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Trudno wyobrazić sobie polski krajobraz bez przydrożnych krzy-
ży, kapliczek i figur. Florki, nepomucki, drewniane krzyże, liczne 
różnorodne obrazy oraz rzeźby przedstawiające Najświętszą Ma-

rię Pannę czy Chrystusa Frasobliwego są jego nieodzownym elemen-
tem, tak jak Maćkowe grusze na miedzach czy mazowieckie wierzby 
u dróg. Wraz z naszymi rodakami przeniosły się owe pomniki także do 
innych krajów, czasem bardzo odległych, jak Stany Zjednoczone czy 
Kanada.

Ten fenomen, tak trudny do niezauważenia, nie doczekał się jak do-
tąd satysfakcjonujących badań ani wyjaśnienia. W ostatnich trzydziestu 
latach wydano ogromną liczbę prac dotyczących tych zabytków1. Ich 
wartość jest różna2. Łączy je przede wszystkim cel dokumentacyjny: 
zwykle są to katalogi z terenu gminy, miasta, parafii, powiatu, diecezji. 

1. Nie ma tu miejsca na ich dokładne wyliczenie – bibliografia tego zagadnienia, któ-
rej zebranie stanowi niewątpliwie zadanie konieczne do wykonania, jest niezwykle obfi-
ta i zapewne wystarczyłaby na odrębną publikację. Ograniczę się zatem do publikacji do-
tyczących terenów najbliższych omawianej wsi: A. Wołczyk, Gawędy znad dróg i opłotków: 
kapliczki, figury, krzyże przydrożne, pomniki Bodzentyna i gminy, Bodzentyn 2011; M. Kościń-
ski, Przydrożne pomniki wiary: Krasnobród i okolice, Lublin 2001; J. Łukasiewicz, Drogowska-
zy wiary: kapliczki i krzyże ziemi janowskiej, Sandomierz 2002; M. Markiewicz, Z. Maleszyk, 
Kapliczki i krzyże Ostrowa Lubelskiego i okolic, Ostrów Lubelski 2005; I. Przybyłowska-  
-Hanusz, Kapliczki, krzyże, figurki jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych, 
Szydłowiec 2007; M. Giermakowski, Modlitwa skaryszewskich parafian wpisana w przydroż-
ne krzyże, figury i kapliczki, Skaryszew 2009; K. Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek 
i krzyży przydrożnych, Zielona Góra 2009; Z. Gierała, Opowieści przydrożnych kapliczek, 
Warszawa 2010; D. Pater, Kapliczki Matki Bożej w ziemi przysuskiej znakiem pobożności ma-
ryjnej, Przysucha 2010; E. Nowakowska, Zwoleńskie pomniki, Zwoleń 2010; A. Cebula, 
Figury, krzyże i kapliczki w gminie Samborzec, Sandomierz 2012; Ł. Babula, Kapliczki, figury 
i krzyże przydrożne gminy Iłża: album-przewodnik, Iłża 2014; Piękno kapliczek, krzyży i figur 
przydrożnych: gmina Puławy, oprac. M. Pasik, Puławy 2014. Radomskie kapliczki są ze-
brane na stronie http://radom.city/index.php?n=Tekst.KapliczkiIKrzy%C5%BCe [dostęp 
19.05.2016].

2. Na szczególną uwagę zasługują publikacje: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na 
terenie diecezji tarnowskiej, t. I–II, red. J. Rzepa, Tarnów 1983; J. Hochleitner, Kapliczki War-
mii południowej: przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 
2004 oraz cytowana wyżej praca Łukasza Babuli.
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Takie działania podjęto również dla obecnego terytorium Parafii pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu3.

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji są cztery kaplicz ki usy-
tuowane na terenie wsi Zielonka Nowa. Historycznie na jej gruntach 
stały jeszcze dwa tego typu obiekty, które obecnie przynależą już do 
Zwolenia (ul. Wiślana): drewniany krzyż ustawiony pod lipą na posesji 
pp. Celuchów (obecnym właścicielem jest p. Oleksik) oraz wzniesiona 
z piaskowca kapliczka przy posesji pp. Chorosiów, ufundowana przez 
Pawła Kustrę z Zielonki Starej w 1938 roku. W samej wsi stoją jeszcze 
dwie kapliczki, powstałe w ostatnich latach.

3. Por. R. Krawczyk, Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże: Zwoleń i okolice, Zwoleń 
2008. Kompleksową inwentaryzację wszystkich tego typu obiektów sporządził ksiądz 
Bernard Kasprzycki, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.



Katalog
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1 
(ryc. 1) 

Kapliczka przy drodze Przyłęk – Zwoleń, na działce pp. Kozaków. Kru-
cyfiks z żeliwną pasją na podwójnym cokoliku ustawionym na trzonie 
stojącym na dwuskokowej bazie; całość dodatkowo posadowiono na 
płycie. Wzniesiona z piaskowca. Cokoliki względem trzonu i bazy są 
obrócone tak, że osią obrotu jest przekątna bazy. Sygnatury kamienia-
rza brak. Trzon jest w niewielkim stopniu uszkodzony, a jego boczne 
ściany mają formę płycin obramowanych pseudomaswerkiem ze zwi-
sającą szyszką-żołędziem. Ściana frontowa także ma płycinę, ale już bez 
pseudomaswerku, za to z łukowato zwieńczoną płytką niszą na obraz. 
Kapliczka orientowana jest ku drodze, po osi południowy zachód ku 
północnemu wschodowi. Na ścianie trzonu zwróconej ku drodze wyku-
to dwa napisy:

a) nad łukiem zwieńczającym niszę
POD TWOJĄ OBRONE UCIEKAMY SIĘ
b) pod niszą na polu o wymiarach: szer. 0,40 m, wys. 0,42 m
POMNIK TEN / WYSTAWILI / WŁOŚCIJANIE / WSI / ZIELONKA 

NOWA / 1907
Oba napisy wykonano groteskiem, wysokość znaków to 3,5 cm. Aby 

uwypuklić ich relief i poprawić czytelność, dodatkowo znaki zostały po-
czernione.

Całość otacza ogrodzenie z czterech piaskowcowych słupków połą-
czonych obecnie łańcuchem. Prawdopodobnie pierwotnie także łączył 
je łańcuch, który zastąpiono metalowymi przęsłami z siatką. Przęsła te 
zostały usunięte.
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2 
(ryc. 2) 

Kapliczka przy drodze Ławeczko – Grabów – Zwoleń, na polu pp. Kę-
pińskich (Zielonka Nowa 88). Lastrykowy krucyfiks z żeliwną pasją na 
podwójnym cokoliku ustawionym na stojącym na dwuskokowej bazie 
trzonie; całość posadowiono na podwójnej podstawie płytowej. Poza 
krzyżem reszta kapliczki wykonana została z piaskowca. Cokolik wzglę-
dem trzonu i bazy jest obrócony tak, że osią obrotu jest przekątna bazy. 
Sygnatury kamieniarza brak. Boczne ściany trzonu mają formę płycin 
ograniczonych pseudomaswerkiem ze zwisającą szyszką-żołędziem. 
Ściana frontowa także ma płycinę, ale już bez pseudomaswerku, za to 
z łukowato zwieńczoną płytką niszą na obraz. Kapliczka orientowana 
jest ku drodze, w kierunku południowego wschodu. Na ścianie trzonu 
zwróconej ku drodze znajdują się dwa napisy:

a) nad łukowatym zwieńczeniem niszy
POD TWOJĄ OBRONE UCIEKAMY SIĘ
b) pod niszą na polu o wymiarach 0,38 m x 0,38 m
[.]a [-] / p[anu] Bogu [--] / [K]rzy[.] [w]ystawili / Włoś[cia]nie wsi / [Nowa] 

Zielonka / [r(oku).] 1907
Ze względu na zniszczenie napisu b został on najpierw zakryty meta-

lową tabliczką (wys. 0,19 m, szer. 0,245 m) o treści:
c) PANIE BOŻE / BŁOGOSŁAW NASZĄ PRACĘ / FUNDATORZY ZE 

WSI / ZIELONKA NOWA 1907 r(ok).
Po renowacji z 2016 roku tabliczkę tę zastąpiono nową, wykonaną 

z czarnego granitu (wys. 0,37 m, szer. 0,38 m), o treści:
d) Na cześć i chwałę / Panu Bogu ten / Krzyż wystawili / włościanie wsi / 

Nowa Zielonka / r(oku). 1907
Napis a wykonany jest groteskiem, napis b pisanką francuską, c kapi-

tałą, a najnowszy, d, współczesną pisanką nawiązującą do renesansowej 
antykwy.

Całość otacza obecnie metalowe ogrodzenie. Prawdopodobnie pier-
wotnie składało się ono z czterech piaskowcowych słupków połączo-
nych łańcuchem. Resztki tych słupków odkryto przy okazji prac z 2016 
roku.
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3
(ryc. 3 i 3a)

Kapliczka przy drodze Ławeczko – Grabów – Zwoleń, na posesji pp. Pyr-
ków (Zielonka Nowa 32). Krucyfiks na niewielkim cokoliku posado-
wionym na trzonie w formie nieregularnego, ściętego obelisku, który 
ustawiono na dwuskokowej bazie i betonowej podstawie. Kapliczkę 
wykonano z piaskowca. We frontowej ścianie trzonu umieszczono pio-
nową, łukowato zwieńczoną niszę na figurkę Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej, która to figurka nadal tam stoi.

Wokół łuku niszy biegnie napis wykonany groteskiem:
a) POD TWOJĄ OBRONE UCIEKAMY SIE
a poniżej niszy znajduje się data
1909.
Ich uzupełnieniem jest napis pisanką francuską na południowo-za-

chodniej ścianie, w polu o wymiarach: szer. 0,455 m, wys. 0,32 m:
b) Na cześć i / chwałe Panu Bogu / ten Kszysz wysta / wili Jan i Bronisła / 

wa Pyrkowie
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4
(ryc. 4)

Kapliczka przy gościńcu Grabów – Zwoleń, na polu pp. Gregorczyków. 
Krucyfiks na trzonie z pseudocokolikiem ustawionym na dwuskokowej 
bazie i dwustopniowej podstawie płytowej. Krzyż krucyfiksu wykona-
no z lastryka, pasję z żeliwa, natomiast trzon i podstawę z piaskowca. 
Frontowa, zwrócona ku drodze ściana trzonu ma płycinę z niszą na 
obraz. Nad płyciną, pod pseudocokolikiem, znajduje się płaskorzeźbio-
ny, zbliżony do treflowego, krzyż zaćwieczony w płomieniu. Wnętrze 
płomienia tworzy niewielką płycinę, w której mógł znajdować się jakiś 
obrazek. Poniżej niszy na obraz, w polu o wymiarach 0,32 m x 0,32 m, 
wyryto pisanką francuską napis:

Pomnik ten / postawili / Franciszek / Józef i Jan / Ksześniaki / 1908
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Ryc. 1

Ryc. 1a
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Ryc. 2
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Ryc. 3

Ryc. 3a
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Ryc. 4

Ryc. 5



Cztery wymienione kapliczki powstały niemal w tym samym 
czasie. Dwie są fundacjami wspólnymi, dwie prywatnymi. War-
to bliżej przyjrzeć się formom, lokalizacji, czasowi i treści napi-

sów oraz fundatorom kapliczek. Dzięki temu powiedzą one coś więcej 
o mieszkańcach Zielonki Nowej początku XX stulecia.

Pod względem formy wyraźnie widać, że dwie najstarsze kapliczki 
są identyczne. Musiały zatem powstać w jednym warsztacie, być może 
nawet na jedno zamówienie. Niewielkie różnice sprowadzają się do ma-
teriału krzyży – lastrykowy krzyż w kapliczce u pp. Kępińskich dodano 
zapewne później, aby zastąpić być może uszkodzony oryginalny krzyż 
piaskowcowy. Istotniejsze są różnice w kroju znaków napisów oraz ich 
brzmieniu, ale i te są niewielkie. Dwie pozostałe kapliczki różnią się tak 
między sobą, jak i od pozostałych dwóch. Jest to bez wątpienia efekt 
tego, że o ich formie zadecydowały prywatne preferencje fundatorów. 
Niemniej jednak wszystkie kapliczki mają identyczny plan ogólny: kru-
cyfiks stojący na trzonie ustawionym na dwuskokowej bazie i płytach. 
Jest to najbardziej reprezentatywna dla naszego regionu forma, mają-
ca swoje analogie i w sąsiednich gminach4. Najbardziej zbliżonymi do 
nich obiektami są ówczesne nagrobki. Bez wątpienia kapliczki powstały 
w zakładzie kamieniarskim wytwarzającym również pomniki nagrobne. 
Przypuszczalnie piaskowiec, z którego je zbudowano, pochodzi spod 
Szydłowca. Żaden z kamieniarzy nie upamiętnił się, co wskazuje na 
warsztat lokalny, może radomski – jedna z kapliczek (fundacja Ludwika 
i Katarzyny Kuklińskich) w Zielonce Starej z 1903 roku pochodzi z zakła-
du Leona Staniszewskiego. Dla kapliczki braci Krześniaków dysponuje-
my informacją o kosztach jej wzniesienia – wyniosły one równowartość 
jednego byka (informacja p. Andrzeja Krześniaka). Mało wiadomo na 
temat oryginalnego otoczenia kapliczek – według niektórych osób po-
sadzono przy nich wiśnie5. Przy kapliczce nr 1 na pewno rósł bez lilak.

4. Por. R. Krawczyk, op. cit.; Ł. Babula, op. cit.
5. Sadzenie drzew owocowych przy krzyżach jest rzadkie. Dominują raczej dęby, 

drzewa iglaste oraz krzewy – J. Paczos, Floralne otoczenie przydrożnych krzyży, w: Krzyże 
i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, 
M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 57–67.
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Lokalizacja kapliczek ma także swoje znaczenie i często bezpośrednio 
wynika z roli spełnianej przez obiekt6. Od dawna istniały pewne miej-
sca szczególnie preferowane przez fundatorów kapliczek7. Najbardziej 
typowa lokalizacja to – „przy drodze”. Zawsze starano się też zaznaczać 
w ten sposób miejsca święte: objawień, leczniczych źródełek czy drzew, 
na których ukazali się Matka Boska, Jezus lub jakiś święty8. Niekiedy 
z takich niepozornych świątków wyrastały znaczące centra pielgrzym-
kowe i budowle kultowe (Leżajsk, Licheń). Kolejna typowa lokalizacja 
to rozstajne drogi, mogiły, miejsca, w których straszy. W ludowej demo-
nologii przy takich kapliczkach mieszkać mogły nawet upiory – strzygi, 
latawce i inne mało przyjazne istoty. Kapliczki budowano także po to, 
aby zaznaczyć symboliczne granice wsi9 czy upamiętnić jakieś zdarzenie 
(na przykład czyjś zgon) w miejscu, gdzie do niego doszło10. W przy-
padku prywatnych fundacji zazwyczaj w grę wchodziły posesje samych 
sponsorów budowy.

Zieleńskie kapliczki bez wątpienia są powiązane z drogami. To ku 
drogom orientowane są ściany z najważniejszymi elementami: krucy-
fiksem, świątkiem, napisem. Z pewnością każdemu z fundatorów za-
leżało na tym, aby komunikat utrwalony w kapliczce kierował się do 
przechodniów. Byli nimi przede wszystkim sami mieszkańcy wsi, ale 
również przejezdni. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, 
że przez Zielonkę lub grabowskim gościńcem do kościoła parafialnego 
w Zwoleniu podróżowali mieszkańcy Grabowa, Szczęścia i Michalina, 

6. Por. J. Adamowski, Motywacje stawiania krzyży i kapliczek przydrożnych, w: Krzyże 
i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, 
M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 17, 21–26, 30–36.

7. A. Chętnik, Krzyże i kapliczki kurpiowskie, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 31, 
1977, 1, s. 40–42.

8. Por. T. Wiślicz, „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 47, 1999, 3–4, s. 335–348.

9. W. Krasuski, Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki podziału przestrzeni, „Polska 
Sztuka Ludowa – Konteksty” 40, 1986, 3–4, s. 225–239.

10. W Zielonce Nowej brak takiego krzyża, chociaż znajduje się tam mogiła: wedle 
lokalnego opowiadania niewielki wzgórek na tak zwanych przymiarkach, przy drodze 
do młyna i Wólki Szelężnej, to mogiła oficera, usypana przez jego podkomendnych, któ-
rzy nanieśli ziemię we własnych hełmach. Krzyże na mogiłach stały i stoją za to w oko-
licy: przy drodze Zwoleń – Pionki na mogile powstańca 1864 roku; w Zwoleniu przy 
ul. L. Perzyny na grobie dwóch żołnierzy austriackich – Nowakowska, op. cit., s. 20; 
C. Imański, Dzieje Zwolenia, Zwoleń 2013, s. 208. W Zielonce Starej do niedawna stał 
drewniany krzyż w miejscu zniszczenia w 1945 roku niemieckiego czołgu (i zapewne 
pochówku jego załogi).
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tędy musiały też iść kondukty pogrzebowe. W dni targowe tymi szla-
kami zapewne przemieszczały się także osoby z dalszych wsi. Dzięki 
takiemu usytuowaniu każdy przechodzień mógł, zgodnie z przyjętymi 
w całym naszym kraju zwyczajami, uczynić znak krzyża, uchylić czapki, 
pomodlić się albo tylko westchnąć w intencji fundatora. Szczególnie to 
ostatnie z punktu widzenia budujących kapliczki musiało być ważne, bo 
dopomagało duszom pokutującym po śmierci. Przydrożne usytuowa-
nie kapliczek miało też oczywiste funkcje: wskazywały one właściwą 
drogę, pozwalały na obliczenie czasu koniecznego do dalszej podróży, 
przy nich można było bezpiecznie odpocząć, pomodlić się, podzięko-
wać Bogu za dotychczasową szczęśliwą peregrynację i poprosić o dalszą 
opiekę. Być może z tego powodu kapliczki malowano na biało – dzięki 
temu widać je było z daleka, nawet pod wieczór.

Pierwsza z omawianych kapliczek stoi przy rozstajnych drogach. 
Większość mieszkańców wciąż pamięta, że po jej prawej stronie stał 
w krzakach bzu drewniany krzyż. Przypuszczalnie zatem krzyż po-
przedzał wybudowanie kapliczki w 1907 roku. Czy postawili go jeszcze 
mieszkańcy folwarku, czy już zieleniacy, trudno powiedzieć. Prawdo-
podobnie krzyż stał w tym miejscu jeszcze przed rokiem 1907 (może 
ustawiono go w związku z epidemią cholery w latach 1892–1894). 
O słuszności takiego założenia świadczą dwa fakty. Po pierwsze, było to 
skrzyżowanie dróg wiodących do Zwolenia, Grabowa, Janowca, Wólki 
Szelężnej i Baryczy oraz dalej – do Sycyny. Ponadto tędy jechano do 
młyna nad Lucimią-Zwolenianką. Po drugie, według miejscowych in-
formacji pod tym krzyżem grzebano nieochrzczone zmarłe dzieci.

Nieochrzczone zmarłe dzieci – czy to martwo urodzone, czy zmarłe 
zaraz po urodzeniu – jako dusze pozbawione łaski chrztu nie mogły być 
pochowane na zwykłym cmentarzu. Ten sam zakaz obejmował samo-
bójców, obłąkanych, skazańców. W Polsce, ale i w innych krajach Euro-
py, przyjął się zwyczaj grzebania zmarłych nieochrzczonych dzieci pod 
Bożymi mękami. Niekiedy szczątki wkładano do dzbanów11. W trakcie 
prowadzonych przy kapliczce prac nie odnaleziono żadnych kości, ale 
też nikt ich nie szukał, poza tym mogły ulec rozkładowi. Natrafiono je-
dynie na butelkę o XIX-wiecznej proweniencji (ryc. 1a). Może to ślad 

11. O zwyczajach tych zob. P. Duma, Grób alienata: pochówki dzieci nieochrzczonych, 
samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, Kraków 2010, 
s. 15–57.
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jakichś ofiar składanych zmarłym?12 Tak czy inaczej, wszystko wskazuje 
na to, że skrzyżowanie dróg Zwoleń – Janowiec i Barycz – Grabów od 
dłuższego czasu było oznaczone krzyżem, który pełnił ważną dla lo-
kalnej społeczności funkcję. W tym świetle nie dziwi fakt, że fundując 
w 1907 roku kapliczkę, wybrano akurat to miejsce. Dodatkowo wyzna-
czono w ten sposób symboliczny punkt graniczny wsi, jej początek i ko-
niec. Tutaj zmarli żegnali się z nią i z polami.

W przypadku pozostałych trzech obiektów trudno jednoznacznie 
stwierdzić, dlaczego stanęły tam, a nie gdzie indziej. Prywatne kaplicz-
ki znalazły się w obrębie gruntów ich fundatorów, ale warto dodać, że 
kapliczka braci Krześniaków także towarzyszy granicy wsi i skrzyżowa-
niu. Dodatkowo, według informacji samych zainteresowanych, w miej-
scu tym miało dojść do wypadku, ale szczegóły zostały zapomniane albo 
przemieszane ze sobą. Kapliczka z pola pp. Kępińskich, ufundowana 
równocześnie z kapliczką numer 1, być może wyznaczała jakąś obecnie 
nieczytelną granicę, może środek wsi – potem w jej sąsiedztwie wznie-
siona zostanie pierwsza, drewniana remiza.

Omawiane kapliczki powstały w krótkim przedziale czasu, a latach 
1907, 1908, 1909. Daty te mają swoje znaczenie i wiążą się ściśle z histo-
rią naszej wsi. Zielonka (historycznie Zielanka) powstała zapewne pod 
koniec XIV wieku jako wieś szlachecka. Jej pierwszymi właścicielami 
byli Zieleńscy herbu Ciołek. Przenieśli się oni w XVI wieku pod Łuków 
(gdzie ich nazwisko przybrało formę Żeleńscy). Zielonka zmieniała wła-
ścicieli. Dla powstania Zielonki Nowej ważny jest koniec XIX wieku13. 
Dobrami Zielonka, to jest wsią kmiecą (przyszłą Zielonką Starą) i fol-
warkiem, zawiadywał w tym czasie Dionizy Podczaski. Nie był on naj-
lepszym gospodarzem. Począwszy od 1853 roku powoli zadłużał swój 
majątek u osób prywatnych i w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim 
(TKZ). Długi zapisywane były na folwarku liczącym wówczas 300 mórg 
nowopolskich gruntów ornych i 60 takichże mórg lasów (morga nowo-
polska to 0,5598 ha, czyli razem to około 201 ha). Nie pomogło mu nawet 
małżeństwo z Atalią z Łączyńskich. Podczascy wpadli w spiralę długów. 
Próbując się ratować, 10 listopada 1865 roku sprzedali część folwarku 
zwaną Atalin (58 mórg i 46 prętów ziemi). Ostatecznie resztę folwarku 

12. Butelka z żółtego szkła nie została bowiem potłuczona, ale raczej zdeponowana. 
Ma ona 23 cm wysokości i pojemność nieco powyżej jednej czwartej litra.

13. Por. Imański, op. cit., s. 213.
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wraz z obciążeniami nabył 4 września 1871 roku właściciel Strykowic 
Błotnych, Rajmund Swieżyński, za 12 670 rubli srebrnych. Swieżyński 
także usiłował ocalić majątek – czynił pewne inwestycje, spłacał za-
dłużenie, negocjował z wierzycielami (Julia Gawrońska, Klementyna 
Gostkowska, bracia Goldmanowie ze Zwolenia, TKZ), odkupił 12 włók 
ziemi i lasu od Józefa Sitarskiego. Jednak i Swieżawskiemu się nie uda-
ło. 17 czerwca 1873 roku sprzedał folwark dwóm nabywcom, rolnikom 
z Janowa pod Tczowem, Stanisławowi Borzęckiemu i Józefowi Piecho-
cie, za 17 850 rubli srebrnych. Borzęcki i Piechota, aby zdobyć fundusze, 
zaciągnęli pożyczki od szeregu osób pod zastaw gruntów folwarcznych: 
każdy wierzyciel otrzymał proporcjonalną do wysokości udzielonego 
kredytu część gruntu i mógł ją przez trzy lata swobodnie użytkować. 
W grupie pożyczkodawców byli: Stanisław Dróżka, Jacenty Pająk, Józef 
Pionek, Józef Kalbarczyk, Marcin Podlewski, Stanisław Pułkowski, Idzi 
Lewandowski, Jan Pakuła, Sylwester Oczkowski, Andrzej Warchoł, An-
drzej Chałdaś i Antoni Krześniak. Wkrótce, 5 stycznia 1874 roku, swoje 
prawo własności do zieleńskich folwarcznych gruntów zbył Nikodem 
Hadziewicz. Przejęli je wspomniani już Warchoł, Krześniak, Chałdaś, 
Pająk, Pułkowski, Pionek (Pionka), a także Jakub Wulczyński, Feliks Ja-
giełło, Wincenty Sadkowski, Józef Ziembakowski, Józef Gos, Wojciech 
Kruk, Antoni Kwieciński, Jan Zieliński, Jan Kumpolt, Józef Kowalczyk 
i Szmul Kirszenbaum. Ile dostawali za to ziemi, nie wiadomo. Można się 
tylko domyślać na podstawie umowy, jaką 11 lutego 1875 roku Borzęcki 
zawarł z Janem Flakiem z Nowej Wsi – za 1070 rubli oddał mu 35 mórg 
nowopolskich ziemi wraz z chałupą i stodołą14. W ten sposób dawny 
folwark zaczął zmieniać się w wieś. Około 1895 roku żyły tu 184 osoby 
w 43 domach15. Zaczęła też kształtować się nowa wspólnota. Z czasem 
znalazło to swój wyraz w podziale na dwie Zielonki, Starą i Nową.

Wybudowanie w 1907 roku dwóch kapliczek ze składek jest symbo-
licznym uwieńczeniem tego procesu. Ich fundatorzy w napisach przed-
stawili się jako włościanie ze wsi Zielonka Nowa, manifestując swoją 
wspólnotową tożsamość, tutejszość i odrębność. Było to już drugie 
pokolenie mieszkańców, tutaj urodzone i wychowane: żyło na swoim, 
u siebie i wśród swoich. Ich rodzice natomiast pochodzili z różnych 

14. Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Hipoteka Powiatowa Zwoleń-
ska, sygn. 1396.

15. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chle-
bowski, J. Krzywicki, t. XIV, Warszawa 1895, s. 601.
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stron. Należy także pamiętać, że w polskiej tradycji wspólnota wiejska 
była nie tylko organem terytorialnym (gromadą) czy podmiotem spo-
łecznym, ale tworzyła jednocześnie wspólnotę religijną, dbającą o kult 
Boży i odpowiednie prowadzenie się jej członków (czasami też i pro-
boszcza)16. Równie symboliczne jest zakreślenie w ten sposób granic wsi.

Moment czasowy zaważył także na dewocyjnych odwołaniach. Trzy 
spośród omawianych kapliczek mają wśród napisów zwrot Pod Twoją 
obronę. Jest to początek starej, sięgającej połowy III wieku, modlitwy ma-
ryjnej. Wybór akurat tej modlitwy wynika z pewnej mody tych czasów.

Od 1867 roku każdy, kto chciał wznieść kapliczkę lub krzyż, musiał 
uzyskać zgodę gubernatora. Władze carskie chciały w ten sposób objąć 
kontrolą ten zwyczaj i zapobiec wykorzystywaniu go w celach wywro-
towych17. Aby taką zgodę uzyskać, trzeba było złożyć specjalne podanie 
i wypełnić stosowny formularz, na którym należało m.in. podać treść 
napisu. W zespołach kancelarii gubernatorów zachowały się poszyty 
z takimi podaniami i materiałami, jednak w przypadku Radomia dyspo-
nujemy teczkami tylko dla 1901 i 1908 roku18. Carscy urzędnicy z niechę-
cią podchodzili do tego typu pomysłów19. Bardzo często nie wydawa-
no pozwoleń, zwłaszcza gdy figurze towarzyszył napis. Administracja 
carska, jak zresztą i kościelna, uważały stawianie krzyży i kapliczek za 
kosztowne fanaberie, i podkreślały, że lepiej fundusze takowe przezna-
czać bezpośrednio na Kościół20. Zaistniały jednak dwa takie momenty, 
gdy obie władze były odmiennego zdania21.

Carat zalecał budowanie „pomników wdzięczności” za zniesienie 
poddaństwa chłopów, które wprowadził Aleksander II czterema ukaza-
mi ogłoszonymi 2 marca 1864 roku. Pomnik na pamiątkę tego wydarze-
nia stanął na Rynku w Sandomierzu; obecnie jego pozostałości znajdują 

16. T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie: religijność chłopów małopolskich od połowy 
XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 54–63.

17. A. Biernat, Dziewiętnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa Polskiego, 
Wrocław etc. 1987, s. 95.

18. APR, Kancelaria generał-gubernatora radomskiego, sygn. 2158 (1901), 2406 
(1908).

19. Na terenie guberni wileńskiej w latach 1864–1896 zupełnie zakazano wznoszenia 
nowych i remontowania starych krzyży (za wyjątkiem prawosławnych).

20. Biernat, op. cit., s. 96.
21. J. Hochleitner, Epigrafika ludowa: przejawy twórczości dokumentacyjnej polskich chło-

pów na przełomie XIX i XX stulecia, „Zarządzanie i Edukacja” 45, 2004, 3, s. 99, przyp. 64.
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się w Muzeum Diecezjalnym. Podobna figura stoi nadal w Radomiu22, 
a w okolicy jeszcze ponadto w Kobylanach23, Klikawie i Bronowicach24. 
W roku 1904 przypadała 40. rocznica uwłaszczenia, co także nakazywa-
no upamiętniać stosownymi fundacjami. Podobnie było w 191425. Jed-
nak nasi przodkowie swoich ziem nie dostali na mocy uwłaszczenia, 
tylko je kupili. Nie mieli zatem za co być carowi wdzięcznymi.

Ważniejsza była inna rocznica. W 1904 i 1905 roku obchodzono 50. 
rocznicę ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jego bulli Ineffabilis Deus z 8 grud-
nia 1854. Trzy z omawianych kapliczek zawierają wyraźne odwołania 
maryjne. Możemy zatem założyć, że oprócz polskiej pobożności lu-
dowej, bardzo mocno koncentrującej się na Matce Boskiej, na decyzje 
o wybudowaniu w tym akurat momencie i w takiej, a nie innej postaci 
tych trzech kapliczek wpłynęły także obserwowane przez zieleniaków 
ogólne trendy panujące w tym czasie w Królestwie Polskim. Nie moż-
na także wykluczyć wpływu rozwijającego się wtedy mariawityzmu 
(ekskomunikowanego w roku 1906)26 i starań Kościoła zmierzających do 
ograniczenia jego wpływów – i jedno, i drugie wspierało kult maryjny.

W XIX wieku powstało wiele podobnych obiektów, co wynikało ze 
wzrostu zamożności społeczeństwa, a także rozwoju rzemiosła kamie-
niarskiego (co z kolei było prostą konsekwencją powstania pozamiej-
skich cmentarzy), które sprawiło, że koszty wzniesienia murowanej 
lub kamiennej figury spadły. Po 1905 roku zelżał także carski ucisk, 
zwłaszcza w kwestiach religijnych po tak zwanym ukazie tolerancyj-
nym Mikołaja II, a to bez wątpienia zachęciło do inicjatyw dewocyj-
nych27. Przypuszczalnie dopuszczano też ufundowanie krzyża czy ka-
pliczki bez pozwolenia. W każdym razie w poszycie z pozwoleniami na 
budowę takich obiektów z 1908 roku nie ma materiałów dotyczących 

22. P. Puton, Pamiątka uwłaszczenia chłopów: krzyż ze zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czer wca  
w Radomiu, http://www.muzeum-radom.pl/ turystyka/wydarzenia/ pamiatka-uwlasz- 
czenia-chlopow- krzyz-ze- zbiegu- ulic-zeromskiego-i-25-czerwca-w-radomiu/1681 
[dostęp 19.05.2016].

23. Giermakowski, op. cit., s. 56–58.
24. Piękno kapliczek..., s. 30, 77.
25. Z tego roku pochodzi krzyż stojący w Końskich.
26. Aktywnym ośrodkiem mariawityzmu była niedaleka Iłża, gdzie działał ks. Stani-

sław Szokalski. W okresie międzywojennym wpływy mariawickie sięgnęły Tymienicy.
27. Giermakowski, op. cit., s. 101–102 – o kapliczce z 1907 roku ze Skaryszewa.
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przedsięwzięcia braci Krześniaków (według p. Andrzeja Krześniaka ka-
pliczka została wzniesiona bez urzędowego pozwolenia).

Poza tym przemianom ulegała sama warstwa chłopska. Bardzo czę-
sto patrzy się na nią jak na masę. Początkowo polscy chłopi przedsta-
wiali się przede wszystkim jako wspólnota danej wsi, gromada, ale 
później już jako konkretne osoby. Ta ostatnia tendencja przybiera na 
sile na przełomie XIX i XX wieku. Przykładem tego są także zieleńskie 
kapliczki. Dwie z nich wzniosła gromada – włościanie ze wsi Zielonka 
Nowa, a dwie osoby prywatne. W każdym przypadku podano datę tego 
wydarzenia. Wiąże się to z tak zwanym segmentacyjnym postrzeganiem 
czasu, czyli liczeniem go od pewnego wydarzenia do kolejnego. W tym 
wypadku wydarzeniem jest wzniesienie kapliczki, co czyni z niej do-
datkowo punkt orientacyjny na „mapie” lokalnej przeszłości. Fundato-
rzy, zwłaszcza prywatni, w ten sposób wpisują się też w tę przeszłość 
z imienia i nazwiska. Warto zwrócić uwagę na to, że ich wpisy są bez 
wątpienia nieortograficzne. Jednak nie od razu należy ich ganić za brak 
rozeznania w ojczystym języku – formy kszysz, Ksześniaki, obrone, sie są 
poprawne, bowiem są dokładnym odwzorowaniem fonetycznym wy-
razu. Tak się po prostu te słowa wypowiada. Co więcej, fundatorzy byli 
wyczuleni na poprawność: wszędzie mamy formę Twoją – czyli zważano 
na znaki diakrytyczne. W sąsiedztwie form obrone i sie może to dziwić, 
ale nie powinno. Nawet jeśli ktoś powie: Pod Twoją obrone uciekamy sie – 
i tak każdy to zrozumie. Natomiast nie będzie tak, jeśli ktoś powie: Pod 
Twoja obrone uciekamy sie. To już jest fonetycznie niepoprawne.

Rzecz jasna kapliczki to przede wszystkim obiekty służące celom de-
wocyjnym. Po pierwsze dowodziły pobożności katolickiej fundatorów. 
Po drugie tę pobożność umacniały. Przy tego rodzaju obiektach od daw-
na mieszkańcy gromadzili się, aby odprawiać nabożeństwa. Najpopu-
larniejszym z nich były i są tak zwane majówki, czyli nabożeństwa ku 
czci Matki Boskiej. Pojawiły się one w Italii w XVIII wieku i po niecałych 
stu latach trafiły do Polski. Pierwsze odprawiono w 1852 roku w War-
szawie. Zgodnie z dekretem Piusa VII z 1815 roku za oddawanie czci 
Matce Boskiej w maju wierni mogą otrzymać 300 dni odpustu każdego 
dnia i odpust zupełny raz w miesiącu, jeśli wyspowiadają się, przystąpią 
do Komunii Świętej i pomodlą za papieża28. Zwyczaj ten nadal jest kul-
tywowany, aczkolwiek przy mniejszej już frekwencji. Nie posiadam in-

28. Hochleitner, Kapliczki..., s. 81.
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formacji, które wskazywałyby na to, że kapliczki służyły procesjom czy 
objeżdżaniu pól. Tradycyjnie także w maju przy jednej z nich, stojącej na 
polu pp. Kępińskich, odbywała się msza święta. Zazwyczaj działo się to 
w dzień patrona chłopów, św. Izydora (w Polsce 10 maja), lub w pobliżu 
tej daty29. O innych nabożeństwach nic mi nie wiadomo.

Z kapliczkami wiązały się też prywatne funkcje. Jak wspomniano wy-
żej, krzyż ufundowany przez braci Krześniaków stanąć miał w miejscu 
wypadku. Według podawanych wersji w tym miejscu spłoszone konie 
miały albo zabić pracującą u Krześniaków osobę z rodziny Oczkowskich, 
albo uspokoić się, co ocaliło jej życie. Wersji o tragicznym wypadku nie 
potwierdzają metryki zmarłych. Bardziej wiarygodna wydaje się zatem 
druga sytuacja. Wzniesienie kapliczki czy krzyża jako wotum za oca-
lenie od skutków końskiego szaleństwa nie jest niczym wyjątkowym30. 
Z kolei krzyż pp. Pyrków miał powstać w intencji posiadania potom-
stwa. W istocie 21 stycznia 1909 roku zmarł trzymiesięczny synek Jana 
i Bronisławy z Kwiecińskich Pyrków, Stanisław. Ufundowanie krzyża 
zapewne bezpośrednio wiąże się z tym smutnym wydarzeniem. Można 
dodać, że z takich samych pobudek stawiano figury czy kapliczki i w in-
nych miejscowościach31.

Omawiane wyżej cztery kapliczki nie wyczerpują listy tych obiektów 
w Zielonce Nowej32. Do wyliczonych powyżej obiektów należy dodać 
jeszcze dwa kolejne.

5. (ryc. 5) Kapliczka na posesji pp. Jargotów (Zielonka Nowa 119). Rzeźba 
Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych z piaskowca, dłuta ks. Ta deu-
sza Furdyny33, umieszczona w metalowej niszy, stojąca na posadowionej 
na granitowym słupie również granitowej płycie. Całość ustawiono na 
podstawie z granitowej płyty. Na słupie umocowano tabliczkę z czarne-
go granitu o wymiarach 0,20 m x 0,20 m z napisem kapitałą:

29. O kulcie św. Izydora zob. J. Tazbir, Społeczna funkcja kultu Izydora „Oracza” w Pol-
sce XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 46, 1955, 3, s. 420–444.

30. Por. kapliczka z Łęki z 1917 – Piękno kapliczek..., s. 91. W szerszym kontekście włą-
czałoby to kapliczkę tę w krąg stawianych w miejscu lub z powodu cudownego ocalenia 
– Hochleitner, Epigrafika..., s. 98.

31. Giermakowski, op. cit., s. 32.
32. Pomijam krzyże układane z cegieł czy kamieni na fasadach, figurki i obrazy we 

wnękach na fasadach lub nad drzwiami.
33. Na temat twórczości ks. Tadeusza Furdyny zob. więcej: J. Dominikowski, Słowo 

i obraz: rzecz o sztuce sakralnej księdza Tadeusza Furdyny SDB, Łódź 2006.
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M(atka). B(oska). / WSPOMOŻYCIELKA / WIERNYCH / AVE MA-
RYJA / 15. 08. 2012

Podstawę wykonał p. Wojciech Jargot, właściciel zakładu kamie-
niarskiego ze Zwolenia. Matka Boska Wspomożycielka Wiernych jest 
patronką zakonu salezjanów – Towarzystwa św. Franciszka Salezego 
– do którego należy zarówno ks. Furdyna, jak i brat p. Jadwigi Jargot, 
ks. dr Tadeusz Jarecki. Figura Matki Boskiej nawiązuje do przedstawie-
nia na obrazie, pędzla włoskiego malarza Tommaso Andrei Lorenzone 
(1824–1902), ukończonym w 1868 roku na zamówienie św. ks. Giovan-
niego Bosco (1815–1888) dla kościoła w dzielnicy Valdocco w Turynie. 
Data w inskrypcji odnosi się do dnia poświęcenia figury. Fundatorami 
są pp. Jargotowie.

6. Kapliczka na posesji pp. Brzozowskich (Zielonka Nowa 23). Figura 
Matki Boskiej Fatimskiej stojąca w szklanej szafce. Całość ustawiono na 
murowanej z cegieł bazie. Anepigraficzna. Przedstawienie Matki Boskiej 
oparte jest na słynnej cedrowej rzeźbie z Kaplicy Objawień w Fatimie 
dłuta Joségo Ferreiry Thedima (1892–1971) z 1946 roku. Ten portugalski 
artysta kierował się wskazówkami siostry Lucii dos Santos (1907–2005). 
Objawienia fatimskie z 1917 roku i będący ich skutkiem kult są silnie po-
wiązane z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu. W ten sposób ponow-
nie wracamy do początku opowieści o zieleńskich kapliczkach z pierw-
szej dekady XX stulecia, które, jak wspomniano, też ściśle wiązały się 
z kultem maryjnym.

Sumując, należy stwierdzić, że nowozieleńskie kapliczki są ważnym 
świadectwem naszej lokalnej, małej historii, która określa, kim jeste-
śmy. Dlatego ciąży na nas obowiązek dbania o nie. W 2016 roku dzięki 
środkom (4000 zł) z grantu BZ WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, 
tu zmieniam” Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zielonka odświeżyło 
i odnowiło najstarsze kapliczki (załączone ryciny przedstawiają stan po 
tych pracach)34.

34. P. Madejski, Gmina Zwoleń. W Zielonce Nowej stowarzyszenie odnowiło najstarsze ka-
pliczki, http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/zwolen/a/gmina-zwolen-w-zie- 
lonce-nowej-stowarzyszenie-odnowilo-najstarsze-kapliczki,10002560/ [dostęp 19.05. 2016]; 
M. Genca, Mieszkańcy Zielonki odnowili wiele przydrożnych kapliczek, „Echo Dnia” 115 
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