Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest –
swoje, obowiązek.
ZYGMUNT GLOGER – ENCYKLOPEDIA STAROPOLSKA

Album „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury w sercu Ponidzia”
został opracowany nakładem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej we współpracy z Powiatem Pińczowskim (Starostwo Powiatowe w Pińczowie)
Wydano w ramach projektu „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury
w sercu Ponidzia”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej
ul. Piłsudskiego 2a; 28-400 Pińczów
Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów
www.pinczow.pl
Koncepcja opracowania, wybór zdjęć: Małgorzata Dymek
Zdjęcia: Anna Góra-Klauzińska, Alicja Mazurek
Teksty: Dymek Małgorzata
Korekta merytoryczna: Alicja Mazurek, Monika Strojna

Brzeście.
Akwarela - Krzysztof Bucki.

Wydanie I – Pińczów 2018

Przydrożne kapliczki,
krzyże i figury
w sercu Ponidzia

Druk: Drukarnia Panzet
Wydawca:
Drukarnia „Panzet” Krzysztof Zatorski
Kielce, ul. Dymińska 38
e-mail: panzet@panzet.com.pl, tel. 41 361 26 31
ISBN 978-83-65019-37-0

PIŃCZÓW 2018

P

rzydrożne święte figury, kapliczki i krzyże są nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowe-

go Ponidzia – krainy rozciągającej się nad środkową i dolną Nidą, w pół drogi między Krakowem a Sandomierzem, z sercem mieszczącym się w administracyjnych granicach Powiatu Pińczowskiego.
Wykute z pińczowskiego kamienia „akty strzeliste” są „czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się
przyczyny ich powstania. Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie”. Ile ich jest? Do końca nie
wiadomo. Pewne jest, że wiele widziały i wiele kryją tajemnic. Najstarsze być może pamiętają czasy króla
Jana III Sobieskiego, albo też czasy potopu szwedzkiego.
Stawiane przed wiekami, jako wotum dziękczynne, dla oddania czci i chwały Bogu. W trudnych czasach
braku wolności tak narodowej, jak i religijnej dawały nadzieję na lepsze jutro. Niegdyś ukazywały drogę
strudzonym wędrowcom, dziś świadczą o naszej historii, obyczajach i wierze naszych ojców.
Jest wielce prawdopodobne, że twórcami najstarszych figur mogli być uczniowie Santi Gucciego –
architekta i rzeźbiarza włoskiego pochodzenia. To z kaplicy wykonanej wg jego projektu od ponad 400 lat
św. Anna patronuje Pińczowowi i całemu Ponidziu.
Przetrwały do dziś dzięki na ogół bezimiennej opiece, podejmowanej z pokolenia na pokolenie. Są piękne, wyjątkowe – ubrane w niebieskie płaszcze Matki Boże, zadumane nad ludzkim losem figury Chrystusa
Frasobliwego, Józefy, Floriany, Nepomuceny…
Mijając je pamiętajmy, że są swoistym testamentem przeszłości nie tylko dla nas, ale też i przyszłych
pokoleń.

Zbigniew Kierkowski 		
Starosta Pińczowski
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Urszula Kurek 			
Prezes LOT Ziemi Pińczowskiej

Małgorzata Dymek
Redaktor
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O Ponidziu i powiecie pińczowskim słów kilka

P

   
onidzie, termin zwyczajowy przyjęty w literaturze, poezji, który zdobył sobie też prawo obywatelstwa w terminologii naukowej –
przede wszystkim geografii. Odnosi się do terenów leżących w zasięgu
środkowego i dolnego biegu rzeki Nidy, o której Adolf Dygasiński pisał,
że rwie się „do Wisły, jak córka w objęcia matki” 1.
Krajobraz jest tu bardzo zróżnicowany. Lessowe, wapienne i gipsowe
wzgórza otaczają szeroką na kilka kilometrów dolinę rzeki Nidy o naturalnym przebiegu koryta.
Ślady osadnictwa sięgają nieprzerwanie od neolitu po czasy historyczne – państwo Wiślan, co potwierdza choćby wiślicka płyta orantów czy
fakt znalezienia najstarszego na świecie śladu stosowania trakcji kołowej. Ponidzie, leżące na trasie ważnych szlaków handlowych prężnie
się rozwijało. W wieku XIII dochodzi do lokacji miast – Jędrzejowa, Buska, Nowego Miasta Korczyna. W późniejszym okresie status miejski
uzyskują również kolejne osady – Wiślica, Działoszyce, Pińczów. Kres
pomyślnemu rozwojowi przynoszą czasy potopu szwedzkiego, II wojny
północnej.
W wyniku traktatów rozbiorowych teren Ponidzia zostaje włączony do
– Cesarstwa Austriackiego, a w 1809 roku do Księstwa Warszawskiego.
Od 1815 roku Ponidzie stanowi część Królestwa Polskiego, a po jego
upadku zostaje włączone do Imperium Rosyjskiego.
W latach 1914-1915 tereny nad Nidą stanowią linie frontu I wojny światowej, a w okresie II wojny światowej są terenem działania oddziałów
partyzanckich wszystkich podziemnych ugrupowań.
Ponidzie szczodrze zostało obdarzone przez Matkę Naturę w bogate
złoża gipsu, wapienia, lecznicze wody siarczkowe, urodzajne pola oraz
w niezwykle urozmaiconą faunę i florę.
Choć granice Ponidzia geograficznie „rozciągają się” sięgając od Koszyc po Chęciny, od Racławic po Połaniec i Staszów, to jedno jest pewne,
ziemie Powiatu Pińczowskiego stanowią jego serce.
1

A. Dygasiński – Za krowę

Włochy – pomnik wystawiony
w 1609 roku przez dworzanina
ordynata Zygmunta Myszkowskiego-Walentego Kąckiego.
W trzech wnękach górnej części
zwieńczonej krzyżem sceny
Ukrzyżowania.
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Historia administracyjnego bytu powiatu rozpoczęła się 1 stycznia 1867
roku i trwała do 1975 roku, kiedy to powiat zlikwidowano wprowadzając
dwustopniowy podział administracyjny.
Reaktywowany z dniem 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy ustrojowej
Powiat Pińczowski jest wspólnotą samorządową gmin Działoszyce, Kije,
Michałów, Pińczów i Złota. Obejmuje obszar 611 km2, na którym znajdują
się 132 miejscowości wiejskie i dwa miasta - Pińczów i Działoszyce.
Niemal cała jego powierzchnia objęta jest ochroną prawną w ramach Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a znaczne
obszary powiatu włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Daje to obraz ogromnego zróżnicowania tych ziem pod względem przyrodniczym, bogactwa żyjących tu gatunków flory i fauny oraz wyjątkowo malowniczej rzeźby terenu. Centralne miejsce zajmuje dolina silnie meandrującej Nidy, otoczona wapienno-gipsowymi płaskowyżami poprzecinanymi
siecią wąwozów lessowych, dolinami krasu gipsowego.
Na całym obszarze powiatu występują żyzne gleby, co już w okresie przedhistorycznym sprzyjało osadnictwu ludzi, o czym świadczą min. „waza”
z Bronocic, celtyckie fibule z Pełczysk czy biżuteria „importowana” z obszaru Cesarstwa Rzymskiego a znaleziona w Turze Dolnym.
Korzystne warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa.
Na dobrych glebach uprawiane są zboża, ziemniaki, buraki cukrowe.Prężnie rozwija się także produkcja warzyw gruntowych oraz ziół.
Niezaprzeczalnymi światowymi ambasadorami „serca Ponidzia” są konie
arabskie ze stadniny w Michałowie.
Naturalnym bogactwem są złoża gipsu. Wciąż unowocześniane, powstałe
w latach 50. ubiegłego wieku zakłady w Gackach oraz w latach 80. w Stawianach wytwarzają znaczącą część krajowej produkcji gipsu i jego wyrobów.
Sięgająca ponad 1000 lat historia wydobywania w tutejszych kamieniołomach mioceńskiego wapienia zwanego „pińczakiem” to zarazem historia
nieprzerwanej tradycji wykorzystania kamienia w architekturze i rzeźbie
w Polsce 2.
2

J. Jędrychowski -Kamień w architekturze regionu świętokrzyskiego
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Ziemie powiatu obfitują w barwne i bogate dzieje.
Dobrze zachowane świątynie chrześcijańskie w Zagości, Kijach, Młodzawach, Sancygniowie, Działoszycach, Chrobrzu, Krzyżanowicach, Probołowicach,
a przede wszystkim z górującą nad Pińczowem kaplicą św. Anny – patronki miasta i Ponidzia, oraz synagogi w Pińczowie i Działoszycach przedstawiają pełną
paletę stylów architektonicznych. To tutaj w podpińczowskiej Koperni w 1257 roku spisano akt lokacyjny Krakowa (na prawie magdeburskim), dokonano
przekładu na język polski Pisma Świętego (tzw. Biblii
Brzeskiej), opracowano pierwszą gramatykę języka
polskiego. O bogatej przeszłości świadczą też historie
tutejszych rodów: Oleśnickich, Wielopolskich, Deskurów, Dembińskich. Trwałe ślady pozostawili żyjący tu
Jan Chryzostom Pasek – autor „Pamiętników”, poeta
Stanisław Trembecki, Santi Gucci – nadworny architekt i rzeźbiarz królewski, drukarz Daniel z Łęczycy,
Hugo Kołłątaj – współtwórca Konstytucji 3 Maja.
W piękne karty historii wpisały się czasy powstań narodowych i Republiki Pińczowskiej podczas II wojny
światowej.
Nie da się jednak – jak blisko 100 lat temu pisał urodzony w Niegosławicach Adolf Dygasiński – poznać
ziemi naszej „z żadnej książki”. Żeby poznać Ponidzie, żeby poznać jego serce trzeba tu być „w jasny
dzień o szarym zmroku, w nocy, o wschodzie, o zachodzie słońca. Trzeba tu być na wiosnę, w lecie, jesienią i zimą” 3.

3

A. Dygasiński - Wśród wody

Skowronno Górne II połowa XVIII w.
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Cappa, capella

wykło się o nich mówić, że to znaki wiary naszych przodków, świadkowie historii małych ojczyzn, cenne
zabytki. Od gór aż po morze, od wschodnich po zachodnie krańce wypełniają polski, a w szczególności wiejski
krajobraz – na chwałę Boga, dla zapewnienia opieki, a czasem dla oznaczenia granic lokalnej społeczności.
Nie sposób ich nie zauważyć. Od stuleci wypełniają przestrzeń, w której żyjemy, tkwiąc „w otoku przyrody, jak
drogie kamienie w pięknej oprawie, rozsiane modlitwy ludu polskiego, rzezane w drzewie lub kute w kamieniu.
Są czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż były – tak jak drzewa,
ziemia i obłoki na niebie” 1.
Cappa, capella – kapliczki. Ich nazwa wywodzi się z języka łacińskiego. Odnosi się do miejsca przechowywania płaszcza św. Marcina, służącego jako tarcza ochronna królom francuskim podczas wypraw wojennych.
Współcześnie kapliczki kojarzą się z niewielkimi przydrożnymi budowlami kultowymi o różnorodnej formie.
Od przybitej do drzewa małej szafki z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej po drewniany lub murowany
domek kryty dachem z krzyżem u szczytu, którego wnętrze wypełnia ołtarz, a czasem święta figura. Najprostszą, a przypuszczalnie i najstarszą formą kapliczek przydrożnych jest „słup drewniany (kamienny lub ceglany)
zakończony ostrosłupem lub daszkiem, zawsze zwieńczony krzyżem” 2.
Według tradycji pierwsze kapliczki powstawały przy drodze, którą św. Wojciech szedł z Krakowa do Gniezna, na
pamiątkę miejsc, gdzie święty „kazał”, czyli lud nauczał.
Upowszechnienie stawiania przydrożnych krzyży, kapliczek, figur nastąpiło w XVII wieku. Wiązało się to bezpośrednio z echami kontrreformacji. W wieku XVIII przydrożny krzyż stał się godłem męczeństwa narodu polskiego, na co duży wpływ miały tragiczne losy powstań listopadowego i styczniowego. Patriotyczna wymowa
krzyżaw owym czasie była tak wielka, że w zaborze rosyjskim w 1863 roku zakazano – poza obrębem cmentarza
– budowy nowych i naprawy starych krzyży. Zbutwiałe nakazano burzyć „dla bezpieczeństwa przechodniów”.
… Na cmentarzu przy kościele w Działoszycach, pomiędzy sędziwymi drzewami - lipą i klonem stałkrzyż misyjny z drzewa dębowego. Około 1862 roku żołnierze carscy zgromadzili w tym miejscu mieszkańców zmuszając ich do uczestnictwa w profanacji – porąbaniu krzyża.
Chwałowice 1998 r.

Adam Sznajderski - Pomniki pamięci (2003)

Wierzbica 1975 r.

1

Wólka 1943 r.
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2

T. Seweryn - Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Wyd. PAX 1958 r.
W. Zin – Opowieść o kapliczkach przydrożnych. Wyd. Ossolineum 1997 r.
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Na obszarze powiatu pińczowskiego przydrożnych krzyży, kapliczek i figur mamy naprawdę dużo, szczególnie
tych „wykutych”, o których już w XIX wieku ze zdziwieniem tak mówiła Klementyna Hoffmanowa 3 „Nigdziem
ieszcze tyle widziała figur iak w Pińczowie i okolicach iego (…)”
Znaczący wpływ na ich powstanie miała dostępność surowca - miękkiego wapienia utwardzającego się samoistnie z biegiem czasu. To właśnie ta magiczna właściwość „Pińczaka” zauroczyła Santi Gucciego, który osiedlił się
w Pińczowie ok. 1568 roku, początkując tzw. pińczowską szkołę kamieniarstwa 4. Gdy w XVI i XVII wieku z pińczowskich warsztatów kamieniarskich „w świat” wędrowały piękne manierystyczne dzieła, również i w „okolicy” zaczęły pojawiać się urzekające kamienne figury świętych.
Niektóre, bardzo możliwe wykonane zostały przez uczniów Gucciego: Gocmana, Nikla, Naporę, Beranka, Barankiewicza 5 lub ich następców. Z pewnością wiele – szczególnie po 1900 roku – pochodzi z wielopokoleniowego
warsztatu kamieniarskiego Antoniego, Józefa i Marka Piekoszewskich z Pińczowa lub Władysława i Mieczysława Chmielarskich z Opatkowic.

Patronka Ponidzia

Opowieść o kapliczkach w sercu Ponidzia nie sposób nie zacząć od pokazania kaplicy św. Anny.
Nie jest wprawdzie przydrożną kapliczką, choć wiele dróg do niej prowadzi, ale to z niej św. Anna, Anna sprawiedliwa, matka Marii z Nazaretu, opiekunka matek i żeglarzy od ponad 400 lat patronuje Pińczowowi i całemu
Ponidziu.
Wzniesiona staraniem Zygmunta Myszkowskiego dla upamiętnienia jubileuszowego roku 1600. O wysokości
13 metrów, zbudowana jest na planie kwadratu o boku 11 metrów, z kamiennych ciosów według projektu Santi
Gucciego, w stylu manierystycznym.
Santi Gucci Florentino (1530-1600) – włoskiego pochodzenia architekt i rzeźbiarz Stefana Batorego, Anny
Jagiellonki, Zygmunta Augusta, Henryka Walezego. Osiedlił się w Pińczowie ok. 1568 roku, początkując
tzw. pińczowską szkołę kamieniarstwa .
Klementyna Hoffmanowa (1798-1845) – prozaiczka, dramatopisarka, pierwsza kobieta w Polsce utrzymująca się z pracy
twórczej i pedagogicznej.
4
Przechadzka po Pińczowie i okolicy, Pińczów 1999 – Andrzej Dziubiński
5
Pińczowskie Spotkania Historyczne – zeszyt ósmy, 2004 rok.
3
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tojący pomiędzy pińczowskim zamkiem
a kaplicą św. Anny wysoki krzyż być może
postawiony został przez biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
(na synodzie prowincjonalnym Małopolski
w 1621 roku zobowiązano proboszczów do
budowania krzyży), a może jeszcze wcześniej.
Z pewnością stał tam w 1657 roku, co uwiecznił E. J. Dahlbergh na rycinach z czasów potopu szwedzkiego.
Krzyż na górze zamkowej wystawiony został
wiosną w 1998 roku z inicjatywy śp. ks. Józefa
Zdradzisza, ówczesnego proboszcza. Od tego
czasu w każdy Wielki Piątek z kościoła p.w.
św. Jana Apostoła i Ewangelisty do krzyża prowadzi Droga Krzyżowa.
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Pełczyska – Zawinnica

Drewniane, z reguły dębowe krzyże stawiano wysokie.
Z biegiem czasu, gdy zakopana część uległa zbutwieniu,
usuwano ją, a krzyż zakopywano powtórnie, wskutek
czego krzyże – jak ludzie – malały na starość.
Krzyż we Włoszczowicach. Najstarsi mieszkańcy
Włoszczowic twierdzą, że stał w tym miejscu „od niepamiętnych czasów”. Przez wiele lat prawie już leżał.
Wkopany ponownie, „wzmocniony” został figurą Matki
Boskiej w małej kapliczce.
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rzybity do krzyża – crucifixus
– krucyfiks. Ciało Chrystusa przylegające do belek krzyża, stopy złożone (czasem wsparte na podstawce –
suppedaneum), perizonium z węzłem
przy prawym boku. Cierniowa korona w kształcie skręconego sznura,
głowa pochylona ku dołowi na prawe
ramię, twarz wyrażająca cierpienie
i spokój śmierci. Nad głową Ukrzyżowanego Titulus Crucis, czyli tabliczka, a na niej skrót I N R I co znaczy
Jezus z Nazaretu Król Żydowski. Czasem pod krzyżem stoją Matka Boska
i święty Jan Ewangelista.

W tym Znaku jest
nasze Zbawienie
Michałów, cmentarz kościelny. 1826 r.
Gacki – Krucyfiks dwustronny. 1763 r.
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Pośród kapliczek najstarszymi na naszym terenie
są latarniowe kapliczki ze scenami ukrzyżowania
– w Złotej (167?), Nieprowicach (1639) i w Biedrzykowicach (1684).
Biedrzykowice, kapliczka latarniowa, kamienna, we wnękach płaskorzeźby Ukrzyżowania, Świętej, Świętego i data 1684 r.

Złota. Stoi na skraju starej
drogi do Pełczysk, widoczna data powstania 167?.
Wewnątrz latarni kiedyś
prawdopodobnie znajdowała się rzeźba Chrystusa
Frasobliwego.

Stoi w górnej części wsi Biedrzykowice, zwanej „Niebo”,
w odróżnieniu od dolnej zwanej „Piekłem”. Wg miejscowych opowieści „ma 300 lata, może więcej. Dziadki
powiadały, że jakaś pani jechała wozem przez Niebo.
Wóz stoczył się po skarpie do Piekła, ale szczęśliwie nic
się nie stało”.

Muzeum Regionalne w Pińczowie. Kapliczka
ze scenami Męki Pańskiej. Podobno stała
w m. Włochy, zniszczona w czasie II wojny, trafiła do muzeum i już tu została.
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Kapliczki ze scenami (płaskorzeźbami) Jezusa modlącego się
w Ogrójcu, Jezusa przywiązanego do słupa i biczowanego, arma
Christi, Jezusa dźwigającego krzyż,
Ukrzyżowanego (czasem w asyście
Matki Bożej i św. Jana) zwykło się
zwać Męką Pańską, Bożą Męką.

Stawiszyce. Stoi na skrzyżowaniu dróg Probołowice - Czarnocin Pełczyska i Złota (na tylnej ścianie
napis 1909 MCHACIA 1609).

Niegosławice. Na pamiątkę Męki
Pańskiej dał to postawić Krzysztof
1639 r.

Kozubów – Zagorzyce

Kowala (1787). Stoi na skarpie lessowego wąwozu (niegdyś drogi do Krzyżanowic).
Podobno do zakończenia II
wojny

światowej

śpiewa-

no przy nim pieśni majowe,
święcono pokarmy.

JEZUSIE NASARAŃSKI KRÓLU ŻIDOSKI
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
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Wola Zagojska – (XVIII w.)

Przed 1980 rokiem – wg relacji mieszkańców – przez
Wolę przeszła gwałtowna burza z piorunami. Wiatr,
a może piorun przewrócił krzyż. Mieszkańcy postawili go ponownie, lecz nie odtworzyli ramion krzyża
i rąk Jezusa.

Ecce Homo – Oto człowiek

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok
niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto oto syn Twój”. Następnie rzekł do
ucznia: „Oto Matka twoja”.

Według Ewangelii św. Jana (19,5), Piłat po ubiczowaniu i ukoronowaniu cierniową koroną,
ukazał Chrystusa tłumowi ze słowami Ecce
Homo – Oto Człowiek.
W odpowiedzi tłum zażądał ukrzyżowania.

Pińczów 1918 r.

Ewangelia wg św. Jana
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Z Męką Pańską wiąże się postać Chrystusa Frasobliwego. W okresie średniowiecza pomiędzy X a XI stacją
Drogi Krzyżowej istniała, uważana
za najboleśniejszy jej element, scena
– stacja – odpoczynku przed ukrzyżowaniem – przygotowania do ukrzyżowania – oczekiwania.
Według legendy po dotarciu na Golgotę, osamotniony i bezgranicznie
wyczerpany, pogrążony w zamyśleniuChrystus siedział na skale – „kamieniu
odpoczynku” – czekając na ukrzyżowanie. W tym czasie żołnierze kopali
dół na krzyż i natrafili na kości praojca
Adama.

Chrystus Frasobliwy

1.

Pogrążony w zadumie, symbol małych ludzkich, codziennych trosk, sam
opuszczony, nieszczęśliwy, ulegający
cierpieniom – „człowieczy” Bóg.
3.

< Sancygniów początek XIX w.

Chroberz 1836 r.
Po renowacji w 2016 r. wykonanej
staraniem Powiatu Pińczowskiego >

-24-

2.

1. Wg relacji mieszkanki Działoszyc – Frasobliwy usytuowany jest na
wzgórzu źródlanym – „woda spod Pana Jezusa” miała wartości zdrowotne. Wg relacji mieszkańca Niewiatrowic „to żydowska” figura, zakopano pod nią złoto. Podobnież należy kopać w miejscu, gdzie o godzinie 13 kończy się cień rzucany przez Frasobliwego, ale którego dnia
– tego nie wiadomo”. Zdjęcie arch. ze zbiorów J. Woźniakowskiego.
2. Stoi prawie na rozdrożu pomiędzy Działoszycami-DziekanowicamiBronocicami-Szczotkowicami. Zdjęcie wykonane w latach 50. Skan
z publikacji „Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce”, T. Seweryn.
3. Tur Dolny
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„Spojrzenia świątków obnażają nas,
wydobywają z nas nieoczekiwane
uczucia, nastroje, myśli.
Kto się śpieszy pyta,
gdzie się śpieszyć? Po co?
Kto się gniewa, staje naprzeciw
swego gniewu i pyta, po co?
Kto nie wierzy, zaczyna szeptać
„Ojcze nasz….”.
Kto wierzy, ten odkrywa,
jak wielką wiarą jest jego wiara.
Pod spojrzeniem świątka człowiek
czuje się jak ziarno,
które „musi obumrzeć”,
by wydać jako taki owoc.”
ks. J. Tischner.
Pełczyska II poł. XVIII w.

Dziewięczyce 1758 r.
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…Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt…
Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy….

J

uż w 787 roku na II Soborze Powszechnym orzeczono, iż przedmiotem kultu oprócz krzyża mogą być wizerunki Matki Bożej.
Kult Maryjny jest szczególnie widoczny pośród kapliczek XIX/XX w.
Najczęściej wśród nich pojawią się postaci Matki Boskiej Niepokalanej, Matki Boskiej Bolesnej czy Matki Boskiej Fatimskiej, co wiąże się
z objawieniami w Paryżu (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858)
czy Fatimie (1917). Znaczący wpływ wywarło ogłoszenie przez papieża Piusa IX w 1854 roku Dogmatu Niepokalanego Poczęcia.
Przy wznoszeniu – wykonywaniu rzeźb – kamieniarze, rzeźbiarze
posługiwali się obowiązującymi wzorcami ikonograficznymi przedstawianych postaci.

Pieśń nad pieśniami

1.

< Pińczów 1661 r. Matka Boska z dzieciątkiem
przy kościele św. Jana i Ewangelisty.
1. Marzęcin 1915 r.
2. Sadek 1912 r.
3. Włochy 1906 r.
4. Zakrzów 1938 r.
5. Niewiatrowice 1913 r.
6. Matka Boska Królowa Polski stojąca przed domem i warsztatem

4.

2.

wielopokoleniowej rodziny kamieniarzy pińczowskich – Piekoszewskich. Powstała 1900 lat po śmierci Chrystusa, co podkreślono umieszczeniem daty 1933 ŚW.

3.
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6.

5.
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1.

2.

3.
Matka Boska Niepokalana (łac. Immaculate) stoi ona na kuli ziemskiej, opartej
o wzniesione ku górze rogi księżyca, z rękami lekko rozłożonymi, opuszczonymi ku
dołowi i dłońmi zwróconymi wewnętrzną
stroną do przodu. Ubrana w suknię, przewiązaną w pasie paskiem, okryta płaszczem
sięgającym stóp, z których prawa spoczywa
na głowie węża trzymającego w paszczy
jabłko. Postać jest smukła o delikatnych rysach twarzy, głowie okrytej welonem.
1. Kołków 1908 r.
2. Borków 1912 r.
3. Wrocieryż 1921 r.
4. Uników 1919 r.

4.

5.
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5. Samostrzałów 1934 r.

Bronocice 1958 r. Matka

Umianowice 1998 r. Matka

ska Bolesna (z otwartym

Boska

Choć

Boska Fatimska. Wykona-

sercem).

Matka Boża w swoim ziem-

na przez rzeźbiarza A. Wa-

zakopano skarb powstania

skim życiu nie znała różań-

lijewskiego,

styczniowego. Poszukiwania

ca, jest z nim jednoznacznie

M. Pytla.

w okresie międzywojennym

kojarzona.

Pińczów, 1872 r. Matka

Bogucice 1915 r. Matka Bo-

Boska z Dzieciątkiem.
Podobno pod figurą

Różańcowa.

z

inicjatywy

tego nie potwierdziły.
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…Ty której obraz widać w kadej polskiej chacie
i w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie…

… W którą wierzy nawet taki który w nic nie
wierzy…

Jan Lechoń 1942

< Młodzawy Duże 1827 r. Na zdjęciu P. Alina Sosnal –
pińczowianka, przewodnik PTTK, która skatalogowała
świątki w gm. Pińczów.
1. Sadek w polach za wsią. >
2. „M.B. Biegających” – w lesie między Skrzypiowem

1.

a Młodzawami. >
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2.
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P

Chwalcie łąki umajone

rzez wieki przy kapliczkach, świętych figurach gromadzono się na wspólnej modlitwie. Sławiono Matkę
Bożą podczas nabożeństw majowych o zachodzie słońca, w październiku odmawiano różaniec, święcono pokarmy w Wielką Sobotę…
Główną częścią nabożeństw majowych jest Litania Loretańska. Jej tekst zatwierdzony przez Świętą Kongregację
Obrzędów w 1631 roku, z zakazem samoistnych zmian, wysławia cnoty i przywileje, jakimi Bóg obdarzył swoją
Matkę. Nowe wezwania pojawiają się za aprobatą Kościoła. W roku 1675 dodano wezwanie - Królowo Różańca
Świętego, w 1917 roku - Królowo Pokoju, w 1923 – Królowo Polski, w 1950 - Królowo Wniebowzięta, w 1980 Matko Kościoła, w 1995 roku – Królowo Rodziny, a w 2015 roku - Matko Miłosierdzia. W kościołach franciszkańskich istnieje jeszcze wezwanie - Królowo Zakonu Serafickiego. Papież Sykstus V w 1587 roku obdarzył „Litanię”
dwustoma dniami odpustu.
Po raz pierwszy nabożeństwo majowe na ziemiach polskich zostało odprawione w 1838 roku przez jezuitów
w Tarnopolu, a w niespełna 30 lat rozeszło się po całej ziemi polskiej.

Wolica 1904 r.

Samostrzałów 1914 r. Od wielu lat

Włoszczowice 1919 r.

w maju pojawiają się flagi: polska, papieska, maryjna.

W pierwszą sobotę maja spod kaplicy św. Anny „po górach, dolinach” rozbrzmiewa
donośny śpiew zespołów ludowych. Po raz pierwszy przybyli tu w 2009 roku na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego oraz Marszałka Województwa Adama Jarubasa. Pomysłodawcą wydarzenia, które nie tylko trwa nadal, ale roztacza coraz
szersze kręgi jest poeta A. Ochwanowski.
W „terenie” zauważono, że głęboko zakorzeniona tradycja majowych śpiewów przy
figurach i kapliczkach odrodziła się z lekkiego uśpienia.
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Serce Jezusa…

1.

… któremu papież Leon XIII
poświęcił całą ludzkość
w noc sylwestrową 1 stycznia 1900 roku. Promieniujące miłością, oplecione cierniem wyraźnie widoczne
gorejące Najświętsze Serce
Pana Jezusa …
Borczyn 1942 r.

Pawłowice 1912 r.

Uników.

Janów 1939 r.

(nieczytelna inskrypcja).

1. Chroberz 1933 r. Figura postawiona z Fundacji Zofii Wielopolskiej w miejscu starej, zniszczonej figury św.
Marka, z którą wiązał się ciekawy obyczaj – 25 kwietnia pod figurę przychodziła procesja a ksiądz dokonywał
poświęcenia ziemniaków do sadzenia. >
2. Wrocieryż 1931 r. W tym też roku odsłonięto 38 metrowy pomnik Jezusa Chrystusa w Rio de Janeiro, którego autorem jest Paul Landowski - rzeźbiarz polskiego pochodzenia. >
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2.
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Zmartwychwastały

1.
1. Sędowice-Wrocieryż 1921 r. Płaskorzeźba
z figury Chrystusa Zmartwychwstałego. Modlący się św. Izydor. W tle anioł orzący pole
wołami.
2. Ksawerów pocz. XX w. Statua Chrystusa
Zmartwychwstałego
3. Św. Stanisław Biskup wskrzeszający Piotrowina. >
4. Lipówka 1918 r. odnowiony w 2018 r. >

3.
2.
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4.
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Z inskrypcji zamieszczanych na figurach można prześledzić lokalną historię, wydarzenia historyczne, społeczne
i religijne….
W pierwszej połowie XVIII wieku Rzeczpospolitą oprócz niekończących się problemów politycznych dotknęła (podobnie jak znaczną część Europy) najokrutniejsza z klęsk elementarnych – morowe powietrze – dżuma,
tyfus – „zgniła febra”. W 1831 roku dotarła epidemia cholery, przywleczona przez carskie wojsko ściągnięte
z azjatyckiej części imperium rosyjskiego do tłumienia powstania listopadowego, grasująca na naszych ziemiach również w latach 70-90-tych XIX wieku.
Wiek XIX oraz większa część XX wieku dały wiele okazji do wołania o odwrócenie nieszczęść wojen niosących
zniszczenia i głód. Niełatwe też były lata powojenne.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny…
Winiary – św. Rozalia, 1897 r. Na cokole fragment
Psalmu 115, który był wykonywany przez templariuszy podczas wypraw krzyżowych. Frazą Non nobis…
rozpoczynano w średniowieczu odczytywanie wyroków sądów kościelnych oraz świeckich.

Nierzadko podczas pomorów
wymierały całe wsie i osady.
Ci, którzy ocaleli wznosili
na ich mogiłach krzyże lub
kapliczki dla upamiętnienia
ofiar, a zarazem w podzięce za ocalenie. Na krzyżach,
kapliczkach umieszczano wizerunki patronów – orędowników chroniących przed
morowym powietrzem - św.
Rozalię, św. Rocha, św. Karola Boromeusza czy św. Sebastiana.

1. Chmielów –
św. Rozalia, koniec XIX w.
2. Bogucice 1849 r. W czasach
grasowania cholery gromada
wsi Bogucice…
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Non nobis Domine, non nobis,
Sed nomini Tuo da gloriam.
Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu,
Ale czyń sławę imieniowi swemu!

Biedrzykowice – Krzyż z krucyfiksem postawiony
jako wotum za zniesienie pańszczyzny (1864 rok).
„Stawiali chłopy z Biedrzykowic, w miejscu krzyża
była ława, na której w czasach pańszczyźnianych
karano chłopów chłostą. Dbamy, ubieramy, że my są
wolni teraz - z relacji mieszkanki (rok 1998).
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Gartatowice, kurhan, wg miejscowych
podań pochowani są tu żołnierze polegli w bitwie pod Kliszowem w roku

< Żurawniki 1826 r. Obecnie krzyż stoi

1702, w której wojskami polskimi do-

na wzniesieniu które jest równocześnie

wodził król August II Sas a szwedzkimi

mogiłą żołnierzy rosyjskich i austriac-

Karol XII.

kich poległych na tym terenie podczas
walk frontowych 1915 r. Mogiłę odkryto w latach 50 XX w. przy poszerzaniu
drogi i przeniesiono wraz z krzyżem
w miejsce obecne.

Skowronno Górne. 1909 r. Kapliczkę
wykonał z kamienia pozyskanego na
własnym polu mąż na uproszenie Miłosierdzia Bożego zmarłej żony. Przy
kapliczce pochowano żołnierzy poległych w czasie walk nad Nidą w okresie
I wojny światowej. Przed II wojną zwłoki przeniesiono na cmentarz grzebalny

Góry 1928 r.

ło z opłat za wynajem gromadzkich łąk

Na pamiątkę 10 lecia niepodle- roku piesze kompanie idące ze Stra-

– za możliwość polowania. Figura po-

głości Polski 1918-1928.

dowa i Dzierążni na Jasną Górę były

wstała z opłaty wniesionej przez dzie-

Z OFIAR DOBROWOLNYCH WSI GÓRY.

przez swych proboszczów odprowa-

Sudół 1779 r. Św. Józef. Do 1939

dzica Kliszowa i środków własnych wsi.

dzane, a po powrocie witane przy tej

Odnowiona staraniem mieszkańców

figurze.

w 2005 roku.

w Pińczowie.
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Hajdaszek 1933 r. Wiele figur powsta-

Grochowiska 1863 r.
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Opatkowice.

„Postępujcie jak synowie światłości, bo owoc światłości polega na
wszelkiej dobroci i sprawiedliwości
i prawdzie”.

„Stąd

rozpoczynają się opiekuńcze Skrzydła Serca
Bożego rozpostarte nad
parafią

sańcygniow-

ską”.

„Przechodniu,

który

wkraczasz w granice
tej parafii, wiedz o tym,
że ona jedynie dzięki
Sercu

Bożemu

prze-

trwała straszne chwile wojny bez większej
szkody. Szósty rok wojny 1944”.
Historia figury Matki Bożej w Michałowie.
Murowany dom rodziny Szymańskich stał w Michałowie w tym
samym miejscu już przed wojną. Wczesnym rankiem w dniu
wyzwolenia, 14 stycznia 1945 roku, mieszkańcy domu, w
liczbie pięciu osób oraz sąsiedzi z dziećmi, w obawie
przed naciągającym frontem schronili się w piwnicy.
Niedługo potem pocisk prawdopodobnie z czołgu uderzył
we wschodnią ścianę budynku. Wszystko zostało zniszczone. Z domu ocalał jedynie obraz „Pan Jezus w Ogrójcu”.
Dom został odbudowany, a obraz wisi w tym samym miejscu
co pierwotnie. Żadnemu z domowników i sąsiadów nic się
nie stało. Ówczesny gospodarz Józef Szymański, człowiek
głęboko wierzący, przyrzekł Matce Bożej wystawić przed
domem figurę, co uczyniono w 1947 roku. Po latach uśpienia, od kilku lat znów pod figurą zbiera się rodzina i
sąsiedzi, by pieśnią i modlitwą czcić Matkę Boską.

GOŁUCHÓW. Według mieszkańców Krzyż ufundował dla
upamiętnienia miejsca swego pochodzenia oraz w podzięce
Bogu za cudowne ozdrowienie siostry ks. Bolesław Stradowski, proboszcz parafii Czastary k. Wieruszowa, który został
zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.

Sancygniów 1989 r. Wystawiony
dla upamiętnienia pobytu Papieża
Jana Pawła II w Polsce.
„Dzieło życia” M. Chmielarskiego
z Opatkowic k. Sancygniowa.

Rodzina Szymańskich, Michałów 2018 r.
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Przed ponad 50 laty, w kwietniu1 1966 roku rozpoczęły się obchody milenium
chrztu Polski poprzedzone Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego z 1956
roku i dziewięcioletnią Wielką Nowenną.
Wydawać by się mogło, że wydarzenie to zostanie upamiętnione „wysypem”
krzyży. Tak się nie stało, gdyż: „My, Polacy, od 27 lat znajdowaliśmy się wówczas pod narzuconą władzą: najpierw niemieckich okupantów, a po wojnie
- komunistów”2.
„Pomniki wiary parafii Działoszyce”
Można powiedzieć zwykłe tableau. Czarnobiałe fotografie z lekko wyblakłymi maszynowymi podpisami, oprawione w drewnianą
ramkę za szkłem. 36 zdjęć krzyży, figur otoczonych dziećmi, młodzieżą szkolną - wyróżniającą się białymi kołnierzykami, oraz ich
rodzinami.
Fotografie wykonane przez ówczesnego wikarego ks. Jana Wojcieszka, na początku jego
drogi kapłańskiej (ponad 50 lat temu) towarzyszą mu po dzień dzisiejszy.
Może tableau księdza Jana jest swoistym pomnikiem powstałym z milenijnego, prymasowskiego zasiewu (drugi egzemplarz znajdował się w kruchcie działoszyckiej świątyni).
Patrząc na owe fotografie rodzi się pytanie:
czym, a może kim są owe pomniki wiary?
W owym czasie w Bronocicach przynależnych
do działoszyckiej parafii powstały dwie figury Matki Boskiej, na początku i na końcu wsi,
a pośrodku krzyż.
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Działoszyce. Cmentarz przykościelny. Wśród uczniów
ks. wik. Jan Wojcieszek.

1

Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się w wielką sobotę 14 kwietnia 966 roku.

2

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.
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Adam – ogrodnik z łopatą symbolizującą troskę
o pożywienie. Stoi na pograniczu Dziekanowic i Drożejowic przy drodze Działoszyce - Skalbmierz. Figura powstała w XVII wieku. Obecnie stoi frontem
w kierunku północnym, ale niedawno jeszcze stała po
przeciwnej stronie drogi frontem w kierunku południowym, gdzie z kolei została przeniesiona w 1844 r.
– z przeciwnej, czyli obecnej strony – przez właściciela dóbr Drożejowice dla oznaczenia granicy między
Dziekanowicami a Drożejowicami.

Miernów. Św. Andrzej – według świadectwa Ewangelii
Pierwszy Powołany spośród apostołów, brat św. Piotra.

Święci na każdy dzień

„Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok
nie w porę rolę moczy i suszy”.

Św. Mikołaj – Nieprowice 1807 rok. Po renowacji
wykonanej w 2018 r. staraniem Stowarzyszenia „Razem dla Nieprowic”
„On dostał Twój list, na pamięć go zna, prezenty już
wziął i w worku je ma”.
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Młodzawy Małe 1735 r. Św. Jan Kanty – patron
profesorów, nauczycieli i studentów.
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Szczotkowice

Kopernia
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Brzeście

Kliszów

Milczenie to oczywiście jeden
z atrybutów św. Jana Nepomucena, patrona jezuitów, szczerej
spowiedzi, dobrej sławy, honoru,
orędownika od powodzi, a także
od… suszy.
Św. Jan z Nepomuka, postać
uwikłana w dramatyczne wydarzenia historyczne swojej epoki,
Jerzy Popiełuszko odległych czasów, ma swoich fanów zrzeszonych na serwisie internetowym
www.nepomuk.pl. Wg portalu,
na terenie Polski jest 5500 nepomuków (figur przydrożnych,
obrazów i rzeźb w kościołach)
– bo tak popularnie nazywa się
wizerunki św. Jana Nepomucena.
Na terenie powiatu pińczowskiego Nepomuka możemy spotkać
w Pińczowie, Zagości (kościół),
Skowronnie Dolnym i Skowronnie Górnym, Brześciu, Koperni,
Młodzawach, Stawianach, Michałowie (kościół), Pełczyskach,
Probołowicach, Chrobrzu, Kliszowie, Zakrzowie…

Palec przy ustach - tacui - milczałem

Św. Janie, Nepomucenie
w niebezpieczeństwach
sławy i honoru opiekunie…

Pińczów 1825 r. Po renowacji
2015/2016 r. wykonanej
staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Ponidzia. >
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Św. Florian

Patron strażaków,
kominiarzy, piekarzy.

„Mój dziadek Wincenty Dziadek twierdził,
że odkąd pamięta to
figura była na naszym
podwórku. Rodzina tak
bardzo przywiązana
jest do niej, że odmówiła staraniom jej przekazania zawiązującej
się w Winiarach OSP”.
Ewa Świercz zd. Dziadek

1. Chroberz 1764 r.
2. Pełczyska 1845 r.
3. Skowronno pocz. XIX w.

W 2009 r. figura została odnowiona na koszt
rodziny a zadanie to
wykonał p. Piekoszewski z Pińczowa.
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4. Włoszczowice - kapliczka
współczesna wykonana przez

Pińczów XIX w.

M. Maberę nauczycielkę ze szkoły
we Włoszczowicach.
		Sancygniów 1786 r. >
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Św. Barbara – patronka dobrej śmierci i trudnej pracy: górników, hutników, marynarzy…
W święto św. Barbary gałązki czereśni lub wiśni włożone do wody zakwitną na Boże Narodzenie.

1. Kopernia. XVIII/XIX w. św. Tekla - męczennica Kościoła

3.

katolickiego i prawosławnego, orędowniczka w czasie pożarów i zarazy a także cierpiących na choroby oczu…
2. Umianowice. św. Otylia – wg życiorysu urodziła się
niewidoma. Wzrok odzyskała w czasie chrztu. Jest orędowniczką w chorobach oczu, uszu i bólach głowy.
3. Sadek 1960 r., św. Barbara. – w podziękowaniu za odzyskane zdrowie po groźnym wypadku górniczym
4. Mozgawa 1857 r. - Św. Barbara.
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Młodzawy Małe - św. Wincenty Ferreriusz - dominikanin, wędrowny kaznodzieja. Patron dobrego
małżeństwa, budowniczych, murarzy…
Pasturka - św. Katarzyna z Aleksandrii, czczona
przez kościół katolicki i prawosławny. Patronka
uniwersytetów, uczniów, nauczycieli a także orędowniczka od bólu gardła i głowy.

Pasturka. Św. Małgorzata - patronka szczęśliwego
porodu i dobrych narodzin.
Skowronno D. (1806r.) Św. Agata – patronka ofiar
tortur, ochrony przed trzęsieniami ziemi, klęskami żywiołowymi, piekarzy a także artystów.

Winiary XIX w. – św. Wawrzyniec – ogniem palony, lecz mężnego ducha. Patron ratowników.
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Dzierążnia 1917 r. św. Józef
– z fundacji proboszcza parafii
J. Grudzińskiego.
Józef Sprawiedliwy patron
stolarzy, małżeństw, ojców
i ludzi pracy.

Brzeście. św. Jerzy – patron
wędrowców, żołnierzy, skautów i harcerzy.
Lipówka 1918 r. „Święty Izydorze oddalaj od naszych pól
burze i gradobicia aby ziarna
wrzucone w ziemię wydały
plon stokrotny”.

Dziewięczyce. 1902 r.
Św. Antoni Padewski –
franciszkanin. Patron osób
i rzeczy zaginionych a także
narzeczonych, podróżnych…
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Opatkowice. Figura czterech ewangelistów.
Ewangeliści - wg tradycji chrześcijańskiej autorzy czterech
Ewangelii kanonicznych zawartych w Nowym Testamencie, uznani za świętych przez Kościół katolicki, prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.
Św. Jan – patron aptekarzy, teologów, wdów…
Św. Marek – patron pisarzy, notariuszy, murarzy…
Św. Mateusz – patron księgowych, urzędników podatkowych…
Św. Łukasz – patron lekarzy…
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Jakie to szczęście
obudzić się i zobaczyć Anioła…

Każdy ma
swego Anioła
Stróża, choć
często o nich
zapominamy.

Ks. Jan Twardowski
Anioł przebudzenia
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Na Ponidziu
Świątki tutaj kamienne,
Świątki tutaj codzienne,
W pszczeli czas i śnieżyce,
Z otuchą i ze skruchą,
Suplikacje za grzechy,
A też za żniwne dary
Wywdzięki, podzięki…
Drożyny, strzechy, pagóry
Wiekuistemu,
Swojemu,
W gwiazdach zadumanemu…
Dodatki do skowronków,
Do skrzypu sań,
Hurkotu żaren,
Do potu…
Od moru, głodu i wojny
Wybaw nas Panie…
I ucisz wiatr przed świecą.
Świątki nasze codzienne,
Światki lipowe, kamienne,
Ku niebiosom wołanie,
Chłopskie zafrasowanie…
Roman Toboła
Pińczów 6 stycznia 2000r.
Pamięci Jana i Katarzyny
– moich rodziców
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Sancygniów 1891 r. św. Ro-

Pińczów. św. Paweł – choć nie należał

dzina. Maria, Józef, Dzieciąt-

do grona apostołów zwie się go – Apo-

ko Jezus i Jan Chrzciciel.

stołem Narodów. >
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W „sercu Ponidzia” jest takie miejsce, gdzie trzy poświęcone figury stoją , jak kamienie milowe na bezkresnej
pustyni.
Jest też opowieść o wykopanej skrzyni żelaznej złotem i kosztownościami napełnionej, z listem dla szczęśliwego znalazcy by za nie kościół pobudować. Co też uczyniono wznosząc w Młodzawach Dużych kościół pw.
Ducha Świętego i Matki Bożej Bolesnej.
W miejscu znaleziska wystawiono w polu figurę Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a po jego bokach dwóch świętych Janów Kantego i Nepomucena.

Młodzawy Duże. Zdjęcie ze zbiorów A. i K. Pęczalskich
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Wy wszyscy, przechodzący drogą, zobaczcie,
spójrzcie, czy jest boleść
jak boleść moja, którą
mi zadano (…)
Lamentacja Proroka Jeremiasza.

Młodzawska droga
trzech świątków 1735 r.
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Kapliczka w Złotej datowana jest na 1896 r. „Podobnież
zbudował ją niejaki Dąbrowski, który w tych okolicach
znalazł w ziemi złoto. Wznosząc kapliczkę chciał w ten
sposób podziękować Bogu za szczęście, które go spotkało”. Dziś popada w całkowite zapomnienie… Olejny,
specjalnie do kapliczki namalowany obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w 1992 roku został przeniesiony
do kościoła w Złotej.

Kapliczki naziemne

< Skowronno Dolne –
zbudowana przed I wojną
światową. „Był zwyczaj, że
kapliczka służyła mieszkańcom za „dom pogrzebowy”,
gdzie wystawiano trumnę
ze zmarłym, mieszkańcy
schodzili się na wspólną
modlitwę i pożegnanie
zmarłego. Zaprzestano go
w 1996 r.”

Na Ponidziu w każdej
wiosce, są przydrożne

Niegosławice – kapliczka
odnowiona w 2008 r. >
Pińczów – stoi pomiędzy budynkiem
dworcowym PKS a zalewem pińczowskim. W niszy nad ołtarzem – figura
św. Jana Nepomucena. „Niegdyś raz
do roku (23/24 czerwca) odbywała się
przy niej msza rozpoczynająca obchody tzw. Dni Ponidzia. Wprawdzie przypada wtedy święto Jana Chrzciciela ale
obaj święci byli z wodą związani, obaj
ponieśli męczeńską śmierć…”
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świątki, […]

Te z kamienia

pińczowskiego, wykute
figury i krzyże […]
E. Juszczyk
Stawiany – początek XX w., wewnątrz figura św. Jana Nepomucena.
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Gmina
Działoszyce
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Gmina
Kije
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Gmina
Michałów
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Gmina
Pińczów
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Gmina
Złota
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„Stare te zabytki wiejskiej sztuki i budownictwa giną z rokiem każdym i przyjdą czasy, w których z powodu samej starości znikną zupełnie. Dopóki więc istnieją tu i ówdzie, choć nie zawsze piękne lub ciekawe,
ale zawsze dające obraz miejscowej kultury, powinny być ołówkiem lub fotografią odtworzone i zebrane
z całego kraju” 
Zygmunt Gloger – Encyklopedia Staropolska


S

  łowa te choć wypowiedziane przed ponad stu laty nadal pozostają aktualne. Ot choćby, przykład drewnianej kapliczki przy drodze Teodorów – Wola Knyszyńska.
Może to nie akt wandalizmu, lub nie daj Boże chęć zysku a tylko nowy kanon piękna… Mając w pamięci słowa,
zalecenia Jana Pawła II – mutatis mutandis, zmieniajmy to co powinno być zmienione, lecz nie deptajmy przeszłości ołtarzy
„(…) Choć macie sami doskonalsze
wznieść.
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I winniście im cześć ”(…)
Do młodych - Adam Asnyk

Zamiast epilogu
Pamiętajmy, że każda z kapliczek ma własną historię splecioną przez wieki istnienia z historią naszych rodzin, wiosek których można odnaleźć w
literaturze, ot choćby w twórczości urodzonego w Niegosławicach niedościgłego piewcy Ponidzia - Adolfa Dygasińskiego, który za krzyż z nad
drogi, świątka za wsią „co jedni o nim pedają, że święty Jambroży, drudzy, iże święty Jan Krzyciel, a inni znowu, że święty Jantonilebo Józef”1 gotów był oddać cuda z nad Tybru, Sekwany, Renu.
Urokowi kapliczek ulegali (i czynią to wciąż) poeci, malarze, fotograficy.
Delikatne pełne wewnętrznego blasku są „akwarelowe świątki” Krzysztofa Buckiego –malarza urody Pińczowa, którego 35 rocznica śmieci
mija w 2018 roku. Z pietyzmem podchodził do ich urody -urodzony w
Pińczowie- fotograf Andrzej Pęczalski. Do wykutych w kamieniu pobożnych figur zwraca się - pochodzący ze Złotej - poeta Adam Ochwanowski
prosząc o ochronę „(…)przed ogniem piekieł i świata pożogą” i trwanie
dzięki któremu my ludzie prości możemy się czepiać pospolitych marzeń, by w chwili (…) kiedy się niebezpiecznie dzień zbliży do nocy, byśmy mogli się ogrzać w ogniu wielkiej mocy”
Podziwiając piękno przydrożnych figur i krzyży pamiętajmy o powodzie
ich istnienia. Ci co je stawiali pragnęli mieć na ziemi skrawek świętości.
„Małe” sacrum. Z tej też przyczyny kamienny krzyż, figurę obstawiono
„cieńszymi od palca, lipowymi pędami. A później mijały lata, czasy wojny i pokoju splatały się ze sobą. Lipy rosły (…).” 2

< Zdjęcie wykonane latem 2018. Współczesny krucyfiks „zastapił” rzeźbione w
drewnie postacie Chrystusa, Matki Bożej, św. Jana.
Zdjęcie pochodzące z albumu
A i K. Pęczalskich – Ponidzie 2004, >
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1
2

A. Dygasiński - Od wsi do wsi
W. Zin Opowieści o polskich kapliczkach – Ossolineum 1997

Andrzej Pęczalski urodził się 1947 w Pińczowie, artysta fotograf,
przedstawiciel Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, zmarł w 2013 roku, pochowany na cmentarzu w Pińczowie. Andrzej i Krzysztof (syn) Pęczalscy są autorami albumów fotograficznych: Krajobrazy Ponidzia,
Architektura Ponidzia, Ponidzie, Z Dygasińskim przez Ponidzie.

Teodorów. Figura odnowiona w 2018 r.
staraniem OSP Dzierążnia.
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Mijał czas. Dzieło fundatora podejmowali spadkobiercy naturalni lub nabyci, utrzymując wokół nich porządek, przystrajając kwiatami, wstążkami, odnawiając według własnej
wiedzy i możliwości, otaczając różnego rodzaju płotkami dla
oddzielenia strefy sacrum od profanum.

Szanowni Czytelnicy, publikacja nie jest katalogiem wszystkich kapliczek
istniejących w obszarze powiatu pińczowskiego, mimo zamieszczenia ich
fotograficznego wykazu. Wykorzystując fotografie wykonywane w różnym
okresie czasowym chcieliśmy pokazać zmiany, jakim podlegają nasze kapliczki i ich otoczenie.

Choć tradycja pielęgnowania „kapliczek” jest nadal żywa a
większość z nich wykonana jest z kamienia, to niestety z racji
wieku i klimatu ulegają powolnemu niszczeniu. Najstarsze
– a zaznaczyć trzeba, że są o 100-200 lat starsze reprezentatywnych obiektów tego typu na terenie Polski - wymagają
szczególnych zabiegów. Wiele spośród nich trafiło do opracowanego w latach 50-60 ubiegłego stulecia „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce” tym samym podlegają ochronie prawnej, zgodnie z ustawą ochronie zabytków.
Godnym podkreślenia jest włączenie się osób prywatnych,
samorządu powiatu, poszczególnych gmin oraz lokalnych
stowarzyszeń w przejmowanie opieki wraz zapewnieniem
prac konserwatorskich.

W imieniu własnym i zespołu redakcyjnego wyrażam wdzięczność wszystkim
którzy pomogli w gromadzeniu materiałów i informacji wykorzystanych w
publikacji a w szczególności:
• pani Alinie Sosnal, za udostępnienie zdjęć, które wykonała przemierzając drogi i bezdroża gminy Pińczów na
potrzeby autorskiej wystawy „Figury przydrożne, kapliczki i krzyże w gminie Pińczów” (2008)
• panu Bogdanowi Skrobiszowi za udostępnienie pracy uczniów Koła Historycznego gimnazjum Kijach „Kapliczki, krzyże i figurki gminy Kije. 2006”
• panu Jarosławowi Tadeuszowi Leszczyńskiemu, pracownikowi Muzeum Wsi Kieleckiej, za udostępnienie
materiału z własnych badań terenowych prowadzonych w latach 1996-2009.
• pani Joannie Filipczyk z Muzeum Regionalnego w Opolu, za umożliwienie pozyskania fotografii oraz zgody
spadkobierców pana Krzysztofa Buckiego na wykorzystanie prac artysty,
• panu Krzysztofowi Pęczalskiemu za możliwość wykorzystania fotografii jego ojca Andrzeja Pęczalskiego,
• zespołowi Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach oraz zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za udostępnienie materiałów będących w ich zasobach,
• panu Romanowi Tobole, za udostępnienie wiersza ”Na Ponidziu”,
• pani Annie Chwalik-Borowiec i pani Monice Strojnej, panu Wojciechowi Bałabańskiemu, panu Pawłowi Bochniakowi, panu Pawłowi
Kamińskiemu panu Ryszardowi Sobierajowi za wykonanie i udostępnienie fotografii kapliczek, dzięki którym „fotograficzny wykaz” stał się
pełniejszy,
• wszystkim, którzy podzielili się wiedzą, odpowiadając na nasz apel
skierowany, na falach eteru Radia Kielce, na łamach prasy – Echa Dnia;
Tygodnika Ponidzia.
Bardzo dziękuję wszystkim z którymi miałam zaszczyt współpracować przy
tworzeniu tej publikacji. Dziękuję mojemu wnukowi Arturowi, który stawiał pierwsze kroki, gdy podejmowałam prace nad tym wydawnictwem.

Środkami własnymi samorządów i pozyskanymi z dotacji z
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, z LGD PONIDZIE
(PROW) poddano kompleksowej renowacji „młodzawską drogę świątkową”; Jana Nepomucena w Chrobrzu i Pińczowie;
św. Mikołaja w Nieprowicach, kapliczkę Matki Boskiej w Teodorowie, Chrystusa Zmartwychwstałego w Lipówce, św. Antoniego w Dziewięczycach, kapliczkę latarniową z Chrystusem Frasobliwym w Chrobrzu, w trakcie renowacji kapliczka
latarniowa Matki Boskiej w Młodzawach Dużych…
Wszystkim opiekunom, a w szczególności tym bezimiennym, dla których naturalną rzeczą jest codzienna opieka nad „figurą” należą się wyrazy uznania i
podziękowania.

Skowronno Dolne 1938 r. Majowe porządki

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej 2131 Pińczów porządkująca otoczenie miejsce upamiętniające bitwę pod
Grochowiskami 1863 r.
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Małgorzata Dymek
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Kliszów. 23 lipca 2017 r. Całkowicie nowa kapliczka upamiętniająca poległych żołnierzy w wojnie pod Kliszowem w 1702 roku
oraz w I i II wojnie światowej
stanęła na polach kliszowskich
w gminie Kije. Kaplicę wykonał
i ufundował Andrzej Gołębiowski
z Kliszowa wraz z żoną.
„Ta kapliczka istniała już dawniej, powstała w 1702
roku jednak siłą natury została z biegiem czasu wyniszczona. Pan Andrzej interesował się tą historią
i postanowił nową kapliczkę usytuować na miejscu
starej.”

Krzysztof Bucki urodził się w 1936 roku w Pińczowie,
artysta malarz. Zmarł w 1983 roku, pochowany na
cmentarzu w Pińczowie. Jego credo artystyczne brzmiało: „Obraz. Jest mi dyktowany z zewnątrz, ja go odbieram i projektuje, maluję tylko wtedy, gdy jest już we mnie
dobrze „zadomowiony” i gdy czuję konieczność jego wypowiedzi”. Zawsze był silnie związany z Pińczowem, Ponidziem, wracał tu często i chętnie. Inspiracją dla jego
twórczości były rodzinne krajobrazy, stare zaułki Mirowa. Wciąż wracał tu wspomnieniami, „przenosząc swoją
duszę utęsknioną” na Mirów i ulicę Bednarską.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ponidzie z siedzibą w Pińczowie, powstało
w 2007 roku. Jego głównym celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru
działania, który jest spójny przestrzennie, a swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatu pińczowskiego, w którego skład wchodzi 5 gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota.
Cele statutowe realizuje poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o środki
UE pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W minionym okresie działalności LGD Ponidzie pozyskało na w/w cel ponad 10 milionów zł.

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej funkcjonuje
w obszarze powiatu pińczowskiego od 2004 roku. Celem głównym stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju turystyki między innymi poprzez promocję, współtworzenie produktów turystycznych np. utworzenie 103 km szlaku rowerowego „Madonny Ponidzia” czy też opracowanie i wydanie niniejszej publikacji.
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Pińczów.
Akwarela - Krzysztof Bucki.

Wydano w ramach projektu „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury
w sercu Ponidzia”

-109-

