebem, bądź też budowano dla niej specjalne „domki” lub
kamienne groty. Największą kamienną grotę posiada Matka
Boska z ogrodu u zbiegu ulic Kościelnej i Szpitalnej. Wpisana
jest ona do rejestru zabytków. Znacznie mniejsza grota wznosi
się przy willi na rogu Oborskiej i Środkowej. Poprzedni
właściciele sprzedając posesję zastrzegli by kapliczka
pozostała w tym miejscu, a nowi nabywcy uszanowali ich
prośbę. Ciekawą konstrukcję zadaszającą posiada figura
stojąca w ogrodzie przy skrzyżowaniu Słowiczej i Długiej w
Chylicach. Jest to duży, płaski betonowy daszek wsparty na
ośmiu kolumnach (zdj. 19). Całość otoczona bujną zielenią
przykuwa uwagę pacjentów i odwiedzających ich gości
przyjeżdżających do pobliskiej TABITY oraz oddziału
dziecięcego STOCER. Mała figurka stoi również w ceglanej
konstrukcji-latarni postawionej w ogrodzie na rogu ul.
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16. Dębówka. Ciekawa figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1951r.

17. Słomczyn/Cieciszew. Jedna z najstarszych kapliczek
zbudowana w 1894 r.

18. Jeziorna. Kapliczka z 1903r.

Deotymy i Zielnej (zdj. 20). Mniej spostrzegawczym
spacerowiczom, ze względu na dziwny kształt, może kojarzyć
się z ogrodowym grillem.
Starą, ledwie dostrzegalną przydomową kapliczką
zawierającą figurkę Matki Boskiej Niepokalanej jest
pochodząca prawdopodobnie z XIX wieku „latarnia” w
Klarysewie u zbiegu ulic Borowej i Warszawskiej. Obecnie
przysłania ją ogrodzenie z rozwieszonymi na nim banerami
reklamowymi.
Inną ciekawą przydomową „latarnią” jest ceglana
kapliczka na Argentynie stojąca przy dużym budynku u zbiegu
ulic Elektrycznej i Niskiej (zdj.21). Wnęka w której znajduje
się figurka zamknięta jest dookoła czterema okienkami o
gotyckich łukach, a daszek zwieńcza kuty żeliwny krzyż. Na
tabliczce widnieje napis Bogu na chwałę / pod Twoją obronę
uciekamy się / 1917-1987.
Wspomnę jeszcze o jednej przydomowej figurce Matki
Boskiej Niepokalanej, z którą pośrednio wiąże się pewna
zabawna historia. Stała ona jeszcze w latach 90-tych w
ogrodzie willi Maryla przy ul. Sienkiewicza (posesja
sąsiadująca z domem Stefana Żerosmkiego). Jak wspomina ją
w książce „Opowiadania konstancińskie” Katarzyna
Witwicka, ustawiona była na postumencie „w zakątku ogrodu
w jaśminowym kąciku, pod płaczącą brzozą i klombikiem u
stóp”. Niestety, pozostał po niej jedynie zielony postument i
rosnący obok wonny jaśmin po samej figurce ślad zaginął. Ale
wróćmy do historii opisanej przez Katarzynę Witwicką. Otóż
wszystko zaczęło się w latach 20tych od pewnego
sierpniowego odpustu w pobliskim kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny… „Chodziłam z
ciotką Matyldą od kramu do kramu, z oczami wlepionymi jakby
jednocześnie we wszystko, by móc porównać i na coś się
zdecydować. Sprawa wyglądała poważnie: raz wydanych
pieniędzy nie można było wycofać […] Tego roku, jak zwykle,
przewędrowaliśmy parę razy tam i z powrotem. W zabawkach
kupiłam sobie korkowiec […] i wtedy nagle trafiłam wzrokiem
na coś, co nieoczekiwanie od razu stało się moim najgorętszym
marzeniem. Stała, wyższa przez to nad wszystkie inne, płasko
leżące Matki Boskie, jakby zagubiona i smutnie samotna.
Fajansowa figurka Matki Boskiej Niepokalanej. Jakby
miniaturka tej, w zakątku willi Maryla […] Figurka, nawet po
zapłaceniu za nią, podobała mi się tak samo. Ciotka Matylda
powiedziała, że postawi się ją na nocnej szafce przy moim
łóżku, a przy najbliższej okazji poprosi księdza o poświęcenie.
Można by ją bez trudu zanieść do kościoła […] ale ponieważ
nie było pewności, czy ogrodowa Matka Boska jest poświęcona
projektowano zrobić uroczystość: zaprosić księdza i przy
okazji poświęcenia małej figurki poświęcić dużą. Byłyśmy z
Hanią bardzo tym projektem przejęte, lecz do
urzeczywistnienia go nie doszło. Któregoś dnia strąciłam
niechcący figurkę na podłogę. Stłukła się podstawa i Matka
Boska zrobiła się do niczego: nie mogła stać […] Lubiłam
chodzić do Lasku-Na-Przeciwko Kościoła. To także była nie
zabudowana, wciąż jeszcze niczyja parcela, porośnięta
sosnami […] Otóż właśnie do tego lasku ze względu na jego
prawie sąsiedztwo z kościołem poradziła ciotka Matylda
wynieść nadtłuczoną figurkę Matki Boskiej. Tam, pośrodku
„plaży”, czyli placka żółtego piasku, usypałyśmy wzgórek, na
szczyt jego zatykając figurkę. Twarzą ku kościołowi. Jakże ją
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19. Chylice. Kapliczka ogrodowa z wizerunkiem Matki Boskiej
Niepokalanej

20. Chylice. Ciekawa kapliczka z ogrodu przy ul. Deotymy

21. Jeziorna. Przydomowa murowana kapliczka z 1917 r.

nazwiecie? - zapytała ciotka Matylda […] Nie chciałybyście
dać jej jeszcze jakiejś dodatkowej nazwy? Matki Boskie bywają
przecież najrozmaitsze: Gromiczna, Siewna, Zielna, taka,
owaka… Hania, nieoczekiwanie, zdecydowała piorunem: - w
takim razie ta będzie Owaka! […] Stanęło na tym że nasza
Matka Boska będzie Leśna […] Nazajutrz padał deszcz, a ponazajutrz w lesie było podobno wilgotno, tak że dopiero na
czwarty dzień poszłyśmy do figurki […] - Cud! Cud polegał na
tym, że ktoś się naszą figurką zaopiekował. Tym nieznanym i
nigdy przez nas nie poznanym ktosiem musiały być dzieci tak
przynajmniej osądziłyśmy. Kopczyk z piasku powiększono i
żeby się nie osypywał, cały starannie obłożono mchem i
kamyczkami. Wokoło leżały bukieciki leśnych i przydrożnych
kwiatów, co prawda już zwiędłe, aa wszystko razem otoczono
jakby wieńcem długim pędem dzikiego wina o ładnie już
koloryzujących się liściach […] Do ozdób wokoło figurki
dodałyśmy parę szyszek, trochę świeżych gałązek i trzeba już
było wracać […] Po paru dniach znowu poszłyśmy odwiedzić
Matkę Boską Leśną. Byłyśmy takie ciekawe, co tam nowego się
zdarzyło…[…] Za naszej pamięci nikt nie jeździł przez las…
prócz owego razu… […] mimo że droga wypadała poprzez
kawałek piachu, gdzie ustawiona była Matka Boska, ominęły
figurkę zarówno kopyta końskie, jak i koła wozu. Zgnieciona
na drobne kawałki wciśnięte w piach była dopiero ciężarem
ogromnego męskiego buciska. Ten ślad jak żywy leżał właśnie
na potłuczonych, płasko uklepanych skorupkach. Znowu
stałyśmy oszołomione tym razem ze zgrozy”.
Kolejnym wizerunkiem Matki Boskiej dość często
spotykanym w kapliczkach naszej gminy jest Matka Boska
Różańcowa. Wizerunek przedstawia Matkę Boską z rękoma
złożonymi do modlitwy, oplecionymi różańcem.
Odzwierciedla on obraz Matki Bożej z objawień w Lourdes,
we Francji. Jak podaje portal www.krucjataniepokalanej.pl
„szczególny kult otacza kapliczki i figury Matki Bożej
Różańcowej w październiku, kiedy odmawiana jest przy nich
modlitwa”. Jedną z najstarszych kapliczek zawierających
figurkę Matki Boskiej Różańcowej jest ponad stuletnia
budowla przypominająca domek-latarnię na skrzyżowaniu
ulic Skolimowskiej i Warszawskiej (zdj.22). Napis na żeliwnej
tabliczce głosi „Na chwałę bożą fundatorzy małżonków T. i Z.
Hebisz i J. Piwniczki. 1901 r.”. Ustawiono ją podobno po
wypadku do jakiego doszło tu na początku XX wieku.
Szczegółów niestety nie znam. Inną kapliczką, z którą jak
słyszałem związany jest śmiertelny wypadek, jest figura Matki
Boskiej Różańcowej postawiona 15 maja 1950 w Parceli
nieopodal Obór (zdj.23). Jak każe tradycja stoi na rozstaju dróg
a zarazem przy wjeździe do wsi. Ufundowana została podobno
przez pogrążonego w żałobie ojca po zmarłym w wypadku
dziecku. Ciekawa architektonicznie, dość stara kapliczka z
wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej stoi również u zbiegu
ulic Pułaskiego i Kołobrzeskiej. Jest to neogotycka wieżyczka
z domkiem umieszczonym na szczycie, w którym ustawiono
figurkę (zdj.24). Pochodzi prawdopodobnie z lat 30-tych XX
wieku. Być może stanowiła słup graniczny sąsiednich wsi.
Również w latach 30-tych zbudowano ceglaną kapliczkę we
wsi Piaski (zdj.25). Matka Boska Różańcowa tym razem
osłonięta jest szklaną konstrukcją umieszczoną na cokole z
czerwonej cegły. Na tabliczce widnieje napis „Pod Twoją
obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko 1931 r”.
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22. Jeziorna. Kapliczka z 1901r. upamiętniająca prawdopodobnie
wypadek

23. Łyczyn-Parcela. Odnowiona kapliczka z 1950r.

24. Skolimów-Wieś. Ciekawa kapliczka z lat 30-tych XX wieku

Szczyt kapliczki jak i ogrodzenie zdobią krzyże z których
dolnych belek wystają dodatkowo dwa ramiona (przypomina
to w uproszczeniu księżyc lub kotwicę). Młodszą figurkę
Matki Boskiej Różańcowej bo postawioną w latach 50-tych
posiada kapliczka ufundowana przez pewną rodzinę w
Obórkach. Jak widać wizerunek ten jest (zaraz po Matce Bożej
Niepokalanej) równie popularny na terenie całej naszej gminy.
Podobny kształt do Matki Boskiej Różańcowej posiada
wizerunek Matki Boskiej Fatimskiej. Maryja, również z
dłońmi złożonymi do modlitwy, tym razem ubrana jest
całkowicie na biało. Dodatkowo stąpa po obłoku a jej głowę
bardzo często zdobi złota korona. Wizerunek ten wiąże się z
objawieniami, których miało doznać troje portugalskich
dzieci-pasterzy w Fatimie w 1917 r. Jednak na terenie naszej
gminy próżno szukać starszych kapliczek zawierających ten
typ figury. Matka Boska Fatimska pojawia się dopiero w
kapliczkach postawionych w ostatnim 20-leciu. Jedna z nich
jest ufundowana przez rodzinę Odolińskich z Ciszycy. Napis
głosi „Votum wdzięczności Matce Najświętszej na Chwałę
ludziom ku wspomożeniu w roku jubileuszowym 2000
wznoszą tę pamiątkę M. i H. Odolińscy Ciszyca 4.06.2000”.
Druga, również zbudowana w końcu lat 90-tych, stoi przy Alei
Wojska Polskiego, naprzeciwko stawu w Mirkowie (zdj. 26).
Jest to niewysoka kolumna zwieńczona plastykowym
„abażurem” pod którym umieszczono figurę Maryi.
Fundatorami byli rodzice znalezionej w tym miejscu
półprzytomnej nastolatki. Podobno odurzona narkotykami
została wypchnięta z samochodu do pobliskiego rowu, i gdyby
przechodzące rano kobiety nie usłyszały jej wołania o pomoc,
finał tej historii mógłby być bardziej tragiczny.
Kolejnym wizerunkiem Matki Boskiej jaki pojawia się w
tutejszych kapliczkach jest Matka Boża z Dzieciątkiem.
Wizerunek Maryi trzymającej małego Jezusa na ręku
występuje w rozlicznych odmianach. Matka Boska
przedstawiana jest w postaci stojącej, a Dzieciątko pokazuje
gest błogosławieństwa. Taką figurę zawiera kapliczka między
Habdzinem a Opaczą (zdj. 27). Napis głosi „W 2-gim roku 1958 Wielkiej Nowenny Królowej Polski / Matce Naszej
Częstochowskiej / oddają w opiekę Ojczyznę i swe rodziny
fundatorzy małżonkowie Jan i Maria oraz s. Jan i c. Janina
Ambroziakowie”. Po obu stronach postumentu stoją
dodatkowo dwie kolumny, a całość otacza niski drewniany
płotek. W innym wizerunku mały Jezus obejmuje Maryję za
szyję, co przypomina postać znaną nam z ikon. Taki też rodzaj
figury posiada chyba najpiękniejsza kapliczka z naszych
terenów, ustawiona w Skolimowie na rogu ulic Kołobrzeskiej i
Chylickiej (zdj. 28). Ufundowana została przez rodzinę
Kossowskich 19.08.1905 r. Jednak na figurze wyryta jest data
1907r. oraz nazwisko - prawdopodobnie autora rzeźby - B.
Mazurek. Być może w pierwszych dwóch latach stała w tym
miejscu inna, mniej wyszukana figura. Neobarokowa rzeźba z
1907 imponuje swoim rozmiarem oraz jakością wykonania.
Odznacza się nawet haft na rękawie Maryi, a włosy Dzieciątka
i strój jego Matki wyglądają jakby właśnie smagał je tutejszy
wiatr. Na postumencie widnieje napis „Pod Twoją obronę
uciekamy się… i strzeż nas od złego”. Cała kapliczka otoczona
jest kutym żeliwnym ogrodzeniem a nad nią kopułę tworzą
dwa stare kasztanowce.
Ostatnim wizerunkiem Matki Boskiej, który pojawia się w
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25. Piaski. Ceglana kapliczka z 1931r

26. Mirków. Współczesna kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej
Fatimskiej

27. Habdzin/Opacz. Kapliczka z 1958r. z wizerunkiem Matki
Bożej z Dzieciątkiem

Tutejszych kapliczkach i o którym chciałbym wspomnieć jest
Matka Boska Miłosierna. Postać ta przedstawiana jest jako
kobieta z dłońmi skrzyżowanymi na piersiach - jest to znak
modlitwy, głębokiej miłości oraz posłuszeństwa wobec Boga.
Figura tego typu ustawiona jest m.in. na wysokiej kolumnie w
rogu ogrodu willi Zacisze (ul. Chylicka i Kazimierzowska zdj.29). Pobielana rzeźba z aureolą z gwiazd stoi co najmniej
od międzywojnia, choć nie wykluczone że powstała tu w 1911
r. wraz z wznoszoną w tym czasie willą.
Trochę inną, bardziej bogatą rzeźbiarsko figurą jest Matka
Boska Miłosierna stojąca na terenie kościoła w Słomczynie
(zdj.30). Z chmury u jej stóp wystaje głowa putta. Kopie
dokładnie tego wizerunku stoją na postumentach w
przydomowym ogrodzie w Skolimowie (róg ul. Prusa i
Słomczyńska) oraz w Jeziornie (róg ulic Gdańskiej i
Przyrzecze). Dodatkowo, nieopodal tej drugiej figury, przy
ogrodzeniu, stoi drewniany krzyż.
W tutejszych kapliczkach prócz różnych wizerunków
Matki Boskiej pojawiają się również figury Jezusa oraz
świętych. Do Jezusa wzniesiono m.in. w 1950 r. kapliczkę na
rozstajnych drogach w Kierszku (zdj.31) . Niewielka figurka
ustawiona jest na schodkowym cokole na którym widnieje
napis „Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”. Całość jest
ogrodzona i osłonięta starymi jaworami. Postać Jezusa
pojawia się również w przydomowej kapliczce z 1962 r. w
Habdzinie. Jest to jednak nowa figurka, pozbawiona
większego uroku. Napis głosi „Króluj nam Chryste Panie przez
wieczne czasy”. Podobna, nowa figura Jezusa stoi w
towarzystwie Matki Boskiej pod krzyżem w okolicach
Podłęcza. Plastikowa kopia wizerunku Najświętszego Serca
Jezusa ustawiona jest również we wnęce kapliczki
poświęconej Matce Boskiej Niepokalanej, stojącej przy
skrzyżowaniu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej. Kapliczka ta
powstała w latach 50tych. Zastąpiła wtedy wiszącą podobno
od lat 20-tych na jednym z tamtejszych kasztanowców
kapliczkę w postaci drewnianej skrzyneczki.
Z wizerunków świętej rodziny, które przewijają się przez
tutejsze kapliczki, napotkać możemy również na św. Józefa z
Dzieciątkiem. Przedstawiany jest on jako starszy mężczyzna
trzymający na rękach małego Jezusa. Taką figurę zawiera
ciekawa kapliczka stojąca w ogrodzie domu przy ul.
Sanatoryjnej, zajmowanego przez Zgromadzenie Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus (zdj. 32). Rzeźba ta stała
podobno jeszcze w latach 60-tych w Klarysewie, jednak gdy
siostry sprzedały tamtejszą nieruchomość i przeniosły się tutaj,
figura przywędrowała wraz z nimi. Na Józefa z Dzieciątkiem
natrafimy również w przykościelnym ogródku kościoła w
Mirkowie. Rzeźbę wystawiono niedawno na 100-lecie parafii.
Ciekawym kultem otoczona była postać św. Jana
Nepomucena, której figurę można podziwiać m.in. przy
moście naprzeciwko Starej Papierni (zdj.33). Jan Nepomucen
był XIV-wiecznym czeskim kanonikiem, będącym zarazem
spowiednikiem królowej Zofii. Właśnie po odmówieniu
ujawnienia tajemnicy jej spowiedzi, król czeski Wacław
poddał go ciężkim torturom i w konsekwencji kazał wrzucić do
rzeki Wełtawy. Z tego też powodu jest on patronem
spowiedników, tonących oraz orędownikiem podczas
powodzi. Dlatego też jego figura ustawiana jest w sąsiedztwie
mostów oraz rzek. Najwięcej figur z jego podobizną powstało
w wieku XVIII, kiedy to nastąpiła kanonizacja świętego.
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28. Skolimów. Piękna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na
kapliczce z 1905 r.

29. Skolimów. Rzeźba Matki Boskiej Miłosiernej stojąca w
ogrodzie willi Zacisze

30. Słomczyn. Inny typ wizerunku Matki Boskiej Miłosiernej,
powtarzający się w kilku konstancińskich ogrodach

Prawdopodobnie z tego też okresu pochodzi nasza figura.
Wykonana z piaskowca, ustawiona na barokowym piedestale i
ogrodzona niskim płotkiem spogląda na przecinający w tym
miejscu rzekę Jeziorkę most. Niestety, rzeźba jest w coraz
gorszym stanie a gmina nie kwapi się do jej odrestaurowania.
Innym świętym, dość pospolitym w Polsce i
występującym również w naszej gminie, jest święty Florian.
Urodzony w III wieku w Ceti, był organizatorem i dowódcą
oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium
rzymskiego. Za ujęcie się za prześladowanymi
chrześcijańskimi legionistami został skazany na karę śmierci.
Św. Florian, m.in. ze względu na swoją funkcję w legionach,
jest patronem zawodów związanych z ogniem - strażaków i
hutników. Tak jak św. Nepomucen chroni tutejszy lud od
powodzi, tak św. Florian zapobiegać ma pożarom. Jego figurę
wystawiono kilka lat temu przy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czernidłach (zdj.34). Napis nad kolumną głosi
„Św. Florianie miej nas w opiece”.
Interesującą architektonicznie grupą kapliczek
występujących również w naszej gminie są kapliczki z
krzyżami. Jest to hybryda złożona z wysokiego, zdobionego
postumentu, z tym że zamiast figury jego szczyt zdobi duży
krzyż. Dodatkowo w dolnej części wisi najczęściej obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej. Najstarszą tego typu
kapliczką w naszej gminie jest ta, ustawiona przy dworze
Rossmannów w Bielawie (zdj.35). Gospodarz Bielawy mimo
iż był ewangelikiem, postawił tutejszej katolickiej
społeczności w XIX wieku ową kapliczkę (niektórzy twierdzą
że jest ona jeszcze starsza). Do pobielanego, ceglanego
postumentu przymocowany jest obrazek przedstawiający
Matkę Boską z Dzieciątkiem, a jego szczyt zdobi wysoki
krzyż. Kapliczka wraz z ogrodzeniem wpisana jest do rejestru
zabytków.
Inna warta uwagi kapliczka tego typu stoi w Jeziornie przy
torach przecinających ul. Warszawską. Ufundował ją w 1918r.
Piotr Szewczyk z żoną. Poza ciekawym, rzeźbionym kształtem
postumentu oraz misternie kutym ogrodzeniem, przykuwa
wzrok ogromnej urody obrazek Matki Boskiej
Częstochowskiej. Szaty Maryi malowanej na desce zdobią
punktowo nanoszone plamki farb. Także korony wykonane są
w ten sposób. Niestety, szkło chroniące ten obraz uległo
stłuczeniu, na skutek czego wniknęła prawdopodobnie wilgoć
i deska stanowiąca podłoże obrazu wypaczyła się i pękła na
całej swej długości. Bez jego ponownego zabezpieczenia
drewniany obrazek długo nie wytrzyma próby czasu.
Rewitalizacji doczekała się natomiast podobna kapliczka z
Łęgu, pochodząca z 1929 roku.
Prócz tych murowanych, z daleka widocznych budowli,
istnieją jeszcze niepozorne, ale bardzo urokliwe kapliczki
nadrzewne. Mają one postać przypominającą ptasią budkę
przymocowaną do pnia drzewa. W naszej gminie taka
kapliczka wisi m.in. na starym dębie u szczytu skarpy wiślanej,
przy ul.. Literatów (zdj.36). Ma ona kształt drewnianego
domku, krytego dwuspadzistym daszkiem. W środku
umieszczony jest stary obrazek Matki Boskiej. Rozmawiając z
rodziną opiekującą się od dawna tą kapliczką, dowiedziałem
się że właśnie ten obrazek jest najstarszą częścią jaka
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31. Kierszek. Figurka Najświętszego Serca Jezusa z przydrożnej
kapliczki postawionej w 1950r.

32. Konstancin. Figura św. Józefa z Dzieciątkiem w ogrodowej
kapliczce przy domu sióstr Karmelitanek

33. Konstancin. Zabytkowa figura św. Jana Nepomucena patrona mostów

przetrwała do dzisiejszych czasów. Sama kapliczka wisiała tu
co najmniej od międzywojnia. Ze względu na materiał z
jakiego jest wykonana, budka była już wymieniana kilka razy.
Później doszły dwa kolejne obrazki zawieszone na drzewie
oraz niewysoki płotek.
Podobną kapliczkę możemy spotkać na drzewie przy ul.
Borowej niedaleko ogrodu botanicznego (zdj.37). Tutaj, poza
nową drewnianą budką zawierającą obrazek Matki Boskiej
Częstochowskiej, na dębie wisi stary nieczytelny obrazek oraz
metalowy krzyżyk. Całość otacza niziutki drewniany płotek.
Kapliczka pochodzi podobno jeszcze z czasów okupacji.
Obyczaj wieszania takich nadrzewnych kapliczek popularny
był w czasie II wojny wśród oddziałów partyzanckich.
Omawiając rodzaje kapliczek na koniec należy
wspomnieć o kapliczkach wieszanych na budynkach. Jadąc
przez wsie podwarszawskie, niemal w każdej z nich
zauważymy na starszych domach małe wnęki. Czasem są już
puste, czasem widnieje w nich jeszcze maleńka figurka Matki
Boskiej Różańcowej bądź Niepokalanej. Kapliczka taka miała
sprowadzać łaski na domowników, oraz określać ich
przynależność do kościoła. Podobnie czynili przedwojenni
religijni Żydzi z Jeziorny i okolic, wieszając na framugach
swych drzwi małe pudełeczka zawierające fragmenty tory
(tzw. meduzy). Nikomu specjalnie wówczas nie
przeszkadzało, że pomiędzy drewnianymi żydowskimi
chatami na Argentynie stały katolickie domy z wywieszonymi
kapliczkami. Piękna stara kapliczka wisi do dzisiaj m.in. na
ganku chaty na końcu ulicy Niskiej. Takich kapliczek jednak
już się tu nie spotyka. Wraz z przejściem z drewnianego
budulca na trwalszą cegłę, u szczytów budynków pojawiły się
wspomniane przeze mnie murowane wnęki. Często zawierały
one dodatkowe oświetlenie, by wieczorami zaakcentować
stojące w nich gliniane figurki Matki Boskiej. Czasami, jak to
ma miejsce w budynku przy ul. Sobieskiego, Matka Boska ma
nawet osobne okienko (zdj.38). Zamiast Maryi we wnęce stać
mógł krzyżyk (zdj.39). Krzyż tworzono także na szczycie
domów, wysuwając poszczególne cegły. Niestety, zwyczaj
takiego zaznaczania domów stopniowo zanika, a potomkowie
oraz nowi właściciele pozbywają się figurek, i przy kolejnych
remontach puste wnęki zamurowują.
Moje zainteresowanie kapliczkami nie bierze się tylko z
ich architektonicznego piękna. Ważne są również historie z
nimi związane a także interesujące ludowe obyczaje, które
niestety stopniowo zanikają. Jeszcze kilkanaście lat temu
pospolity był majowy zwyczaj zbierania się społeczności
wiejskiej pod najbliższym krzyżem lub kapliczką, by wspólnie
śpiewać pieśni maryjne i litanię loretańską. Śpiew trwał nieraz
kilka godzin. Dziś taki widok to już rzadkość. Przetrwał jednak
praktycznie wszędzie (choć uprawiany głównie przez
starszych ludzi) obyczaj strojenia krzyży i kapliczek. Na
wiosnę i w lecie mienią się one kolorowymi szarfami i
wielobarwnym - często niestety sztucznym - kwieciem.
Dawniej do strojenia używano kwiatów z pobliskich pól, a
zamiast szarf wisiały splecione z liści bądź gałązek świerku
długie girlandy i wieńce. Nie bez znaczenia były także drzewa
jakie sadzono dookoła kapliczek. Wybierano głównie
szlachetne dęby, kasztanowce, lipy… sadzono je zazwyczaj z
czterech stron dookoła figury lub krzyża. Często w tle sadzono
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34. Czernidła. Figura św. Floriana przy siedzibie tutejszej OSP

35. Bielawa. Zabytkowa kapliczka z XIX w.

36. Konstancin. Przedwojenna kapliczka nadrzewna

również bez. Przy kapliczkach stawiano ławki by strudzony
wędrowiec mógł na niej spocząć i w cieniu nabrać sił przed
dalszą wyprawą.
Ludność wiejska otaczała te miejsca szczególną czcią.
Mężczyźni przechodząc pod krzyżem pochylali głowy,
kobiety kreśliły znak krzyża. Pospolite było również na tych
terenach odprowadzanie trumny do najbliższej kapliczki.
Oskar Kolberg w swoim monumentalnym dziele tak oto
opisuje zwyczaje pogrzebowe ludu południowych okolic
Warszawy: „Trumny kładą na wóz w deski, wysłany słomą,
zaprzężony wołmi lub końmi, a rodzina, sąsiedzi i przyjaciele
idąc przodem, wyśpiewują różne pieśni nabożne, zatrzymując
się szczególnie koło figur przydrożnych dla modlitwy,
odprowadzają tak zmarłego przed kościół”.
Na figurach i krzyżach zostawiano także wota w postaci
krzyżyków, różańców i medalików, w podzięce bądź w prośbie
o boże łaski.
Kapliczki i krzyże miały również magiczną moc. Na
krzyżach Podlasia i Beskidu wieszano np. ręczniki, chusteczki,
koszulki dziecka lub w ogóle szmaty w intencji, aby się sen
złowróżbny nie sprawdził, aby Pan Bóg wyleczył dziecko z
choroby. Wierzono, że przewiązanie koszuli chorego u świętej
figury uzdrowi go. Trzeba było jednak przestrzegać pewnych
specjalnych zabiegów. Tak oto notował Tadeusz Seweryn
słowa pewnej zażegnywaczki z Żywiecczyzny: „gdy dziecko
dostanie konwulsji, należy zdjąć zeń koszulę, biec do krzyża,
odmawiać po drodze trzy razy Ojcze Nasz, trzy Zdrować
Maryjo i trzy Wieczne Odpoczywanie, przed krzyżem
rozerwać koszulkę, połówkę zawiesić, potem się modlić jak
poprzednio, a wreszcie zawiesić drugą połówkę i wtedy
dopiero konwulsje mają ustać”. Kto zaś odważył się
przywłaszczyć jedną z takich szmat, nieopatrznie przejmował
chorobę, która w niej tkwiła.
Kapliczki wykorzystywane były również do uprawiania
czarnej magii. I tak oto, jak wspomina Bohdan Baranowski,
jeśli któraś z czarownic chciała oddać się diabłu, musiała udać
się specjalnego dnia o północy na rozstaje dróg, i rozebrawszy
się do naga wejść na stojący tam krzyż lub wykonać pod nim
pewną czynność fizjologiczną. Niezwłocznie pojawiał się
czart i dokonywał zaślubin. Takich wiejskich zwyczajów było
znacznie więcej.
Jak widać kapliczki i krzyże stanowią interesujący
materiał badawczy dotyczący tej najtrwalszej, pierwotnej
kultury ludowej. To tu najdłużej zachowały się echa dawnych
wierzeń i obyczajów. Kapliczki to także pamiątki po ważnych
wydarzeniach lokalnej społeczności. Zdobiąc krajobraz
tworzą zarazem tożsamość tych terenów. Dlatego tak ważne
jest abyśmy o nie dbali, i aby przetrwały dla następnych
pokoleń. Niech każdy z nas wybierze sobie jedną z kapliczek, i
od czasu do czasu zostawi tam kwiat lub zapali znicz.
Pozwólmy żyć tym obiektom, tworząc tym samy ich dalszą
historię.
Pragnę złożyć podziękowania Panu Zygmuntowi
Karaszewskiemu za udzielenie mi wielu cennych informacji,
oraz wszystkim innym informatorom niewymienionym tu z
nazwiska - rozmowa z Państwem była dla mnie ogromną
przyjemnością i przyczyniła się tym samym do powstania
niniejszej broszurki.
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37. Klarysew. Kapliczka nadrzewna pochodząca z czasów
okupacji

38. Konstancin. Figurka Matki Boskiej Różańcowej ustawiona w
okienku

39. Łęg. Krzyżyk i świeca umieszczone we wnęce ściany domu
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