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Ks. bp Antoni P. Dydycz

Na polskiej ziemi zawsze Ktoś
czuwa

Z

radością zbliżamy się do przydrożnych krzyży. Mają one wyjątkową
wymowę. Stoją samotnie, przynajmniej dość często. Ostatnio spotykamy coraz więcej krzyży w pobliżu domów, a nawet w miastach. A wśród
miast przoduje Warszawa. Ma to swoje odniesienie do wojen i powstań, których najczęściej mózgiem i sercem była Warszawa. Tam było najwięcej ofiar.
To samo można powiedzieć o kapliczkach i figurkach Matki Najświętszej,
św. Jana Nepomucena i innych. Pamiętając o Warszawie, starajmy się nawiedzać podwórka dawnych kamienic. Nierzadko będziemy zaskoczeni tą specyficzną urodą kapliczek, samotnych figur czy też spokojnie stojących krzyży.
A mówiąc o Warszawie, nie zapominajmy o bitwie pod Monte Cassino,
gdzie śpiewano, że „wolność krzyżami się mierzy”. Dokładnie to samo możemy
odnieść do Stolicy, a dzięki nowej pozycji dokumentalnej, jaka ukazuje
się w Bibliotece Drohiczyńskiej pióra Ewy Jakubik, wypada to samo odnieść
do parafii Prostyń, uroczo na południowym brzegu Bugu położonej. Od lat
słynącej z racji sanktuarium Trójcy Świętej, ale też i św. Annie poświęconej. To w tej parafii pracował jako organista p. Stanisław Wyszyński ojciec
Sł. B. Prymasa Tysiąclecia. To tutaj wstąpił w związek małżeński, i tutaj,
oczywiście, odbył się jego ślub. Od niedawna sanktuarium to cieszy się godnością Bazyliki Mniejszej.
My jednak powróćmy do słów, zaczerpniętych z pieśni „Czerwone maki
na Monte Casino”. Nie znam o podobnej treści pieśni w jakimkolwiek innym
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języku. Tylko polska mowa jest tak otwarta na krzyż, na wszelkiego rodzaju
„świątki”, ożywiające naszą przestrzeń życiową. One wnoszą przyjazny klimat zbliżenia i bezpieczeństwa... Czujemy się bliscy także przeszłości, temu
co było ongiś. Rzecz jasna – dobrego, bohaterskiego, pełnego ofiarności.
I nie tylko mamy na myśli różnego rodzaju boje. Pamiętamy o morowym
powietrzu, o zarazach, o tragicznych wypadkach, jak i o czynach szlachetnych, o śpieszeniu z ratunkiem w licznych potrzebach.
I tak te krzyże oraz kapliczki są jakby innym mianem miłości. Wskutek
tego Polacy tak chętnie zapraszają krzyż, święte wizerunki do swoich
domostw, na swoje pola, do rodzin i serc, do miast i wsi, na pola i łąki,
a nawet do lasów i na pustkowia.
Dzięki temu czujemy się spokojniejsi. Wiemy, że Ktoś jest niemal wszędzie tam, gdzie przebywamy, czy dokąd wędrujemy. I dlatego chętnie pozdrawiamy krzyż, z szacunkiem, widocznym w pokłonie z odkrytą głową. Krzyż
bowiem, jak i każdy święty wizerunek był i jest nam bliski. Tą jedyną bliskością, jaka ma swoje korzenie we wierze i miłości, w dobrym wychowaniu
i wyjątkowej kulturze, wciąż żywej, chociaż zdarza się, że wiele miejsc pustoszeje. Ludzie bowiem przemieszczają się, najczęściej z życiowej konieczności.
Nikną sprzed oczu gościńce, czy wąskie ścieżki, jak to opisuje wiersz
„Przy drodze”:
„Nie widać już drogi,
Nie słychać skrzypiącego wozu
Ani końskiego parskania.
Tylko ten kamień ubogi,
Podlaską ziemię przysłania.
Ptak się niekiedy zatrzyma,
Zaklaszcze albo zaśpiewa
Frasobliwemu Panu,
W poszukiwaniu krzewu lub drzewa”.
Jak te ptaki, to i my z radością zbliżamy się do krzyży i kapliczek
przydrożnych. Tyle jest w nich nadziei. Przemawiają przez wieki wiarą. Są
świadectwem i świadkami tego, co się stało w 966 roku i potem. Jakby tamten chrzest dawał wciąż o sobie znać. Ożywiał chrzcielną wodę. Umacniał
ludzkie serca. A to wszystko, w odniesieniu do prostyńskiej parafii o ciekawej historii i dniach dzisiejszych, zostało opisane w książce o „Kapliczkach
6
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i krzyżach przydrożnych”. Ileż tam Świętości znajdujemy! I jak to nie podziwiać
sztuki najczęściej ludowej, ale pięknej miłością. Chrystus zaś Ukrzyżowany,
czy też Frasobliwy, doświadczany cierpieniem mimo to jest jakoś radosny,
albo przynajmniej pogodny. Czyżby to był dowód na głęboką wiarę, która
na podlaskiej ziemi wciąż staje się głębszą i mocniejszą? A może to znak,
że Pan Jezus stale tutaj czuwa.
„Pan Frasobliwy wciąż czeka.
Może nawiedzi Go Szymon
Albo też Anna z daleka.
Zawsze zaś można tu spotkać
Kwiatek nie tylko polny,
Będący znakiem człowieka” (Przy drodze).
Znikają domostwa. Po gospodarstwach nieraz nie ma śladu, a jednak
Chrystus Frasobliwy ma z kim rozmawiać. Kapliczki są żywe. To duchy
naszych przodków nie mogą zapomnieć o tym Kimś, który od dziesięcioleci jest bliski naszej ziemi i jej mieszkańcom. Wybrał sobie wiele tu miejsc.
Książka mówi o 92 miejscach kultowych. Wspomina jeszcze o 11, ale
te pozostały jedynie w pamięci osób starszych. Materialnych śladów brak.
A więc prawie sto miejsc! To bardzo dużo jak na jedną parafię. Ale nie o liczbę
w tym wypadku chodzi. Sam fakt trwania tej więzi pomiędzy mieszkańcami
z tych stron a świętymi pamiątkami, to się liczy. Ten moment jest ważny.
Wypada więc pogratulować Autorce inicjatywy i dokonania. To ważny
przyczynek dotyczący głębi zakorzenienia wątków religijnych, katolickich
przede wszystkim w kulturze naszego narodu, a co za tym idzie – w świadomości nas wszystkich.
Serdecznie więc dziękuję Pani Ewie Jakubik i wszystkim, którzy z Nią
współpracowali. Może nadejdzie taki czas, kiedy blisko setka naszych parafii
będzie mogła cieszyć się podobną dokumentacją.
Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury i owocnej pielgrzymki
od krzyża do krzyża, od kapliczki do kapliczki. Niech tej pielgrzymce towarzyszy chwila modlitwy i moment zadumy. Ze wzruszeniem warto pokłonić
się przed Tym, Który Jest, Który trwa.
+ Antoni P. Dydycz
Biskup Drohiczyński
Drohiczyn, 8.12.2013 r., Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
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„Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody,
a przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który
w czasie swej historii był niejednokrotnie boleśnie doświadczany
i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami.
Zawsze jednak trwał przy Kościele i tak jest po dzień dzisiejszy”.
Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w Drohiczynie podczas
Nabożeństwa Ekumenicznego, dn. 10.06.1999 r.

T

rwający przy Kościele lud z pogranicza Podlasia i Mazowsza wyrażał swoją wiarę, a także stany emocjonalne – radość i strapienia, bóle
i nadzieje poprzez wznoszenie przy drogach, na rozstajach i własnych
posesjach kapliczek i krzyży. W parafii Prostyń jest ich dość dużo. Jako
proboszcz, wyrażam radość z powodu tego, że znaleźli się ludzie, którzy
zechcieli te znaki wiary zinwentaryzować i opisać. Jestem wdzięczny państwu Ewie i Wojciechowi Jakubikom z Prostyni za ich żmudną, iście benedyktyńską pracę. Wymagała ona wielu wyjazdów, rozmów z ludźmi z okolicy, utrwalenia tego na piśmie i kliszy fotograficznej, aby dany krzyż czy
kapliczka nie były tylko bezimiennym znakiem, ale świadectwem ludzkiej wiary, nieraz dramatów, a niekiedy wielkiej radości. Praca wykonana przez państwa Jakubików jest potrzebna nam, współczesnym mieszkańcom Prostyni i okolic, do poznawania dziedzictwa przeszłości, którą
żyjemy, gdyż, jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w dn. 2.06.1979 r.
na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Dzieje narodu są przede wszystkim
dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie.
W Nim stają się dziejami zbawienia”.
Niech lektura książki, którą bierzemy do ręki, ukazując poprzez krzyże
i kapliczki fragment dziejów zbawienia w naszej okolicy, sprawi, że my również w sposób bardziej świadomy i zaangażowany będziemy postępowali
szlakiem wiary w dzisiejszych czasach.
Ks. kan. Ryszard Zalewski
proboszcz parafii Prostyń
kustosz sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni
Prostyń 20.11.2013 r.
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Wstęp

K

apliczki i krzyże przydrożne są częścią naszego krajobrazu, od lat tworzą ścisły związek z równinami mazowieckimi i podlaskimi, północno-wschodnimi wyżynami i południowym pogórzem. Na podstawie historii
tych małych obiektów sakralnych można poznać dzieje tutejszych mieszkańców oraz terenu, na którym się znajdują. Nie można też pominąć wydarzeń,
relacji międzyludzkich oraz sposobu życia fundatorów i dobrodziejów krzyży
i kapliczek. Wszystko to jest ze sobą ściśle powiązane i tworzy pewną całość.
Każdy z opisywanych obiektów stanowi niepowtarzalny pomnik ludzkiej
wiary i przywiązania do tradycji polskiej.

Historia kapliczek i krzyży przydrożnych
Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce zapewne zaczęły się pojawiać wraz
z nastaniem chrześcijaństwa. Krzyże budowano z drewna, kapliczki zaś
z bardziej trwałych materiałów. Jedna z najstarszych kapliczek przydrożnych w Polsce, wzniesiona w roku 1430, znajduje się w Świętej Katarzynie
w Górach Świętokrzyskich. Rozwój małej architektury sakralnej przypada
na czas kontrreformacji: od soboru trydenckiego, który rozpoczął się w roku
1545, aż do zakończenia wojny trzydziestoletniej w roku 1648. W tym czasie synod biskupów z roku 1621 zalecił proboszczom wystawianie na terenie parafii znaków krzyża świętego, aby pokazać, że mieszkańcy danej
miejscowości są pobożnymi katolikami, a nie heretykami (jak nazywano
9
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Chrystus na krzyżu
– Kolonia Złotki

wówczas wyznawców innych religii)1. Niczym niezabezpieczone obiekty
bardzo szybko ulegały zniszczeniu, więc na ich miejsca najczęściej stawiano
nowe. W drugiej połowie XIX wieku (po uwłaszczeniu) dało się zauważyć
rosnącą zamożność ludności, a co za tym idzie także chęć wyrażania uczuć
religijnych poprzez stawianie krzyży i kapliczek. Fundatorami były zarówno pojedyncze osoby, ich rodziny, ale też całe gromady, czyli wsie. Powody
fundacji były różne, najczęściej błagalne i dziękczynne za doznane łaski, ale
też z powodu braku potomstwa lub śmierci noworodków i małych dzieci, uzdrowienia z ciężkiej choroby, przeżycie wojny albo zarazy, o powrót
z niewoli itp.2 Ich obecność była tym liczniejsza im była większa i bogatsza
miejscowość. Kapliczki, krzyże i figury były znakiem oddania się w opiekę Bogu, gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańców. Traktowano je jako
tarczę ochronną przed złem i nieszczęściem. Często umieszczano na nich słowa modlitwy, np. „Boże błogosław nam”, „Od powietrza, głodu ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”. Krzyże i kapliczki stanowiły punkty oparcia dla
pamięci. Pomagały w przekazie pokoleniowym historii widzianej w lokalnej
1
2

T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012, s. 22.
Tamże, s. 24.
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Krzyż na Bojarach

perspektywie. Kapliczki stawiano nie tylko przy drogach, ale i w miejscach,
które się w krajobrazie wyróżniały: na górach, pagórkach, u stóp starodawnego drzewa. Wartości sakralne w tym przypadku łączyły się z estetycznymi – to, co ważne, powinno być też piękne. Fundatorzy stawiali kapliczki
i krzyże przydrożne w miejscach eksponowanych, szukali najważniejszych
miejsc w pejzażu, na tle wzgórz lub łąk. Obiekty te harmonizowały z zabudową wsi, z urodą chałup, wzbogacały krajobraz3. Jak pisał wielki polski etnograf Zygmunt Gloger w swojej pracy Budownictwo drzewne, że: „silna wiara ludu katolickiego w Polsce i darmo otrzymywane drzewo z lasów
dworskich było powodem do stawiania prawie na każdym kroku godeł Męki
Chrystusowej, tj. figur i krzyży drewnianych; przy gościńcach, drogach rozstajnych i polnych, przy domach we wsi i za wioską, na starych grzebalnikach, mogiłach, cmentarzach itd.”4. Krzyże lub kapliczki bardzo szybko
stawiano też na mogiłach żołnierzy i ludzi zmarłych podczas epidemii. Wynikało to oczywiście z pobożności i szacunku do śmierci, ale przede wszystkim ze strachu przed upiorami i pokutującymi duszami, które, jak wierzono,
3
4

A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002, s. 26 i 32.
Cyt. za: T. Czerwiński, Kapliczki..., s. 26.
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Krzyż w Boreczku Rytelskim

Krzyż wieńczący kapliczkę Świętej
Anny w Prostyni
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mogły dać się we znaki żyjącym.
Starano się, aby krzyże były bardzo
wysokie, żeby w miarę ugniwania
ich w ziemi, można je było wielokrotnie na nowo zakopywać. Zgodnie z dawnymi zwyczajami obok
kapliczek i krzyży przydrożnych
chowano samobójców, ludzi zmarłych nagłą śmiercią bez sakramentów świętych, dzieci niechrzczone
i przedstawicieli innej religii. Krzyże
ustawione na krańcach wioski były
miejscem pożegnania zmarłej osoby ze społecznością, przed odwiezieniem zwłok na cmentarz. Zdarzało
się często, że obok krzyża stojącego
na rozstaju dróg, woźnica wracający
z pogrzebu palił słomę, na której stała trumna, aby nie przywieźć z powrotem do wsi śmierci. W wioskach
oddalonych od kościoła parafialnego
obok przydrożnych krzyży w Wielką Sobotę święcono pokarmy. Także
przy krzyżach przydrożnych w dawnych czasach wymierzano kary cielesne mieszkańcom, którzy naruszali obowiązujące prawo i zwyczaje, np. złodziejom i awanturnikom.
Dla wędrowca krzyże i kapliczki
były znakami ułatwiającymi orientację. Już z oddali wskazywały drogę wiodącą do wioski. W ich cieniu,
w tym kawałku oswojonej przestrzeni – odpoczywano. Ustawione przy źródełku zachęcały

Ewa Jakubik

do modlitwy, wdzięczności za dar krystalicznie czystej wody. Związek z wodą
występuje także w podaniach z nią związanych, zwłaszcza w takich, które
dotyczą rzek i strumieni. Często ich tematem jest krzyż, który prąd wodny
wyrzucił na brzeg, a okoliczna ludność uroczyście wkopała go w ziemię, otaczając szczególną czcią5.

Krzyże przydrożne
Krzyż to znak utworzony przez dwa proste ramiona skrzyżowane pod kątem prostym, który obecnie na całym świecie kojarzony jest z chrześcijaństwem. Jest to też bardzo stary symbol, występujący w wielu kulturach
i religiach starszych niż chrześcijaństwo. Krzyż jest symbolem połączenia ziemi z niebem. W dawnych wierzeniach znak krzyża związany był
z kultem sił przyrody, a zwłaszcza słońca. Symbolizował także ogień i życie. Miał zapewniać ludziom przychylność bóstw, szczęście, dobrobyt, płodność, miał sprowadzać deszcz itp. Szczególną cześć oddawano słońcu jako
stwórcy i opiekunowi życia6. Zupełnie inne znaczenie zyskał krzyż po Męce
Chrystusa i Jego Ukrzyżowaniu. Stał się wówczas najważniejszym symbolem chrześcijaństwa, znakiem ukrzyżowania, ale też zmartwychwstania,
zbawienia świata, odkupienia ludzkości i pojednania człowieka ze Stwórcą.
Krzyż stał się też symbolem łączenia przeciwności: nieba i ziemi, świata duchowego i świata materialnego, ciemności i światła, życia i śmierci. Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże dopiero od IV wieku, gdyż wcześniej religia
ta była zakazana. Na ziemiach polskich krzyże pojawiły się wraz z nastaniem chrześcijaństwa w X wieku. Wiele z nich wzniesiono w miejscach
dawnych świętych gai. Dawne wierzenia i ludowa pobożność przetrwały
nawet do bliskich nam czasów. Wierzono, że aby zapewnić modlitwom
skuteczność, należało u podnóża krzyża spalić lniane płótno, a popiół rozsypać na cztery strony świata7.

A. Jackowski, Polska..., s. 38.
T. Czerwiński, Kapliczki..., s. 6.
7
A. Jackowski, Polska..., s. 32.
5
6
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Rodzaje krzyży przydrożnych
W dawnej Polsce na krzyże przydrożne, na których znajdowała się figurka
Ukrzyżowanego Chrystusa lub kapliczka ze sceną Ukrzyżowania, mówiono:
„Boża Męka”. W niektórych regionach naszego kraju wciąż ta nazwa funkcjonuje. Ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane krzyże można
podzielić na: drewniane, metalowe, lastrykowe i kamienne. Tadeusz Seweryn, polski etnograf i badacz kultury ludowej wśród krzyży drewnianych
wyodrębnił jeszcze pięć ich rodzajów:8:
1. krzyż niezdobiony, powstały z przecięcia się belki dłuższej z krótszą;
2. krzyż z rzeźbionymi gałkami na końcach belek i nakryty blaszanym,
podkowiasto wygiętym daszkiem z ażurową kryzą u brzegu;
3. krzyż z kapliczką umieszczoną na skrzyżowaniu belek;
4. krzyż, do którego pionowej belki przybite są narzędzia Męki, a do poziomej – drewniana zapaska z rzeźbionymi figurami;
5. krzyż o dwóch równoległych przecznicach, stawiany w celu odżegnania zarazy (tzw. krzyż karawaka).
Wśród tej grupy najczęściej spotyka się krzyże proste i krzyże z gałkami. Krzyże proste zbijano z czworobocznych belek obrobionych do kantu lub
sfazowanych o końcach łagodnie wyokrąglonych albo ściętych na ostro. Czasami w miejscu przecięcia się belek przybijano figurkę Chrystusa. Na tych
krzyżach miejscowi stolarze wycinali datę powstania lub napisy, np. BOŻE
BŁOGOSŁAW NASZĄ WIEŚ. Krzyże z ramionami zakończonymi gałkami to bardziej ozdobna wersja krzyża prostego. Były one wyciosane, rzeźbione lub toczone.
W kategorii krzyży metalowych zasadniczo można wyodrębnić dwa rodzaje: krzyże kute ręcznie i krzyże żeliwne. Krzyże wykonane przez kowali, kute, mogły być na całej powierzchni pełne lub ażurowe. Końce ramion
krzyża ozdobione były motywami, np.: w kształcie liści, lilii, rombów czy
kółek. Krzyże ażurowe miały najczęściej formę trójlistną, formowano je poprzez odpowiednie wyginanie prętów lub wzdłużne rozcinanie i profilowanie płaskowników. Na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Mazowszu w środku kutego krzyża często znajdowało się ażurowe kółko lub tarcza wycięta z blachy,
8

T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958, s. 11.
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które symbolizowały słońce, a może
hostię, co podkreślał czasami
umieszczony w ich wnętrzu monogram IHS. Bardzo ważnym elementem dekoracyjnym były też promienie rozchodzące się na boki od środka krzyża, wygięte faliście lub skręcone z cienkich prętów9. Krzyże żeliwne, znacznie rzadziej spotykane,
były droższe niż krzyże kute. Krzyże
metalowe rozpowszechniły się na terenie północno-wschodniej Polski
pod koniec XIX wieku. Mogło być
to skutkiem ogromnego huraganu,
który nawiedził Polskę około 1880
roku, podczas którego zniszczeniu
uległa znaczna ilość krzyży drewnianych. Wydarzeniem, które również mogło wpłynąć na budowanie
tych krzyży, było ogłoszenie carskiego ukazu tolerancyjnego w roku
1905. Krzyże żelazne stawiane były
na kamiennych lub betonowych cokołach. Mają one najczęściej kształt
smukłego czworobocznego słupa,
czasami ustawionego na szerszej
podstawie i zwieńczonego gzymsem
lub głowicą. Sam krzyż miał najczęściej nie więcej niż 2 m wysokości.
Krzyże kamienne stawiono w regionach Polski zasobnych w kamień dobry do obróbki, a więc na
Wyżynie Małopolskiej, szczególnie
9

T. Czerwiński, Kapliczki..., s. 90-92.

Krzyż w Poniatowie – 2011 r.

Krzyż przy szkole w Kiełczewie
15
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Krzyż i grota w Boreczku

w Ponidziu w okolicach Pińczowa. Fundatorami tych krzyży byli najczęściej
zamożni mieszkańcy miast i wsi.
Historia lastrykowych i betonowych krzyży przydrożnych sięga pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Jednak, podobnie jak i krzyże kamienne,
nigdy nie osiągnęły, poza terenami cmentarzy, popularności przydrożnych
krzyży drewnianych lub kowalskich.
16
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Kapliczka Świętej Anny w Prostyni

Kapliczki przydrożne
Zapewne pierwowzorów chrześcijańskich kapliczek można doszukiwać się
wśród małych budowli sakralnych wznoszonych przez starożytnych Greków
i Rzymian. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj, ale zamiast figurek bóstw
opiekuńczych wewnątrz kapliczek, umieszczali figury świętych. Zwyczaj stawiania małych budyneczków o charakterze kultowym został zaakceptowany
przez kościół w V-VII wieku. Pięknie o przydrożnych krzyżach i kapliczkach
napisał Tadeusz Basiura: „Fundatorami przydrożnych kapliczek były lokalne
społeczności, parafie, rodziny szlacheckie i chłopskie. Różne były powody,
że we wsi bądź okolicy pojawiała się kapliczka. Były wyrazem pragnienia
obecności na miejscu Boskiego patrona i wiara, że swoją mocą uchroni wieś,
rodzinę od chorób i nieszczęść. Często były hołdem dziękczynnym łaski,
za cudowne wyzdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za uchronienie od kataklizmów – ognia, powodzi, wojny
czy też pomoru. Bywało, że kapliczki były spełnieniem pokuty za popełnione
grzechy. Były oznaką obecności Boga wśród małych, lokalnych społeczności,
17
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dzięki którym czuło się Jego opiekę i błogosławieństwo. Bywało, że kapliczkę stawiano w miejscu, które cieszyło się złą sławą – uroczysko, rozstaje
dróg, wielkie głazy narzutowe – aby przepędzić stamtąd złe duchy. W przydrożnych kapliczkach najczęściej umieszczano figurę Jezusa Frasobliwego.
Ta pełna bólu, troski i niedostatku postać Boga – Człowieka, nazywanego
także Jezusem Bolejącym albo Miłościwym, doskonale współgrała z ciężką
chłopską dolą. Bardzo często kapliczki poświęcano Matce Boskiej. Stawiano
je głównie w miejscach lokalnych objawień Matki Bożej, w czasie których
prosiła o postawienie w tym miejscu kapliczki. Taką kapliczkę postawiono
na przykład w Gietrzwałdzie. Wynikało to z głęboko zakorzenionej wiary,
że Matka Boża jest najlepszą Orędowniczką i Pośredniczką u swojego Syna
Jezusa Chrystusa. Ponadto wynikało to z zaufania, jaką darzyły lokalne społeczności Matkę Boga. W kapliczkach najczęściej ustawiano figury Matki
Bożej, dzieła lokalnych artystów. Przedstawiały one Matkę Boską Niepokalanie Poczętą, Szkaplerzną, Różańcową, Królową Polski”10. Czasami wnętrze
kapliczek zajmował sam obraz z Jej wizerunkiem. W kapliczkach umieszczano także figury świętych, które miały strzec wsi, osady, dworu, np.: św.
Florian strzegł od pożaru, św. Jan Nepomucen strzegł od powodzi – stawiany w miejscowościach położonych nad rzekami, a także patronował rolnikom, chroniąc ich pola przed suszą czy gradobiciem, św. Roch i św. Rozalia
strzegli przed zaraźliwymi chorobami, które często przybierały postać dziesiątkujących mieszkańców epidemii, św. Wawrzyniec patronował ubogim,
których wówczas było bardzo wielu, a św. Józef strzegł domowego ogniska.
Ich autorami byli najczęściej lokalni stolarze i cieśle, czasami wędrujący rzeźbiarze. Elementy metalowe kuli miejscowi kowale. Chociaż twórcy kapliczek już dawno odeszli, pozostając najczęściej na zawsze anonimowi, dzieła
ich wciąż trwają. Przydrożne kapliczki były miejscem zaspokojenia indywidualnej lub wspólnej potrzeby modlitwy w różnych intencjach. Przechodzący koło kapliczki udający się do pracy lub w podróż ludzie pochwalali Boga,
żegnali się albo wznosili ciche prośby o pomyślność zamierzeń i dziękowali za opiekę, gdy wracali do domu. W tych wsiach, gdzie nie było kościołów, właśnie przydrożna kapliczka była miejscem, gdzie lokalna społeczność
T. Basiura, „Przydrożne kapliczki” – http://www.katolik.pl/ przydrozne-kapliczki, 2466,416,cz.html
[30.09.2013].
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zbierała się przy okazji różnych świąt
religijnych bądź ważnych wydarzeń
dla tej zbiorowości. Pisze o tym wspomniany T. Basiura: „To przydrożne
kapliczki były miejscem szczególnego sławienia Matki Bożej podczas
nabożeństw majowych. Płynące stąd
Litania Loretańska czy też “Chwalcie łąki umajone” miały szczególną
wymowę przez wkomponowanie ich
w naturalny pejzaż wiejski. Przy kapliczkach odmawiano także nabożeństwa różańcowe. Tutaj zaczynały
się zielonoświątkowe procesje wśród
pól. Podczas Bożego Ciała były ołtarzami, do których docierała procesja
z Najświętszym Sakramentem. Przydrożna kapliczka była początkiem
pielgrzymek do miejsc świętych, np.
na Jasną Górę. Do kapliczki odprowadzała matka syna, żona męża wyruszających w świat za chlebem, czy
idących do wojska lub na wojnę. Przy
kapliczce zatrzymywał się kondukt
żałobny w drodze na cmentarz, aby
pożegnać odchodzącego na zawsze
ze wsi zmarłego. Czasami od przydrożnej kapliczki, po dziękczynnej
modlitwie, ruszał korowód dożynkowy. Przydrożne kapliczki były
też miejscem święcenia pokarmów
w Wielką Sobotę. Obecnie – w zdecydowanej większości przypadków
– są pod opieką lokalnej społeczności. Przez cały rok utrzymywany jest

Figura Świętego Jana Nepomucena
z kapliczki w Wólce Okrąglik

Krzyż w Złotkach
19
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Krzyż w Grądach

Kapliczka w Orzełku – 2011 r.
20

wokół nich porządek, są, w miarę
możliwości, odnawiane, odmalowywane, dekorowane flagami i wstęgami, ozdabiane kwiatami. Świadczy
to o lokalnej potrzebie trwania kapliczek. Stanowią bardziej świadectwo
przeszłości niż potrzebę teraźniejszości. Coraz mniej ich służy celom kultu religijnego. Nie odprawia się już
śródpolnych procesji w czasie Zielonych Świątek, z roku na rok przybywa tych, które nie gromadzą wiernych na majowym nabożeństwie.
Podróżni w szybkich samochodach
ledwie kątem oka ujrzą kapliczkę,
która nie wywołuje już u nich żadnych bogobojnych odruchów. Coraz
mniej jest tych, którzy zatrzymają
się choć na chwilę, spojrzą na Jezusa Frasobliwego czy Matkę Boską
i powierzą im swoje sprawy, poproszą o opiekę lub najzwyczajniej – pomodlą się albo uczynią znak krzyża.
Ludzie mijają je szybko, obojętnie,
przechodzą obok jakby mimochodem. Ot, mijają zwyczajny element
krajobrazu”11.
Figury w kapliczkach przydrożnych często są bardzo cennymi zabytkami sztuki ludowej, które przetrwały stulecia w zaciszu swojego
„domku”. Tak było z gotycką rzeźbą
11
T. Basiura, „Przydrożne kapliczki” – http://
www.katolik.pl/przydrozne-kapliczki,2466,416,
cz.html [30.09.2013].

Ewa Jakubik

Matki Boskiej Tronującej z drugiej połowy XIX wieku, znajdującej się
w przydrożnej kapliczce w niedalekiej Porębie12.

Rodzaje kapliczek przydrożnych
Tadeusz Seweryn, wybitny znawca tematu, wszystkie kapliczki podzielił na dwie grupy: drewniane i murowane. Drewniane zaś na: kapliczki
na drzewach, na słupach i na ziemi13.
I. Kapliczki nadrzewne:
1. płaskie skrzyneczki o niewielkiej głębokości, przeszklone z obrazkiem
w ramkach, przybijane do drzewa lub wkładane w jego dziuplę. Zawieszane na starych sosnach, lipach, dębach i topolach znajdujących
się przy drogach;
2. kapliczki bardziej rozbudowane, podobne do małych altanek, często
misternie rzeźbionych z bocznymi ściankami. Kapliczkę przykrywa
daszek najczęściej dwuspadowy, od frontu tworzył się wówczas przyczółek, na którym umieszczano obrazek, krzyżyk lub małego świątka;
3. miniaturowe świątynie w kształcie niezbyt głębokich budyneczków
z wieżyczkami i sygnaturkami, otoczone z przodu sztachetkowym
płotkiem. Mają daszki dwu- lub czterospadowe. Frontowa ściana jest
otwarta, z boku ma dekoracyjne kolumienki i listewki;
4. kapliczki nakryte trzema daszkami. Mają otwarte krużganki łukowo
sklepione, wsparte na rzeźbionych kolumienkach. Wewnątrz znajdują
się rzeźby w trzech grupach. Środkowa część (często oszklona) zawiera
rzeźbę główną na tle ołtarzyka z obrazkiem.
II. Kapliczki na słupach:
1. kłody drzewa z wydłubaną wnęką;
2. słupy drewniane, na których stawiano lub wieszano godła święte lub
świątka. Mogą być nakryte daszkiem. Czasami pojawia się półeczka
na doniczki z kwiatami;
3. czworoboczne słupy z wnęką lub kolumny kamienne, rozszerzone
u góry w formie kapliczki lub zakończone kapliczką;
12
13

I. Galicka, Gotycka Madonna z wiejskiej kapliczki, „W Sieci Historii” 1 (01), [Maj 2013], s. 88-89.
T. Seweryn, Kapliczki..., s. 19-22.
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4. kamienne kolumny z godłami świętymi lub kapliczką u szczytu;
5. kapliczka z wieżyczką w kształcie sygnaturki, przed nią podcień dwóch
kolumienek, na których wspiera się przyczółek daszku dwuspadkowego.
III. Kapliczki naziemne:
1. budynek z sosnowych lub modrzewiowych bali stawiany na konstrukcji zrębowej, nakryty dachem brogowym lub czterospadowym.
U szczytu jest krzyż i wypełniające całą frontową ścianę dwuskrzydłowe drzwi zbite z listew;
2. domki czworoboczne, pokryte dachem dwu- lub czterospadowym,
z dużym wejściem od frontu, do połowy zasłonięte sztachetkową
bramką. Wewnątrz znajduje się ołtarz z mensą, rzeźbą lub obrazem;
3. naśladujące jednonawowe kościółki z oknami w bocznych ścianach,
zwieńczone kopułą baniastą lub wieżyczką osadzoną na ostrosłupowej
sterczynie. Bardziej ozdobne posiadają dachy łamane, a także z falistymi przyczółkami oraz umieszczonymi rzeźbami;
4. murowane z cegły lub kamienia, zwykle otynkowane graniastosłupowe obeliski, schodkowe zwężające się i tworzące kilka kondygnacji.
Do tego typu należą także czworoboczne słupy z wnękami, wypełnione zwykle płaskorzeźbą, a nakryte daszkami dwuspadowymi, czterospadowymi lub krzyżującymi się dwuspadowymi. Można tu także zaliczyć stawiane w miejscach pochówku ludzi tzw. „latarnie umarłych”14;
5. kapliczki groty – obiekty wybudowane w formie sztucznej groty, najczęściej z kamienia, mieszczące zwykle rzeźbę figuralną;
6. kapliczka słupowo – domkowa, typ pośredni w formie prostopadłościennego dużego słupa, murowana lub drewniana, zawierająca jedną
głęboką wnękę dużych rozmiarów, mogącą pomieścić cały ołtarz lub
rzeźbę figuralną.

Figury przydrożne
Figury przydrożne to rzeźby figuralne, pełnoplastyczne posągi, zazwyczaj kamienne, czasem drewniane, najczęściej osłonięte daszkiem meta14
D. Grodzka, B. Kozaczyńska, C. Ostas, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim,
Węgrów 2004, s. 24-26.
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lowym wspartym na prętach. Tadeusz Seweryn wyróżnia następujące
typy figur:
1. cokół i dwa prostopadłe kamienie stanowią podstawę
rzeźby. Czasami cokół jest
z jednej strony wydłużony
i służy jako klęcznik. Może się
zdarzyć, że z czterech stron figury zostały umieszczone słupy z zastrzałami, dźwigające
dach czterospadowy;
2. figury nakryte dachem dwuspadowym, brogowym lub
stożkowatym, wspartym na
czterech słupach. Stawiane
były one nad źródłami, rzekami, jeziorami i koło mostów.
W wielu miejscowościach
święci znajdują miejsce dosłownie nad wodą, pale dźwigające daszek umieszczone są
w wodzie;
3. podmurówka, cztery filary
połączone arkadami, daszek
gwieździsty powstały ze skrzyżowania dwóch daszków dwuspadowych, a wreszcie kopuła
z żelaznym krzyżem;
4. figury z rozpiętym nad nimi
daszkiem, niczym baldachimem na żelaznych prętach
wygiętych w kształt litery S15.
15

T. Seweryn, Kapliczki..., s. 19-22.

Krzyż w Treblince

Kapliczka w Wólce Dolnej
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Kapliczki i krzyże w polskim krajobrazie
Każda kapliczka i każdy przydrożny krzyż są tak bliskie, jak przyroda, której dopowiedzeniem są te dzieła sztuki ludowej. Wiara naszych przodków
daje się odczytać z krajobrazu polskich wsi i miast, z dróg polnych, drzew
sędziwych, z cmentarzy i mogił. „Przeszedłszy Polskę wzdłuż i wszerz, a potem układając w pamięci najcharakterystyczniejsze typy krajobrazu polskiego – nie sposób pominąć kapliczek przydrożnych, tkwiących w otoku przyrody, jak drogie kamienie w pięknej oprawie”16.
Wybór drewna na krzyż też nie był i nie jest obojętny. Na piaskach stawia się krzyże sosnowe, a w miejscach podmokłych – z dębu. Jednak w żadnym przypadku nie można zrobić krzyża z osiki, bo jak mówi legenda –
na drzewie osikowym powiesił się Judasz. Dzisiaj coraz rzadziej spotyka się
krzyże drewniane. Zastępują je betonowe odlewy lud lastrykowe formy. Podobnie rzecz ma się z dekoracją. Dawniej krzyże zdobiły girlandy kwiatów
i wieńce z gałęzi, pięknie wyszywane ręczniki, ikonki. Obecnie żywe kwiaty
zastępuje się sztucznymi, płócienne ręczniki zostały wyparte przez kolorowe
wstążki17.
Dawniej kapliczki i krzyże przydrożne były symbolem nie tylko wiary,
ale też wydarzeń, które miały miejsce w danej okolicy. Były pomnikami
upamiętniającymi historię narodu, lokalnej społeczności i dzieje zwykłego
człowieka. W tradycji chrześcijańskiej znak krzyża ratuje człowieka i oznacza oddanie się pod opiekę Boga. Stoją więc krzyże na granicach wsi, pól,
parafii, przy domach, na rozdrożach i na miedzach. Mają chronić od złego, wskazywać drogę oraz przypominać, że Bóg czuwa nad ludźmi. Każde
miejsce jest ważne i każdy krzyż ma swoją misję i historię.

Tamże, s. 65.
N. Szczuka, „Natura oswajana krzyżem” – http://www.tok.hajnowka.com.pl/slowa/natura.htm
[30.09.2013].
16
17

24

Kapliczki i krzyże przydrożne
w parafii Prostyń
Bojary

B

ojary są niewielką wioską znajdującą się tuż przy ujściu Kosówki do Bugu.
Ich historia sięga XV wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze dokumenty
potwierdzające obecność na tym terenie prawdopodobnych potomków bojarów ruskich. To zapewne od nich przyjęła się nazwa Bojary. W późniejszych wiekach kolejni przybywający osadnicy rozbudowali wieś, jednak od
XVI w. do XVIII w. nie ma wzmianki o Bojarach w znanych dokumentach18. W początku wieku XIX wieś Bojary występowała już w inwentarzu parafii Kosów Lacki, do której to należała aż do 1946 roku. Wtedy
na prośbę mieszkańców ordynariusz siedlecki ks. bp Ignacy Świrski wydał
dekret, mocą którego Bojary zostały przyłączone do parafii Prostyń. Wieś
znajduje się w gminie Kosów Lacki, powiecie sokołowskim, województwie
mazowieckim.
Na Bojarach znajdują się dwa podobne do siebie krzyże, jest też pamięć
po jednym nieistniejącym już obiekcie.

1. Krzyż przy wjeździe na wieś

Przejeżdżając wał i most na Kosówce, droga mocno schodzi w dół ukazując
wieś Bojary. Na pierwszym planie widoczny jest krzyż. Ma on dosyć wysoki,
biały, murowany postument, składający się z trzech części i zwężający się ku
górze. W środkowej części, w półkolistej wnęce jest mały krucyfiks. Obiekt
zwieńczony jest metalowym delikatnie zdobionym krzyżem z pasyjką.
18
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium i parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni, DrohiczynRzym-Oksford 2010, s. 436-438.
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Krzyż przy moście na Kosówce

Całość otoczona jest wieńcem sztucznych kwiatów, wokół jest ogrodzenie
z metalowego płotka.
Krzyż ten został wzniesiony, blisko rzeki Kosówki, zapewne w latach
50. z inicjatywy Stefana Łacha, radnego parafii Prostyń i dzięki hojności
mieszkańców Bojar. Budowniczym krzyża był Jan Szymański. Wokół ustawiono drewniany płotek. Poświęcenia krzyża dokonał ks. Józef Ruciński.
Powstanie tego obiektu i jego bliźniaka za wsią należy łączyć z ważnym
wydarzeniem dla Bojar, jakim było odłączenie się od parafii kosowskiej
i przyłączenie do parafii Prostyń w roku 1946. W liście do biskupa Ignacego
Świrskiego mieszkańcy Bojar przedstawili powody, dla których pragnęli
należeć do parafii prostyńskiej, a były to przede wszystkim: znacznie
mniejsza odległość do kościoła parafialnego, dzieci uczęszczające do szkoły
w Rytelach Święckich uczyły się religii i przygotowywały do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej pod okiem księdza z Prostyni oraz po Sakramenty
26
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Święte ludność z Bojar udawała się również do Prostyni19. Biskup przychylił
się do tej prośby i z dniem 1 sierpnia 1946 roku Bojary znalazły się w parafii Prostyń. Można więc uznać, że krzyże przydrożne powstały jako wotum
wdzięczności. Krzyż nad rzeką służył mieszkańcom przede wszystkim jako
jedna ze stacji poświęcenia pól, przypuszczalnie trzecia (I - była przy krzyżu
w polach, II – przy nieistniejącym obecnie krzyżu drewnianym, ostatnia
przy remizie). Po zakończeniu nabożeństwa młodzi maszerowali przez pola
do Prostyni, aby odnieść krzyż i chorągwie. Przez lata poświęcenie pól
w Rytelach Święckich i na Bojarach następowało po sobie. Przy tym krzyżu
mogły być też odprawiane nabożeństwa majowe. Po pewnym czasie drewniane ogrodzenie wokół krzyża uległo zniszczeniu. Z inicjatywy Stanisława
Kruka, bardzo szanowanego gospodarza z Bojar, zrobiono metalowy płot
wokół krzyża. Pracę tę wykonał Henryk Mućk z Treblinki. W 1990 roku
podjęta została decyzja o utworzeniu wału wstecznego rzeki Kosówki
w Bojarach20. Krzyż znajdował się w miejscu budowy. Pracownicy zaproponowali, aby zlikwidować krzyż, jednak mieszkańcy Bojar nie wyrazili
na to zgody. Podsunęli jednak pomysł przeniesienia go na posesję Zdzisława
Laskowieckiego. Prace te wykonali budowniczowie wału. Doprowadzono
tu także solidną drogę z Rytel Święckich. Od tamtej pory ten krzyż stał
się najważniejszym obiektem sakralnym Bojar. Do niego odprowadzani są
zmarli. Ponadto stanowi ostatni ołtarzyk poświęcenia pól, a następnie cała
procesja zmierza do kaplicy w Rytelach Święckich na wspólną Mszę Świętą.
Od czasu wybudowania kaplicy w Rytelach Święckich w 1983 roku, poświęcenie pól w obu wioskach przebiega równolegle: jeden ksiądz w Rytelach,
drugi na Bojarach.
Przed wybudowaniem betonowego krzyża przy Kosówce stał niegdyś
drewniany krzyż. Nikt współcześnie nie pamięta, kiedy powstał, dlaczego
i kto był jego budowniczym. Wiadomym jest, że w momencie powstawania
nowego obiektu, stary był już w bardzo złej kondycji. Został w całości zakopany w tym miejscu
Obecny krzyż znajduje się na posesji Franciszka Laskowieckiego. Opiekę
sprawują mieszkańcy Bojar21.
Tamże, s. 438.
www.mazowieckie.pl/download/1/18042/owe.xls, załącznik 2/4 [30.09.2013].
21
Relacja Marianny Młyńskiej, ur. 1943 r., z dn. 4.12.2012 r.
19
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Miejsce gdzie stał drewniany krzyż

2. Drewniany krzyż – nieistniejący

Prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku mniej więcej
na środku wsi, Walenty Manowski wzniósł na swojej posesji drewniany krzyż.
Był to drugi obiekt sakralny Bojar: przy nim były odprawiane nabożeństwa
majowe i do niego odprowadzano zmarłych. Krzyż był wykonany z mocnego
drewna, okantowanego, u zbiegu ramion widniała pasyjka. Na pewno miał
wyryty na belkach jakiś napis, jednak w późniejszym czasie był już nieczytelny. Prawdopodobnie widniało tam imię i niesłyszane tu nazwisko jakiejś
kobiety. Krzyż był wysoki. Z biegiem lat przewracał się, więc był skracany
i wkopywany na nowo. Na początku XXI wieku, a więc po około stu latach
służby, krzyż przewrócił się. Leżał przez pewien czas, aż został pocięty, spalony i zakopany. Obecnie jest to plac Aleksandra Jarząbka22.
3. Krzyż za wsią

Za zabudowaniami Bojar, na zakręcie piaszczystej drogi wiodącej na pola
znajduje się drugi krzyż. Jest on bratem bliźniakiem krzyża znajdującego
22
Relacja Henryka Rytela, ur. 1930, z dn. 10.12.2012 r.; relacja Aleksandra Jarząbka, ur. 1937, z dn.
10.12.2012 r.
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Krzyż za wsią

się przy moście. Ma betonowy postument w kolorze szarym, bez wnęki
na cokole, zwieńczony jest metalowym krzyżem o delikatnych zdobieniach
z pasyjką. Ramiona krzyża otoczone są wieńcem sztucznych kwiatów. Całość
ogrodzona jest metalowym płotkiem.
Krzyż zbudowano zapewne w tym samym czasie co pierwszy, a więc
w latach 50. z inicjatywy Stefana Łacha. Budowniczym był Jan Szymański.
Na jego powstanie złożyli się mieszkańcy Bojar. Wokół był drewniany płotek.
Krzyż przypuszczalnie powstał jako wotum wdzięczności za przyłączenie
Bojar do parafii Prostyń. Jego poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński, proboszcz prostyński. Wówczas tu zaczynała się wieś. Współczesna droga na pola
była dawniej główną drogą do Treblinki i dalej do Prostyni. Tędy chodzili
młodzi ludzie kilka dni przed poświęceniem pól, do kościoła parafialnego po
krzyż i chorągwie. Kiedyś to tu byli odprowadzani zmarli i prowadzeni potem
przez polne trakty do kościoła. Wymianę drewnianego płotka na metalowy
zainicjował Stanisław Kruk, a wykonał Henryk Mućk z Treblinki. Obecnie
krzyż stanowi trzeci ołtarzyk poświęcenia pól (I - u sołtysa Leszka Kruka,
II – u pp. Kowalewskich, a IV przy remizie) i zapewne miejsce indywidualnych modlitw rolników wyjeżdżających w pole. Krzyż znajduje się na terenie
wiejskim, opiekę nad nim sprawują mieszkańcy Bojar23.
23

Relacja Mieczysława Młyńskiego, ur. 1941 r., z dn. 4.12.2012 r.
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Krzyż na posesji pp. Rytel-Kuc

Boreczek

B

oreczek jest najmniejszą miejscowością w parafii Prostyń, liczy zaledwie
kilka domów. Wioska, wzmiankowana już w XVI wieku24, znajduje się
tuż przy wale przeciwpowodziowym rzeki Bug. Dawniej Boreczek należał
do gminy Prostyń powiatu węgrowskiego, województwa warszawskiego,
z dniem 1.01.1973 roku został przyłączony do gminy Małkinia Górna
powiatu ostrowskiego, województwa ostrołęckiego. Znajdują się tu dwa
krzyże i dwie kapliczki, jeden krzyż już nie istnieje.

1. Krzyż witający w Boreczku

Po prawej stronie głównego traktu, na skraju, stoi metalowy krzyż na betonowym postumencie. Cokół jest średniej wielkości, dosyć szeroki, pomalowany na biało. Metalowy krzyż o prostej budowie zawiera u zbiegu ramion
metalową postać Chrystusa. Wokół znajduje się ogrodzenie z metalowych
elementów, wewnątrz którego rosną dwie szmaragdowe tuje.
24

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 498-499.
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Krzyż nazywany wiejskim, postawiono w 1979 roku, po wielkiej
powodzi. Budowniczymi byli mieszkańcy Boreczka, przede wszystkim
Andrzej Bruszewski i Zbigniew Rytel-Kuc, na którego placu powstał
krzyż. Na materiały potrzebne do budowy przeprowadzona była składka.
Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński. Do tego krzyża rodzice odprowadzili Jana Urbanowicza i tu mu pobłogosławili, kiedy wyjeżdżał z domu, aby
wstąpić do Towarzystwa Chrystusowego25. Jego rodzina mieszka kilkadziesiąt metrów dalej.
Wcześniejszy, drewniany krzyż stał około 100 metrów w stronę Treblinki,
przy niewielkiej strudze. Przeniesiony został później w to miejsce i po pewnym czasie uległ zniszczeniu. Zbudowano więc nowy obiekt.
Przez długi czas ten krzyż, najpierw drewniany, a potem metalowy był
jedynym obiektem sakralnym wioski. Tu odprowadzano zmarłych i odprawiano poświęcenie pól. Dawniej to nabożeństwo było łączone z Rytelami
Święckimi26.
2. Kapliczka ku pamięci

Kilkadziesiąt metrów od pierwszego krzyża, po lewej stronie, w posesji
pp. Urbanowiczów znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej
Niepokalanej. Ładna, czworoboczna kapliczka pokryta jest dwuspadowym dachem, z trzech stron oszklona, wewnątrz obok niebiesko-białej
postaci Maryi pysznią się kolorowe sztuczne kwiaty. Poniżej okien, znajduje się czarna tabliczka z napisem: „Ś.P. Brat Jan Urbanowicz ur. 11 X
1956 – zm. 10 III 1995. Kapliczka w Jego Intencji”. Całość ogrodzona jest
metalowym płotkiem.
Zbudowana została w 2006 r. staraniem Haliny Urbanowicz. Na tablicy
informacyjnej znajduje się powyższy napis, a obok umieszczono dwa zdjęcia: portret brata Jana i jego zdjęcie wraz z papieżem Janem Pawłem II.
Kapliczka jest dziękczynieniem za życie i posługę br. Jana Urbanowicza.
Poświęcenia kapliczki dokonał ks. Paweł Rytel-Andrianik 26 lipca 2006
roku podczas Nadbużańskiej Pieszej Pielgrzymki wyruszającej z Rytel
Olechnych do Prostyni na uroczystości odpustowe ku czci świętej Anny.
25
26

Tamże, s. 216.
Relacja Stanisławy Bruszewskiej, ur. 1928 r., z dn. 29.08.2012 r.
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Kapliczka na posesji pp. Urbanowiczów

Było to spełnieniem prośby matki zakonnika Haliny Urbanowicz i jej najbliższej rodziny27. Kapliczka jest pięknym westchnieniem do Boga.
3. Krzyż i kapliczka z otoczaków

Po prawej stronie drogi niewielkiego Boreczka, tuż przed zakrętem i mostkiem, stoi dosyć duży obiekt sakralny. Składa się z groty wymurowanej
z polnych kamieni i stojącego obok krzyża. Kamienna grota zbudowana jest
na około osiemdziesięciocentymetrowym podwyższeniu wykonanym również z kamieni polnych; za grotą jest fantazyjny kamienny murek oddalony
od groty około pół metra, tworząc z tyłu przejście. Od poziomu ziemi prowadzi skośne, kamienne wejście. Wewnątrz obiektu, na cokole, znajduje się
figura Matki Bożej Niepokalanej otoczona kwiatami. Obok w kamienne
założenie wkomponowany jest drewniany krzyż, wsparty na metalowym
stelażu. Ramiona krzyża zakończone są gałkami, na środku znajduje się
metalowa pasyjka.
27

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 216.
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Krzyż i grota
na placu
pp. Bruszewskich

Krzyż powstał jesienią 2000 roku staraniem Grażyny i Andrzeja
Bruszewskich z własnego drzewa dębowego, na swoim placu. Budowniczym
był Piotr Mikołajczyk z Kiełczewa, poświęcony został przez ks. Krzysztofa
Maksimiuka w maju 2001 roku podczas nabożeństwa poświęcenia pól.
Kamienna grota została zbudowana również z inicjatywy pp. Bruszewskich
w 2004 roku jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Prace budowlane prowadzili majstrzy z Węgrowa. Poświęcenia dokonali księża prostyńscy: ks. Krzysztof Maksimiuk – proboszcz i ks. Dariusz Misior – wikariusz,
28 października tego samego roku.
Od kilku lat poświęcenia pól odbywają się tylko przy tej kapliczce,
nabożeństwo kończy się odprawianą tu Mszą Świętą. Czasem przy kapliczce
odmawiane są nabożeństwa majowe28.
4. Krzyż nad Bugiem – nieistniejący

Tuż za wałem przeciwpowodziowym pod koniec czerwca (najczęściej
w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela) organizowane jest
28

Relacja Grażyny Bruszewskiej, ur. 1959 r., z dn. 29.08.2012 r.
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Krzyż nad Bugiem
– 2008 r.

nabożeństwo poświęcenia wody, przygotowane przez parafialną Akcję
Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii Prostyń. Jest to bardzo bogate nabożeństwo, podczas którego dziewczęta zakładają wianki
z polnych kwiatów, a chłopcy stąpają boso po płyciznach Bugu. Po obrzędzie poświęcenia wody i Litanii do Serca Pana Jezusa często jest zabawa
taneczna, występy dzieci i młodzieży, rzucanie wianków do wody, inscenizacje i skecze członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Prostyni,
a także różne konkursy i pożywny poczęstunek z grilla, różnego rodzaju
ciasta i napoje. W przeciągu kilku lat na uroczystości poświęcenia wody
w Boreczku przyjeżdżali m.in.: przedstawiciele Akcji Katolickiej z Łochowa,
Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego; zespół wokalno – instrumentalny „Deo
Optimo” z Lublina29; ks. Mirosław Wyszogrodzki pochodzący z tejże parafii
i ks. Marek Wróbel proboszcz parafii w Budziskach, który grając na akordeonie przewodził świętowaniu w 2009 roku. Religijne spotkania nad
Bugiem kończyły się błogosławieństwem i rozesłaniem30. W 2010 i 2011
E. Jakubik, Woda, źródło każdej rzeczy i wszelkiego istnienia, „Niedziela Podlaska” 28 (708), [13.07.2008],
s. II.
30
E. Jakubik, „...razem z latem czeka rzeka...”, „Niedziela Podlaska” 30 (762), [26.08.2009], s. IV;
M. Dylewski, Zaczęli lato po chrześcijańsku, „Tygodnik Ostrołęcki” 28 (1532), [14.08.2009], s. 54.
29
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roku obrzęd poświęcenia wody odbywał się na nowo wybudowanym moście
na Bugu. Inicjatorem tych spotkań był ks. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz
prostyński. W roku 2013 w niedzielę 23 czerwca ponownie nad Bugiem
w Boreczku miał miejsce obrzęd poświęcenia wody. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz ks. Ryszard Zalewski oraz ks. Paweł Rytel-Andrianik,
rodak prostyński31.
Pierwszy brzozowy krzyż w tym miejscu stanął w 2002 roku postawiony
przez Andrzeja Bruszewskiego, mieszkańca Boreczka, ówczesnego prezesa
parafialnej Akcji Katolickiej. Wtedy też rozpoczęły się nabożeństwa poświęcenia wody. Jednak wiosenne wylewy Bugu zabrały krzyż w 2009 roku.
W tym samym roku, przed czerwcową uroczystością, Andrzej Bruszewski
wraz z Marianem Rytel-Andrianikiem z Rytel Święckich wystawili nowy
krzyż, wyglądający podobnie: dwa proste, niewyrobione kawałki drzewa
zbite ze sobą. Ten krzyż stał jeszcze krócej – woda zabrała go w 2011 roku32.

Grądy

W

ieś Grądy powstała w XIX wieku, a obok niej wymieniano także
Nakło, Emilianów i Chmielnik33; obecnie są to nazwy zwyczajowe
przysiółków Grądów. Miejscowość ta jest bardzo rozległa obszarowo, ale
niezbyt ludna. Od czasu powstania znajduje się w parafii Prostyń. Należy
do gminy Małkinia Górna powiatu ostrowskiego. Do czasu podziału administracyjnego w 1973 roku należała do gminy Prostyń, powiatu węgrowskiego, województwa ostrołęckiego. Grądy szczycą się pięcioma krzyżami
przydrożnymi i dwiema kapliczkami.
1. Krzyż w lesie

Na granicy parafii Prostyń i Kosów Lacki, przy gruntowej drodze stoi
wyniosły, drewniany krzyż otoczony metalowym płotkiem wykonanym
z szerokich elementów. U zbiegu ramion znajduje się pasyjka z metalowym
daszkiem. W dolnej części krzyża wyryty jest rok: „2003”.
E. Jakubik, Poświęcenie wody, „Niedziela Podlaska” 29 (970), [21.07.2013], s. VIII.
Relacja Andrzeja Bruszewskiego, ur. 1956 r., z dn. 20.03.2013 r.
33
Akta Urodzeń parafii Prostyń 1925-1948.
31

32
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Drewniany krzyż w lesie

Poprzedni krzyż na tej kolonii został postawiony prawdopodobnie
z inicjatywy Stanisława i Zofii Mystkowskich mieszkających w pobliżu.
Wykonany był z drzewa sosnowego w roku 1943. Istnieje też przypuszczenie, że mógł powstać dziesięć lat wcześniej z inicjatywy rodziców Zofii –
Franciszka i Tekli Sobotków, do których należał ten teren. Nie wiadomo
jednak, czy to był pierwszy krzyż w nowym miejscu, czy już kolejny. Trudno
także ustalić, jaki cel przyświecał poprzednim fundatorom. Pewnym jest,
że odprowadzano tu zmarłych. Kiedyś najbliższymi sąsiadami krzyża była
rodzina Kucharków, których zabudowania znajdowały się po przeciwnej
stronie drogi około 100 metrów w stronę Kolonii Złotki. Obecnie pozostały tylko ślady zabudowy, kamienie węgielne, zdziczałe drzewa owocowe
i krzewy ozdobne oraz wyniosłe osiki. Dalej, bo około 300 metrów w przeciwną stronę było duże gospodarstwo Gustawa i Kazimiery Diehl. Był tam
duży murowany dom i liczne zabudowania. Oprócz właścicieli, mieszkali
tam też pracownicy gospodarstwa. Jednak czas świetności tego miejsca
dawno minął: pozostał tylko dom, ale w nie najlepszym stanie, stoi samotnie, a na dawne podwórze i obejście natarczywie wchodzi las. Podobnie jest
z całą okolicą. Nieużytkowane pola szybko zarastają34.
34

Relacja Ireneusza Mystkowskiego, ur. 1927 r., z dn. 15.11.2007 r.

36

Ewa Jakubik

Obecny krzyż, na posesji pp.
Grądzkich z Poniatowa, powstał staraniem Stanisława Maliszewskiego
i jego rodziny w 2003 roku. Stary
krzyż był wówczas już mocno nadwątlony przez czas, więc został spalony
i zakopany w tym samym miejscu.
Materiał na nowy krzyż ofiarował
Bogdan Kalata z Kiełczewa, mieszkający nad Bugiem. Przy budowie
pracowali także Stefan Starzyński
i Zdzisław Kowalczyk. W tym
samym roku krzyż został poświęcony przez ks. Dariusza Misiora,
wikariusza prostyńskiego, w dniu
poświęcenia pól w Grądach.
Krzyż przez lata pełnił funkcję
miejsca, do którego odprowadzani
byli zmarli. Ostatnią odprowadzoną
tu osobą była Janina Maliszewska
w 2007 roku35.

Krzyż przy drodze do Złotek

2. Drewniany krzyż przy wjeździe na Grądy

Na posesji pp. Samsel, przy żwirowej drodze prowadzącej ze Złotek
do Poniatowa, stoi wysoki, drewniany krzyż. U zbiegu ramion znajduje się
pasyjka, a nad nią metalowy daszek. Dół krzyża jest nieco szerszy, na wysokości około 2 m wyryta jest data: „20 V 1982”. Krzyż osadzony jest na metalowym i betonowym wzmocnieniu. Otoczony jest metalowym płotkiem.
Pierwszy krzyż w tym miejscu stanął pod koniec XIX wieku, ale nie wiadomo kto był jego budowniczym i w jakim celu go postawiono36. Mógł go
postawić Aleksander Samsel około roku 1909. Był wyciosany z okrąglaka
bardzo wysokiej jakości. Stał około 30 metrów dalej od obecnego, w stronę
35
36

Relacja Stanisława Maliszewskiego, ur. 1957 r., z dn. 15.07.2012 r.
Relacja Bronisławy Jakubik, ur. 1924 r., z dn. 29.05.2012 r.
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Złotek. Służył mieszkańcom około stu lat. Budowę obecnego krzyża rozpoczęto zimą 1982 roku, a ukończono kilka miesięcy później. Dębowy budulec
dostarczył Andrzej Samsel, na którego placu został wzniesiony. Prace przy
cięciu drewna piłą tarczową prowadził Czesław Maliszewski, a Mirosław
Maliszewski wyrył datę. Pozostałe prace wspólnie wykonywali mieszkańcy
tej części Grądów. Na płotek była zorganizowana składka. Pasyjkę ufundował ks. Romuald Michalczyk. Stary krzyż został spalony. Według relacji
świadka, było do drzewo bardzo żywiczne, gdyż podczas palenia wytworzyło
ogromną ilość dymu. Krzyż poświęcił proboszcz prostyński ks. Romuald
Michalczyk podczas poświęcenia pól w czerwcu 1982 roku37. Wiosną 2013
roku odpadło od krzyża poziome ramię. Szkoda została naprawiona przez
Andrzeja Samsela. W maju tego roku podczas nabożeństwa poświęcenia
pól odnowiony krzyż został poświęcony przez proboszcza prostyńskiego
ks. Ryszarda Zalewskiego38.
Obecnie jest pierwszą stacją poświęcenia pól w Grądach i miejscem,
do którego wyprowadza się zmarłych z tej części Grądów. Kiedyś odmawiana była tu w maju Litania Loretańska. Krzyżem opiekują się sąsiedzi.
3. Betonowy krzyż

Przy bocznej, utwardzonej drodze prowadzącej na Kolonię Grądy, niedaleko zabudowań pp. Ajdys, stoi brązowy, betonowy, wysoki krzyż z metalową pasyjką i daszkiem nad nią. W dole krzyża przytwierdzona jest biała
tabliczka z napisem – „Jubileusz 2000”. Całość otoczona metalowym płotkiem pomalowanym na zielony kolor.
Pierwszy, drewniany krzyż w tym miejscu postawił około roku 1906
Stanisław Ostrowski, który mieszkał w pobliżu. Z jego powstaniem łączą
się dwie historie: nie wiadomo jednak, która z nich jest prawdziwa, która
prawdopodobna, a może obie mają zaledwie maleńkie ziarenko prawdy
lub pozbawione są jej zupełnie. Według jednej relacji wiele lat temu
pewna kobieta kopała tu ziemniaki i nagle w tym miejscu zmarła. Na tę
pamiątkę rodzina wystawiła krzyż. Druga opowieść jest o dziecku, które
się urodziło kalekie, zmarło i tu zostało pochowane. Odmiana tej historii
37
38

Relacja Andrzeja Samsela, ur. 1951 r., z dn. 21.05.2012 r.
Relacja Aliny Kolosek, ur. 1945 r., z dn. 6.06.2013 r.
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jest też taka, że dziecko utopiło się
w studni.
Sosnowy krzyż stał długo, jednak nie miał większego znaczenia
dla mieszkańców tej części Grądów
(przysiółek nazywany Emilianów
obecnie nieistniejący i Nakło
zamieszkane przez niewielką ilość
osób)39. Próchniejący obiekt był wkopywany coraz bardziej, aż wreszcie
nadszedł czas postawienia nowego
krzyża. Był rok 2000. Właściciel
posesji Ireneusz Śladewski z Prostyni
zrobił formę, w której odlał ze zbrojonego betonu krzyż. Następnie
krzyż został przewieziony w całości na miejsce i postawiony. Pracami
Betonowy krzyż na polach Grądów
kierował Eugeniusz Ignatowski,
a pomagali sąsiedzi z Prostyni i mieszkańcy Grądów. Stary krzyż został
pocięty i spalony40. Poświęcenia krzyża dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk
podczas poświęcenia pól w Grądach. Wówczas proboszcz zaproponował,
aby na krzyżu umieścić jubileuszową tabliczkę. Jeszcze w tym samym
roku członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Grądach zakupiły niewielką
tabliczkę, a Adam Gago z Treblinki wykonał napis. Krzyżem opiekują
się mieszkające niedaleko panie: Henryka Ajdys i Elżbieta Dębkowska41.
Obecny wygląd krzyż otrzymał latem 2013 roku. Wcześniej miał szary
kolor betonu, a ogrodzenie wokół wykonane było z drewnianych sztachetek
pomalowanych jasnozieloną farbą.
Współcześnie na dawne użytki rolne wkrada się las. Krzyż stoi samotnie i stanowi obecnie jedynie westchnienie ku niebu osób przemierzających
te tereny.
Relacja Henryki Ajdys, ur. 1940 r. i Henryka Ajdys, ur. 1936 r., z dn. 21.05.2012 r.
Relacja Ireneusza Śladewskiego, ur. 1957 r., z dn. 27.05.2012 r.
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Relacja Danuty Jakubik, ur. 1948 r., z dn. 29.05.2012 r.
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4. Krzyż wśród pól

Po prawej stronie drogi prowadzącej ze Złotek do Poniatowa, wśród
pól, stoi niewysoki drewniany krzyż.
U zbiegu ramion przytwierdzona
jest metalowa pasyjka, a nad nią
daszek. Dół krzyża jest nieco szerszy, przytwierdzony grubymi drutami do betonowego słupka wkopanego w ziemię. Krzyż otoczony jest
metalowym płotkiem wykonanym
z prętów.
Historia tego miejsca sięga kilkudziesięciu lat, jednak trudno
sprecyzować datę powstania krzyża.
Wcześniejszy drewniany, dębowy
obiekt powstał staraniem Marianny
Krzyż przy głównej drodze
i Jana Maliszewskich zapewne jako
wyraz ich pobożności. Krzyż otoczony był bzem lilakiem. Po latach, kiedy
był już w bardzo złym stanie w tym samym miejscu postawiono nowy
krzyż. Inicjatorem budowy był wnuk poprzednich fundatorów – Lucjan
Maliszewski. On też ofiarował dębinę. Prace prowadzili mieszkańcy wsi
Grądy pod kierunkiem Franciszka Koloska. Metalowe ogrodzenie zakupione zostało w sklepie w Kosowie Lackim, a sfinansowało je Koło Gospodyń
Wiejskich z Grądów. Działo się to w roku 1990. Poświęcenia dokonał
ks. Marian Gorgol podczas nabożeństwa poświęcenia pól. Od lat do tego
krzyża odprowadzani są zmarli, stanowi również drugą stację poświęcenia
pól od czasu, kiedy proboszczem został ks. Marian Gorgol. Wcześniej mieszkańcy Grądów i Poniatowa mieli wspólną procesję42.
5. Kapliczka pod akacjami

W niewielkiej odległości od budynku szkoły w Grądach (nieczynnej
od 2004 roku), po tej samej stronie, na wzniesieniu w stosunku do drogi,
42

Relacja Czesława Maliszewskiego, ur. 1932 r., z dn. 6.06.2013 r.
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stoi ładna kapliczka z figurą Matki
Bożej Niepokalanej. Figurka nie
jest duża, jak na tę wnękę. Postać
ma niebieskie szaty. Kapliczka
posiada jedno zaokrąglone w górze
okno i ramę pomalowaną na brązowo. Wewnątrz znajduje się wazon
ze sztucznymi kwiatami. Dach jest
dwuspadowy, trzystopniowy gzyms
oddziela strefę dachu. W szczycie
widoczne jest miejsce po obrazku
lub też został zamalowany wmurowany obrazek. Całość otynkowana
jest na kolor żółtobrązowy. Wokół
jest ładne metalowe ogrodzenie
wykonane z ozdobnych elementów. Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej
Tę piękną, prostą kapliczkę
ufundowała Aleksandra Jabłońska, siostra Stanisława Jabłońskiego. Nie wiadomo natomiast, kto był budowniczym obiektu. Data powstania kapliczki
również jest niewiadomą, można natomiast przypuszczać, że powstała
na przełomie XIX i XX wieku. Rodzina Jabłońskich była dość bogata, ich
siedlisko znajdowało się właśnie w tym miejscu. Aleksandra pozostała niezamężną, na stałe zamieszkała w Warszawie. Kapliczkę ufundowała w intencji swojego zdrowia obok rodzinnego domu, do którego często przyjeżdżała.
Pochowana została w Warszawie. Przy kapliczce jest trzecia stacja poświęcenia pól od czasu rozdzielenia tego nabożeństwa na Grądy i Poniatowo.
Obecnie obiektem opiekuje się rodzina Wujków spokrewniona z fundatorką43. Do niedawna kapliczka pomalowana była na biało. Od maja 2013
roku ma elewację żółtobrązową. Farbę na ten cel przekazała Alina Kolosek,
a pracę wykonał Zenon Ołtarzewski, strażak z OSP w Grądach44.

43
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Relacja Krystyny Wujek, ur. 1938 r., z dn. 12.07.2012 r.
Relacja Aliny Kolosek, ur. 1945 r., z dn. 6.06.2013 r.
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6. Żeliwny krzyż z gałkami

Naprzeciwko budynku nieczynnej szkoły w Grądach, przy głównej drodze Złotki – Poniatowo, ale
również przy skręcie na wieś Grądy,
stoi solidny, niewysoki, żeliwny
krzyż na wąskim, raczej niskim,
betonowym postumencie. Ramiona
krzyża zakończone są ozdobnymi
kulami, u zbiegu których znajduje
się duża figura Chrystusa, we wnęce
na postumencie włożony jest obrazek z wizerunkiem Prostyńskiej
Trójcy Przenajświętszej. Wokół
rosną byliny kwiatowe. Całość otoczona jest metalowym płotkiem
Żeliwny krzyż z 1906 r.
pomalowanym na zielono.
Krzyż powstał w 1906 roku z inicjatywy Stanisława Rostkowskiego,
na jego posesji. Nie wiadomo jednak, kto był budowniczym, ani jaki cel
przyświecał fundatorowi. W pamięci mieszkańców Grądów Rostkowski
zapisał się jako dosyć bogaty człowiek, który chory był na płuca. Obecnie
krzyż stoi na placu należącym do pp. Pełków. Kilka lat temu krzyż wraz
z postumentem srebrną farbą pomalowała Marianna Turos mieszkająca niedaleko. Obecnie opiekują się nim mieszkańcy Grądów. Przy tym krzyżu
jest czwarta stacja poświęcenia pól oraz odprowadzani są tu zmarli. Procesja
na poświęcenie pól w Grądach kończy się Mszą Świętą w świetlicy45.
7. Kapliczka szklana

W centralnym punkcie wsi Grądy, na placu starej szkoły (budynek opuszczony od około 2005 roku), w pewnym oddaleniu od drogi stoi kapliczka
cała oszklona, wraz z czterospadowym daszkiem, wewnątrz znajduje
się figura Matki Bożej Fatimskiej. Postać ubrana jest na biało, ręce ma
45
Relacja Krystyny Wujek, ur. 1938 r., z dn. 12.07.2012 r.; relacja Hieronima Rucińskiego, ur. 1922 r.,
z dn. 12.07.2012 r.
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złożone, a na nich zwisający różaniec. Wewnątrz kapliczki znajduje
się wazon ze sztucznymi kwiatami.
Daszek zwieńczony jest niewielkim krzyżykiem. Kapliczka stoi
na około metrowym cokole wymurowanym z łupanych kamieni.
Całość znajduje się jakby wewnątrz
fundamentu wykonanego podobnie jak postument z murowanych
łupanych kamieni, tworząc ogródek
na podwyższeniu.
Powodem, dla którego kapliczka
powstała był fakt, iż w zwartej zabudowie wsi Grądy nie było ani krzyża,
ani kapliczki. Z inicjatywą wyszła
wieloletnia sołtys wioski Danuta
Jakubik, poparta przez mieszkań- Kapliczka przy starej szkole
ców. Kapliczka została zbudowana w roku 1999. Wykonawcami byli strażacy
z Grądów, a pracami kierował Zenon Ołtarzewski, głównym spawaczem był
Józef Dłuski ze Złotek. Figura została zakupiona w Warszawie za składkowe
pieniądze członkiń grądowskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Poświęcenia
dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk podczas różańca fatimskiego w Grądach.
Kapliczka jest przede wszystkim symbolem pobożności mieszkańców
tejże miejscowości, tu odprowadza się zmarłych, tu również odprawiane są
nabożeństwa majowe. Kapliczką opiekuje się Mariola Filipowicz46.

Kiełczew

K

iełczew jest jedną z największych wsi w parafii Prostyń. Jego historia
sięga XIII wieku, administracyjnie należał wówczas do Litwy. W ciągu
stuleci zmieniali się właściciele wioski począwszy od braci Wojciecha i Pawła
46
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Kostków w XV wieku, aż po Zdzisława Zamoyskiego, a potem jego córkę
Elżbietę Łodzia – Kurnatowską w XIX i początku XX wieku47. Kiełczew
dawniej dzielił się na kilka części: Budki, Wieś, Górki lub Szmulki, Kirkut
(mówiono Kerkut), Zachoinie i Folwark. Niektóre nazwy wyszły już z użycia, a inne wciąż są żywe. Przed II wojną światową większość mieszkańców
była niezamożna, bo posiadała od pół do trzech morgów ziemi (1 morga
to około 0,5 ha), dużo było też wyrobników w ogóle nie posiadających swojej ziemi. W latach 1944 – 1945 rozparcelowano folwark Kiełczew pomiędzy służbę dworską i mieszkańców wsi48. Miejscowość do 1972 roku należała do gminy Prostyń, powiatu węgrowskiego, od 1.01.1973 roku włączono
ją do gminy Małkinia Górna powiatu ostrowskiego, województwa ostrołęckiego. Obecnie Kiełczew bardzo się rozwinął, jest wiele nowych i pięknych domów. Od 2004 roku wieś jako jedyna w parafii Prostyń ma nazwy
ulic. Główna arteria nosi imię patrona Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ulica Prymasa Tysiąclecia. Istotnym
wydarzeniem dla tej miejscowości było właśnie nadanie szkole imienia dnia
25.05.2001 roku. Na tę uroczystość przybył Prymas Polski ks. kard. Józef
Glemp w asyście ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza49.
W Kiełczewie opisanych zostało osiem krzyży, dwie kapliczki, jeden
relikt krzyża cholerycznego i dwa nieistniejące drewniane obiekty.
1. Betonowy krzyż

Szary krzyż z betonu znajduje się na posesji pp. Walczuk niedaleko przejazdu
kolejowego. U zbiegu ramion wisi figura Chrystusa Ukrzyżowanego, a nad nią
mały daszek. Krzyż stoi na wąskim, wysokim postumencie wymurowanym
z łupanych kamieni. Tam właśnie zawieszona jest metalowa tabliczka o nieregularnym kształcie (górne boki ścięte), z metalowym napisem: „ODWRÓĆ
OD NAS GŁÓD MÓR CIĘŻKI ZACHOWAJ KRWAWEJ WOJNY
CHRYSTE KRÓLU NAD KRÓLAMI ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI 1936”.
Poniżej, na ziemi ułożone są spore kamienie. Za krzyżem rosną świerki.
Historia tego miejsca wiedzie na początek XX wieku, kiedy Stanisław
Walczuk wzbogaciwszy się w Ameryce zakupił te ziemie dla swojego syna
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 440-448.
S. Subda, Wspomnienia żołnierza pracą i walką pisane, Warszawa 2003, s. 8, 96-97.
49
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 568.
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Franciszka. Działo się to najprawdopodobniej w 1932 roku po parcelacji 44 hektarów dóbr Elżbiety Łodzi
– Kurnatowskiej, córki Zdzisława
Zamoyskiego, właścicielki wielkiego majątku ziemskiego, w tym
Kiełczewa50. Stanisław Walczuk
wraz z żoną Antoniną mieszkali
dotychczas w Prostyni, lecz swój
dom zbudowali na nowym placu
w Kiełczewie. Nie byli już młodzi, ale bardzo religijni. Na swoim
nowym placu Stanisław postawił dębowy krzyż (zapewne sam
też go wykonał), umieścił na nim
metalową pasyjkę i tabliczkę
z prośbą do Boga, która znajduje
się na współczesnym obiekcie. Był Betonowy krzyż przy stacji kolejowej
to rok 1936. Można przypuszczać,
że krzyż poświęcił ówczesny proboszcz ks. Aleksander Cegłowski. Przez
lata odprawiane tu były nabożeństwa majowe dla mieszkańców tej części Kiełczewa. Tutaj odprowadzani byli także zmarli. Drewniany krzyż
stał dzielnie aż do początku lat 70. Jego stan nie pozwalał na renowację, lecz na całkowitą wymianę: był mocno spróchniały, a w jego wnętrzu
ptaki zakładały gniazda. Za radą ks. Romualda Michalczyka stary krzyż
został pocięty i zakopany, a na jego miejscu powstał nowy. Metalowy stelaż
i betonowy odlew wykonał wnuk Stanisława – Józef Walczuk. W pracach
pomagał również Arkadiusz Sobolewski z Prostyni. Kamienne dekoracje są
wynikiem późniejszych poczynań. Pasyjka i pamiątkowa tablica pochodzą
z drewnianego poprzednika. Krzyż powstał w roku 1975, wtedy też został
poświęcony przez ks. Michalczyka. Nigdy tu nie było stacji poświęcenia pól.
Krzyżem wciąż opiekuje się rodzina Walczuków51.
50
51

Tamże, s. 448.
Relacja Józefa Walczuka, ur. 1934 r., z dn. 30.09.2012 r.
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2. Lastrykowy krzyż
na zakręcie

Na zakręcie drogi wiodącej
do Prostyni stoi kilkustopniowy
krzyż lastrykowy. Jest drugim identycznym krzyżem w Kiełczewie.
Na czarnej tablicy umieszczonej na środku obiektu jest napis:
„MATKO BOŻA BŁOGOSŁAW
NAM”. Powyżej w oszklonej ostrołukowej wnęce znajduje się mała
figurka Matki Bożej Fatimskiej.
Całość zwieńczona jest lastrykowym
krzyżem z figurą Ukrzyżowanego.
Po bokach kapliczki rosną dwie
szmaragdowe tuje. Całość otoczona
jest niewysokim płotkiem pomaloLastrykowy krzyż na zakręcie
wanym na zielono.
Według opowiadań przodków, na przełomie XIX i XX wieku lub
na początku XX wieku, podczas jednej z wielu powodzi nawiedzających
te tereny, wraz z wodą przypłynął tu drewniany krzyż. Postawiono go
w miejscu, w którym osiadł. Było to przy piaszczystej drodze prowadzącej
do obecnych zabudowań pp. Imbrzykowskich. Zbudowany był z żywicznej,
zdrowej sosny. Z biegiem lat zewnętrzne warstwy drewna ulegały zniszczeniu, a pozostawał mocny rdzeń drzewa. Krzyż był wielokrotnie wkopywany
i stawał się coraz niższy. Wreszcie się przewrócił. Z inicjatywy ówczesnego
proboszcza ks. Romualda Michalczyka mieszkańcy tzw. Folwarku i Zachoiny
zorganizowali składkę i wystawili nowy krzyż. Resztki starego zostały spalone i zakopane obok. Budowniczym lastrykowego obiektu był Stanisław
Flak. W pracach pomagali także okoliczni mieszkańcy. Krzyż został
poświęcony przez proboszcza ks. Mariana Gorgola podczas poświęcenia pól
w 1987 roku. Przy dawnym krzyżu i kilka lat przy nowym odmawiane były
nabożeństwa majowe. Od najdawniejszych czasów była tu I stacja poświęcenia pól od strony wschodniej (w Kiełczewie nabożeństwo to odbywa się
z dwóch stron jednocześnie, na koniec procesje schodzą się przy szkole,
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gdzie jest ostatnia stacja, a potem
odprawiana jest Msza Święta). Jest
to też miejsce, do którego odprowadzani są zmarli. Krzyżem opiekuje się najbliżej mieszkająca
rodzina Imbrzykowskich. Znajduje
się on przy niebezpiecznym zakręcie, na którym często zdarzają się
wypadki drogowe52.
3. Krzyż przy „wyrwie”

Przy tzw. „wyrwie”, u zbiegu
dwóch dróg żwirowych dochodzących do szosy asfaltowej, wznosi się
wysoki, drewniany krzyż. U zbiegu
ramion znajduje się pasyjka, a nad
nią metalowa tabliczka z napiDrewniany krzyż z 2007 r.
sem INRI. Końcówki ramion mają
gałki. Wysoko na ramionach wyryty jest napis: „JEZU UFAM TOBIE”.
W dolnej części pionowej belki jest data – „2007”. Krzyż jest ogrodzony
niskim, metalowym płotkiem pomalowanym na szaro.
Poprzednik obecnego krzyża powstał w 1942 roku podczas epidemii
tyfusu plamistego. Choroba ta dziesiątkowała ludność na przełomie lat
1941 – 1942. W Kiełczewie zmarło wówczas 57 osób. Za zgodą władz niemieckich, wieś kupiła w gminie Prostyń potężny dąb, rosnący nad Bugiem.
Wykonaniem krzyża zajął się Stefan Kłusek z Kiełczewa. Postawiono go
na rozstajnych drogach, na placu Wacława Imbrzykowskiego. Krzyż był
dwuramienny, prawdopodobnie zrobiony z „okrąglaka”, nie wyrabiany,
nie malowany, wykonany „naprędce”. Najpierw był poświęcony przez
księdza (zapewne ówczesnego proboszcza prostyńskiego ks. Aleksandra
Cegłowskiego), a następnie przeniesiony na miejsce przez kiełczewian. Każda
osoba biorąca udział w tej procesji musiała go dotknąć, aby w ten sposób
Relacja Mirosława Imbrzykowskiego, ur. 1945 r. i Mirosławy Imbrzykowskiej, ur. 1947 r., z dn.
20.08.2012 r.; relacja Zofii Imbrzykowskiej, ur. 1931 r., z dn. 20.08.2012 r.
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przyjąć jakby „szczepionkę” przeciwko tyfusowi53. Jeszcze przez pewien, ale
już krótki czas wyprowadzano tu zmarłych, aż choroba ustała i krzyż był
tylko pamiątką po tamtych tragicznych wydarzeniach. W latach 70. krzyż
będący w złym stanie został spalony. W powódź stulecia wiosną 1979 roku
w nowy, murowany dom Czesława Imbrzykowskiego, który stał niedaleko
morowego krzyża, uderzyła potężna fala powodziowa niszcząc budynek.
Woda utworzyła wówczas istniejące do dziś jeziorko nazywane „wyrwą”,
przedzielone obecnie drogą żwirową54.
Plac od Imbrzykowskich zakupił Marek Grzymała z Prostyni. Ogrodził
go i przy płocie wykonanym z żerdek obok jeziorka postawił krzyż.
Wyrobione drzewo dębowe zostało zakupione w tartaku w Niecieczy.
Pozostałe prace stolarskie wykonywał Marek Grzymała i Mikołaj Głuszko –
Ukrainiec obecnie mieszkający w Sadownem. Przy stawianiu krzyża pomagał Piotr Dębowiak z Prostyni. Obiekt został poświęcony podczas procesji
poświęcenia pól w 2010 roku przez ks. Pawła Błaszczyka, ówczesnego wikariusza prostyńskiego. Od niedawna są tu odprowadzani zmarli. Krzyżem
opiekują się najbliżsi sąsiedzi55.
4. Krzyż z 1906 roku

Przy głównej drodze, na placu pp. Dawidowskich stoi piękny, metalowy
krzyż na wysokim, wąskim, szarym postumencie. Krzyż jest bardzo bogato
zdobiony, u zbiegu ramion ma misternie wykonane ornamenty z promykami
i metalową pasyjkę. Na zaokrąglonym cokole, w górnej części znajduje się
metalowa klamra zapobiegająca pękaniu betonowego cokołu. Nad nią jest
data – „1906”, a poniżej metalowy krzyżyk. Jeszcze niżej, w delikatnej wnęce
jest miejsce po obrazku i wyryty napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW NAM.
1906 R.”. Placyk wokół krzyża jest ogrodzony i zadbany. Rosną tu dość duże
srebrne świerki. Od strony drogi jest niskie metalowe ogrodzenie z furtką.
Krzyż znajduje się w niedalekim sąsiedztwie od resztek krzyża drewnianego.
Krzyż powstał w 1906 roku na placu folwarcznym za pieniądze, które
otrzymała wieś od myśliwych za udostępnienie terenu na polowania.
S. Subda, Wspomnienia żołnierza…, s. 76-77.
Relacja Zofii Imbrzykowskiej, ur. 1931 r., z dn. 21.08.2012 r.; relacja Zofii Kędzierskiej, ur. 1920 r.,
z dn. 20.08.2012 r.
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Relacja Marka Grzymały, ur. 1977 r., z dn. 3.09.2012 r.
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Metalowy krzyż z 1906 r.

Budowniczym krzyża był Jan Gąsior. Tu kończyła się wieś. Dawniej wokół
krzyża rosły krzaki dzikiego bzu. Od czasu powstania służy mieszkańcom
jako II stacja poświęcenia pól (dla procesji idącej od strony wschodniej) oraz
miejsce, do którego wyprowadza się zmarłych.
Przez szereg lat był to najważniejszy obiekt sakralny Kiełczewa. Właśnie
tu w majowe wieczory zbierała się młodzież z całej wioski na nabożeństwa
majowe. Przewodniczyła im, według przyjętej tradycji, dorastająca panna,
którą do tego upoważniły dziewczęta i matki. Był to dla niej bardzo zaszczytny
obowiązek. Takiej dziewczynie wróżono wielkie łaski nieba i rychłe zamążpójście. Po zakończeniu modlitw i śpiewów chłopcy odprowadzali dziewczęta do domów. Oprócz młodzieży na majówki przychodziły także starsze małżeństwa. Mimo że we wsi były inne krzyże, to przed wojną, a może
także później, właśnie do tego krzyża obowiązkowo przynoszono zmarłych
z Kiełczewa. Tu odchodzący żegnał swoją wioskę, swój zagon, chatę i najbliższą rodzinę56. Jeśli ktoś był praktykującym katolikiem, to modlitwom przy
56

S. Subda, Wspomnienia żołnierza…, s. 7-8.
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wyprowadzeniu z domu do krzyża
przewodniczył ksiądz, a jeśli nie –
obecni na pogrzebie sami odmawiali
„Zdrowaś Mario”.
W latach 70. krzyż wraz z postumentem przewrócił się, uszkadzając się nieco. Remontu dokonał
wtedy Stanisław Niwiński, wykonując betonową podstawę. Jednak po
latach ciężki krzyż znowu się lekko
kołysze, utrudniając pomalowanie
obiektu57.
5. Kikut krzyża

Na placu Czesława Kucharka, około
20 metrów od głównej drogi, po prawej stronie posesji, w krzakach stoi
tajemniczy, drewniany, okantowany kikut. Jest to fragment krzyża postawionego na końcu wsi podczas panującej tu epidemii cholery. Nie znana jest
data jego powstania. Ta epidemia panowała na tym terenie w połowie lat
50. XIX wieku, ale były też przypadki zachorowań w okresie późniejszym.
Pod koniec lat 20. XX wieku krzyż nie miał już poziomej belki, ale wszyscy
zapewne znali jego historię. Musiał już być stary, ale na tyle mocny, że wciąż
jeszcze istnieje. Na tym placu nikt nie mieszkał, bo kilkadziesiąt lat temu
ten teren był poza zabudowaniami wioski. Dawniej stała tu tylko stodoła.
Można przypuszczać, że kiedyś, tuż obok krzyża przebiegała droga. Obecnie
resztka krzyża jest bardzo mało widoczna, pień jest przekrzywiony, ma około
półtora metra wysokości. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie świadczył
o pobożności tutejszych mieszkańców. Jest na pewno jednym z ciekawszych
małych obiektów sakralnych na terenie parafii Prostyń58.

Pozostałości krzyża postawionego
podczas epidemii

57
58

Relacja Edwarda Niwińskiego, ur. 1922 r., z dn. 20.08.2012 r.
Tenże.
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6. Krzyż z sękami

Na placu szkolnym w miejscu,
gdzie dawniej prowadziła ścieżka
do starej szkoły, stoi jeden z ciekawszych krzyży w parafii Prostyń.
Zbudowany jest z pnia drzewa
z odciętymi konarami, obdarty
z kory, ale nie wyrównany, ma naturalny kolor starego drewna, niemalowany. Pozioma belka jest w bardzo złym stanie, złączona z pionową
za pomocą wyciosu, ale obecnie
przywiązana drutem. Na wysokości około 1.80 m przyczepione są
sztuczne kwiaty.
Krzyż na pewno jest bardzo
stary. Według jednej z relacji może
pochodzić nawet z XIX wieku.
Postawić go mieli żołnierze polscy wyruszający na wojnę. Mogło
chodzić nawet o walki Powstania
Styczniowego. Jednak bardziej
prawdopodobne jest postawienie Stary krzyż na szkolnym placu
krzyża w latach 20. XX wieku. Było to zapewne połączone z budową
szkoły w 1926 roku na placu wiejskim. Na krzyżu zawisła wtenczas żółta
tabliczka mówiąca o odzyskaniu niepodległości lub też oddająca cześć
bohaterom walk o wolną Polskę. Przy tym krzyżu dawniej dzieci szkolne
odmawiały majówki59.
7. Krzyż przy szkole

Na placu szkolnym w Kiełczewie, tuż przy budynku, znajduje się drewniany
krzyż. Jego ramiona zakończone są gałkami, u zbiegu ramion znajduje się
metalowa pasyjka. Krzyż stoi na podwyższeniu wymurowanym z polnych
59

Relacja Zofii Kędzierskiej, ur. 1929 r., z dn. 20.08.2012 r.
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kamieni. Otoczony jest dosyć
dużymi sosnami. Około 1 m nad
ziemią umieszczona jest metalowa
tabliczka z napisem: „W podziękowaniu za szczęśliwe pobudowanie
szkoły. Wrzesień 1995”.
Krzyż
został
zbudowany
w roku, w którym został oddany
do użytku nowy budynek szkoły.
Inicjatorem powstania krzyża był
dyrektor szkoły Andrzej Koroś.
Drzewo dębowe ofiarował Bogusław
Kalata. Budowniczymi krzyża
byli: Jarosław Kucharek, Piotr
Mikołajczyk, Andrzej Pietrak, Jan
Kosson i Dariusz Ber. Poświęcenia
obiektu dokonał w grudniu 1995
roku ks. Stanisław Grochowski,
Nowy krzyż przy szkole
ówczesny proboszcz parafii Prostyń.
Przy tym krzyżu odmawiane są nabożeństwa majowe i czerwcowe.
Jest tu także ostatnia, IV stacja poświęcenia pól, po której następuje Msza
Święta60.
Pod koniec maja 2013 roku odpadła mocno już spróchniała pozioma
belka krzyża. Naprawy dokonał Tomasz Kucharek z Kiełczewa.
8. Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

Przy ulicy Wiejskiej, na posesji pp. Gąsior stoi żółta kapliczka, wewnątrz
której jest figura Matki Bożej Niepokalanej. Kapliczka ma łukowe okna
na trzy strony, wewnątrz wiszą firanki, przed figurą stoją kwiaty. Obiekt
ma dwuspadowy dach pokryty blachodachówką. W szczycie wisi metalowy krzyż z pasyjką. Poniżej okna, od frontu jest data: „1946 R”. Kapliczka
wykończona jest żółtym „barankiem”, podobnie jak dom, na tle którego stoi.
Wejście do kapliczki wyłożone jest kostką brukową.
60

Relacja Andrzeja Korosia, ur. 1966 r., z dn. 20.04.2012 r.
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Zgodnie z datą umieszczoną
na frontonie, kapliczka powstała
w 1946 roku. Inicjatorami, fundatorami i budowniczymi obiektu byli:
Stefan Gąsior i jego ojciec Franciszek.
Było to wotum wdzięczności
za doczekanie się potomstwa Stefana
i jego żony Kazimiery. Obiekt
zbudowano z czerwonej wypalanej cegły i otynkowano na biało.
Wewnątrz umieszczono gipsową
figurę Matki Bożej Niepokalanej
zakupioną w Warszawie. Kapliczka
została poświęcona przez ks. Józefa
Rucińskiego. Na początku XXI
wieku wraz z remontem elewacji domu, odnowiona została również kapliczka, otrzymawszy kolor
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej
żółty. Od lat stanowi trzecią stację na posesji pp. Gąsior
poświęcenia pól od strony wschodniej. Odbywają się tu także nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz różaniec fatimski. Przez wiele lat obok kapliczki stał drewniany krzyż. Nie
wiadomo dokładnie, kiedy powstał i kto go wystawił. Można przypuszczać, że budowniczym był ojciec Franciszka Gąsiora, gdyż posesja ta była
od pokoleń zamieszkała przez tę rodzinę. Krzyż miał pasyjkę, a na pionowej
belce wyryty był napis: „JEZU UFAM TOBIE”. W latach 90. XX wieku
stary, spróchniały krzyż został w całości zakopany obok miejsca, w którym
stał. Pasyjka z niego znajduje się obecnie wewnątrz kapliczki61.
9. Krzyż dwuramienny – nieistniejący

Na łące wiejskiej, w niedalekiej odległości od zabudowań pp. Kłusek, niedaleko też od gruntowej drogi wiodącej do Morzyczyna Włók w kierunku
przysiółka o nazwie „Górki”, stał drewniany dwuramienny krzyż, tak zwana
61

Relacja Edwarda Gąsiora, ur. 1946 r., z dn.12.06.2013 r.
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Miejsce, gdzie stał dwuramienny krzyż

„karawaka” – krzyż morowy. Postawiony został na końcu wioski w roku
1942 podczas panującego tu tyfusu. Wykonany był z drzewa sosnowego.
Nazwa „karawaka” pochodzi z XVI / XVII wieku z miasta Caravaca
w Hiszpanii. W czasie trwania zaraz rozprzestrzenił się także w Polsce pod
koniec XVIII, XIX i na początku XX wieku. Krzyż tworzy pionowy pień
i dwie poprzeczki, najczęściej równej długości. Krzyże „karawaki” stawiane
były najczęściej w czasie zagrożenia epidemią lub w trakcie jej trwania jako
ofiara błagalna. Stawiano je przed bramami miast, we wsiach i przy drogach, aby strzegły przed morem, najczęściej w pewnym oddaleniu od siedzib
ludzkich62.
W latach 60. w ten krzyż uderzył piorun. Odpadła wówczas jedna
z poziomych belek, a na pniu powstała charakterystyczna rysa. Około
roku 1972 krzyż przewrócił się. Został zakopany w całości w tym samym
miejscu63.
62
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T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże…, s. 102-103.
Relacja Bogdana Kłuska, ur. 1942 r., z dn. 20.08.2012 r.
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Droga, przy której stał drewniany krzyż

10. Drewniany krzyż – nieistniejący

Około 50 metrów od krzyża morowego, przy drodze gruntowej wiodącej
na tzw. „Górki” w Morzyczynie, stał drewniany krzyż. Zapewne był on ostatnim krzyżem wioski. Jego pochodzenie jest nieznane, podobnie jak przeznaczenie. Zaskakujące jest jednak to, że w niewielkiej odległości od niego,
na delikatnym wzgórzu było miejsce zwane przez mieszkańców Kiełczewa
„kirkut”. Wiadomo, że oznacza ono miejsce żydowskich pochówków. Nazwa
ta była już używana tu na początku XX wieku. Żydzi mieszkający w tej okolicy najbliższe swoje kirkuty mieli w Broku, Stoczku Węgrowskim i Kosowie
Lackim. Skąd zatem nazwa tego miejsca? Można przypuszczać, że podobnie jak w Wólce Okrąglik podczas panującej cholery zmarłych chowano
na końcu wsi, tak i tutaj podczas jakiegoś moru Żydzi chowali tu swoich bliskich. A katolicy wiedząc o ludzkich szczątkach w ziemi na terenie ich wsi
postawili w pewnym oddaleniu krzyż, aby zgodnie z panującym przeświadczeniem chronił miejscowość przed upiorami i pokutującymi duszami64.
64
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Mogło być również tak, że w tym miejscu był cmentarz innych osób, niekoniecznie wyznania mojżeszowego, lecz na przykład zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy z jakiejś bitwy, nazwana przez kiełczewian „kirkutem”, jako,
że miejsce to było poza parafialnym cmentarzem. Niezaprzeczalnym natomiast faktem jest to, że znaleziono tam ludzkie szczątki.
Inna relacja opowiada o karczmie na tym wzgórku podczas zaboru
rosyjskiego. Tu Rosjanie mieli podsłuchiwać, co też Polacy przy okowicie
opowiadają o zaborcach. Zbyt rozmownych, którym nie podobała się władza, miano wieszać w tej okolicy65. Nie wiadomo, ile w tym prawdy.
Kolejna wersja również mówi o istnieniu tu szubienicy, gdzie miano
dokonywać egzekucji na powstańcach styczniowych. Ich ciała miały być
wywożone przez rodzinę, czy znajomych na swoje cmentarze66. Pewne jest
jednak to, że z rozkazu urzędników carskich, 27 listopada 1864 roku wykonano w Kiełczewie wyrok śmierci przez powieszenie na trzydziestosześcioletnim Janie Garadzińskim (może Warzelińskim) z Prostyni. Był on oskarżony o zabójstwo żołnierza, który się odłączył od swego oddziału67. Krzyż
miał tu stanąć na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń.
W latach 50. XX wieku krzyż był już tylko pionową belką, ale świadomość poświęconego obiektu była. Dzieci przechodzące tędy na pastwiska,
aby paść krowy i dorośli przejeżdżający obok niego, czynili znak krzyża
oddając mu pokłon. Resztki krzyża na przełomie lat 60. i 70. zostały spalone
i zakopane w tym samym miejscu68.
11. Metalowy krzyż

Na posesji pp. Ziółkowskich, przy głównej drodze Kiełczewa krzyżującej się
z drogą żwirową odchodzącą na Majdan Kiełczewski, znajduje się skromny,
metalowy krzyż na niewielkim postumencie. Krzyż wykonany jest z cienkich rurek, od dołu, około 70 cm ozdobnie opleciony jest drutem. Końcówki
ramion zakończone są jednakowymi elementami. U zbiegu ramion znajduje
Relacja Zofii Kędzierskiej, ur. 1920 r., z dn. 20.08.2012 r.
Relacja Witolda Mianowicza, ur. 1951 r., z dn. 12.06.2013 r.
67
A. Kołodziejczyk, W cieniu represji popowstaniowych, w: A. Kołodziejczyk, T. Swat (red.), Węgrów dzieje
miasta i okolic w latach 1441-1944, Węgrów 1991, s. 159, 161.
68
Relacja Alicji Kłusek, ur. 1945 r., z dn. 20.08.2012 r.; relacja Kazimierza Kucharka, ur. 1925 r., z dn.
29.08.2012 r.
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się pasyjka, a nad nią metalowa tabliczka wywinięta jak do napisu
INRI. Krzyż od strony posesji otoczony jest niskim metalowym płotkiem, a od drogi – podwójną otwieraną furtką. Dojście od szosy wyłożone jest szeroką, czerwoną kostką
brukową.
Któż teraz pamięta, kiedy powstał ten krzyż? Nikt z budowniczych już dawno nie żyje. Jego powstanie łączyć należy z myśliwymi,
którzy tu, na przełomie XIX i XX
wieku bawili. Za pieniądze, które
zostawili wsi jako wynagrodzenie
za korzystanie z tego terenu, mieszkańcy wybudowali dwa krzyże.
Ten powstał około 1906 roku. Stał
wówczas 400 metrów dalej w kierunku Kolonii Kiełczewskiej, przy Metalowy krzyż myśliwski
rowie. Wykonał go najprawdopodobniej Jan Gąsior. Po pewnym czasie, trudnym do ustalenia, ale zapewne
niedługim od powstania krzyża, obiekt został przeniesiony bliżej głównego
traktu. Mieli to zrobić jacyś żołnierze wytyczając tu drogę. Kolejne przesunięcie, tym razem około kilku metrów, miało miejsce w obrębie placu pp.
Ziółkowskich w latach 70.
Obecnie o krzyż dbają Bożena i Sylwester Ziółkowscy i to oni wykonali
płot i wybrukowali teren wokół krzyża.
Krzyż stanowi trzecią stację poświęcenia pól od strony zachodniej.
Odmawiane są tu także nabożeństwa majowe i czerwcowe, a także odprowadzani są zmarli69.
Relacja Janiny Ziółkowskiej, ur. 1922 r., z dn. 29.08.2012 r.; relacja Edwarda Niwińskiego, ur.
1922 r., z dn. 29.08.2012 r.
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12. Kapliczka z figurą
Chrystusa

W podwórku pp. Skonecznych,
przy głównej drodze Kiełczewa stoi
brązowa kapliczka, wewnątrz której znajduje się figura Chrystusa
Miłosiernego. Obiekt ma okna
na trzy strony, dwuspadowy daszek
pokryty blachodachówką, w szczycie wisi metalowy krzyż z pasyjką.
Chrystus ubrany jest w biało-czerwone szaty, lewą ręką wskazuje na otwarte serce, a prawą ma
skierowaną w dół. Poniżej figury
przytwierdzona jest czarna tablica
z napisem: „JEZU UFAM TOBIE”.
Całość ogrodzona jest metalowym
płotem. Od drogi do kapliczki proKapliczka na posesji pp. Skonecznych
wadzi betonowy chodnik.
Kapliczka ta została ufundowana przez Czesławę Jasińską w 2002 roku.
Budowniczym był Marek Szczechura – kamieniarz z Sadownego. Figurę
Chrystusa Miłosiernego zakupiła Halina Skoneczna w Częstochowie. Kapliczka
została wybudowana w pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Skonecznego,
syna Haliny i wnuka Czesławy. Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk
dnia 3 czerwca 2002 roku. Obiekt ten stanowi drugą stację poświęcenia pól
od strony zachodniej, odprawiane są tu też nabożeństwa majowe i czerwcowe.
Raz odprowadzono tu zmarłą zgodnie z jej wolą.
W roku 2008 podczas sierpniowej burzy, wiatr wyrywał z korzeniami
i kładł duże topole rosnące wzdłuż drogi. Drzewa przewracały się na szosę
i na zabudowania. Obok kapliczki rosły dwie wyniosłe topole. Jednak nie
przewróciły się one jak pozostałe, równo na bok, lecz ominęły obiekt tworząc literę „V” nie uszkadzając go70. Wszelkie remonty i dekoracje wykonuje
rodzina Delugów i Skonecznych.
70
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Krzyż przy drodze do Morzyczyna

13. Krzyż lastrykowy

Przy asfaltowej drodze wiodącej do Morzyczyna, wśród pól stoi lastrykowy,
kilkustopniowy krzyż. Na środku przytwierdzona jest czarna tablica z napisem: „MATKO BOŻA BŁOGOSŁAW NAM 1987”. Powyżej w oszklonej
wnęce znajduje się mała figurka Matki Bożej Niepokalanej. Całość zwieńczona jest ciemnym krzyżem z pasyjką. Wokół krzyża jest metalowy płotek
z furtką pomalowany na szaro.
Krzyż znajduje się na placu pp. Jackowskich. Powstał dzięki nakładom
finansowym zachodniej części Kiełczewa. Miał stanowić miejsce, do którego będą odprowadzani zmarli. Prace budowlane prowadził Stanisław
Flak. Metalowy płot wykonał Zygmunt Krasnodębski. Krzyż poświęcił
ks. Marian Gorgol jesienią 1987 roku, kiedy przybył tu z eksportą do zmarłego Czesława Podleśnego.
Krzyż pełni założoną rolę, a także stanowi pierwszą stację poświęcenia pól od strony zachodniej. Mimo że krzyż ten jest stosunkowo nowym
obiektem miał już dwa remonty: w pierwszych latach XXI wieku została
wymieniona na nową figurka Matki Bożej Niepokalanej (przywieziono
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ją z Częstochowy) i poprawiono wówczas oszkloną wnękę; drugi remont
to naprawa krzyża, ponieważ uległ zniszczeniu podczas wichury w 2008
roku. Tej naprawy dokonał Stanisław Flak71.

Kolonia Złotki

K

olonia Złotki to obszarowo spora, ale demograficznie niewielka miejscowość. Dawniej wśród licznych pól uprawnych i łąk mieszkało wielu ludzi
tworząc rozproszoną wieś. Obok Kolonii Złotki rozpościerały się zabudowania Majdanu Kosowskiego i Chwesti. Nie wiadomo, kiedy te wioski powstały,
można przypuszczać, że jest to związane z osadnictwem będącym konsekwencją wykarczowania tutejszego lasu pod koniec XIX wieku. Wówczas
na te tereny sprowadzili się gospodarze z bliższych i dalszych okolic72.
Kolonia Złotki to sołectwo należące do gminy Sadowne powiatu węgrowskiego. Majdan Kosowski, który obecnie nie istnieje, a jedyny zamieszkały
dom wszedł w skład Maliszewy Nowej, tworzył wspólne sołectwo z Wólką
Okrąglik, a więc należał do gminy Kosów Lacki powiatu sokołowskiego.
Chwestia – nieistniejąca od ponad 50. lat administracyjnie mogła należeć
do gminy Chruszczewka (do 1954 roku), a więc również powiatu Sokołów
Podlaski. Przed zmianą podziału administracyjnego w 1973 roku Kolonia
Złotki należała do gminy Prostyń. Do parafii Prostyń przynależały: Kolonia
Złotki od 1835 roku, Chwestia od 1902 roku73, prawdopodobnie od tego
roku również Majdan Kosowski. Obecnie następuje sukcesja wtórna, gdzie
na tereny dawniej rolnicze wdziera się las. Po niektórych siedliskach nawet nie
ma śladu. Wśród piaszczystych dróg, plątaniny drzew i krzewów zostały milczące pomniki dawnej świetności tych wsi – krzyże przydrożne. Jest ich sześć.
1. Krzyż wśród pól

Krzyż przydrożny na obszernym rolniczym terenie zamieszkałym kiedyś
przez rodziny Budziszewskich i Wojtkowskich wystawił Feliks Wojtkowski
z bardzo pobożną żoną Marianną. Zbudowano go na placu Wojtkowskich
Relacja Zenona Mroza, ur. 1936 r., z dn. 29.08.2012 r.
Akta Małżeństw parafii Prostyń 1911-1930.
73
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 428-429.
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na początku lub w połowie lat 50.
i w tym samym roku został poświęcony przez ks. Józefa Rucińskiego.
Było to podczas poświęcenia pól.
W uroczystości brało udział około
20 osób. Wtedy była tu pierwsza stacja procesji, w następnych
latach raczej pomijano ten krzyż.
Fundatorzy chcieli, aby ten przysiółek także miał swój obiekt sakralny,
który będzie niemym westchnieniem
modlitwy. Betonowy postument
– składający się z trzech warstw –
i metalowy krzyż wykonali wspólnie Kazimierz Wacław Bednarczyk
i Feliks Wojtkowski. Do tego krzyża
raczej nie odprowadzano zmarłych,
gdyż wszyscy mieszkańcy mieszkali Krzyż na polach Kolonii Złotki
w stronę kościoła od niego. Był zwyczaj, że zmarłego nie cofano. Stąd swoich bliskich prowadzono do głównej
drogi wiodącej ze Złotek do Stoczka, do charakterystycznych trzech wierzb
lub nawet do samych Złotek, do krzyża obok pp. Maliszewskich74.
We wrześniu 2012 roku krzyż został odnowiony przez Dariusza
Tawczyka z Warszawy, który zakupił tu niewielką działkę rekreacyjną75.
Zdemontowano wówczas nadwyrężony przez czas drewniany płotek
i wycięto zdziczałe wiśnie.
2. Krzyż przy głównym trakcie do Nowych Lipek

Przy dawnym trakcie z Prostyni do Stoczka Węgrowskiego, a dalej
do Węgrowa, po prawej stronie znajduje się niewielki krzyż składający się
z betonowego cokołu i metalowego krzyża. Obecnie wokół rośnie lasek,
a dawniej? Wybudowano go na ornym polu około roku 1950 staraniem
Relacja Barbary Puchalskiej, ur. 1939 r., z dn. 21.05.2012 r.; relacja Stefanii Nienałtowskiej, ur.
1939 r., z dn. 4.10.2012 r.
75
Relacja Marianny Wyrobek, ur. 1934 r., z dn. 4.10.2012 r.
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Przydrożny krzyż
na Kolonii Złotki

Kazimiery i Kazimierza Wiechowskich, którzy mieszkali naprzeciwko.
Do wystawienia obiektu fundatorów skłonił fakt, iż zmarło im dwoje małych
dzieci tuż po urodzeniu. Budowniczymi byli Kazimierz Wacław Bednarczyk
i Kazimierz Wiechowski. Poświęcił go ks. Józef Ruciński. Odprowadzano
tu zmarłych. Krzyż był najczęściej pierwszą stacją poświęcenia pól. Zanim
powstał, pierwszy ołtarzyk poświęcenia pól na tym terenie był ubierany przy
posesji pp. Bednarczyków76.
Do niedawna krzyż był w bardzo złym stanie, jednak w 2012 roku
został odnowiony z inicjatywy sołtys Kolonii Złotki p. Bożeny Kalata. Cokół
został pomalowany na biało, a na nim wyryto czarnymi i zielonymi literami pisanymi: na najwyższym piętrze – „JEZU UFAMY TOBIE 2012 r.”,
na środkowym – „1858 r”, a poniżej – „KOL-ZŁOTKI”, na najniższym piętrze postumentu widnieje napis – „BOŻE MIEJ NAS W SWEJ OPIECE”.
Relacja Kazimiery Wiechowskiej, ur. 1926 r., z dn. 12.09.2012 r.; relacja Lidii Pilichowskiej ur.
1948 r., z dn. 2.11.2012 r.; relacja Marianny Wyrobek, ur. 1934 r., z dn. 4.10.2012 r.
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We wnęce osadzono obrazek Jezusa
Miłosiernego. Metalowy krzyż został
też poddany renowacji. Obiekt otoczono drewnianym płotkiem pomalowanym na czarno. Wyryta data
„1858” nie określa czasu powstania
krzyża.
3. Krzyż obok dawnego
tartaku

Krzyż znajdujący się przy dawnym tartaku (dziś widoczny tylko
betonowy budyneczek) niejakiego
Bindasa z Sokołowa Podlaskiego
na Majdanie Kosowskim (lub
w Nowej Maliszewie), zwyczajowo zaliczanej do Kolonii Złotki,
wyglądem jest zbliżony do innych
krzyży na tym terenie, jednak
jest o wiele bardziej wymowny.
Powstał w latach 50. z inicjatywy
Petroneli Maliszewskiej, mieszkającej naprzeciwko. Jej rodzice – Jakub
i Emilia Ołtarzewscy – pocho- Krzyż obok ruin tartaku
dzili z Niemirek w parafii Jabłonna
Lacka. Na te tereny przybyli już z dziećmi i zakupili zapewne sporo ziemi po
dobrej cenie. Był to teren najprawdopodobniej świeżo wykarczowany, więc
ziemia wydawała się być atrakcyjna. Petronela wyszła za mąż w roku 1922
w wieku 43 lat za 46-letniego kawalera – Józefa Maliszewskiego ze Złotek77.
Małżeństwo to było bezdzietne. Wystawiając krzyż kobieta z pewnością
była już wdową. W gospodarstwie pomagał jej parobek. Była osobą zasobną
i dużo pieniędzy składała w ofierze prostyńskiej parafii. Krzyż wzniosła
wspólnymi siłami z sąsiadami: pomagali – Stanisław Bednarczyk, Wacław
77

Akta Małżeństw parafii Prostyń z roku 1922.
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Bednarczyk i Lucjan Ołtarzewski.
Ciągle czytelny (choć coraz słabiej)
napis na cokole, świadczy o wielkiej
pobożności fundatorów, ale i prostocie tutejszego ludu:
„Jezu Tobie Rzyję
Jezu Tobie umieram
Jezu będę Twoim w życiu
i w śmierci. Amen.
Na Hwałę Panu Bogu Maliszewska Petronela 1954 VI 28”.
Poświęcenia dokonał ks. Józef
Ruciński. Do tego krzyża odprowadzano zmarłych78. Fundatorka krzyża
zmarła w 1964 roku79. Obecnie
betonowy postument pomalowany
Napis na cokole krzyża
jest na biało, jednak już tylko bardzo
dociekliwy człowiek może odczytać napis. W zagłębieniu na obrazek oparty
jest bezręki Jezus. Krzyż wykonany z metalu tworzy pusty kontur z nielicznymi ozdobami. Wewnątrz niego, u zbiegu ramion znajduje się drewniany
krzyż z metalową pasyjką. Całość otoczona była do niedawna drewnianym
płotkiem. Wokół rozpanoszył się młody las sosnowy i liczne krzewy. Obecnie
teren ten jest własnością Dariusza Ołtarzewskiego z Grądów.
Dawniej stał w tym miejscu drewniany krzyż. Przy nim odprawiane
były nabożeństwa majowe dla okolicznych mieszkańców, przede wszystkim dzieci, których schodziło się tu bardzo dużo – z Majdanu Kosowskiego
i Chwestii, nawet ponad 30 osób. Modlitwy prowadziła Petronela
Maliszewska, nazywana przez dziatwę „księdzem”, gdyż wszystko odmawiała z pamięci. Do krzyża odprowadzani byli zmarli z tego terenu80. Nie
ma informacji na temat fundatora tego krzyża, ani celu jego wybudowania,
na pewno jednak miał jakieś napisy. Wokół krzyża rosły wiśnie. W latach
30. kilkuletniej dziewczynce pasącej krowy, jedna podopieczna zaplątała się
Relacja Cecylii Ołtarzewskiej, ur. 1929 r., z dn. 3.09.2012 r.
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1964.
80
Relacja Tadeusza Kobusa, ur. 1930 r., z dn. 15.10.2012 r.
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w te krzewy i próbując się stamtąd wydostać, naparła na stojący tam krzyż
i go złamała. Mieszkańcy postawili go ponownie, choć już niższy81. Krzyż
wówczas był podniszczony przez warunki atmosferyczne. Zapewne podczas
stawiania nowego obiektu w latach 50., stary drewniany krzyż był w słabej kondycji, więc został spalony i zakopany obok. Podczas poświęcenia pól
tu była druga, czasem trzecia stacja.
4. Duży krzyż na Chwestii

Samotny murowany krzyż stoi wśród lasu na polach dawnej Chwestii, obecnie Majdanu Kosowskiego. Wystawiony został w latach 40. przez Bolesława
Martyniaka i jego żonę Rozalię. W dolnej części wyryty napis: „Jezu
Błogosław Ludowi Twemu, Fundator Martyniak Bolesław 1948+R+8+VI”.
Z jego wystawieniem łączy się pewna historia. Otóż, państwo Martyniakowie
przez wiele lat nie mogli dochować się potomstwa. Dopiero po wystawieniu tego daru, Bóg obdarzył ich upragnioną dziatwą. Nie jest to jednak pewna historia, gdyż krzyż wystawił prawdopodobnie syn Bolesława
Martyniaka również Bolesław będąc kawalerem, miał wówczas 22 lata,
a ojciec 56. Krzyż ten poświęcił ks. Józef Ruciński. Do niego odprowadzani
byli zmarli z Chwestii82. Obecnie wzbudza wiele emocji w przechodniach,
którzy udają się w te strony na grzybobranie. Trzystopniowy cokół mimo
upływu lat trzyma się świetnie, napisy są czytelne, beton równy. Masywny
krzyż z pasyjką zdają się lekceważyć upływający czas. Na cokole jest puste
miejsce po obrazku. Krzyż stoi w lesie przy drodze do Nowych Lipek, otoczony trzema dosyć dużymi dębami. Prawdopodobnie co pewien czas była
tu druga lub trzecia stacja procesji poświęcenia pól (wówczas omijano krzyż
Petroneli Maliszewskiej).
Według opowieści najstarszych mieszkańców tych okolic, około 300 może
400 metrów w stronę Bojewa, niedaleko zabudowań pp. Szoch (nieistniejące
gospodarstwo), na dorodnej sośnie wisiała kapliczka nadrzewna z obrazkiem
Matki Bożej. Wieść niosła, że w tym miejscu tracono powstańców styczniowych. Mogło też być to miejsce niedaleko zabudowań Ołtarzewskich.
A może były to dwie różne kapliczki? Jednak któregoś razu kapliczka
Relacja Heleny Maliszewskiej, ur. 1931 r., z dn. 24.10.2012 r.
Relacja Cecylii Ołtarzewskiej, ur. 1929 r., z dn. 3.09.2012 r.; relacja Heleny Maliszewskiej, ur. 1931 r.,
z dn. 24.10.2012 r.
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została zdjęta przez pewnego człowieka, który wyciął drzewo, jako
idealny budulec na swój dom. Nie
wiadomo, co dalej się stało z obrazkiem, ale opowieść podaje, że cała
rodzina tego człowieka zachorowała
na żółtaczkę.
Jadąc piaszczystą drogą do Bojewa, gdzieś pośród nieistniejących
zabudowań Chwestii stał niewielki
krzyż. Wyznaczał on miejsce, gdzie
podczas II wojny światowej zginęli
i zostali pochowani dwaj żołnierze radzieccy. Kilka lat po wojnie
zapewne ich ekshumowano, podobnie jak wielu innych ich rodaków
poległych na tym terenie. Można
Krzyż pp. Martyniaków na Chwestii
jednak przypuszczać, że w tej ziemi
wciąż znajdują się wojenne ofiary, pochowane w pośpiechu i zapomnieniu83.
Chwestia i Majdan Kosowski mogły powstać w XIX wieku na dawnym
terenie leśnym wykarczowanym przez Żydów. Podobno można było wówczas od nich kupić całe, nowe gospodarstwo wraz z ziemią po korzystnej
cenie. Dlatego osiedliło się tu wtedy sporo ludzi przybyłych nawet z odległych stron. W latach 30. było tu około czterdziestu domostw, zamieszkałych przez wieloosobowe rodziny. Wszyscy żyli tu ze sobą w zgodzie,
podporządkowując sobie ten niezbyt urodzajny teren. Wioski te nie miały
ścisłej zabudowy, lecz kolonijną. Często też nadawano w okolicznych miejscowościach niektórym miejscom nazwy dodatkowe, np. w Kolonii Złotki
– Cegielnia, gdzie dawniej wyrabiano cegły, czy na Majdanie Kosowskim
– Wyrąb, miejsce, gdzie Żydzi wytwarzali smołę (podobno w ziemi jeszcze można natrafić na ślady produkcji). Chwestia wyludniła się zaraz po
wojnie, ostatni mieszkańcy opuścili swoje domostwa na początku lat 60.
Relacja Cecylii Ołtarzewskiej, ur. 1929 r., z dn. 3.09.2012 r.; relacja Heleny Maliszewskiej, ur. 1931 r.,
z dn. 24.10.2012 r.
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Droga przez nieistniejącą wieś Chwestię

Od tamtego czasu teren sukcesywnie zalesiano, aż do obecnego stanu, gdzie
właściwie trudno dostrzec tu ślady zabudowań. W kilku miejscach można
odnieść wrażenie, jakby las bał się jeszcze wejść na teren dawnych posesji,
które chowają się pod wybujałą trawą pokrywającą ślady zabudowań. Co się
stało z dawnymi mieszkańcami Chwestii i Majdanu Kosowskiego? Ziemia
była tu bardzo słaba, ciężko było utrzymać się tylko z pracy na roli, a dojazd
w inne miejsce był stąd raczej niemożliwy. Po wojnie młodzi emigrowali
do miast lub miejsc bliższych cywilizacji, ale do wyludnienia przyczyniła
się też zmiana granic państwowych, która otworzyła możliwość zamieszkania w poniemieckich gospodarstwach na Warmii, Mazurach i na Ziemiach
Odzyskanych. Wiele osób skorzystało z takiego rozwiązania. Tymczasem starzy mieszkańcy tych terenów wymarli, a młodych już nie było. Opuszczanie
swojego rodzinnego gniazda nie było łatwe. Ludzie zdawali sobie sprawę,
że wyjeżdżają stąd na zawsze. Tak zapewne myślał też Józef Alberty, mieszkaniec Chwestii, który w poszukiwaniu lepszego życia udał się na Zachód,
albo do Prus Wschodnich. Na drzewie naprzeciwko swojego gospodarstwa
zawiesił poświęcony obrazek, który dotychczas zdobił ścianę jego domu84.
84

Relacja Tadeusza Kobusa, ur. 1930 r., z dn. 15.10.2012 r.

67

Kolonia Złotki

Trudno dziś stwierdzić, ile czasu ten
obrazek wisiał. Obecnie nie ma po
nim śladu, tak samo jak po zabudowaniach jego właścicieli.
5. Krzyż na tzw. Cegielni

Przy bocznej drodze, obok terenu
rolniczego należącego do Ryszarda
Gromadzkiego, znajduje się krzyż,
jakich w tej okolicy jest dużo: trzystopniowy biały cokół i skromny
metalowy krzyż. Na cokole jest
puste miejsce po obrazku. Obok,
w trawie rosną irysy. Obiekt wystawiono w roku 1955. Wcześniej stał
tam drewniany krzyż, o którym
nikt nie wie więcej niż to, że był.
Krzyż wśród pól
Kiedy był już nadwątlony przez czas,
mieszkańcy tej części wsi postanowili wystawić krzyż murowany, aby jak
poprzedni, spełniał rolę miejsca, do którego wyprowadza się zmarłych, jako
stację poświęcenia pól i miejsce modlitw majowych i czerwcowych. Formę
do postumentu obecnego krzyża zrobił Kazimierz Wacław Bednarczyk,
a budowniczymi byli: Hieronim Przyborowski, Stanisław i Kazimierz
Gromadzcy oraz Wacław Kucharek. Na niezbędne materiały mieszkańcy
zorganizowali składkę. Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński w 1955 roku.
Obecnie stoi dumnie przy dwuśladowej drodze, samotnie wśród pól. Wciąż
są odprowadzani tu zmarli. Dawniej stanowił ostatnią lub przedostatnią stację poświęcenia pól85.
Kiedyś, za czasów drewnianego krzyża, na niewielkim wzniesieniu obok stał wiatrak koźlak Krawczykowskiego z zabudowaniami. Było
to dobre miejsce, ponieważ wokół były rozległe pola i łąki. Przed wojną,
a może tuż po niej, właściciel przeniósł wszystko do Złotek. Obecnie nie ma
Relacja Janiny Buczyńskiej, ur. 1954 r., z dn. 10.02.2012 r.; relacja Euzebii Mioduszewskiej, ur.
1933 r., z dn. 11.02.2012 r.
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po nim śladu. Na większości dawnych pól i łąk Kolonii Złotki, gdzie
ongiś hulał wiatr, dziś rośnie las lub
„młodnik”86.
Nazwa „Cegielnia” pochodzi
od miejsca, gdzie w XIX wieku
wyrabiano cegły. Niektórzy mówią nawet, że stąd pochodziły cegły do budowy poprzedniego kościoła w Prostyni87. Piec mógł stać
niedaleko zabudowań pp. Mioduszewskich88. Na początku XX wieku orząc pole rolnicy czasami wyorywali całe cegły.
6. Drewniany krzyż

Przy drodze ze Złotek do Kołodziąża, tuż za lasem po prawej
stronie stoi pokaźny krzyż drewniany. U zbiegu ramion znajduje się
kaleki Jezus wyrzeźbiony w drewnie, na pionowej belce wyryty napis:
„BŁOGOSŁAW”, na poziomej
prawdopodobnie: „BOŻE NAM”.
Krzyż w lesie
Wokół jest maleńki przekrzywiony
drewniany płotek.
Krzyż powstał z drzewa dębowego w 1945 roku staraniem Tadeusza
Michałowskiego z zawodu stolarza, który w ten sposób podziękował Bogu
za szczęśliwy powrót z przymusowych robót w Niemczech. Poświęcony
został przez ks. Józefa Rucińskiego. Do tej pory krzyż był dwa razy remontowany. W latach 80. przewrócił się. Został wówczas ponownie wkopany.
Niedaleko krzyża były zabudowania pp. Stysiów i Tadeusza Michałowskiego.
Relacja Wacława Buczyńskiego, ur. 1952 r., z dn. 14.07.2013 r.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 161.
88
Relacja Wacława Buczyńskiego, ur. 1952 r., z dn. 14.07.2013 r.
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Michałowscy wyprowadzili się po wojnie do Gdańska. Czasem była tu ostatnia stacja poświęcenia pól89. Nabożeństwo to zostało zaniechane na Kolonii
Złotki za czasów probostwa ks. Rucińskiego (koniec lat 60. początek 70.)
z powodu bardzo niskiej frekwencji. W dawnych czasach poświęcenie pól
odbywało się dla Złotek i Kolonii Złotki razem. Potem nabożeństwa rozdzielono. W procesji brała udział przede wszystkim młodzież. Na czele niesiony
był krzyż, a za nim dwie małe chorągwie. Trasa przemarszu na Kolonii Złotki
była dosyć długa.
7. Ruina kapliczki

W lesie między majątkiem Jasieniec Gustawa Diehla a dużym folwarkiem Milewek Kazimierza Andrzeja Milewskiego, a także rozległą ziemią
Romualda Kulasińskiego, na skrzyżowaniu dróg, na znacznym wzniesieniu, znajdują się ruiny kapliczki. Pozostała resztka cokołu zbudowanego
z kamieni polnych i rozrzucone elementy betonowe. Po wielkim majątku
Milewek nie ma śladu, a po Jasieńcu został tylko zrujnowany murowany dom.
Wszędzie rośnie las. Posadzony został zaraz po wojnie na polach i łąkach
znaczących wcześniej gospodarzy. Ci „obywatele ziemscy” jak mówią o nich
akta parafialne, byli ludźmi ze świata. Diehl był Niemcem pochodzącym
z Warszawy, Kulasiński wywodził się z terenów ówczesnej Litwy (urodzony
w Mińsku Litewskim – obecnie stolica Białorusi), a Milewski przybył z nieznanego miejsca. Każdy z nich osiadł tu na początku XX wieku, zakupiwszy znaczny obszar.
Milewski był najbogatszy z tego grona (miał 8 włók ziemi) i dysponował najżyźniejszą ziemią. Jego piękne zabudowania były rozległe, miał
służbę, parobków, domowego nauczyciela. Na terenie majątku znajdowało się lotnisko rozdzielcze. Tutaj rano 31 sierpnia 1939 roku wylądowało
10 samolotów PZL P.7a ze 151 eskadry myśliwskiej z III/5 Wileńskiego
Dywizjonu Myśliwskiego. Tego samego dnia po południu odleciały na lotnisko polowe w Bieli koło Ostrowi Mazowieckiej90. To wydarzenie przyciągnęło do Milewka całą młodzież i dziatwę z okolicy. Milewscy mieli tylko
jedną córkę – Marię Magdalenę, tu urodzoną, ale też tu zmarłą w 1940 roku
89
90

Relacja Elżbiety Wojtkowskiej, ur. 1950 r., z dn. 4.11.2011 r.
Ł. Łydźba, Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski cz. 1, „Kresowy Serwis Informacyjny” 8 (15), [1.08.2012], s. 6.
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w wieku 13 lat91. Po tym tragicznym wydarzeniu Milewscy załamali się
i wyprowadzili stąd. Nie wiadomo czy z własnej woli, czy też z przymusu,
bo przecież na terenie ich posiadłości od września 1941 roku funkcjonował
karny obóz pracy Treblinka I92. Zabudowania Milewskich znajdowały się już
poza granicami obozu. Po wojnie teren folwarku nazywanego też Milewko,
został zalesiony, obecnie trudno dostrzec tu ślady wielkiego gospodarstwa.
W okresie świetności Milewka, na jego terenie stał drewniany krzyż. Być
może wystawiony właśnie przez Kazimierza Milewskiego. Stał tam samotnie jeszcze po opuszczeniu majątku przez właścicieli i służbę. Zaraz po wojnie
został przeniesiony z tego odludzia i postawiony naprzeciwko wjazdu do obozu,
przy głównej drodze z Poniatowa do Wólki Okrąglik. Służył aż do lat 80.93.
Gustaw Diehl wraz z żoną i rodzeństwem kupili tu 4 włóki ziemi i zbudowali dom, raczej jako czasową rezydencję niż miejsce stałego zamieszkania.
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1940.
W. M. Jakubik, „Obóz w Treblince – przykład realizacji hitlerowskiego programu zagłady Żydów”,
praca magisterska, Ostrołęka 1998, s. 54.
93
Relacja Władysława Oleszczuka, ur. 1934 r., z dn. 10.03.2012 r.; relacja Krzysztofa Godlewskiego,
ur. 1948 r., z dn. 22.03.2012 r.
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Ruiny kapliczki – punkt orientacyjny grzybiarzy w wielkim kompleksie leśnym

We wspomnieniach sąsiadów dom i obejście jawi się jako przepiękny dom
ze wspaniałym ogrodem z wypielęgnowanymi drzewami, krzewami i kwiatami oraz niezbyt wielkim gospodarstwem. Gustaw pochodził z Warszawy,
z bardzo zacnej ewangelickiej rodziny, jego ojciec był pastorem. Pracował
w Warszawie jako szanowany inżynier, przyjeżdżał do Jasieńca na weekendy.
Na stałe mieszkała tu jego żona, a potem także brat Gustawa – Edmund,
nauczyciel. W swoim domu gościli różnych szacownych gości z Warszawy. Po
śmierci pierwszej żony Gustaw ożenił się ponownie, z Kazimierą Abramowicz
– Polką94. Podczas wojny w tym domu ukrywali młodą Żydówkę – Esterę
Geist (pod zmienionym nazwiskiem Maria Borowska), pomagali także
innym uciekinierom z obozu. Za swoją działalność zostali odznaczeni medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”95. Gustaw Diehl zmarł niedługo
po wojnie w 1953 roku, a majątek uległ powolnemu niszczeniu.
W niedalekiej odległości od zabudowań Diehla w stronę ruiny kapliczki,
na potężnej sośnie, bardzo wysoko wisiał niegdyś krzyż. Pod drzewem
zrobiona była ławeczka. Prawdopodobnie zawiesił go Gustaw Diehl lub
Relacja Alicji Borowej, ur. 1950 r., z dn. 19.11.2007 r.
E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów,
Oksford-Treblinka 2011, s. 214-215, 269-270.
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mieszkający z nim brat Edmund
(a może wspólnie) i jako ewangelicy przychodzili się tu pomodlić.
Podobno byli religijnymi ludźmi.
Gustaw lubił odwiedzać sąsiadów, a wchodząc do ich domów
pozdrawiał słowami: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus!”. Obaj
bracia zmarli na początku lat 50.
XX wieku. Krzyż wisiał jeszcze
przez jakiś czas. Niebosiężną sosnę
zakupił pewien człowiek, ale mimo
że wyglądała pięknie, po jej ścięciu
okazało się, że nie nadaje się jako
budulec. Los krzyża jest nieznany.
Natomiast miejscowe przekazy Kapliczka w Dębem przeniesiona
mówią, że nad krzyżem wisiała nie- tu po wojnie
gdyś siekiera i piła. Jak chce legenda, w tym właśnie miejscu (w czasach bardzo zamierzchłych) jacyś dwaj bracia mieli podzielić się pewną kwotą pieniędzy. Jednak chciwość przesłoniła im oczy i doszło do zabójstwa. Krzyż miał
być przykrą pamiątką po tych wydarzeniach96. Opowieść ta jednak nie ma
żadnego pokrycia w rzeczywistości.
Trzeci z wymienionych tu majątków był większy niż posiadłość Diehla,
obejmował bowiem 6 włók. Przynależał do Majdanu Kosowskiego. Jego
historia jest skomplikowana. Prawdopodobnie majątek ten na początku
XX wieku kupił brat Henryka Przeździeckiego biskupa podlaskiego i siedleckiego za całkiem niewielkie pieniądze, spodziewał się, że zrobił dobry
interes. Do transakcji doszło zimą, a na wiosnę okazało się, że cena, niestety, odpowiadała jakości ziemi. Nie upłynął długi czas, a majątek znowu
był do sprzedania, znowu zimą. Kolejnym właścicielem przez krótki
czas był nieznany z imienia Jabłoński, pochodzący najprawdopodobniej
z Warszawy. Próbował gospodarzyć tu zapewne kilka lat, jednak ziemia
96
Relacja Tadeusza Kobusa, ur. 1930 r., z dn. 15.10.2012 r.; relacja Teresy Wysockiej, ur. 1950 r., z dn.
2.11.2012 r.
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była tak nieurodzajna, że nie dało
się z niej żyć. Nie dość, że nie przynosiła dochodów, to jeszcze pochłaniała wszystkie oszczędności. Ponoć
żółty piasek przesypywał się na wietrze tworząc malownicze niewielkie pagórki. Zapewne to Jabłoński
nazwał swój majątek Głodomory,
gdyż doprowadził go na skraj bankructwa. Nazwa ta przyjęła się
i była w użyciu jeszcze kilkadziesiąt
lat. Znalazłszy się w trudnej sytuacji finansowej, Jabłoński zmuszony
był znowu odsprzedać tę ziemię.
Wyjeżdżając stąd do Warszawy nie
miał nawet pieniędzy, aby zapłacić
Figura Matki Bożej Niepokalanej
sąsiadowi za odwiezienie go na staz kapliczki przeniesionej do Dębego
cję kolejową w Sadownem. Obiecał,
że kiedy sprzeda majątek, ureguluje należność. Nowym nabywcą okazała
się niejaka Baranowska, której mąż był wysoko postawionym wojskowym.
Sami mieszkali poza granicami kraju (we Francji, a potem też w Ameryce,
być może Północnej). Jabłoński oddał dług i z radości, że pozbył się „piachu”, ufundował kamienno-ceglaną kapliczkę z figurą Matki Bożej
Niepokalanej na granicy sprzedanej posiadłości. Działo się to w latach 30.
XX wieku. Kapliczka miała wysoki postument wymurowany z kamieni
polnych, główna część zbudowana była z czerwonej cegły. Obiekt miał trzy
oszklone okna, kopertowy dach97. Poświęcenia dokonał prawdopodobnie
ks. Aleksander Cegłowski. Baranowska zakupiła ten majątek dla swojego
brata – Romualda Kulasińskiego urodzonego w Mińsku Litewskim i jego
żony Bronisławy pochodzącej z powiatu wileńskiego. Prawdopodobnie
sama też często tu bywała i wspomagała finansowo brata. Ich dom był
bardzo duży, drewniany, miał około 10 pokoi98. W lecie przyjeżdżało
97
Relacja Tadeusza Kobusa, ur. 1930 r., z dn. 15.10.2012 r.; relacja Ireneusza Mystkowskiego, ur.
1927 r., z dn. 17.11.2007 r.
98
Relacja Bronisławy Jakubik, ur. 1924 r., z dn. 29.05.2012 r.

74

Ewa Jakubik

tu wiele gości z wyżyn społecznych. Romuald zajmował się handlem starociami. Był eleganckim człowiekiem. Przechadzał się z psami po okolicy,
często korzystając z gościny sąsiadów99. Kapliczka, nazywana kapliczką
Kulasińskiego stała na wzgórzu tuż przy lesie i była dobrze widoczna
z daleka. Nie pełniła jednak żadnej funkcji dla okolicznych mieszkańców,
ale była ważnym punktem dla pielgrzymów zmierzających tędy na odpust
Trójcy Przenajświętszej do Prostyni. Tu się zatrzymywali na odpoczynek:
tu spożywali posiłek i opatrywali zmęczone nogi. Po wojnie, kiedy ludność masowo wyprowadzała się z tych stron, kapliczka nie była otaczana
należytą czcią, nie była tu nikomu potrzebna. Chociaż niektóre elementy
z niej mogły się przydać: np. blaszany daszek, który zniknął i kilka cegieł.
Podobno ludzie sami doradzali Kulasińskiemu sprzedanie jej w lepsze miejsce100. Okazja nadarzyła się niedługo. Józef Koziarski z Dębego, parafia
Kosów Lacki około roku 1950 poszukiwał figury, jak tu mawiano „osóbki”.
Chciał wystawić kapliczkę jako prośbę o wyzdrowienie żony, która ciężko
chorowała na płuca. Od Kulasińskiego kupił nie tylko figurkę Matki Bożej
Niepokalanej, ale także cegły. Wszystko to zostało przewiezione wozami
na obecne miejsce. Figurka od razu trafiła do renowacji. Prawdopodobnie
kapliczkę zbudowano identycznie jak poprzednią, tylko bez postumentu.
Wokół wykonano ogrodzenie ze sztachetkowego płotka. Z przodu napisano malowanymi białą farbą literami: „BOŻE BŁOGOSŁAW NAM”.
Obiekt został poświęcony podczas poświęcenia pól. Była to duża uroczystość, w której wzięli udział chyba wszyscy mieszkańcy Dębego i pobliskich Gut, a może i Maliszewy, był także Kulasiński. Józef Koziarski zmarł
w niedługim czasie, a jego małżonka dożyła sędziwego wieku101. Obecnie
kapliczka w Dębem stoi otoczona wyniosłymi drzewami, nie ma śladu po
płotku, przed nią jest popękany beton. Wewnątrz stoi piękna figura Matki
Bożej Niepokalanej.
Żona Kulasińskiego, Bronisława, zmarła w 1945 roku, dom został
sprzedany po wojnie, rozebrany i możliwe, że gdzieś zestawiony ponownie.
Romuald mieszkał przez pewien czas w domu Diehla. Zmarł w 1965 roku102.
Relacja Heleny Maliszewskiej, ur. 1931 r., z dn. 24.10.2012 r.
Relacja Ireneusza Mystkowskiego, ur. 1927 r., z dn.17.11.2007 r.
101
Relacja Władysława Żołnickiego, ur. 1922 r., z dn. 15.11.2007 r.
102
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1965.
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Ruina kapliczki, a właściwie znaczna część postumentu, przez długi czas
była punktem orientacyjnym w olbrzymim kompleksie leśnym. Podczas
wielkiego pożaru w 1998 roku została odsłonięta. Teraz ponownie zarasta.
Stanowi piękny, niemy pomnik przemijania.

Majdan Kiełczewski

M

ajdan Kiełczewski wchodzi w skład sołectwa Kocielnik, wsi Morzyczyn
Włóki, gminy Sadowne powiatu węgrowskiego, dawniej województwa siedleckiego. Według podziału kościelnego należy do parafii Prostyń.
Wieś powstała w drugiej połowie XIX wieku, jako kolonia wsi Kiełczew103.
Majdan Kiełczewski do stycznia 1973 roku należał do gminy Prostyń. Ta
niewielka, licząca kilkanaście domów wioska szczyci się aż trzema krzyżami
przydrożnymi.
1. Krzyż nad Wielączą

Kilkanaście metrów od rzeczki
Wielączy, po lewej stronie jadąc
żwirową drogą od kolonii kiełczewskich stoi metalowy, misternie zdobiony krzyż z pasyjką na betonowym, brązowym cokole, otoczony
metalowym płotkiem. Na niedawno odnowionym postumencie
znajduje się obrazek Matki Bożej
Częstochowskiej. Wcześniej był tam
obrazek Jezusa nauczającego dzieci.
Wokół krzyża rosną kwiaty.
Krzyż na początku wsi,
na swoim polu wystawił Antoni
Jagiełło mieszkający obok około
1930 roku. Powstał on zapewne
103

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 447.
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jako modlitwa o zdrowie i szczęście w rodzinie. Antoni, pochodzący z Gliny,
żenił się trzykrotnie: pierwsza żona Sabina zmarła bezdzietnie, druga
– Aniela Przyborowska104, zmarła w wieku 30 lat105 pozostawiając troje
małych dzieci, a w 1930 roku ożenił się po raz trzeci z Albiną Mazurek106,
która wychowała sieroty. Obiekt został poświęcony najprawdopodobniej
przez ks. Antoniego Mioduszewskiego. Przez lata odprowadzano tu zmarłych, modlono się podczas poświęcenia pól, odmawiano także nabożeństwa
majowe. Około roku 2000 krzyż został odnowiony: Tadeusz Szymanik
otynkował betonowy cokół, Eugeniusz Maliszewski i Aleksander Szymanik
zrobili metalowe ogrodzenie, a Jan
i Elżbieta Maliszewscy pomalowali
metalowe elementy107. Obecnie
do tego krzyża odprowadzani są
zmarli z Majdanu Kiełczewskiego.
2. Krzyż pośrodku wsi

Lastrykowy krzyż z krucyfiksem
na betonowym postumencie znajduje się w najwyższym miejscu wsi,
na terenie posesji pp. Gałązków.
Otoczony z trzech stron płotem
kryje się pod baldachimem pięknego kasztanowca.
Zbudowany został przez Aleksandra Gałązkę, który na początku lat 50. osiedlił się tu i obok
domu postawił krzyż108. W późniejszych latach był unowocześniany. Poświęcenia dokonał zapewne

Lastrykowy krzyż

Akta Małżeństw parafii Prostyń z roku 1919.
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1930.
106
Akta Małżeństw parafii Prostyń z roku 1930.
107
Relacja Eugeniusza Maliszewskiego, ur. 1928 r., z dn. 8.12.2012 r.; relacja Wandy Dębkowskiej, ur.
1954 r., z dn. 8.12.2012 r.
108
Relacja Jadwigi Rydzewskiej, ur. 1923 r., z dn. 20.06.2012 r.
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ks. Józef Ruciński. Dawniej odprawiane były tu majówki. Także tutaj, przy
tym krzyżu odprawiana była Msza Święta podczas poświęcenia pól109.

Krzyż przy drodze prowadzącej do Sadolesia

3. Krzyż wśród łąk

Piękny, metalowy krzyż z pasyjką na betonowym, niskim cokole znajduje się
przy głównej drodze Majdanu, wśród pól, niedaleko zabudowań Kocielnika.
Otoczony jest niewielkim metalowym płotkiem i bylinami kwiatowymi.
Od najdawniejszych lat stał tam krzyż drewniany, mógł on powstać z inicjatywy Antoniego Gałązki – właściciela tego gruntu. W 1962 roku krzyż
przewrócił się ze starości. Syn Antoniego – Jan Gałązka wybudował nowy
obiekt w miejsce starego. Poświęcenia dokonał zapewne ks. Józef Ruciński.
W latach późniejszych krzyż został ogrodzony metalowym płotem, który
wykonał Zdzisław Gałązka110.
109
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Relacja Jadwigi Biernat, ur. 1942 r., z dn. 15.11.2012 r.
Relacja Jadwigi Rydzewskiej, ur. 1923 r., z dn. 20.06.2012 r.

78

Ewa Jakubik

Orzełek

N

azwa „Orzełek” świadczy o lesistości tych terenów, jak również o bogactwie ptaków zamieszkujących ten obszar. Miejscowość powstała w XVI
wieku, w miejscu wykarczowanego lasu. Należała wówczas do parafii Sadowne. Z dniem 14 września 1885 roku biskup diecezji lubelskiej
Kazimierz Józef Wnorowski przychylił się do prośby mieszkańców i Orzełek
został przyłączony do parafii Prostyń111. Przez długi czas wieś należała
także do gminy Prostyń, aż do 1973 roku, kiedy to włączono ją do gminy
Sadowne. Była i jest w powiecie Węgrów, dawniej w województwie siedleckim. W Orzełku znajduje się sześć krzyży przydrożnych, dwie kapliczki oraz
jedna kapliczka nadrzewna.
1. Krzyż na łące

Jadąc drogą od Złotek do Orzełka
po lewej stronie, tuż za lasem stoi
wysoki drewniany krzyż z pasyjką,
pomalowany na brązowo, umocowany jest w ziemi metalowymi elementami zapobiegającymi próchnieniu drewna.
Krzyż powstał w 2000 roku.
Sosnowe
drzewo
podarował
Krzysztof Bronisz. Prace stolarskie
odbywały się na posesji Broniszów,
a przy wykonywaniu krzyża czynny
udział brali mieszkający nieopodal:
Ryszard Dębkowski, Ryszard Kiełek
i Jan Ogonowski. Na zakup niezbędnych materiałów, jak cement,
Krzyż na orzełkowskich łąkach
elementy metalowe, lakier i farba,
przeprowadzona została składka w tej części Orzełka. Krzyż został poświęcony podczas nabożeństwa poświęcenia pól w Orzełku przez ks. Krzysztofa
111
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Maksimiuka, proboszcza prostyńskiego. Stanowi on pierwszą stację poświęcenia pól we wsi oraz jest miejscem, do którego odprowadzani są zmarli112.
Historia tego miejsca sięga wielu lat wstecz. Prawdopodobnie
na początku XX wieku Mieczysław Gierej na swoim polu wraz ze swym
teściem Federczykiem postawili na początku wsi drewniany krzyż, aby teren
Orzełka rozpoczynał się religijnym znakiem. Byli to ludzie na ówczesne
czasy bogaci i zacni. Krzyż został wykonany z drzewa sosnowego, był trochę rzeźbiony, na ramionach zapewne miał datę lub napis, u zbiegu ramion
wisiała metalowa pasyjka, ta sama, co na obecnym krzyżu. Obok nikt nie
mieszkał, najbliższe zabudowania były około 200 metrów dalej. Dawniej
od tego krzyża widać było dokładnie Orzełek, ponieważ las był tylko
od strony Złotek, a dalej rozpościerały się łąki, pastwiska i pola. Obecnie
trudno to sobie wyobrazić, bo szosa do Orzełka wiedzie przez niemal całkowicie niezagospodarowany teren. Przez lata drewniany krzyż nazywany był
„krzyżem Giereja” i tak zostało do dziś113. Czasem wymieniano też nazwę
„czerwony krzyż”. Wielokrotnie był odnawiany, skracany od dołu i stawiany
znowu. Kiedy jego wysokość nie przekraczała już półtora metra, podjęto
decyzję o postawieniu nowego krzyża. Właścicielem terenu był wówczas
Leon Jaworski, który zakupił całe gospodarstwo Gierejów, ale przebywał
tu tylko sezonowo. Bezproblemowo wyraził zgodę na postawienie nowego
obiektu. Stary krzyż został pocięty, spalony i zakopany obok. Obecnym właścicielem terenu jest Anna Siudak.
Dawniej o krzyż dbali Gierejowie, a współcześnie pieczę nad nim sprawują mieszkańcy z posesji położonych najbliżej tego miejsca.
2. Krzyż przy strudze

Po prawej stronie, nie dojeżdżając do zabudowań Orzełka, wśród mokradeł,
pod wysoką wierzbą, stoi niewielki metalowy krzyż na betonowym, wąskim
cokole pomalowanym na niebiesko. Krzyż jest bardzo bogato zdobiony
metalowymi ornamentami; u zbiegu ramion znajduje się pasyjka, a nad nią
metalowy daszek. W dolnej części cokołu wyryta jest data: „1953 VI”.
Relacja Krzysztofa Bronisza, ur. 1955 r., z dn. 17.07.2012 r.; relacja Danieli Ogonowskiej, ur. 1952 r.,
z dn. 14.03.2013 r.
113
Relacja Hieronima Bronisza, ur. 1925 r., z dn. 17.07.2012 r.
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Krzyż ten został wzniesiony
na początku lat 50. przez Czesława
Kobusa i jego ojca Józefa, na swoim polu, przy mało znaczącym cieku wodnym. Kobusowie wznieśli go, ponieważ drewniany krzyż
Giereja już był w słabym stanie
i wydawało się, że jego koniec jest
bliski. Ich krzyż był mocny i trwały. Poświęcenia dokonał ks. Józef
Ruciński. Do tego krzyża odprowadzani byli zmarli. Szczęśliwie się
stało, że „krzyż Giereja” stał jeszcze długi czas, aż został zastąpiony nowym. Krzyż Kobusów wymaga tylko konserwacji i utrzymywania w ryzach roślinności, która
z ogromną siłą wdziera się w okoliKrzyż pod starą wierzbą
ce krzyża. Dawniej był on w miejscu
dobrze widocznym wśród pól. Kiedyś, prawdopodobnie, krzyż otoczony był
drewnianym płotkiem114. W ostatnich latach o krzyż dbają nowi właściciele:
Wiktor Kostrzewa i Edyta Welenc przyjeżdżający tu tylko sezonowo.
3. Krzyż w centrum wsi

U zbiegu dróg: asfaltowej ze Złotek i żwirowej z „Zachoiny”, na posesji
pp. Rostek znajduje się okazały drewniany krzyż ze zdobieniami na końcu
ramion w postaci niewielkich gałek pomalowanych na srebrno, z metalową
pasyjką i daszkiem nad nią. Na pionowej belce znajduje się wyryty napis,
pomalowany farbą: „JEZU UFAM TOBIE”. Na wysokości około 2 metrów
przyczepiony jest mały owalny obrazek.
Jest to jeden z najstarszych drewnianych krzyży w parafii. Został wzniesiony w 1913 roku z inicjatywy Józefa Rostka. Wykonawcą był najprawdopodobniej Edward Rostek. Krzyż był modlitwą do Boga o szczęśliwe
114

Tenże.
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wychowanie potomstwa, ponieważ
dzieci Józefa umierały zaraz po narodzinach. Prośba została wysłuchana, a małżonkowie mogli się cieszyć
zdrowymi dziećmi115. Krzyż, wykonany z drzewa sosnowego, przez
te lata był wielokrotnie poprawiany i remontowany, raz nawet się
przewrócił. Dwukrotnie przechodził gruntowną renowację. Podczas
ostatniego remontu wymienione
zostało poziome ramię, krzyż został nieco skrócony i przytwierdzony śrubami do betonowej podstawy.
Kiedyś obok rosły grusze116.
Krzyżem opiekują się i remonty
wykonują właściciele posesji – Rostkowie wraz z sąsiadami. Do tego
krzyża odprowadzani są zmarli.

4. Kapliczka w centrum wsi

Na placu obok sklepu, u zbiegu niemal wszystkich dróg Orzełka, znajduje
się kapliczka zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona dwuspadowym
dachem. Za oszklonymi, ostro zakończonymi drzwiczkami jest figura Matki
Bożej Niepokalanej depczącej głowę węża. U Jej stóp stoją sztuczne kwiaty.
W górnej części kapliczki, we wnęce ostrołukowej znajduje się obrazek Jezusa
Miłosiernego. Kapliczka obrzucona białym „barankiem”. Całość otoczona
jest metalowym płotkiem z szerokich elementów, w wejściu do kapliczki jest
kostka brukowa. W ogródku rosną kwiaty.
Przed II wojną światową w rozległych lasach sołectwa Orzełek polowali myśliwi. Za udostępnienie terenu koło łowieckie, przekazało wsi
pewną sumę pieniędzy. Mieszkańcy postanowili spożytkować je na zbożny
115
116

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 218.
Relacja Edwarda Rostka, ur. 1947 r., z dn. 19.07.2012 r.
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Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

cel. W centrum wioski Józef Parys
udostępnił swoje pole (sam mieszkał w innym miejscu wioski), aby
kapliczka stanęła w jak najlepszym
punkcie wsi. Było to dobre miejsce,
znajdujące się przy przelotowej arterii
ze Stoczka do Prostyni. W niewielkiej odległości od niego znajdowała
się karczma, w której zatrzymywali się podróżni. Budowniczym
kapliczki był najprawdopodobniej
Jan Parys. Poświęcenia dokonał proboszcz prostyński ks. Aleksander
Cegłowski. Był to rok 1936. Przez
lata teren wokół kapliczki zmieniał
właścicieli (obecnie jest nim Gminna
Spółdzielnia w Sadownem), nie ma
już karczmy, jest sklep, a wokół

Zasłonięta obecnie wnęka z datą
powstania kapliczki

Kapliczka w latach 50. XX w. APP
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niego rozległy plac, gdzie zatrzymują się zmotoryzowani mieszkańcy Orzełka
i nie tylko. Wiosną 2012 roku z inicjatywy Danieli Ogonowskiej – sołtys
wioski, kapliczka została wyremontowana. Zorganizowano składkę na niezbędne materiały i przystąpiono do pracy. Wykonana została nowa elewacja
obiektu, powycinano wybujałe tuje zasłaniające kapliczkę, zrobiono nowe
ogrodzenie z metalowych elementów (wcześniej były drewniane sztachetki),
wyłożono teren wokół kapliczki kostką brukową. Nową elewację wykonał
Kazimierz Rostek. On również ułożył kostkę i zestawił ogrodzenie, które
wcześniej zrobił Józef Dłuski ze Złotek. Przed remontem w górnej części
kapliczki, za szybą zakończoną ostrym łukiem, widoczny był nadwyrężony
przez czas obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a nad nim wyryta data: „R.
1936 23 LIPCA”. Obecnie zasłonięte jest to nowym obrazkiem117.
Kapliczka była i jest trzecią stacją podczas nabożeństwa poświęcenia pól
w Orzełku. Tu do niedawna odprawiane były majówki i czerwcówki.
5. Kapliczka pomarańczowa

Kapliczka z 1988 r.

Przy głównej drodze Orzełka po
prawej stronie od skrzyżowania
dróg Złotki – Kołodziąż, na posesji Andrzeja Rostka stoi murowana kapliczka, przykryta dwuspadowym dachem, pokryta z zewnątrz
pomarańczowym
„barankiem”.
Wewnątrz, za ostrołukowymi oknami znajduje się figura Matki Bożej
Niepokalanej, u stóp której są kwiaty,
w bocznych okienkach wiszą firanki. Tuż pod dachem jest napis: „AD
1988”. Dwuspadowy dach zwieńczony jest niewielkim krzyżem z pasyjką. Kapliczka jest wkomponowana
w ogrodzenie tworząc w nim załom.

117
Relacja Krzysztofa Bronisza, ur. 1955 r., z dn. 17.07.2012 r.; relacja Edwarda Rostka, ur. 1947 r., z dn.
19.07.2012 r.; relacja Danieli Ogonowskiej, ur. 1952 r., z dn. 14.03.2013 r.
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Kapliczka powstała w roku 1988. Wybudował ją z własnej inicjatywy,
własnym nakładem, na swoim placu Kazimierz Rostek. Zbudowana została
z białej cegły. Czasy nie były wówczas przychylne powstawaniu obiektów
sakralnych, jednak mimo przeszkód kapliczka powstała. Figurę Matki
Bożej na prośbę Kazimierza zakupił ks. Marek Kukiel w Częstochowie.
Poświęcenia kapliczki dokonał proboszcz parafii Prostyń ks. Marian Gorgol
w lipcu 1988 roku. Podczas tej uroczystości została też w tym miejscu odprawiona Msza Święta.
W 2010 roku podczas zmiany elewacji domu, otynkowana została także
kapliczka118. Otrzymała pomarańczowy kolor, taki sam jak dom. Kapliczka
świadczy o pobożności fundatorów.
6. Metalowy krzyż

Przy głównej drodze Orzełka po
prawej stronie od skrzyżowania
na posesji pp. Oniśk stoi duży metalowy krzyż, pomalowany na brązowo. Do budowy użyto metalowego kształtownika, wewnątrz
którego przyspawano kawałki cieńszych drutów, tworzących powtarzalny wzór. Na zakończeniu ramion
znajdują się metalowe zdobienia,
a u ich zbiegu wielkie metalowe
koło z daszkiem i pasyjką. Z koła
odchodzą cztery spiralne promienie
koloru srebrnego. Na górze napis
wykonany z drutu: „JEZU UFAM
TOBIE”. Na wysokości około 1,5 m
przyspawana jest data: „2001 R”.
Historia tego krzyża jest
krótka. Postawiony został w 2001
roku, a wznieśli go: Bogdan Oniśk
118

Metalowy krzyż

Relacja Kazimierza Rostka, ur. 1951 r., z dn. 19.07.2012 r.
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w swoim ogródku wraz z Kazimierzem Rostkiem. Na zakup materiału przeprowadzona była składka. Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk.
Około 200 metrów od tego krzyża, po przeciwnej stronie drogi,
na obecnie pustym placu stał dawniej drewniany krzyż. Posesja ta należała do rodziny Podgórskich. Nie był to plac zamieszkały, rosły tu drzewa
owocowe. Właściwie był to koniec wsi. Istnienie krzyża w tym miejscu jest
w świadomości najstarszych mieszkańców Orzełka, mimo że żaden z nich
go nie pamięta. W latach 30. już go nie było, ale do pustego placyku z licznymi drzewami wiśni przychodziła kilkakroć procesja poświęcenia pól,
tu ubierano ostatni lub pierwszy ołtarzyk. Potem zaniechano nabożeństw119.
W roku 1945, zapewne po zakończeniu II wojny światowej, mieszkańcy
wioski poprosili miejscowego gajowego o pozwolenie na ścięcie dorodnej
sosny, aby postawić nowy krzyż. Tym razem obiekt postawiono na placu
Koników, bliżej centrum Orzełka120. Poświęcenia mógł dokonać ks. Józef
Ruciński, w pierwszym roku swojego proboszczowania w parafii Prostyń.
Krzyż stanowił ostatnią stację poświęcenia pól, odprowadzano tu zmarłych, a w późniejszym czasie Halina Maleńska prowadziła tu nabożeństwa
czerwcowe. Jednak z biegiem lat jego kondycja była coraz słabsza. Był sukcesywnie naprawiany, aż wreszcie przewrócił się. W takiej sytuacji Bogdan
Oniśk postanowił tradycję krzyża kontynuować na swojej posesji. Stary
krzyż został pocięty, spalony i zakopany121. Metalowy krzyż przejął funkcje swojego poprzednika, ale nabożeństwa majowe i czerwcowe nie były już
tu odprawiane.
7. Kapliczka nadrzewna

Po prawej stronie drogi od głównego skrzyżowania, kiedy zabudowania
Orzełka są już tylko po jednej stronie, na wyniosłej sośnie, około 3 metrów
nad ziemią wisi mała kapliczka nadrzewna, wewnątrz której znajduje się
obrazek Matki Bożej. Przytwierdzona jest do pnia za pomocą metalowych
klamr. Całość jest nie większa niż 30 cm wysokości.
Relacja Ireny Podgórskiej, ur. 1929 r., z dn. 12.05.2013 r.
Relacja Ireny Grochowskiej, ur. 1928 r., z dn. 12.05.2013 r.
121
Relacja Kazimierza Rostka, ur. 1951 r., z dn. 19.07.2012 r.; relacja Krzysztofa Bronisza, ur. 1955 r.,
z dn. 17.07.2012 r.
119
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Tę małą nadrzewną kapliczkę
wykonał mieszkający naprzeciwko
Krzysztof Chojnowski w roku
1984. Do środka włożył obrazek
Matki Bożej przyniesiony z domu,
nie kupował specjalnie innego
na tę okoliczność. Ten rok był bardzo trudnym czasem dla młodego,
dwudziestoczteroletniego człowieka:
w marcu zmarł nagle ojciec, a w kilka
miesięcy potem w wypadku
na torach zginął dziadek. Te przeżycia skłoniły do wykonania kapliczki.
Powstała jesienią. Poświęcenia
dokonał ks. Romuald Michalczyk
zimą podczas wizyty kolędowej.
Od tamtego czasu była kilkakrotNadrzewna kapliczka
nie poprawiana. Kapliczka świadczy
o pobożności mieszkańców. Na tej samej sośnie wisiał przedtem mały drewniany krzyżyk. Nie wiadomo kto i dlaczego go tam powiesił.
Latem 2011 roku przez teren gminy Sadowne przeszła bardzo silna
burza, która spowodowała liczne wyłomy, także w Orzełku. Jednak ta sosna
nie została uszkodzona122.
8. Metalowy krzyż w bzach

Przy piaszczystej drodze prowadzącej z centrum Orzełka do zabudowań
Krusaka (Kursaka?), na lekkim zakolu drogi, po lewej stronie wśród gęstwiny
bzów stoi metalowy krzyż na betonowym, dwustopniowym postumencie. Krzyż odznacza się wyjątkowym wykonaniem: liczne metalowe zdobienia, ramiona zakończone kółeczkami, dosyć duża pasyjka, całość pomalowana srebrną farbą. Pasyjka otoczona jest wieńcem sztucznych kwiatów.
Betonowy postument, wysokości około 1 m pomalowany został na biało.
Obiekt ogrodzono metalowym płotkiem.
122

Relacja Krzysztofa Chojnowskiego, ur. 1960 r., z dn. 27.05.2012 r.

87

Orzełek

Historia tego krzyża, tak jak
historia każdego człowieka jest
bardzo interesująca. Został pobudowany z inicjatywy Antoniego
Rostka, na jego polu, około 500
metrów od swoich zabudowań.
Nie da się określić dokładnej daty
powstania krzyża, ale można przypuszczać, że na przełomie lub
na początku XX wieku. Wiadomo,
że Antoni Rostek zmarł w 1952
roku przeżywszy 91 lat. Będąc
młodym człowiekiem trzykrotnie wyjeżdżał do Ameryki (prawdopodobnie Północnej) w celach
zarobkowych. Po jednym z powrotów ufundował ten krzyż. Według
opowiadań starszych ludzi w 1920
roku już był i już wtedy nie był
Metalowy krzyż przy piaszczystej
uznawany za nowy. Antoni Rostek
drodze
zapewne dzięki pracy w Ameryce
zgromadził pewien zasób pieniężny, jednak na początku lat 20. w Polsce
zapanowała hiperinflacja, podczas której ludzie dysponujący kapitałem bardzo stracili. Oprócz tej przykrości, podczas wojny drewniany dom Rostka
spłonął: we wrześniu 1939 roku mobilizujące się oddziały polskiego wojska
podążające do jednostki wojskowej w Komorowie, zatrzymały się właśnie
w gospodarstwie Antoniego Rostka. W pewnym momencie dały się słyszeć
złowrogie dźwięki niemieckich bombowców. Żołnierze wyszli przed dom.
Piloci zauważywszy sporą grupę ludzi, zrzucili na zabudowania co najmniej
jedną bombę. Budynki gospodarcze wraz z domem spłonęły. Ludzie ocaleli.
Niemieckie samoloty leciały zbombardować kolejowy most na Bugu na trasie Warszawa – Białystok.
Obecnie na starym siedlisku mieszkają Ziółkowscy – potomkowie
fundatora. Do roku 1973 krzyżem zajmowali się mieszkańcy Orzełka
– „Zachoiny”. Szczególnie zaangażowana była Janina Rostek z domu
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Ignatowska, opiekowała się krzyżem około 50 lat. Od niemal 40 lat, nad
krzyżem pieczę sprawuje rodzina Ziółkowskich, która przeprowadza niezbędne remonty. W dekorowaniu krzyża na uroczystości pomagają również
mieszkańcy tej części Orzełka123.
Krzyż ten od około stu lat jest miejscem, do którego odprowadza się
zmarłych z tego zakątka, stanowi trzecią stację poświęcenia pól w Orzełku,
a także przypomina o ulotności ludzkiego życia i przemijaniu dóbr
doczesnych.
9. Krzyż na tzw. Zachoinie

Przy piaszczystej drodze poza główną wsią, naprzeciwko zabudowań, stoi
ładny metalowy krzyż na betonowym cokole. Krzyż ma liczne delikatne
zdobienia, ramiona zakończone metalowymi listkami, u zbiegu ramion
pasyjka, z której odchodzą promienie. Na krzyżu zawieszony jest wieniec
ze sztucznych kwiatów. Średniowysoki, wąski cokół, zwężający się ku górze
pomalowany na kolor brązowy. Do krzyża prowadzi krótki betonowy chodnik. Wokół krzyża jest zadbany ogródeczek, całość otoczona brązowym,
metalowym płotkiem. Po zewnętrznej stronie podmurówki ogrodzenia usypany jest pas drobnych kamieni polnych. Za ogrodzeniem rosną 3 tuje.
„Zachoina” to zwyczajowa nazwa przysiółka Orzełka oddalonego około
700 metrów od wsi, znajdującego się za lasem sosnowym, czyli choiną. Ta
część wsi liczy obecnie kilkanaście domostw, ale dawniej było ich ponad
20. Krzyż stojący na łące, na którą powoli wkracza las, stoi od niedawna,
od 2000 roku. Powstał z inicjatywy Janiny Rostek i Czesława Kolucha, ale
wkład finansowy włożyli wszyscy mieszkańcy Zachoiny. Krzyż powstał
na placu Mieczysława Szerszenia, który ofiarował również tuje. Prace
murarskie wykonywali mieszkańcy. Postument pomalował i zrobił „baranek” Kazimierz Rostek syn Edwarda z Orzełka, płotek z gotowych elementów złożył Wiesław Kowalczyk. Metalowy krzyż został zakupiony
gotowy. Na cokole wyryto napis czarnymi literami: „JEZU UFAM TOBIE”.
Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz prostyński podczas różańca fatimskiego. Od czasu powstania krzyża stanowi on miejsce,
do którego odprowadzani są zmarli z tego zakątka. Na początku odprawiane
123

Relacja Elżbiety Ziółkowskiej, ur. 1955 r., z dn. 27.05.2012 r.

89

Poniatowo

Krzyż z 2000 r.

były tu nabożeństwa majowe, jednak z biegiem lat uczestniczyło w nich
coraz mniej osób, więc zaniechano ich. Stałą opiekę nad krzyżem sprawuje
mieszkająca nieopodal Elżbieta Koluch, zaś wieniec ze sztucznych kwiatów
wije systematycznie Genowefa Rostek. Jesienią 2011 roku przeprowadzono
remont obiektu. Tuje wyrosły na tyle duże, że podważały fundament ogrodzenia i należało je stamtąd zabrać. Trzy z nich przesadzono poza ogródek,
z tyłu, w bezpiecznej odległości. Krzyż, jak i murowany postument zostały
ponownie odmalowane, zamalowano też nieczytelny już napis.
Zanim powstał ten krzyż, w niedalekiej odległości, na wyniosłej gruszy
wisiał obrazek Matki Bożej, przy którym przez wiele lat odprawiane były
nabożeństwa majowe. Po wybudowaniu krzyża obrazek został zdjęty124.

Poniatowo

N

azwa “Poniatowo” istnieje dopiero od lat 20. XX wieku, wcześniej miejscowość nazywano Dąbrową, Wólką Raszewską, a także przez niemal
400 lat – Kutaskami125. Najtragiczniejsze czasy wieś przeżywała podczas

124
125

Relacja Czesława Kolucha, ur. 1932 r. i Elżbiety Koluch, ur. 1941 r., z dn. 9.05.2012 r.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 455, 459.
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II wojny światowej, kiedy to powstał obóz zagłady Treblinka II i obóz
pracy Treblinka I. Po zlikwidowaniu obozów, wycofujący się Niemcy spalili doszczętnie całą wieś. Poniatowo od czasu powstania parafii w Prostyni,
znalazło się w jej granicach. Pod względem administracyjnym należało
do gminy Prostyń powiatu węgrowskiego do czasu jej likwidacji w 1973
roku. Wówczas włączone zostało do gminy Małkinia Górna powiatu
ostrowskiego, województwa ostrołęckiego. W Poniatowie znajdują się dwa
krzyże i dwie kapliczki.
1. Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

Po lewej stronie drogi w kierunku Kosowa Lackiego, tuż przed zabudowaniami Poniatowa, ale na gruntach wsi Grądy, stoi prosta kapliczka, wewnątrz
której znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej. Postać ubrana jest
w niebieskie szaty, ręce ma opuszczone, nieco rozwarte. Matka Boża nie
ma prawej dłoni. Kapliczka ma 3 łukowe okna, dach kopertowy, blaszany,
zwieńczony szpicem. Obiekt pokryty jest białym “barankiem”. Wewnątrz,
u stóp Matki Bożej stoją sztuczne kwiaty i wetknięty papierowy obrazek
papieża Jana Pawła II. Kapliczka otoczona jest metalowym płotkiem.
Naprzeciwko kapliczki jeszcze
w XIX wieku stał dwór dziedzica
Kosińskiego. Następnie grunty
te nabył Wojciech Zawistowski,
a potem przypadły w udziale
jego synowi – Stanisławowi. Był
to początek XX wieku. W tym czasie w Grądach dużym gospodarzem
był również Stanisław Jabłoński
brat Aleksandry Jabłońskiej, który
mieszkał przy trakcie prowadzącym do Złotek. Chciał on pozostawić po sobie pamiątkę dla przyszłych pokoleń, więc na gruntach
Stanisława Zawistowskiego ufundował kapliczkę ku czci Matki
Najświętszej. Wykonawcą był Kapliczka przy betonowej drodze
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majster o nazwisku Świstek, mieszkaniec Poniatowa, ówczesnych Kutask.
Kapliczka w tym miejscu miała prestiżowe znaczenie, ponieważ pielgrzymi
zmierzający pieszo z okolic Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego
na odpust Świętej Trójcy do Prostyni, tu się zatrzymywali na odpoczynek. Kobiety wtedy zrywały kwiaty i robiły z nich wieńce i bukiety. Obok
kapliczki stał drewniany krzyż z pasyjką. Nikt ze współczesnych nie potrafi
jednak powiedzieć od kiedy tam stał i jakie było jego przeznaczenie. Dla
najstarszych mieszkańców tak było “od zawsze”. Nasuwa się więc przypuszczenie, że być może krzyż stał tam zanim wybudowano kapliczkę. W latach
80. był już w bardzo złym stanie i przez pewien czas nie mogąc samodzielnie stać, był oparty o czeremchy rosnące obok kapliczki. Jednak w następnych latach jego stan był już tak zły, że za radą ówczesnego proboszcza
ks. Mariana Gorgola, krzyż został spalony i zakopany obok kapliczki.
Dawniej, za czasów ks. Józefa Rucińskiego była tu III stacja poświęcenia
pól. Obecnie od tej kapliczki rozpoczyna się poświęcenie pól w Poniatowie.
Odprowadzani są tu także zmarli mieszkańcy Poniatowa. Kiedyś zmarłych
z tej części Grądów, nazywanej również Kolonią (około pięciu gospodarstw)
prowadzono do nieistniejącego już krzyża na początku Prostyni. Ostatni
remont kapliczka przechodziła w 2000 roku. Zmieniono wówczas dach,
pokryto go blachą i wykonano nowy płotek wraz z fundamentem. Na materiał zorganizowano składkę, a pracę wykonali mieszkańcy Poniatowa
i Grądów mieszkający niedaleko kapliczki. Opiekunami kapliczki są najbliżsi sąsiedzi126.
2. Lastrykowy krzyż intencyjny

Na posesji pp. Kiełek, przy głównej drodze, tuż przy samym ogrodzeniu stoi
wąski, lastrykowy krzyż o wysokości około 3 metrów. Składa się z trzech części zwężających się ku górze. Dolna część tworzy podstawę całości: na dwóch
lastrykowych kolumienkach oparty jest mały stolik, na którym w sprzyjającej porze roku stoją kwiaty w doniczkach. Środkowa część ma białą tablicę
z napisem: “MATKO BOŻA MÓDL SIĘ ZA NAMI. Na pamiątkę złożenia
ślubów wieczystych przez br. Ryszarda Kiełka 4 X 1998”. Wyżej znajduje
Relacja Alfreda Szymańczyka, ur. 1930 r., z dn. 10.07.2012 r.; relacja Barbary Ajdys, ur. 1956 r.,
z dn. 12.07.2012 r.; relacja Krystyny Wujek, ur. 1938 r., z dn. 12.07.2012 r.
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się oszklona wnęka, a w niej mała
figurka Matki Bożej Niepokalanej.
Całość zwieńczona jest lastrykowym krzyżem z przymocowanym
krzyżem metalowym. Do kapliczki
– krzyża od strony drogi jest metalowa furtka, a za nią mały lastrykowy chodniczek.
Krzyż powstał wiosną 1999
roku z inicjatywy i fundacji Benedykta i Wandy Kiełek z okazji złożenia wieczystych ślubów zakonnych przez ich syna Ryszarda,
kapucyna. 4 października są imieniny Franciszka, stąd taka data
na tablicy. Budowniczym obiektu
był Stanisław Flak. Poświęcenia
krzyża dokonał ks. Krzysztof
Maksimiuk podczas poświęcenia
pól w tym samym roku127.
Przed II wojną światową teren Krzyż pamiątkowy
ten należał do Stanisława Powierży.
Plac był pusty, stała tu tylko stodoła. Zapewne pierwszy krzyż w tym miejscu postawił właśnie on, ponieważ przez dosyć długo nie mógł doczekać
się potomstwa. Jednak po pewnym czasie w rodzinie pojawiły się dzieci.
Następnie posesję tę nabyli Aleksander i Rozalia Kiełek i tu osiedli. Po wojnie, w 1946 roku drewniany krzyż był w złym stanie, więc podjęto decyzję
o postawieniu nowego. Z taką inicjatywą wyszedł ówczesny sołtys Poniatowa
Wacław Mystkowski wraz z właścicielami placu. Zorganizowano składkę
na materiał. Głównym wykonawcą był Stanisław Przybyłowski, pochodzący
z miejscowości Tosie. Na krzyżu wyrył napis: “OD POWIETRZA OGNIA
WOJNY WYBAW NAS PANIE 4 VII 1946”. Krzyż ten strzegł mieszkańców Poniatowa przez ponad 50 lat. Po postawieniu nowego obiektu drewniany
127

Relacja Wandy Kiełek, ur. 1939 r., z dn. 12.07.2012 r.
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został spalony, a resztki zakopane
obok. Dawniej były tu odprawiane
nabożeństwa majowe. Obecnie jest
tu druga stacja procesji poświęcenia
pól w Poniatowie. Odprowadzani są
też zmarli128.
3. Kapliczka z cegieł

Na posesji pp. Szymańczyk stoi ładna
kapliczka wymurowana z jasnych
cegieł. Wewnątrz znajduje się figura
Matki Bożej Fatimskiej ubranej na biało, u stóp stoją sztuczne
kwiaty. Kapliczka ma duże zaokrąglone okna na trzy strony, dach
pokryty blachą z czterema szczytami, z przodu – na górze – znajduje
się metalowy krzyż. W dole kapliczki
Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej
jest czarna tablica z napisem:
“MATKO BOŻA MÓDL SIĘ ZA NAMI
Ofiara rodziny Szymańczyków
Rok jubileuszowy 2000”.
Tę nową kapliczkę zbudowano w roku 2000 staraniem rodziny
Szymańczyków: Alfreda i Marianny wraz z dziećmi. Było kilka powodów,
dla których powstała: przede wszystkim fundatorzy chcieli w centralnym
miejscu wsi wznieść właśnie kapliczkę, której brakowało w Poniatowie,
a jednocześnie był to rok, w którym małżonkowie obchodzili jubileusz
40-lecia małżeństwa. Tak więc kapliczka stanęła na Chwałę Bożą i jako
prośba o opiekę nad rodziną. Budowniczym obiektu był Henryk Owsianka
pochodzący z Maksymilianowa, parafia Kąty. Pamiątkową tablicę wykonali – Stanisław i Piotr Flak z Prostyni. Kapliczkę poświęcił ks. Adam
Bogdanowicz podczas procesji fatimskiej w tym samym roku.
128
Relacja Anny Kazierodek, ur. 1929 r., z dn. 10.07.2012 r.; relacja Romana Kamińskiego, ur. 1932 r.,
z dn. 10.07.2012 r.
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Kapliczka jest miejscem, gdzie odprawiane jest nabożeństwo majowe
i fatimskie oraz tu odprowadzani są zmarli. Stanowi też trzecią stację
poświęcenia pól. Zanim powstała, ta stacja ubierana była przy płocie u sołtysa Zenona Rostka129.

Krzyż z 1947 r.

4. Krzyż drewniany

Drewniany krzyż stoi przy głównej drodze Poniatowa, przy wylocie drogi
ze żwirowni. Krzyż jest wysoki, osadzony w betonowym wsporniku dawnego, drewnianego słupa elektrycznego. Ramiona zakończone są gałkami, a
u ich zbiegu jest pasyjka z metalowym daszkiem. Na belkach wyryty napis:
“OD POWIETRZA GŁODU OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ NAS
PANIE”, a poniżej data: “Dnia V 30 1947”. Całość ogrodzona jest metalowym płotkiem z szerokich elementów.
Prawdopodobnie pierwszy krzyż w tym miejscu, na posesji Jaszewskich
(nazywanej tu “ogrodem”), stanął długo przed II wojną, mogło to mieć
związek z panującą epidemią. Jako budowniczego podaje się Stanisława
Dawidowskiego mieszkającego naprzeciwko. Ten krzyż uległ zniszczeniu
jeszcze przed 1939 rokiem. Na jego miejscu postawiono nowy, ale niestety
129

Relacja Alfreda Szymańczyka, ur. 1930 r., z dn. 10.07.2012 r.
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nie przetrwał długo, gdyż spłonął podczas działań wojennych w 1944 roku.
Obecny krzyż stanął w 1947 roku, jak głosi napis. Jego powstanie wiąże
się z niedolą wojenną rodziny Skutników. Całe ich gospodarstwo spłonęło
na Kolonii Grądy, więc zakupili wiejski plac przy jednej z uliczek Poniatowa
i tu się zadomowili. Sołtysem był wtedy Jan Dawidowski. Zapewne z jego
inicjatywy ponownie postawiono krzyż w miejscu poprzedniego. Pieniądze,
które wieś otrzymała za sprzedaż działki, przeznaczone zostały na zakup
kloca dębowego w Nadleśnictwie Ceranów. Krzyż wykonał Stanisław
Przybyłowski, pochodzący z miejscowości Tosie, parafia Kosów Lacki, a ożeniony w Poniatowie. Napis znajdujący się na krzyżu wykonał również on.
Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński. Krzyż ogrodzony był drewnianym
płotkiem z kolorowymi sztachetkami. Przez lata swojej posługi był kilkakrotnie naprawiany. Pierwszy gruntowny remont miał miejsce w latach 90.
Wówczas został skrócony od dołu, ponieważ drewno było tu już mocno
przepróchniałe i włożony w betonowy wspornik. Kolejny remont przypadł
na wiosnę 2012 roku. Teren wokół krzyża został dokładnie oczyszczony
z licznych chaszczy zasłaniających jego widok oraz zabetonowany od dołu.
Wykonano także nowe, metalowe ogrodzenie i ponownie pomalowano
obiekt. Tymi pracami zajęli się przede wszystkim mieszkający naprzeciwko
– Stanisław Zyśk i jego syn Tadeusz. W pracach uczestniczyli także: Ryszard
Sikora, Zbigniew Pisarek, Bogdan Wyrobek i Edward Szymańczyk. Duży
wkład pracy miał też Piotr Dębowiak z Prostyni, który ciężkim sprzętem
powyrywał krzaki z korzeniami.
Krzyż od lat jest ostatnią stacją poświęcenia pól w Poniatowie, również był ostatnią stacją, kiedy Grądy i Poniatowo miały wspólną procesję.
Tu także odprowadzani są zmarli130.

Prostyń

P

ierwsi mieszkańcy Prostyni zasiedlili te tereny w epoce kamienia
i brązu. W XIV wieku osada była na tyle ważna, że zbudowano w niej
kościół. Położenie wioski nad Bugiem sprawiło, że rozwinął się tu handel
130
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Kościół w Prostyni od strony Złotek

drewnem i zbożem, co spowodowało napływ osadników mazowieckich.
Najważniejszym wydarzeniem dla Prostyni było objawienie się świętej Anny
w 1510 roku, a w następnym roku powstanie parafii. Wybudowano wtedy
dwa kościoły: pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i świętej Anny, które
przez długi czas funkcjonowały równolegle. Od tamtego czasu osada stała
się ważnym ośrodkiem kultu religijnego nie tylko na Mazowszu, lecz także
w całej Polsce. Szczególnym kultem otoczona została gotycka rzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą w formie Tronu Łaski. Wykonana jest z drewna
lipowego, o wysokości 125 cm. Statua pochodzi z przełomu XIV i XV
wieku. Jest dziełem Wita Stwosza lub jego uczniów. Już w roku 1513
mówiono o niej „calrescit miraculis (słynąca cudami). Prawdopodobnie
została podarowana sanktuarium w Prostyni przez biskupa łuckiego Pawła
Holszańskiego131. Wieś była wówczas własnością Prostyńskich i należała właśnie do diecezji łuckiej. Istotnym wydarzeniem dla wsi była także
131

J. Korcz, W. Świderski, Miejsca Święte w Polsce łaskami i cudami słynące, Warszawa 2003, s. 294-298.
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pielgrzymka królowej Bony do prostyńskiego sanktuarium w 1547 roku.
Pięć lat później na Prostyń napadli Tatarzy i zniszczyli wioskę. W połowie
XVII wieku Prostyń przeżywała trudne chwile spowodowane nieurodzajami,
powodziami, epidemiami i najazdami szwedzkimi. W XIX wieku przez
niemal 40 lat funkcjonował tylko kościół św. Anny, ponieważ nowo wybudowany kościół Trójcy Przenajświętszej spalił się od uderzenia pioruna tak,
iż zostały tylko wysokie osmalone mury. Odbudowany i konsekrowany został
dopiero w 1860 roku. Dziewiętnaście lat później rozebrano kościół św. Anny
i założono współczesny cmentarz. Bolesny czas parafia przeżywała podczas
II wojny światowej, kiedy na jej terenie został założony karny obóz pracy
głównie dla Polaków Treblinka I i obóz zagłady dla Żydów Treblinka II.
Pod koniec wojny, w sierpniu 1944 roku Niemcy wysadzili kościół, pozostawiając gruzy. Szczęśliwie uratowana została Cudowna Statua. Obecny
kościół, już jako trzeci w tym miejscu wybudowany został według projektu Bohdana Pniewskiego na fundamentach poprzedniego. Uroczystego
przeniesienia Statuy dokonał w czerwcu 1954 roku ordynariusz siedlecki
ks. bp Ignacy Świrski. Nowy kościół poświęcił ordynariusz drohiczyński
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ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz 11 czerwca 1995 roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń parafii było nadanie kościołowi prostyńskiemu tytułu
Bazyliki Mniejszej. Dekret ten został podpisany 10 listopada 2011 roku.
Uroczyste ogłoszenie tego faktu miało miejsce 3 czerwca 2012 roku podczas odpustu Trójcy Przenajświętszej. Na przestrzeni wieków sanktuarium
w Prostyni przeżywało lata chwały i lata zapomnienia. Wydaje się, że trudny
czas już minął, do Prostyni znów przybywają licznie pielgrzymi. W okresie
ponad 500-letniej historii istnienia parafii Prostyń należała do diecezji łuckiej, lubelskiej, podlaskiej, a od 1992 roku do drohiczyńskiej. Przez niemal
pięć wieków wieś związana była z regionem węgrowskim, będąc w latach
1864–1973 siedzibą gminy. Prostyń należała niegdyś do województwa lubelskiego, warszawskiego i ostrołęckiego. Tracąc status gminy wieś została włączona do gminy Małkinia Górna powiatu Ostrów Mazowiecka. Od roku
1999 parafia Prostyń w całości należy do województwa mazowieckiego.
W Prostyni ciągnącej się przez 5 km znajduje się obecnie 14 obiektów
małej architektury sakralnej: sześć kapliczek, sześć krzyży, jedna figura,
jedna kapliczka nadrzewna oraz trzy krzyże nieistniejące, lecz pozostające
w pamięci mieszkańców.
1. Kamienna kapliczka
z Chrystusem

Przy głównej drodze w Prostyni,
w pobliżu przejazdu kolejowego,
na posesji pp. Flak, znajduje się kapliczka wymurowana z kamieni polnych. Jest dość duża; na wysokości
około 1 m znajduje się grota z figurą
Chrystusa Miłosiernego. Jezus ubrany
jest w białe szaty i czerwony płaszcz,
lewą ręką wskazuje na otwarte serce, drugą ma opuszczoną ku dołowi.
Całość zwieńczona jest szarym granitowym krzyżem z mosiężną pasyjką.
Wokół rosną krzewy ozdobne i kwiaty. Grota jest oświetlona.

Kapliczka Chrystusa Miłosiernego
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Kapliczka została zbudowana
w 2004 roku. Inicjatorami i fundatorami byli Janina i Stanisław
Flak wraz z dziećmi. Powstała jako
wotum wdzięczności za łaski już
otrzymane i z prośbą o dalsze błogosławieństwo. Poświęcenia dokonał
ks. Dariusz Misior 20 stycznia 2005
roku. Stanowi początek lub koniec
procesji na poświęcenie pól132.
2. Krzyż z lastryki

Na posesji pp. Wojtkowskich znajduje się lastrykowy krzyż. W środkowej części przytwierdzona jest
czarna tablica z napisem: „MATKO
BOŻA BŁOGOSŁAW NAM”,
Krzyż na placu pp. Wojtkowskich
powyżej w zwężenie wmurowana
jest mała kapliczka z figurką Matki Bożej Niepokalanej. Całość ogrodzona
jest metalowym płotkiem.
Wiele lat temu ta część Prostyni była bardzo słabo zaludniona, ze względu
na groźbę powodzi. Już w latach 30. stał tu drewniany krzyż postawiony
podczas panującej choroby (na terenie powiatu węgrowskiego na początku
XX wieku były następujące epidemie: tyfusu w 1916 roku, duru plamistego
w 1919 roku i grypy hiszpanki w 1920 roku)133. Krzyż miał jedno poprzeczne
ramię. Według relacji najstarszych mieszkańców stał on „od zawsze”. Dla
wsi nie miał większego znaczenia. Kiedy uległ zniszczeniu – został spalony i zakopany. Przez pewien czas plac ten, należący do Stańczewskich,
pozostawał pusty. Z propozycją, aby w tym miejscu ponownie postawić
obiekt sakralny, wyszedł proboszcz prostyński ks. Romuald Michalczyk.
Mieszkańcy zorganizowali więc składkę i wspólnymi siłami wznieśli krzyż.
Głównym budowniczym był Stanisław Flak. Ogrodzenie zrobił Bogdan
Relacja Stanisława Flaka, ur. 1949 r., z dn.17.03.2012 r.
A. Kołodziejczyk, Pierwsza wojna światowa, w: A. Kołodziejczyk, T. Swat (red.), Węgrów dzieje miasta i okolic
w latach 1441–1944, Węgrów 1991, s. 214; tenże, Problemy gospodarcze Węgrowa i powiatu, w: tamże, s. 278-279.
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Wojtkowski. Był to rok 1980, a więc jeszcze czasy PRL. Na placu, gdzie
stawiano krzyż budowali dom Bogdan i Krystyna Wojtkowscy. Bogdan
wówczas był urzędnikiem. Dygnitarze partyjni mieli do niego pretensję,
że na jego posesji powstaje obiekt sakralny, bardzo niemile widziany przez
ówczesne władze. Bogdan stwierdził jednak, że dom buduje on, ale plac
należy do Stańczewskich, jego teściów, więc niech tam się zwracają ze swoimi żalami. Obiekt powstał. Poświęcenia dokonał ks. Romuald Michalczyk
w roku budowy.
Obecnie przy krzyżu jest stacja poświęcenia pól. O wygląd dbają najbliżsi
sąsiedzi, którzy kupili drzewka ozdobne, a w sezonie wiosennym, letnim
i jesiennym ustawiają świeże kwiaty i przystrajają obiekt na uroczystości134.
3. Kapliczka św. Anny

Wewnątrz sporego placu naprzeciwko bramy kościelnej, znajduje się piękna murowana kapliczka
czworoboczna, otoczona swoim niskim parkanem, całość pomalowana
na kolor piaskowy i biały. Zbudowana została w stylu klasycystycznym.
Ma trzy łukowe okna. W przeszklonej wnęce znajduje się figura świętej
Anny nauczającej Maryję. W dolnej
części kapliczki, we wnęce frontowej widnieje napis: „ŚWIĘTA ANNO UPROŚ WNUKA, NIECH
MA KAŻDY CZEGO SZUKA”.
W bocznych wnękach kapliczki są Kapliczka św. Anny na najstarszej
również napisy: „2010 JUBILEUSZ fotografii – APP
500-LECIA OBECNOŚCI ŚWIĘTEJ ANNY W PROSTYNI” oraz „1510 ŚW. ANNA OBJAWIŁA SIĘ
W PROSTYNI I WSKAZAŁA NA POTRZEBĘ ODDAWANIA CZCI
Relacja Mirosławy Kowalewskiej, ur. 1934 r., z dn. 10.01.2012 r.; relacja Honoraty Niegowskiej, ur.
1934 r., z dn. 12.06.2013 r.

134
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Kapliczka św. Anny – lata 90. XX w.

TRÓJCY ŚWIĘTEJ”. Dach kapliczki jest dwuspadowy, dachówkowy,
zwieńczony jest pięknym metalowym krzyżem, osadzonym na złotej kuli,
a zakończony metalowym ptakiem135. Do kapliczki prowadzi wyłożony
kostką brukową chodniczek.
Kapliczkę ufundowali mieszkańcy Złotek w 1835 roku, najprawdopodobniej jako wotum dziękczynne za przyłączenie ich wioski do parafii Prostyń.
Według tradycji to w tym miejscu wysiadła z wozu święta Anna wieziona
przez gospodarza ze Złotek, aby pokłonić się Trójcy Przenajświętszej na prostyńskim wzgórzu. Od tego wydarzenia została utorowana droga między
tymi wioskami, wcześniej nieprzejezdna, gdyż było tu dawne koryto Bugu.
Wewnątrz kapliczki pierwotnie znajdowała się 80-centymetrowa drewniana
figura świętej Anny nauczającej Maryję wykonana przez H. Bąkowskiego
w 1914 roku. Nie wiadomo, jaka figura znajdowała się tam wcześniej.
W 1980 roku ogrodzono teren wokół kapliczki. Podczas zmiany głównego
ołtarza w kościele Trójcy Przenajświętszej w 1992 roku, drewniana rzeźba
z kapliczki znalazła się w tym ołtarzu, a w kapliczce umieszczony został
135
I. Galicka, H. Sygietyńska (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo warszawskie. Powiat
węgrowski, Warszawa 1964, s. 15.
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Kapliczka św. Anny – 2013 r.

odlew identycznej figury. W 1995 roku z inicjatywy proboszcza parafii
Prostyń ks. Mariana Gorgola wykonano betonowy chodniczek prowadzący
do kapliczki, a obok posadzono tuje136. Kolejne prace remontowe wykonywała
firma z Węgrowa w 2004 roku. Wykonano wówczas nowy dach, a mieszkaniec Złotek Józef Dłuski wymienił okna, wykonując metalowe okucia
i zamienił drewnianą furtkę na metalową. Usunięto też zasłaniające obiekt
tuje. Ostatni remont odbył się w 2010 roku w związku z 500-leciem objawień św. Anny staraniem ks. Krzysztofa Maksimiuka, proboszcza prostyńskiego. Remont odbył się pod nadzorem Danuty i Andrzeja Wudkiwiczów.
Kapliczkę ponownie odmalowano, zrobiono wejście do wewnątrz z kostki
brukowej. Figury św. Anny z kościoła i tę z kapliczki poddano renowacji
(drewniana została zaimpregnowana) i przywrócono im pierwotne kolory,
z pewnymi zmianami w szatach świętej Anny. Wykonano wtedy również
napis w dolnej części obiektu. Tą pracą zajęła się Magdalena Abramowska137.
136
137

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 219-220.
Relacja ks. Krzysztofa Maksimiuka, ur. 1937 r., z dn. 9.10.2012 r.
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Kapliczka św. Anny – Jubileusz Objawień św. Anny – 2010 r.

W czasie 40-godzinnego nabożeństwa podczas odpustu Trójcy
Przenajświętszej, w sobotę 29 maja 2010 roku uroczystościom 500-lecia
objawień św. Anny w Prostyni przewodniczył biskup drohiczyński Antoni
Pacyfik Dydycz. Obchody rozpoczęły się przy krzyżu w miejscu pierwszego
objawienia tej świętej, gdzie ks. Krzysztof Maksimiuk przedstawił fakty
sprzed 500 laty. Tu biskup drohiczyński poświęcił odnowiony krzyż oraz
płaskorzeźbę przedstawiającą spotkanie św. Anny z Małgorzatą. Następnie
kolumna marszowa złożona z ponad 30 księży, przedstawicieli władz
samorządowych, pocztów sztandarowych, dzieci pierwszokomunijnych,
dzieci w strojach regionalnych i z licznie przybyłych wiernych udała się
do kapliczki w miejscu drugiego objawienia. Odnowioną kapliczkę przedstawiającą św. Annę i Matkę Najświętszą, także poświęcił ks. bp Antoni
Pacyfik Dydycz138.
138
E. Jakubik, Jubileusz 500-lecia objawień św. Anny w Prostyni, „Niedziela Podlaska” 25 (809),
[20.06.2010], s. IV-V.
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Kapliczka św. Anny od lat stanowi miejsce, gdzie zarówno pielgrzymi,
jak i miejscowi modlą się o dar potomstwa. Dawniej był tu drugi ołtarzyk
podczas procesji Bożego Ciała. Obecnie jest to pierwsza stacja.
W ostatnich dziesięcioleciach procesja Bożego Ciała wyglądała następująco: I ołtarzyk znajdował się przy krzyżu misyjnym obok głównego wejścia do kościoła, II – przy kapliczce św. Anny, III – przy kapliczce słupowej
Chrystusa Frasobliwego, IV – przy krzyżu misyjnym obok bocznego wejścia
do kościoła. Był czas, kiedy jeden z ołtarzyków ubierany był w posesji pp.
Rudo139. Obecnie drugi ołtarzyk znajduje się na wybrukowanym placyku
obok budynku poczty.
4. Kapliczka słupowa

Przy skwerku kościelnym, przy
głównej drodze znajduje się okrągła kapliczka, wewnątrz której jest
figura Chrystusa Frasobliwego.
Daszek kapliczki jest oryginalny,
posiada wokół niewielkie blanki (krenelaż) i zwieńczony jest metalowym
krzyżykiem. Obiekt ma od frontu
jedno niezbyt duże łukowe okno,
a po bokach dwa maleńkie, okrągłe,
okratowane otwory. Podstawa słupa
jest nieco szersza od górnej części.
Ogrodzenie kapliczki wykonane jest
z metalowych prętów.
Około roku 1810 mniej więcej
w to miejsce, na drewniany, niski słup
została postawiona kamienna figura
Chrystusa Miłosiernego pochodząca z kapliczki w miejscu dawnego
kościoła filialnego. Z inicjatywy
ks. Antoniego Mioduszewskiego
139

Kapliczka z figurą Jezusa
Frasobliwego. Zdjęcie wykonane najpóźniej w 1944 r. (W tle widoczne
wieże starego Kościoła.). APP

Relacja Stanisławy Jakubik, ur. 1934 r., z dn. 10.10.2012 r.
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Kapliczka Chrystusa Frasobliwego
– lata 90. XX w.

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego
– 2013 r.

w roku 1928 figurę tę przeniesiono do kościoła Trójcy Przenajświętszej i usytuowano za głównym ołtarzem. Wybudowano wówczas kosztem Anny Trojan
z Prostyni murowaną kapliczkę słupową, okrągłą, wewnątrz której umieszczono kopię tej właśnie figury140. Być może ona też została później przeniesiona do kościoła i podczas wojny uległa zniszczeniu wraz z całym kościołem. Należy tak przypuszczać, gdyż obecnie wewnątrz tej kapliczki znajduje
się betonowa figura Chrystusa Frasobliwego. Dla najstarszych mieszkańców
Prostyni ta właśnie figura jest tam „od zawsze”, czyli przynajmniej od lat 30.
XX wieku. Przez pewien czas figura Chrystusa pomalowana była w całości
na kolor biały, jednak pod koniec lat 90. wrócono jej oryginalny kolor. W 2004
roku wraz z odnowieniem dzwonnicy, kaplicy na cmentarzu i kapliczki świętej Anny, odnowiono także tę, pokrywając ją kolorem podobnym do głównej
elewacji kościoła. Wtedy też Jerzy Dębowiak wyremontował dach141.
Do czasu postawienia krzyża przy skwerku, przy tej kapliczce był trzeci
ołtarzyk na procesji Bożego Ciała. Od 2006 roku nie odbywają się tu żadne
nabożeństwa. Kapliczką opiekuje się Irena Kobus.
140
141

Ks. B. Turski, Pamiątka z Prostyni, Siedlce 1932, s. 14.
Relacja Ireny Kobus, ur. 1939 r., z dn. 15.10.2012 r.
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5. Krzyż przy skwerku
kościelnym

Na rogu skwerku, naprzeciwko
dawnego domu katechetycznego
i domku parafialnego stoi wyniosły drewniany krzyż z dużą figurą
Ukrzyżowanego Chrystusa. Z bliska
widać, że drzewo nie jest jednorodne,
lecz łączone z elementów i pomalowane jednym kolorem. Około 1,2 m
od podstawy krzyża znajduje się
zadaszona figurka Matki Bożej Niepokalanej wysokości 25 cm.
Historia tego krzyża jest bardzo
długa i zawiła. Nie znana jest data
jego powstania. Pewne jest, że stał
na dawnym cmentarzu przy nieistniejącym kościele pod wezwaniem
Krzyż na placu przy kościele
świętej Anny. W latach 60. XX
wieku, kiedy plac wszedł w użytkowanie gminy w Prostyni pod budowę
nowego ośrodka zdrowia, proboszcz prostyński ks. Józef Ruciński przeniósł
krzyż na plac przy obecnym kościele. Było to podczas misji w parafii, dlatego
nazywano go krzyżem misyjnym. Tam stał aż do roku 1999, kiedy to został
zastąpiony nowym krzyżem, poświęconym przez Papieża Jana Pawła II
10 czerwca tego roku w Drohiczynie.
Dawny krzyż nazywany misyjnym,
w niezbyt dobrym stanie, został
przeniesiony na plac przy plebanii,
gdzie ułożono go na metalowych
podkładach. Po kilku latach z inicjatywy proboszcza ks. Krzysztofa
Maksimiuka i stolarza Andrzeja
Rudo, krzyż został poddany gruntownej renowacji. Uzupełniono Figurka Matki Bożej Niepokalanej
wówczas zniszczone fragmenty w dolnej części krzyża
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nowymi dębowymi deskami. Około 2/3 pionowej części krzyża stanowi
stary krzyż cmentarny. Całość została pomalowana na jednakowy kolor.
U zbiegu ramion zawieszona została duża figura Ukrzyżowanego Chrystusa
zakupiona w księgarni diecezjalnej w Siedlcach przez ks. kan. Maksimiuka.
Krzyż stanął na rogu skwerku, naprzeciwko domu parafialnego. Na tę lokalizację wyraził zgodę Wójt Gminy Małkinia Górna. Poświęcenia na nowym
miejscu dokonał proboszcz parafii Prostyń ks. Krzysztof Maksimiuk dnia 13
maja 2006 roku142. Od tamtego czasu znajduje się przy nim trzeci ołtarzyk
procesji na Boże Ciało.
W lutym 2013 roku proboszcz prostyński ks. Ryszard Zalewski przebywając z pielgrzymką w Ziemi Świętej zakupił w Jerozolimie niewielką
figurkę Matki Bożej Niepokalanej wyrzeźbioną z występującego tam
gatunku drzewa. Figurka została
poświęcona w Bazylice Grobu Pańskiego przy Grobie Chrystusa, przez
Patriarchę Jerozolimy Arcybiskupa
Fouada Twal. Po powrocie
ks. Ryszard Zalewski ofiarował ją
ks. Krzysztofowi Maksimiukowi.
Pod koniec czerwca 2013 roku
figurka znalazła stałe miejsce na dolnym odcinku krzyża, na drewnianej
półeczce pod niewielkim drewnianym daszkiem. Prace te wykonał
Andrzej Rudo143.
6. Figura św. Józefa

Przy wejściu do kościoła od strony
plebanii, na wysokim postumencie w kolorze brązowym, stoi figura
św. Józefa z Dzieciątkiem. Obie postacie są w kolorze biało-brązowym.
Figura św. Józefa
142
143

Relacja ks. Krzysztofa Maksimiuka, ur. 1937 r., z dn. 9.10.2012 r.
Tenże, z dn. 7.07.2013 r.
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Obiekt powstał na przełomie 2003/2004 roku z inicjatywy proboszcza prostyńskiego ks. Krzysztofa Maksimiuka. Postument z drzewa dębowego wykonał Andrzej Rudo. Figurę św. Józefa ufundował Edward Borowy,
a zakupił ks. Maksimiuk w księgarni diecezjalnej w Siedlcach. Poświęcenia
obiektu dokonał biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz podczas uroczystości odpustowych Trójcy Przenajświętszej oraz obchodów 50-lecia
poświęcenia kościoła – 5 czerwca 2004 roku. W roku 2012 podczas wiosennej burzy filar złamał się, a figura upadła na parkan kościelny rozbijając
się. Została więc zakupiona nowa, identyczna figura, a postument został
przebudowany i wzmocniony przez Andrzeja Rudo. Ponownego poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk po jednej z wieczorowych, niedzielnych Mszy Świętych. Pozostałości pierwszej figury zakopano w pobliżu144.
Jest to jedyna tego typu figura w parafii. Nie odbywają się przy niej żadne
nabożeństwa.
7. Drewniana kapliczka
Matki Bożej Niepokalanej

Przy skwerku tuż przy bocznym
wejściu do kościoła, w pniu topoli
o wysokości około 3 metrów, w wydrążonej dziupli znajduje się niewielka, jasnożółta figurka Matki Bożej
Niepokalanej. Figurka ozdobiona jest
kwiatami, na ziemi u podstawy pnia
w okresie wiosennym, letnim i jesiennym stoją kwiaty. Pień nakryty jest
dwuspadowym daszkiem z gontu.
Po wybudowaniu nowego kościoła w Prostyni, z inicjatywy miejscowego felczera – Kościukiewicza,
tereny obok kościoła zostały zagospodarowane poprzez utworzenie
na nich dwóch skwerków: jeden przy
144

Tenże, z dn. 9.10.2012 r.

Kapliczka w pniu starej topoli
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kapliczce świętej Anny, drugi, większy, między parkanem a drogą od strony północnej. Teren ogrodzono i obsadzono drzewami: topolami, akacjami
oraz krzewami żywopłotowymi i iglastymi. Na małym skwerku były dwie
duże piaskownice, a na środku dużego – studnia. Oba place były naturalnym miejscem zabaw dla przedszkola mieszczącego się nieopodal. Po latach,
gdy drzewa się rozrosły, a place sprawiały wrażenie zaniedbanych, nastąpiła konieczność ich renowacji. Najpierw wymieniono ogrodzenie na metalowe, estetyczne płoty, wycięto rozrastające się chaszcze i część dużych drzew.
W następnych latach kontynuowano wycinkę wysokich topól. Na początku
XXI wieku na części większego skwerku utwardzono nawierzchnię żwirem,
powiększając tym samym przykościelny parking. W marcu 2004 roku z inicjatywy proboszcza ks. Krzysztofa Maksimiuka i Wójta Gminy Małkinia
Górna Marka Kubaszewskiego, w jednym z naroży tego skwerku powstał
plac zabaw z drewnianymi urządzeniami. Za dwa lata w 2006 roku wycięto
niemal wszystkie wysokie topole. Zostawiono tylko jeden pień ścięty do wysokości około 3 metrów, znajdujący się przy wjeździe na nowy parking przy
bocznym wejściu na teren kościoła. Dziuplę i daszek zrobił Andrzej Rudo.
Małą figurkę Matki Bożej Niepokalanej wyrzeźbił i podarował artysta ludowy z miejscowości Dzięcioły Bliższe w parafii Sterdyń – Franciszek Pytel.
Pomysłodawcą kapliczki był ks. Krzysztof Maksimiuk, który stwierdził,
że skoro jest figura świętego Józefa, dobrze również by było, aby w pobliżu
znalazła się także Jego Małżonka – Matka Najświętsza. Kapliczka została poświęcona w tym samym roku po jednej z niedzielnych Mszy Świętych
przez księdza proboszcza145. Nie odbywają się tu żadne nabożeństwa. Na
parkingu obok kapliczki Matki Bożej Niepokalanej i figury św. Józefa w
dzień św. Krzysztofa święcone są pojazdy.
8. Krzyż dziękczynny – nieistniejący

W niewielkiej odległości od kapliczki świętej Anny, u zbiegu dróg otaczających ten skwerek i biegnących w stronę Złotek, stał drewniany krzyż.
Wystawili go w latach 20. Salachowie z Prostyni: Zofia i Jan, którzy kilka lat
czekali na potomstwo. Ich jedyna córka Janina urodziła się w 1928 roku146.
145
146

Relacja ks. Krzysztofa Maksimiuka, ur. 1937 r., z dn. 9.10.2012 r.
Relacja Jadwigi Wileńskiej, ur. 1944 r., z dn. 12.06.2013 r.
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Miejsce, gdzie stał drewniany krzyż

Nie wiadomo, czy krzyż powstał jako wotum wdzięczności, czy jeszcze jako
prośba o obdarzenie potomstwem. Miejsce zapewne nie było przypadkowe,
wiadomo przecież, że święta Anna w sąsiednim obiekcie jest patronką małżeństw i matek oczekujących potomstwa. Krzyż mógł być poświęcony przez
proboszcza ks. Antoniego Mioduszewskiego. Prawdopodobnie ten krucyfiks
stał tu około trzydziestu lat. Na przełomie lat 50. i 60. krzyż się przewrócił, a organizujący wówczas skwerki miejscowy felczer Kościukiewicz, kazał
krzyż zakopać147.
Według relacji mieszkańców w sierpniu 1944 roku w okolicach
tego krzyża i kapliczki świętej Anny pochowani zostali polegli żołnierze radzieccy148. Po wojnie ekshumowano ich na zbiorowy cmentarz
w Siedlcach149.
9. Krzyż na placu św. Anny

Na placu przy Ośrodku Zdrowia w Prostyni stoi najmłodszy krzyż w parafii Prostyń. Jest wysoki, zbudowany z drewna dębowego pomalowanego
Relacja Honoraty Niegowskiej, ur. 1934 r., z dn. 12.06.2013 r.; relacja Czesławy Kwiatkowskiej,
ur. 1937 r., z dn. 13.06.2013 r.
148
Relacja Henryka Mazurka, ur. 1929 r., z dn. 14.07.2013 r.
149
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 202.
147
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na jasny kolor, belki zakończone
są gałkami, u zbiegu ramion znajduje się niewielka pasyjka. U dołu
krzyża, na czterech drewnianych,
pionowych deskach z małym daszkiem umieszczona jest płaskorzeźba
świętej Anny z klęczącą u Jej stóp
Małgorzatą. Poniżej wisi dekoracyjna półeczka na kwiaty. Placyk
o wielkości 4 m x 4 m wyłożony
jest czarną kostką. Teren ogrodzono
metalowym płotkiem pomalowanym na ciemnobrązowy kolor.
Miejsce, w którym stoi krzyż,
jest naznaczone ponad 500-letnią
historią. Tu, w maju 1510 roku,
obok krzyża, w noc po uroczystoKrzyż z 1998 r.
ści Trójcy Przenajświętszej, ubogiej
Małgorzacie żonie Błażeja ukazała się św. Anna. Prosiła, aby na wzgórzu
za wsią wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, która tam od dawna przebywa, a w miejscu objawienia, aby stanęła kapliczka
ku Jej czci. Na potwierdzenie prawdziwości tych słów, Święta zostawiła
trzy wianki splecione ze sobą i jeden oddzielny150. Wkrótce w Prostyni stanęły dwa kościoły: na wzgórzu – poświęcony Trójcy Świętej i w miejscu objawienia – mniejszy kościół św. Anny. Były to drewniane obiekty. Pierwszy
kościół św. Anny ufundowany przez braci Prostyńskich służył wiernym
od 1511 do 1750 roku. Kiedy nękany najazdami szwedzkimi i powodziami był już w złym stanie, Barnaba Suchodolski ówczesny dziedzic Prostyni, sfinansował budowę nowego kościoła w tym miejscu. Drugi kościół św.
Anny służył od 1750 do 1879 roku, kiedy to został rozebrany, a z pozyskanego w ten sposób materiału zbudowano plebanię. Wokół tego kościoła
przez okres jego istnienia znajdował się parafialny cmentarz grzebalny151.
150
151

Tamże, s. 47-49.
Tamże, s. 185-190.
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Miejsce to znajdowało się za wsią,
na piaszczystym wzniesieniu, na terenach zalewowych rzeki Bug. Uznaje się, że ten cmentarz jest jednym
z najstarszych w dawnym powiecie
węgrowskim152. Mogło być również
tak, że zmarłych grzebano wcześniej przy kościele parafialnym
w Broku lub w Kosowie Lackim oraz przy kościele w Prostyni
z 1344 roku153. Po utworzeniu parafii w Prostyni w 1511 r. grzebano tu zarówno ludność polską,
jak również przybyszów, którzy
tu dokonali żywota, na przykład
żołnierzy napoleońskich. Podczas ekshumacji, prawdopodobnie
w połowie XX wieku, natrafiono
na resztki mundurów Armii Napoleona. Zostały one przeniesione
na nowy cmentarz. O tym wydarzeniu opowiadał Henryk Wujek
mieszkający obok dawnego cmentarza. Stosowną tabliczkę na na- Uroczystość 500-lecia objawień
grobku umieścili przedstawiciele św. Anny – 2010 r.
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej w 2002 roku154. W 1905
roku proboszcz ks. Wiktor Kamiński wraz z parafianami wzniósł wokół tego cmentarza parkan z kamienia, ponieważ wcześniejszy drewniany
uległ zniszczeniu155. Ostatnich zmarłych chowano tu jeszcze na początku XX wieku. Potem rolę cmentarza parafialnego przejął cmentarz obok
M. Jakubik, Cmentarze regionu węgrowskiego, w: A. Kołodziejczyk, T. Swat (red.), Węgrów dzieje miasta
i okolic w latach 1441-1944, Węgrów 1991, s. 447.
153
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 197-199.
154
Relacja Marty Deniszewskiej, ur. 1940 r., z dn. 9.04.2013 r.
155
M. Jakubik, Cmentarze…, s. 198, 219.
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kościoła Trójcy Przenajświętszej.
Stary cmentarz coraz bardziej popadał w niepamięć i niełaskę, tak,
iż w chaszczach cmentarnych wypasano krowy. Z krzaków wystawały tylko poprzekrzywiane drewniane nagrobne krzyże i jeden
duży, dębowy krzyż na środku placu obok kasztanowca156. Prawdopodobnie w niedalekiej odległości
od krzyża stała stara kaplica cmentarna. W latach 60., z inicjatywy
ks. Józefa Rucińskiego, ówczesnego
proboszcza, podczas misji w parafii drewniany krzyż został zabrany
z terenu dawnego cmentarza i ustawiony obok kościoła, przy bocznym
wejściu od strony plebanii.
Krzyż z 2012 r.
W 1970 roku plac pokościelny
wszedł w posiadanie gminy, wybudowano tam bardzo potrzebny ośrodek
zdrowia. Szczątki ludzkie, odkopane podczas prac ziemnych, zostały z należytą godnością pochowane ponownie na obecnym cmentarzu157. Podobno
warunkiem wybudowania w tym miejscu ośrodka zdrowia, było zabranie
stąd krzyża. Ksiądz Ruciński chciał dać na ten cel plac po przeciwnej stronie
drogi, jednak nie zgodzono się na to tłumacząc, że jest to zbyt niski teren158.
Z dawnego cmentarza zachował się jeden nagrobek z betonową płytą, znajdujący się w narożniku placu. Pochodzi z połowy XIX wieku. Świadomość
objawienia się świętej Anny w tym miejscu oraz obecność kościoła i cmentarza, istniała wśród miejscowej ludności i pielgrzymów. Przybywające
do sanktuarium wycieczki przychodziły także w to miejsce i często od niego
zaczynały modlitwy, a miejscowi najpierw przy zachowanym nagrobku,
a później przy krzyżu zapalali znicze. Jeszcze na początku XX wieku
Relacja Teresy Kotowskiej, ur. 1932 r., z dn. 16.10.2012 r.
Relacja Wacława Kamińskiego, ur. 1936 r., z dn. 18.09.2012 r.
158
Relacja Zdzisława Niegowskiego, ur. 1929 r., z dn. 12.06.2013 r.
156
157
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odbywały się procesje z kościoła
Trójcy Przenajświętszej do miejsca
objawienia się świętej Anny159.
Krzyż świadczący o nekropolii w miejscu dawnego kościoła, został postawiony w roku 1998
z inicjatywy doktor Anny BialikSzuladzińskiej. Stanął przy ogrodzeniu, po lewej stronie budynku.
Dębowe drzewo przekazał Bogusław
Kalata z Kiełczewa. Prace stolarskie i wykończeniowe prowadzili:
Tadeusz Kłusek i Józef Jakubik160.
Krzyż zrobiony był z tak zwanego
„okrąglaka”, drzewa niewyrabianego. U zbiegu ramion krzyża zawisła
niewielka pasyjka. Tuż nad ziemią
przytwierdzono metalową tabliczkę
opatrzoną datą: „24.08.1998”. Była Poświęcenie nowego krzyża
to data poświęcenia krzyża przez
ówczesnego proboszcza parafii Prostyń ks. Krzysztofa Maksimiuka. W rocznicę 500-lecia objawień świętej Anny Wójt Gminy Małkinia Górna Marek
Kubaszewski przekazał parafii placyk wokół krzyża o wymiarach 4x4 m.
Teren ten został ogrodzony metalowym płotkiem z niską furtką z przodu
i wyłożony kostką brukową. Prace te wykonali przedstawiciele Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Małkini Górnej na zlecenie wójta. Na wysokości około 1,5 m na ciemnej drewnianej tablicy z trójkątnym daszkiem,
zawieszono jasną płaskorzeźbę świętej Anny dającej jeden wianek klęczącej
Małgorzacie. Rzeźba została wykonana z drzewa lipowego według projektu inż. Witolda Żyngiela z Torunia161. Poniżej, u stóp postaci powieszono
ozdobną półeczkę na kwiaty. Od tego krzyża rozpoczęły się uroczystości
odpustowe Trójcy Przenajświętszej 29 maja 2010 roku, w 500. rocznicę
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 190.
Relacja Anny Bialik-Szuladzińskiej, ur. 1939 r., z dn. 11.09.2012 r.
161
Relacja ks. Krzysztofa Maksimiuka, ur. 1937 r., z dn. 9.10.2012 r.
159
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objawień świętej Anny, prowadzone przez biskupa diecezji drohiczyńskiej
Antoniego Pacyfika Dydycza162.
W sierpniu 2012 roku doktor Anna Bialik-Szuladzińska wraz z proboszczem podjęli decyzję, aby zmienić krzyż na nowszy, ponieważ ów mocno
popękał i przekrzywił się, tracąc dobry wygląd. Ponownie drzewo dębowe
pozyskano od Bogusława Kalaty z Kiełczewa. Tym razem krzyż został ładnie
wyrobiony, na końcach ramion posiada ozdobne gałki i pasyjkę. Prace stolarskie wykonywał Tomasz Kucharek również z Kiełczewa. Metalowa pasyjka
została zakupiona w Częstochowie i poświęcona na Jasnej Górze. Stary krzyż
pocięto, spalono i zakopano obok. Pasyjka z niego miała być powieszona
na wyniosłym kasztanowcu pośrodku placu cmentarnego, za ośrodkiem
zdrowia. Wkład finansowy miał także proboszcz prostyński163. Nabożeństwo
poświęcenia krzyża miało miejsce 14 września w uroczystość Podwyższenia
Krzyża Świętego. Wzięło w nim udział około 100 osób. Najpierw odbyła się
Msza Święta w bazylice prostyńskiej, której przewodniczył proboszcz parafii Prostyń ks. Ryszard Zalewski. W kazaniu ukazywał znaczenie krzyża
w życiu publicznym i indywidualnym każdego człowieka. Podczas nabożeństwa śpiewane były pieśni o krzyżu. Następnie procesyjnie wszyscy udali się
do nowego krzyża. Na tę uroczystość przed krzyżem postawiony został stolik przykryty białym obrusem, a na nim pasyjka, dwie płonące świece, woda
święcona z kropidłem oraz kwiaty w wazonach i w doniczkach. Poniżej,
na wybrukowanym placyku stały również kwiaty doniczkowe i dwa stojaki
po trzy flagi: flaga państwowa Polski, maryjna i papieska. Ksiądz proboszcz
przypomniał znaczenie krzyża, odmówił stosowną modlitwę i dokonał aktu
jego poświęcenia. Następnie wszyscy oddali cześć krzyżowi poprzez przyklęknięcie i odśpiewanie pieśni – „Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony”.
Zakończeniem uroczystości było błogosławieństwo. Na koniec ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za udział w nabożeństwie, a przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego krzyża164.
Stojący na starym cmentarzu krzyż zbudowany został przede wszystkim, jako pamięć o minionych pokoleniach, które przez wieki znajdowały
E. Jakubik, Jubileusz 500-lecia objawień św. Anny w Prostyni, „Niedziela Podlaska” 25 (809),
[20.06.2010], s. IV-V.
163
Relacja Anny Bialik-Szuladzińskiej, ur. 1939 r., z dn. 11.09.2012 r.
164
E. Jakubik, Krzyż na dawnym cmentarzu, „Niedziela Podlaska” 40 (928), [30.09.2012], s. VI.
162
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tu miejsce spoczynku. Jest też miejscem, które nierozerwalnie łączy się
z osobą świętej Anny. Od 1998 roku
to miejsce stanowi czwarty ołtarzyk podczas procesji Bożego Ciała,
a także stację poświęcenia pól.
10. Kapliczka w miejscu
pierwszego kościoła

Przy głównej drodze Prostyni,
w pobliżu szkoły, w pasie drogowym stoi ładna kapliczka z figurą
Chrystusa Nazareńskiego. Jezus
ubrany jest w białą tunikę, ma
zarzucony czerwony płaszcz, na głowie tkwi cierniowa korona, na szyi
zawieszona jest tabliczka z krzyżem, Kapliczka w miejscu pierwszego
kościoła wybudowanego w 1344 r.
w związanych rękach trzyma białą Stan z ok. 1904 r. APP
lilię. Wokół kapliczki jest niewielki
ogródek otoczony metalowym płotkiem. Wejście do kapliczki jest możliwe
po pokonaniu dwóch schodków i furtki.
W tym właśnie miejscu w 1344 roku został postawiony drewniany kościół, prawdopodobnie pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Był zapewne wybudowany przez osadników mazowieckich, a posługę mogli w nim
pełnić księża z Broku, gdyż Bug w tamtych czasach płynął innym korytem.
Ponadto wiadomo, iż była to filia kościoła z Kosowa. Można też przypuszczać,
że przy tym kościółku mieszkał kapłan. Z tego kościoła pochodził drewniany
krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa naturalnej wielkości. Wyryta była
na nim data: „1344”. Miał rzeźbione wyobrażenia czterech Ewangelistów
z ich symbolami, które w 1903 roku zostały ucięte i zaginęły. Innym zabytkiem z pierwszego kościoła była kamienna figura Jezusa Miłosiernego165.
Po objawieniach świętej Anny w 1510 roku, została erygowana parafia
w Prostyni i rozpoczęto budowę nowego kościoła w miejscu, które wskazała
165

Ks. B. Turski, Pamiątka…, s. 14.
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Święta. Dawny kościółek, znajdujący
się pośrodku wsi rozebrano, a na jego
miejscu postawiono kapliczkę (istnieje przypuszczenie, że fundatorami
byli Prostyńscy), w której umieszczono figurę Chrystusa Miłosiernego pochodzącą z tego kościoła. Drewniany
krzyż został przeniesiony do nowego kościoła. Kapliczka znajdowała
się w miejscu, gdzie według tradycji,
były kamienne schody prowadzące
do pierwszego kościoła. Około 1810
roku kamienna figura została przeniesiona na niski, drewniany słup
przy kościele parafialnym, a do kapliczki dziedzic Kutask i dzierżawca Prostyni Kosiński ufundował
Kapliczka w latach 90. XX w.
podobną drewnianą figurę. Zdjęcie
z 1904 roku wykonane do „Pamiątki z Prostyni z ilustracyami” ks. Stefana
Obłozy, ukazuje murowaną kapliczkę, otoczoną podobnym parkanem, jaki
jest przy kapliczce świętej Anny naprzeciwko kościoła, ale w bardzo złym
stanie. Ksiądz Obłoza pisze, że jest ona bardzo stara i najprawdopodobniej
współczesna staremu kościołowi, a więc miałaby wówczas około 500 lat. Nie
jest to jednak potwierdzone w żadnych znanych współcześnie dokumentach.
W 1925 roku, z okazji uroczystości obchodów 3 Maja, z inicjatywy proboszcza ks. Antoniego Mioduszewskiego, kapliczka została przebudowana od fundamentów166. Trzy lata później zabrano stąd drewnianą rzeźbę Chrystusa
Miłosiernego. Najprawdopodobniej wtedy została zakupiona obecna, gipsowa figura Chrystusa Nazareńskiego, nazywana niekiedy „Ecce Homo”.
Kapliczka przed II wojną światową sąsiadowała z prawej strony z siedzibą
gminy w Prostyni (do urzędu wiodły długie drewniane schody aż od drogi167),
zaś po lewej – kilkadziesiąt metrów od niej – były zabudowania Broniszów,
166
167

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 220.
Relacja Mikołaja Michalskiego, ur. 1927 r., z dn. 11.10.2006 r.
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znaczących ówczesnych gospodarzy we wsi. To właśnie tu mieszkali w minionych wiekach dziedzice prostyńscy168. Dawniej kapliczka
ogrodzona była siatką, a wokół rosły topole posadzone przez mieszkającego obok Kazimierza Parysa.
Na początku lat 90. z inicjatywy
Marty Deniszewskiej wyniosłe drzewa zostały wycięte. W usuwanie
karp zaangażował się mieszkający
niedaleko Marcin Wojciechowski.
W tym samym czasie Andrzej
Grądzki z Prostyni wykonał nowy,
metalowy płot z furtką na betonowym fundamencie (wcześniej wejście do kapliczki wiodło przez duży Kapliczka z figurą Chrystusa
kamień). Największy remont od cza- Nazareńskiego – 2013 r.
su powstania kapliczka przechodziła w roku 2007. Była to inicjatywa Ireny Renik mieszkającej naprzeciwko.
Wówczas Jerzy Dębowiak z Prostyni zmienił dach z dachówek na blaszany,
Dariusz Zawadzki z Treblinki pomalował cały obiekt, a Oksana Żochowska
z Poniatowa odnowiła figurę. Prace te zostały wykonane za składkowe pieniądze mieszkańców tej części Prostyni. Farbę na pomalowanie elewacji podarował ks. Krzysztof Maksimiuk. Kilka lat wcześniej jedyne okno w kapliczce wymienił Józef Dłuski169.
Kapliczka stanowi drugą lub trzecią stację poświęcenia pól. Jest także
miejscem, od którego od roku 2006 rozpoczyna się Droga Krzyżowa
2 kwietnia – w rocznicę śmierci Jana Pawła II, patrona szkoły w Prostyni
lub blisko tego dnia170.
Nie wiadomo, czy wokół pierwszego prostyńskiego kościoła był cmentarz. Współcześnie w tym miejscu można wykopać gruzy i kamienie
Relacja Marty Deniszewskiej, ur. 1940 r., z dn. 9.04.2013 r.
Relacja Ireny Renik, ur. 1932 r., z dn. 13.11.2012 r.
170
E. Jakubik, „5 lat bez Jana Pawła II – obchody rocznicy śmierci” – www.akpar.w.interia.pl [1.10.2013].
168
169
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świadczące o istnieniu tu ważnej
budowli171.
Figura Chrystusa Miłosiernego
i drewniany krzyż z datą „1344”
pochodzące z pierwszego kościoła
prostyńskiego zostały zniszczone
podczas wysadzenia kościoła 19
sierpnia 1944 roku172. Miały wtedy
po około 600 lat.
11. Metalowy krzyż

Na posesji pp. Dębowiak stoi wysoki
metalowy krzyż, u zbiegu ramion
jest niewielka pasyjka, a nad nią
daszek. Obok krzyża rosną krzewy
ozdobne. Krzyż otoczony jest metalowym płotkiem.
Przed około 100 laty teren ten
należał do rodziny Wrzosków. Prawdopodobnie pierwszy krzyż w tym
rejonie postawił Tomasz Wujek.
Jego powstanie łączy się z wojną polsko – bolszewicką w 1920 roku. Według opowieści najstarszych mieszKrzyż na posesji pp. Dębowiaków
kańców tej części Prostyni, w miejscu, gdzie obecnie stoi krzyż i w jego najbliższym sąsiedztwie Rosjanie mieli
wówczas piekarnię wojskową i stąd potem zaopatrywali swoich żołnierzy
w chleb. Szczegółów dotyczących motywu powstania krzyża trudno teraz
dociec. Dom Tomasza Wujka był dosyć duży: miał obszerny salon i kilka
izb, prawdopodobnie był czworakiem. Kiedyś syn Tomasza – Apoloniusz,
opowiadał, że w jednej z izb mieszkał pewien ksiądz, ale nie umiał powiedzieć, kto to był, ile czasu tu mieszkał i dlaczego. Może pobyt owego księdza
171
172

Relacja Jadwigi Parys, ur. 1949 r., z dn. 12.06.2013 r.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 170.
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spowodował postawienie krzyża. Z domem Wujków łączy się jeszcze jedna
historia sprzed wielu, wielu lat: otóż, podczas burzy w drewniany, pokryty
strzechą dom uderzył piorun i wywołał pożar. Za chwilę drugi piorun ów
pożar ugasił. Po pewnym czasie od postawienia krzyża, z nieznanych powodów Tomasz Wujek przeniósł go na swój plac, który był obok. Po scalaniu
gruntów rolnych – komasacji, krzyż powrócił na dawne miejsce, wówczas
posesję Reników. Plac ten kupił potem Mirosław Dębowiak i znowu krzyż
przestawił, bo okazało się, że stoi na nowo powstałej drodze. Ów krzyż służył mieszkańcom około 70 lat. Tu odprowadzano zmarłych i czasem odprawiano majówki. Przez ten czas był co najmniej dwukrotnie poprawiany,
w tym raz przez Mirosława Dębowiaka. Opiekę nad nim sprawowała Janina
Dębkowska173.
W latach 90. drewniany krzyż był już w bardzo złym stanie, tak, iż groził zawaleniem: pionowa belka była na tyle przepróchniała od góry, że w jej
wnętrzu zamieszkiwały ptaki. Zrodziła się potrzeba postawienia nowego
krzyża, tym razem z trwałych elementów. Obecny krzyż powstał w październiku 1998 roku staraniem właścicieli posesji Piotra Pawła i Marzeny
Dębowiak. Kiedy nowy powstawał, stary jeszcze stał. Dopiero potem został
pocięty, spalony i zakopany obok. Materiał na krzyż zakupił Piotr Paweł
Dębowiak, a wykonawstwo należało do Józefa Dłuskiego. Krzyż poświęcił
ks. Krzysztof Maksimiuk podczas poświęcenia pól w 1999 roku174.
Obecnie krzyż stanowi drugą lub trzecią stację poświęcenia pól oraz
miejsce, do którego odprowadza się zmarłych.
12. Krzyż pod modrzewiem – nieistniejący

Posesja Rutkowskich znajduje się w jednym z ładniejszych miejsc
w Prostyni: dom stoi na malowniczym wzniesieniu, u stóp którego wije się
szosa do Treblinki, a za nią rozpościera się zielona równina. Gospodarstwo
to zakupili od Andryszczyka w 1921 roku szwagrowie – Jan Rutkowski
i Jan Wetoszka, którzy wrócili z Ameryki, a pochodzili odpowiednio:
z Klukowa i z okolic Siedlec. W późniejszym czasie pobudowali tu swoje nowe domy. Kiedy oni się tu osiedlali drewniany krzyż już stał i nie
Relacja Wacława Spaltabaki, ur. 1928 r., z dn. 5.06.2012 r.; relacja Edwarda Dębowiaka, ur. 1922 r.,
z dn. 20.06.2012 r.
174
Relacja Marzeny Dębowiak, ur. 1970 r., z dn. 12.07.2012 r.
173
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wyglądał na nowy. Sąsiedzi opowiadali nowym osadnikom, że według
przekazów ich przodków, krzyż został postawiony w miejscu szubienicy, gdzie – prawdopodobnie – wykonywano wyroki na powstańcach
styczniowych. Źródła potwierdzają jeden przypadek, nie mówiący
jednak o dokładnym miejscu egzekucji. Za współuczestnictwo w zabiciu niezidentyfikowanego żołnierza w Prostyni na śmierć skazano
wówczas trzydziestopięcioletniego
włościanina, katolika, ojca dwojga
dzieci – Jana Wawrzyńskiego, zamieszkałego w Prostyni. Termin
wykonania wyroku wyznaczony był
na 29 listopada 1864 roku175. Być
Miejsce, gdzie stał drewniany krzyż
może nie był to odosobniony przypadek. Możliwe też, że faktycznie to tu dokonano egzekucji. Krzyż znajdował się dobrych kilka metrów od drogi, niemal na szczycie górki. Był
wysoki, mocny, u zbiegu ramion wisiała pasyjka. Nowy gospodarz zasadził
obok dwa modrzewie. Przez lata krzyż stanowił jedną ze stacji poświęcenia
pól: był wówczas pięknie dekorowany, a cała procesja podchodziła do niego
na podwórko Rutkowskich. Był także miejscem, do którego odprowadzano
zmarłych. W połowie lat 90. drewniany krzyż wielokrotnie już poprawiany,
wkopywany na nowo, przewrócił się. Został spalony i zakopany176.
13. Krzyż na podwórku

Na posesji pp. Jakubików, tuż przy samym ogrodzeniu, znajduje się niewielki metalowy krzyż osadzony na niskim betonowym postumencie. Krzyż
A. Kołodziejczyk, W cieniu represji popowstaniowych, w: A. Kołodziejczyk, T. Swat (red.), Węgrów dzieje
miasta i okolic w latach 1441-1944, Węgrów 1991, s. 159, 165.
176
Relacja Reginy Wojtyry, ur. 1921 r., z dn. 19.06.2012 r.; relacja Zofii Rutkowskiej, ur. 1932 r., z dn.
19.06.2012 r.
175
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jest zdobiony, u zbiegu ramion ma
figurę Ukrzyżowanego Chrystusa.
Ten niewielki krzyż wyznacza
miejsce tragicznego wydarzenia,
podczas którego zginęła Agnieszka
Dębkowska, matka czworga dzieci. Doszło do niego 2 września 1983
roku. Jesienią tego samego roku
matka Agnieszki – Regina Jakubik
ufundowała ten symbol Bożej Męki.
Budowniczymi byli Zygmunt Jakubik i jego syn Włodzimierz. Nie odbywają się tu żadne nabożeństwa177.
14. Kapliczka Rowickich

W pewnym oddaleniu od głów- Krzyż na posesji pp. Jakubików
nej drogi, stoi biała kapliczka pokryta dwuspadowym blaszanym dachem,
ma trzy ostrołukowe okienka. Wewnątrz znajduje się figura Matki Bożej
Niepokalanej. W szczycie, w ostrołukowej wnęce, włożony jest obraz Matki
Bożej Częstochowskiej. Na dole kapliczki jest napis: „26 V 1926 Dzięki
Ci o Maryjo składają za otrzymane zamiary Józef i Antonina Rowiccy”.
Kapliczka otoczona jest drewnianym płotkiem pomalowanym na brązowo.
Obecnie kapliczka jest odsunięta od drogi o dobre kilkadziesiąt metrów,
ale kiedyś główny trakt przez Prostyń był bardzo kręty i przebiegał obok
obiektu. Józef i Antonina Rowiccy byli bardzo pobożnymi i majętnymi
ludźmi. Mieli nawet swoją ławkę w kościele. Ich gospodarstwo, znajdujące się naprzeciwko kapliczki, wyróżniało się spośród innych wielkością
i porządkiem. Rowiccy zatrudniali dużo ludzi, którzy dbali o obejście.
W Wielką Sobotę przyjeżdżał ksiądz i w salonie święcił pokarmy wielkanocne. Przychodzili wtenczas również sąsiedzi. W pamięci najstarszych
mieszkańców Prostyni jawi się obrazek pracowników folwarku podczas
żniw, czy innych prac polowych, którzy wracając do domu pięknie śpiewali,
a ich głosy roznosiły się po nadbużańskich rozlewiskach.
177

Relacja Włodzimierza Jakubika, ur. 1950 r., z dn. 7.01.2013 r.
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Kapliczka na „Bindudze”

Odrestaurowany napis na kapliczce

Kapliczka powstała w 1926 roku jako wotum wdzięczności Matce Bożej
za Jej opiekę nad rodziną Rowickich178. Można przypuszczać, że została
poświęcona przez proboszcza prostyńskiego ks. Antoniego Mioduszewskiego.
Przez szereg lat była to jedna ze stacji poświęcenia pól. Rowicki przyprowadzał tu wtedy swój żywy inwentarz do poświęcenia179.
Kapliczka zawsze była zadbana. Dawniej, kiedy już zabrakło fundatorów, opiekowała się nią Joanna Jakubik, mieszkająca w pobliżu. Od roku
1977 pieczę nad obiektem sprawuje Teresa Kądziela i Elżbieta Szymańczyk.
W 1998 roku Jan Spaltabaka położył „baranek”, a Jerzy Dębowiak zrobił nowy dach z materiału, który podarowała Wioletta Sikora. Dwa lata
później wymieniono płotek wokół kapliczki: drewno, wyrobione w tartaku w Treblince, podarowała Teresa Kądziela, a całość wykonał Eugeniusz
Ignatowski. W następnym roku Ignatowski wymienił również okna
w kapliczce180.
Ks. J. Krasowski, zbiory prywatne, „Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach dekanatu
łochowskiego jako obiekty kultu”, magisterium, Warszawa 1999, s. 40.
179
Relacja Reginy Wojtyry, ur. 1921 r., z dn. 19.06.2012 r.
180
Relacja Teresy Kądzieli, ur. 1953 r., z dn. 18.11.2012 r.
178
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Obecnie jest tu co dwa lata pierwsza lub ostatnia stacja poświęcenia
pól. Teren ten od najdawniejszych
lat nosi nazwę „Binduga”. Wzgórek,
na którym stoi kapliczka jest
prawdopodobnie zepchniętą ziemią
z Bugu i umocnioną cegłami. Można
przypuszczać, że zarastające obecnie
jezioro było wieki temu głównym
nurtem rzeki. Zapewne to tu w XV
wieku gromadzono drewno, wiązano je, a potem spławiano181.
15. Krzyż metalowy
nad jeziorem

Metalowy, wyniosły krzyż znajduje
się przy głównej drodze w części miejscowości nazywanej „Karczemką”
w miejscu, gdzie odchodzi boczna
droga w stronę kilku zabudowań.
Metalowy krzyż w „Karczemce”
U zbiegu ramion krzyża jest pasyjka
i cztery promienie wychodzące ze złączenia ramion. Na wysokości około
1 m jest metalowa data: „1999”. Niewielki teren wokół krzyża ogrodzono
metalowym płotkiem. Wewnątrz rosną dwie tuje, a za ogrodzeniem w pewnej odległości – dwa srebrne świerki.
Teren ten należy do Tadeusza Stańczewskiego. Dawniej stał tu drewniany krzyż postawiony zaraz po wojnie. Jego budowniczym prawdopodobnie był Władysław Rytel z „Karczemki”. Można się domyślać, że jego
powstanie łączy się ze szczęśliwie przeżytą wojną182. Krzyż ten służył mieszkańcom wiele lat, wiele również razy był na nowo wkopywany, bo drewno
w ziemi wciąż ulegało próchnicy. Wreszcie zadecydowano, że należy postawić nowy krzyż. Na niezbędne materiały została przeprowadzona składka.
Wojciech Hieronimek ofiarował metalowe kształtowniki. Główne prace
181
182

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 21.
Relacja Janiny Spaltabaki, ur. 1932 r., z dn. 12.06.2012 r.
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przeprowadzali: Tadeusz Stańczewski, Ireneusz Śladewski i Eugeniusz
Ignatowski. Stary krzyż został spalony i zakopany obok. Poświęcenia dokonał ks. Adam Bogdanowicz, wikariusz prostyński183.
Przy tym krzyżu jest co drugi rok pierwsza lub ostatnia stacja poświęcenia pól, odprowadzani są też zmarli.

Miejsce, gdzie stał drewniany krzyż

16. Krzyż przy bocznej drodze – nieistniejący

Przy bocznej drodze tworzącej skrót między drogą z „Karczemki” a drogą
do Poniatowa, niedaleko zabudowań pp. Spaltabaków stał drewniany krzyż.
Nie wiadomo przez kogo został wystawiony, kiedy i w jakim celu. Możliwe,
że wyznaczał miejsce spoczynku lub śmierci jednego lub wielu powstańców
styczniowych. Klęska powstania styczniowego była wielką tragedią narodową. W literaturze polskiej mnóstwo jest motywów bezimiennych grobów i miejsc walki. Być może w okolicy nieistniejącego przysiółka Wólki
Okrąglik o nazwie Prośniska, zatrzymali się na pewien czas powstańcy.
Miejsce to nazywano „Wrzosowy Grąd”. Za pomoc im okazaną groziła
183

Relacja Ireneusza Śladewskiego, ur. 1957 r., z dn. 27.05.2012 r.
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śmierć. Mimo obostrzeń znaleźli się ludzie dowożący tam żywność. Wśród
nich mógł być Ignacy Złotkowski z Treblinki. Prawdopodobnie wraz
z innymi za to „przewinienie” został powieszony właśnie tu, na skraju wsi
Prostyń184. Można przypuszczać, że w kilka lat po tym wydarzeniu został
postawiony krzyż. Jego obecność potwierdzają wszyscy starsi ludzie. Obok
rosły małe jabłonie (lub duża, dorodna jabłoń z małymi, kwaśnymi owocami), a dzieci pasące w tych okolicach krowy, bardzo chętnie piekły sobie
jabłka na ognisku. Droga, przy której stał krzyż była słaba, polna, ale dla
dawnych pojazdów wystarczająca. Obecnie ledwie widoczna. Krzyż stanowił ostatnią lub pierwszą stację poświęcenia pól w Prostyni. Tu przychodziły
okoliczne dzieci na nabożeństwa majowe i czerwcowe. Tu także odprowadzani byli zmarli z początku Prostyni i ci, którzy mieszkali na początku wsi
Grądy tuż przy Poniatowie. Krzyż zniknął w połowie lat 50.185. Zapewne
spróchniał, przewrócił się, więc został zakopany.
17. Wędrująca kapliczka
nadrzewna

Przy drodze asfaltowej (wcześniej żwirowej) wiodącej z Prostyni
do Poniatowa, tuż przy złączeniu
się jej z dawną drogą poniemiecką,
po lewej stronie, na drzewie młodej olchy, niezbyt wysoko (około 1,5
m) wisi mała kapliczka nadrzewna
z obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Nie jest to stałe miejsce
tej kapliczki, bo na przestrzeni kilku
lat, trzykrotnie zmieniała swoje położenie: dawniej wisiała na olszy po
prawej stronie, bliżej zabudowań pp.
Spaltabaków, a później przeniesiono

Kapliczka nadrzewna – 2008 r.

H. Rytel-Skorek, zbiory prywatne, Kronika Treblinki relacja Adama Złotkowskiego, ur. 1935 r.
z dn. 3.03.2011 r.
185
Relacja Zofii Wierzbickiej, ur. 1931 r., z dn. 25.04.2012 r.; relacja Wacława Spaltabaki, ur. 1928 r.,
z dn. 5.06.2012 r.; relacja Stanisławy Jakubik, ur. 1934 r., z dn. 10.10.2012 r.
184
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ją kilkaset metrów dalej w stronę
Poniatowa, gdzie była ozdobą młodej sosny. W obecnym miejscu wisi
od 2011 roku.
Kapliczka została zawieszona
na drzewie nocą 1984 roku (choć
nie jest to pewne) przez nieznanego
człowieka. Miało to prawdopodobnie związek z zaginięciem i śmiercią
ks. Jerzego Popiełuszki. Nadrzewne
kapliczki zawieszane były w różnych miejscach Polski, jako modlitwy o szczęśliwe odnalezienie księdza. Historia tej stosunkowo młodej
kapliczki jest bardzo niejasna. Inni
mieszkańcy jej pojawienie się wiążą
Kapliczka nadrzewna – 2013 r.
z jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. Kapliczka zmienia swoje miejsce zapewne nocą186. W roku 2008
została gruntownie odnowiona przez nieznaną osobę.
Kapliczka raczej nie była poświęcona w parafii Prostyń. Nie odbywają
się tu żadne nabożeństwa. Jest po prostu znakiem czyjejś pobożności.

Rytele Święckie

H

istoria osadnictwa w Rytelach Święckich sięga zapewne epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa
„rycerze”, którzy osiedlali się tu pod koniec średniowiecza. Drugi człon nazwy
może pochodzić od nazwiska „Święcki” lub imienia „Święcisław”. Mieszkańcy
Rytel pieczętowali się herbami: Szeligą i Lubicz. Od czasu powstania parafii w Prostyni Rytele Święckie weszły w jej skład i tak pozostało do dzisiaj.
Pod względem administracyjnym wieś należała dawniej do gminy Olszew,

Relacja Zofii Wierzbickiej, ur. 1931 r., z dn. 5.09.2012 r.; relacja Anny Samsel, ur. 1931 r., z dn.
3.01.2013 r.
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powiatu siedleckiego, potem sokołowskiego, województwa siedleckiego. Obecnie wchodzi w skład
gminy Kosów Lacki187.
Na terenie Rytel Święckich znajduje się pięć krzyży przydrożnych,
jedna kapliczka i jeden krzyż, po
którym pozostała tylko historia.
Boreczek Rytelski jest przysiółkiem Rytel Święckich. Powstał
około XVI wieku. Jego nazwa
pochodzi zapewne od borów, które
wówczas rosły wzdłuż rzeki Bug188.
Współcześnie wioska składa się
z kilku domów. W tak maleńkim
siole znajdują się dwa krzyże.
1. Krzyż przed Rytelami
Święckimi

Stary krzyż z 1932 r. i jego stan w 2009 r.

Jadąc drogą z Treblinki do Rytel Święckich po prawej stronie stoi wysoki
krzyż z dużą figurą Ukrzyżowanego Chrystusa umocowany metalowymi
klamrami do betonowej podstawy, ramiona zakończone są pięknymi gałkami, u stóp znajduje się wielka tablica oparta o pionową belkę z napisem:
„Ten oto Krzyż jest kontynuacją stojącego wcześniej Krzyża z 1932 roku.
Obiekt został sfinansowany przez Eugeniusza Żebrowskiego. Krucyfiks
przekazuję pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytelach Święckich
nazywając go „Strażackim”. Życząc mieszkańcom wsi pokory, spokoju i braterskiej życzliwości. Niech ten Krzyż broni od wszelkiego złego i będzie
symbolem przemyśleń dla każdego, kto znajdzie czas, by się zatrzymać...
Grzegorz Żebrowski A.D. 2011”. Na wysokości około 1,5 m widnieją dwie
grawerowane metalowe tabliczki – wyższa informuje: „Krzyż poświęcił
ks. Paweł Rytel-Andrianik dnia 24-07-2011”. Poniżej znajdują się trzy okrągłe elementy wpasowane w pionową belkę. Napis pod nimi jest następujący:
187
188

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 481-515.
Tamże, s. 498-499.
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„Elementy przeniesione z krzyża
z roku 1932”.
Postawienie w tym miejscu krzyża nie było przypadkowe, lecz naznaczone nieszczęśliwym wypadkiem:
tu właśnie Stanisław Rytel-Siłka pasąc na swej łące krowy i byka, został
poturbowany przez agresywne zwierzę. Byk, podobno, pchał go w stronę
pobliskiego jeziorka, czy też stawu, aż
zatrzymał się na rosnących obok olszynach189. Jako wotum wdzięczności za przeżycie tej przykrej przygody,
rodzina wystawiła tu krzyż. Jest też
wersja, że Stanisław zmarł w wyniku
odniesionych ran. Prawdą jest natomiast, że Stanisław Rytel-Siłka zmarł
Nowy krzyż – 2013 r.
w roku 1934 mając 63 lata190. Starsi
mieszkańcy Rytel Święckich utrzymują, że Stanisław Rytel-Siłka i jego rodzina
wystawili krzyż, aby był miejscem odprowadzania zmarłych z tej części wsi.
W bardzo krótkim czasie, okazało się, że fundator postawił go na swoje własne
wyprowadzenie. Podobno tego tragicznego dnia, a była to niedziela, Stanisław
wracał odświętnie ubrany z kościoła w Prostyni i byk, którym codziennie się
opiekował, po prostu go nie poznał. Rzucił się na zdezorientowanego gospodarza i w pobliskim jeziorze, czy stawie przycisnął go do brzegu. Kiedy rodzina
przybyła na miejsce, odnalazła ciało Stanisława w wodzie191. Krzyż ten przez
lata pełnił swoją funkcję. Był też miejscem zatrzymania się na krótką modlitwę, czy westchnieniem do Boga dla ludzi podążających do pracy. Nigdy
nie dochodziło tu nabożeństwo poświęcenia pól. Służąc kilkadziesiąt lat krzyż
pochylił się mocno ku drodze i groził przewróceniem. Z inicjatywą wykonania nowego krzyża wyszedł Grzegorz Żebrowski, właściciel posesji i Marian
Relacja Józefa Wierzbickiego, ur. 1923 r., z dn. 6.12.2012 r.
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1934.
191
H. Rytel-Skorek, Zbiory prywatne, Kronika Treblinki, relacja Wacława Floryszczyka, ur. 1933 r.,
relacja Józefa Rytel-Skorka, ur. 1922 r., z dnia 10.12.1999 r.
189
190
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Rytel-Andrianik z Rytel Święckich. Jest to miejsce znacznie oddalone od wsi,
więc pojawiała się sugestia, aby w ogóle zrezygnować z wystawienia tu nowego
obiektu. Jednak ustalono, że skoro tyle lat na tym poświęconym skrawku ziemi stał krzyż, niechaj teraz nowy przejmie jego funkcję. Obiekt powstał w intencji ojca Grzegorza – Eugeniusza Żebrowskiego, który zmarł jesienią 2011
roku i sfinansowany został w całości z jego oszczędności. Przygotowaniem
miejsca pod krzyż (wybetonowanie podstawy) jak też ustawieniem nowego
obiektu zajęli się strażacy z OSP w Rytelach Święckich. Metalową konstrukcję uchwytową, wtopioną w beton podtrzymującą krzyż zrobił Józef Dłuski
ze Złotek. Na dnie dołka, w którym osadzony jest krzyż umieszczone zostały stare poświęcone obrazy z domu, nienadające się już do powieszenia.
Wyrobieniem drzewa i wykonaniem krzyża zajął się Andrzej Rudo z Prostyni.
Figura Chrystusa została zakupiona w Tarnowie, także metalowe grawerowane tabliczki zrobiono w zakładzie rzemieślniczym w tym mieście. Pamiątkowe
tablice wykonał nieodpłatnie Stanisław Flak z synami – Piotrem i Michałem.
Krzyż poświęcił ksiądz Paweł Rytel-Andrianik w niedzielę 24 lipca 2011 roku
podczas XII Nadbużańskiej Pieszej Pielgrzymki z Rytel do Prostyni na uroczystości odpustowe. Grzegorz Żebrowski stawiając nowy krzyż, mając w planach przeprowadzkę na stałe w okolice Tarnowa, jednocześnie będąc wieloletnim strażakiem w Rytelach Święckich, uznał, że najlepszymi opiekunami dla krzyża będą właśnie strażacy z OSP w Rytelach Święckich. Dlatego
też krzyż nazwał „Strażackim”, o czym informuje tablica spod stóp krzyża.
Dekorowaniem krzyża zajmują się sąsiedzi mieszkający na początku wsi. Stary
krzyż został spalony, a popiół rozsypany na posesji Żebrowskich192.
Po przeciwnej stronie krzyża widać ślady dawnego gospodarstwa. Po
wojnie tymczasowo zamieszkało tu rodzeństwo Rytel-Siłków, które podczas
wojny straciło rodziców. Po pewnym czasie przeniosło się bliżej wsi, koło
Kosówki. Do tego krzyża odprowadzani są zmarli.
2. Krzyż z kamienną podstawą

We wsi, przy asfaltowej drodze (do jesieni 2012 żwirowej), na posesji Jana
Nozderki stoi krzyż: zwężająca się ku górze podstawa wykonana z murowanych łupanych kamieni, w małej wnęce figurka Matki Bożej Niepokalanej,
192

Relacja Grzegorza Żebrowskiego, ur. 1985 r., z dn. 24.03.2013 r.

131

Rytele Święckie

na postumencie metalowy krzyż
pięknie zdobiony z pasyjką, ogrodzony metalowym płotkiem.
Dawniej ta droga była główną
arterią Rytel Święckich. W miejscu
obecnego krzyża w latach 20. lub 30.
XX wieku Władysława i Władysław
Rytel-Floryszczyk wznieśli na swojej
posesji drewniany krzyż. Możliwe,
że inicjatorem i budowniczym krzyża wraz z Władysławem był Polikarp Rytel-Tyburcy. Prawdopodobnie przed wojną znajdowała się
tu szkoła, do której chodził syn Polikarpa – Marian, późniejszy ksiądz.
Ojciec chciał w ten sposób upamiętnić ten fakt193. Ks. Marian RytelKrzyż na posesji pp. Nozderków
Tyburcy urodził się w 1915 roku, pięcioklasową szkołę w Rytelach Święckich ukończył w 1929 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1942 roku. Być może krzyż został postawiony na miejscu jeszcze starszego. Miał pasyjkę. Był to główny krzyż Rytel Święckich,
do którego odprowadzano zmarłych, był tu też ołtarzyk na poświęcenie pól.
W 1960 roku ich zięć Jan Nozderko ufundował nowy krzyż, ponieważ poprzedni był już bardzo nadwątlony przez czas. Prace wykonywał na podwórku, raczej dyskretnie, bo w ówczesnych czasach władza bardzo źle patrzyła
na takie praktyki religijne. Metalowy krzyż został zakupiony prawdopodobnie w Kosowie Lackim. Cały obiekt został postawiony w miejsce drewnianego krzyża, który wcześniej zakopano w całości obok. Pasyjkę zdjęto i postawiono na betonowym cokole nowego krzyża. Poświęcenia dokonał ks. prałat
Józef Ruciński podczas nabożeństwa poświęcenia pól. Dawniej, przed wybudowaniem kaplicy, odbywały się tu nabożeństwa majowe i czerwcowe (często
zbierano się na modlitwach także w domach). Obecnie krzyż stanowi pierwH. Rytel-Skorek, Zbiory prywatne, Kronika Treblinki, relacja Wacława Floryszczyka, ur. 1933 r.,
z dnia 16.03.2011 r.
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szą lub ostatnią stację poświęcenia
pól i miejsce, do którego odprowadzani są zmarli, odbywa się tu czasem różaniec fatimski194.
Już w XXI wieku betonowy
postument został obłożony ciosanymi kamieniami przez opiekującego się krzyżem wnuka Jana
Nozderki – Kamila.
3. Krzyż lastrykowy

We wsi, przy asfaltowej drodze,
między zabudowaniami stoi lastrykowy krzyż: trzystopniowy postument zwężający się ku górze, zwieńczony jest krzyżem z pasyjką,
w połowie wysokości umieszczona
została czarna tabliczka pamiąt- Krzyż na posesji pp. Rytel
kowa z napisem: „Boże Błogosław Nam”. Teren ten jest własnością Teresy
i Wacława Rytelów.
Dawniej wiejskie drogi przechodziły inaczej niż jest to w teraźniejszości.
W miejscu, gdzie obecnie stoi krzyż było prawdopodobnie skrzyżowanie
dróg: w prawo odchodził trakt do Kosowa Lackiego. Obecnie po tej drodze
nie ma śladu, bo teren ten jest zagrodzonym podwórkiem. Pierwszy drewniany, dębowy krzyż mógł stanąć w tym miejscu w XIX wieku, prawdopodobnie z inicjatywy przodka Wacława Rytela. Nikt współcześnie nie potrafi
jednak powiedzieć, jaki był wówczas cel jego wystawienia. Wiadomym
jest, że były na nim napisy, ale trudne do odczytania, u zbiegu ramion
wisiał metalowy krzyżyk. Krzyż mógł też stanąć podczas epidemii cholery
w latach 50. XIX wieku. Aby odgonić mór, mężczyźni mieli w ciągu jednej
doby odnaleźć, wyciosać i ustawić krzyż na wybranym miejscu, kobiety zaś
w tym czasie miały utkać obrus z lnu i włożyć go do dołu przed wkopaniem
krzyża. Tak też uczyniono. Choroba miała się zatrzymać.
194

Relacja Ireny Nozderko, ur. 1929 r., z dn. 4.12.2012 r.
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Krzyż służył długo mieszkańcom Rytel, był miejscem, do którego
odprowadzano zmarłych i jednym z ołtarzyków podczas poświęcenia pól.
Nie wymagał wielkich remontów: na pewno raz wymieniana była pozioma
belka. W ciągu ponad stu lat krzyż miał też ciekawą przygodę: wiosną 1979
roku, podczas powodzi stulecia, został zabrany przez potężną falę. Nie upłynął jednak daleko, bo tylko do szkoły, tam leżał na boisku przez pewien czas,
aż wszystko wróciło do normy. Został ponownie wkopany. W roku 1990
zaistniała potrzeba postawienia nowego obiektu. Lastrykowy krzyż ufundowali: Wacław i Teresa Rytel oraz Marianna Rytel-Kuc. Budowniczym był
Henryk Wysocki z Sadolesia. Poświęcenia dokonał ks. Marian Gorgol podczas kolędy. Stary krzyż został zakopany w całości na tym samym miejscu.
Obecny krzyż jest najczęściej drugą stacją poświęcenia pól. Tutaj też odprowadza się zmarłych i odprawiane jest nabożeństwo fatimskie. Krzyżem opiekują się Teresa i Wacław Rytel195.
4. Krzyż u zbiegu dróg

Przy głównej drodze wiodącej przez Rytele Święckie, nad niewielkim mostkiem znajduje się krzyż: postument murowany, zwężający się ku górze,
zwieńczony pięknym metalowych krzyżem z pasyjką. W połowie wysokości
podstawy jest czarna tabliczka z napisem: „Boże Błogosław Nas”. Obiekt
otoczony jest małym ogródeczkiem i niebieskim metalowym płotkiem.
Obecnie jest to plac Edmunda Zębrowskiego.
Krzyż powstał w roku 1972 z inicjatywy mieszkańców, fundusze pozyskano ze składek tej części wsi. Krzyż miał służyć przede wszystkim, jako
miejsce, do którego odprowadza się zmarłych, ponieważ droga do krzyża
Nozderków wiosną i jesienią była nieprzejezdna, a trakt od strony Rytel
Wszołek wprost do szkoły był już wtedy utwardzony płytami betonowymi
(asfalt położono tu pod koniec lat 70.). Pomysłodawcami i wykonawcami
byli: Tomasz Zębrowski i jego syn Jan. Metalowy krzyż został zakupiony
w całości. Obiekt budowano w trudnych dla katolicyzmu czasach: milicja z posterunku w Ceranowie stanowczo zabraniała budowy. Prace trwały
więc nocą, ale w dzień i tak nakazano go rozmontować. Dopiero jedna
Relacja Reginy Rytel-Kuc, ur. 1934 r., z dn. 25.11.2012 r.; relacja Wacława Rytela, ur. 1947 r. i Teresy
Rytel ur. 1953 r., z dn. 25.11.2012 r.
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Krzyż z 1972 r.

z mieszkanek Rytel, znająca funkcjonariusza, uprosiła go o zaprzestanie
ingerencji. Poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Ruciński podczas poświęcenia pól. Obecnie krzyż stanowi trzecią stację poświęcenia pól, odprowadza
się do niego zmarłych i odbywają się tu nabożeństwa fatimskie.
W 2009 roku mieszkańcy ułożyli kostkę brukową doprowadzającą
do krzyża. W 2011 roku betonowy postument został obłożony styropianem
i pomalowany. Napis: „Boże Błogosław Nas” wyryty w betonie zastąpiono
czarną tabliczką z taką samą prośbą. Odnowiono wówczas także metalowy
krzyż i ułożono kostkę brukową wewnątrz ogrodzenia. Na materiały była
składka mieszkańców tej części Rytel Święckich, a prace wykonał Krzysztof
Młyński196.
196

Relacja Mariana Rytel-Andrianika, ur. 1953 r., z dn. 4.12.2012 r.
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Miejsce, gdzie stał drewniany krzyż

5. Krzyż drewniany – nieistniejący

Drewniany krzyż znajdujący się niegdyś po prawej stronie drogi wiodącej
do Rytel Wszołek, obok sklepu został postawiony około roku 1930. Miejsce
to zostało naznaczone tragicznym wydarzeniem z wrześniowego wieczoru
1928 roku197. Po tzw. „tłuce”, czyli w tym przypadku prawdopodobnie po
zbieraniu ziemniaków dużą grupą u jednego gospodarza, doszło do poważnej awantury, po której kilkuosobowa grupa kawalerów zaczęła gonić 20-letniego Stanisława Zyśka z Rytel Święckich. Po kilkudziesięciu, a może kilkuset metrach dogonili go. Nieszczęśnik został pobity (być może sztachetą)
i zmarł. Winni tej tragedii przesłuchani byli u sołtysa przez policjantów
z gminy w Olszewie, do której należały wówczas Rytele Święckie. Przyznali
się i zostali ukarani kilkuletnim więzieniem. W miejscu, gdzie doszło
to tego tragicznego wydarzenia, zrozpaczeni rodzice Stanisława – Paweł
i Józefa wznieśli sosnowy krzyż. Możliwe, że Stanisław, jako jedyny syn, miał
odziedziczyć gospodarstwo rodziców, więc był dla nich nadzieją, która zgasła. Krzyż był wysoki, okantowany. Poświęcenia mógł dokonać ks. Antoni
197

Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1928.
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Mioduszewski lub ks. Bronisław
Turski. Nie odbywały się tu raczej
żadne nabożeństwa. Drzewo krzyża
było na tyle słabe, że już na przełomie lat 50. i 60. krzyż się przewrócił. Leżał jakiś czas, a dzieci bawiły
się na nim. Nie było się komu nim
zająć, ponieważ rodzice Stanisława
już nie żyli: ojciec zmarł w 1934
roku198, a matka najprawdopodobniej w latach 50. Krzyż zapewne
został zakopany, a pamięć ludzka
powoli zacierała tragiczne wydarzenia sprzed lat199. Obecnie jest to plac
Mieczysława Rytela-Floryszczyka.
6. Krzyż na rozbudowanym
postumencie

Przy szosie do Rytel Wszołek, po Krzyż z 1985 r.
prawej stronie stoi niewielki krzyż wymurowany z cegieł, pomalowany
na biało. W połowie wysokości za szybą znajduje się figurka Matki Bożej
Niepokalanej otoczona sztucznymi kwiatami, całość zwieńczona metalowym krzyżem bogato zdobionym z pasyjką. Dawniej plac ten należał
do Józefa Rytel-Andrianika syna Jana. Obecnie jest własnością Dariusza
Trębickiego z Warszawy.
Wystawienie krzyża na swoim placu było marzeniem Józefa RytelAndrianika syna Józefa, nie zostało jednak ono zrealizowane za jego
życia. Obiekt ufundował jego syn Marian Rytel-Andrianik wraz z małżonką Wandą. Wygląd został zaczerpnięty z prymicyjnego krzyża
ks. Sylwestra Gałacha z Treblinki. Budowniczym był Józef Kołodziej pochodzący z Rytel Święckich, zamieszkały na Bojarach. Ogrodzenie wykonał
Stanisław Szcześniak z Kańkowa, również pochodzący z Rytel Święckich.
Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1934.
Relacja Józefa Wierzbickiego, ur. 1923 r., z dn. 6.12.2012 r., relacja Mariana Rytel-Andrianika, ur.
1953 r., z dn. 4.12.2012 r.
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Figurkę Matki Bożej Niepokalanej zakupiła w Częstochowie Waleria
Rytel-Andrianik. Krzyż poświęcony został 3 listopada 1985 roku przez
ks. Romualda Michalczyka, tego samego dnia, w którym były chrzciny
najmłodszego syna Rytel-Andrianików – Krzysztofa. W uroczystości brała
udział najbliższa rodzina. Krzyż jest zazwyczaj drugą lub czwartą stacją podczas nabożeństwa poświęcenia pól (choć nie zawsze). Odbywają się tu także
nabożeństwa fatimskie.
17 czerwca 2001 roku ks. Paweł Rytel-Andrianik, syn fundatorów, mieszkających obok krzyża, udając się na prymicyjną Mszę Świętą do Prostyni,
wyszedł z rodzinnego domu wraz z rodzicami, rodzeństwem i gośćmi
i tu wspólnie się modlili. Ks. Paweł z tego miejsca wszystkich pobłogosławił, a następnie udał się do kościoła parafialnego.
Krzyż od czasu powstania nie przechodził poważnych remontów, jest
tylko doraźnie odnawiany200.
7. Kapliczka na końcu wsi

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej
200

Na końcu wsi, przy szosie do Rytel
Wszołek, po prawej stronie w posesji Mariana Rytel-Andrianika syna
Czesława stoi piękna, biała kapliczka
na planie kwadratu. Dwuspadowy
daszek zwieńczony jest niewielkim
ozdobnym krzyżykiem, wewnątrz
za szybą znajduje się figurka Matki
Bożej Niepokalanej.
Kapliczka została zbudowana
około 1965 roku. Fundatorami byli
Stanisława i Józef Gacioch, mieszkający na tym placu. Obiekt ten
powstał jako pamięć po ich czworgu
zmarłych w niemowlęctwie dzieciach, a także jako wotum wdzięczności za szczęśliwe wychowanie

Relacja Mariana Rytel-Andrianika, ur. 1953 r., z dn. 4.12.2012 r.

138

Ewa Jakubik

dwóch córek: najstarszej Franciszki i najmłodszej Anny. Budowniczym był
Henryk Warda z Bojar. Figurkę zakupiła Stanisława w Częstochowie podczas pielgrzymki. W tym samym roku kapliczka została poświęcona podczas poświęcenia pól przez ks. prałata Józefa Rucińskiego. Przez lata służyła
i służy jako pierwsza lub ostatnia stacja poświęcenia pól, odbywa się tu także
nabożeństwo fatimskie. Tylko raz został odprowadzony tu zmarły podczas mroźnej i śnieżnej zimy. Wcześniej kapliczką zajmowała się Franciszka
Rytel-Andrianik. Obecnie renowacjami i stałym utrzymywaniem porządku
przy kapliczce zajmuje się wnuczka Józefa i Stanisławy – Marzena z mężem
Marianem Rytel-Andrianik.
Ostatni remont miał miejsce w 2011 roku, kiedy kapliczka została obłożona styropianem i pomalowana. Posadzono wówczas obok tuje i wykonano
do niej chodnik201.
8. Drewniany krzyż

W Boreczku Rytelskim w pobliżu
wału przeciwpowodziowego, tuż
przy żwirowej drodze, w polu stoi
drewniany, dębowy krzyż, bardzo
nadwyrężony przez czas. U zbiegu
ramion znajduje się pasyjka z malutkim daszkiem, w dolnym odcinku
zawieszony obrazek Matki Bożej
z Dzieciątkiem, metalowy krucyfiks
i zafoliowany papierowy obrazeczek
Świętej Anny Prostyńskiej, w drewnie wyryta data: „1943 R”.
Krzyż postawił podczas II
wojny światowej Jan Laskowiecki.
Przybył on tu z Rytel Suchych i ożenił się z panną Zębrowską202. Mieli
liczną gromadkę dzieci. Jan dojeż201
202

Krzyż w Boreczku Rytelskim

Relacja Anny Czyżewskiej, ur. 1948 r., z dn. 4.12.2012 r.
Akta Małżeństw parafii Prostyń z roku 1939.
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dżał do pracy do Warszawy. Nie
był majętnym człowiekiem, a mimo
to z własnej inicjatywy, własnoręcznie wystawił drewniany krzyż przy
swojej posesji. Był to pierwszy obiekt
sakralny na Boreczku Rytelskim.
Krzyż mógł być poświęcony przez
ks. Aleksandra Cegłowskiego. Przez
szereg lat nigdy nie był remontowany, ani wkopywany na nowo. Jest
w pełni oryginalny. Do niego odprowadzani są zmarli z tego przysiółka.
Kiedyś odprawiano tu majówki,
potem nabożeństwa odprawiano
w domach. Nigdy nie przychodziły
tu procesje na poświęcenie pól203.
9. Metalowy krzyż

Około 50 metrów od drewnianego
krzyża, przy żwirowej drodze znajKrzyż z 1981 r.
duje się niewielki krzyż: wąski, biały
postument, we wnęce na wysokości około 1 m mała figurka Matki Bożej.
Krzyż jest ładnie ozdobiony metalowymi elementami, u zbiegu ramion
zawieszona jest pasyjka, całość otoczona metalowym płotkiem z pomarańczowymi sztucznymi kwiatami.
Ten krzyż powstał również z inicjatywy Jana Laskowieckiego, ale około
czterdziestu lat później niż drewniany, bo w roku 1981. Obecnie opiekuje się
nim Alicja Zator wraz z mężem, którzy są właścicielami tej posesji204.
Do roku 2012 przez Boreczek Rytelski przechodziła piaszczysta droga.
3 lutego 2012 roku, podczas naprawdę siarczystych mrozów, została otwarta
żwirowa droga gminna z Rytel Święckich. W dużej uroczystości brali
udział między innymi: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, władze
203
204

Relacja Aliny Rytel, ur. 1956 r., z dn. 25.11.2012 r.
Relacja Stanisława Laskowieckiego, ur. 1958 r., z dn. 27.11.2012 r.
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samorządowe z Kosowa Lackiego i Sokołowa Podlaskiego. Nową arterię
poświęcił proboszcz prostyński ks. Krzysztof Maksimiuk205.

Treblinka

W

ieś Treblinka nad rzeczką Treblinką powstała w XV wieku i należała
wówczas do rodziny Świejków. W kolejnych latach zmieniali się właściciele wioski, przybywało także mieszkańców. W XVI wieku powstał tu młyn
wodny, działający do XX wieku. Istotnym wydarzeniem dla Treblinki było
wybudowanie linii kolejowej z Siedlec do Małkini w 1887 roku, powstanie
stacji i utworzenie przeprawy kolejowo-drogowej do Małkini206. Wtedy też
powstała zapewne osada za torami, nazywana „Góry”. Tragiczny czas dla wioski przypadł na lata II wojny światowej, kiedy przejeżdżały tędy transporty
Żydów do pobliskiego obozu. Na początku wojny Niemcy zbombardowali
most siedlecki na Bugu, a następnie go odbudowali, ponieważ uznali, że jest
to ważna arteria. Wycofujące się wojska niemieckie w roku 1944 ponownie wysadziły most. Od tamtego czasu ruch kolejowy z Siedlec do Małkini
odbywał się ze stacji Treblinka przez Borowe, Prostyń Bug i most tzw. warszawski. Tymczasowy most kolejowo-drogowy powstał na początku lat 70.
i służył do roku 2007, kiedy to został zamknięty z powodu bardzo słabego
stanu technicznego. Obecnie Treblinka jest niewielką wioską. W roku 1994
przestały kursować tędy pociągi pasażerskie, a 10 lat później rozpoczęto
rozbiórkę torów. Większość budynków stacyjnych już nie istnieje, a po niektórych pozostały jedynie fragmenty lub zgliszcza. 15 listopada 2010 roku
otwarto nowy most na rzece Bug. Poświęcenia dokonał biskup drohiczyński
Antoni Pacyfik Dydycz. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz
różnych szczebli, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik207. Przez Treblinkę przebiega droga wojewódzka nr 627. Nazwa
miejscowości znana jest w całej Polsce i świecie ze względu na obóz zagłady
i karny obóz pracy, którego nazwa pochodzi od bocznicy ze stacji kolejowej
www.podlasie24.pl/wiadomości/sokolow-podlaski/uroczyste-otwarcie-drogi-gminnej-w-kosowie-lackim
[1.10.2013].
206
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 515-523.
207
Kronika Szkoły Podstawowej w Prostyni z roku 2010.
205
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Krzyż z 1982 r.

w Treblince. Dawniej wieś należała
do gminy Prostyń powiatu węgrowskiego, później województwa ostrołęckiego. Współcześnie jest częścią
gminy Małkinia Górna powiatu
Ostrów Mazowiecka. Od początku
istnienia parafii w Prostyni, Treblinka do niej należy.
We wsi istnieją dwie kapliczki,
trzy krzyże oraz jeden krzyż pozostający w pamięci najstarszych
mieszkańców Treblinki.
1. Krzyż pod lipą
i kasztanowcem

W pobliżu rzeczki Treblinki,
przy posesji pp. Borowych, w cieniu wyniosłej lipy i rozłożystego
kasztanowca, stoi metalowy krzyż
osadzony na betonowym, wysokim cokole. Krzyż zbudowany jest
Tabliczka ze starego krzyża
z cienkich rurek, u zbiegu ramion
zdobienia i dosyć duża figura Ukrzyżowanego. W dolnej części cokołu
data: „1982”. Krzyż otoczony jest metalowym płotkiem pomalowanym
na srebrno. Na furtce umieszczono inicjały FK.
Drewniany krzyż w tym miejscu stanął w 1934 roku. Postawili go
Franciszek Kacprzyk i Stanisław Spaltabaka, jako wotum wdzięczności
za szczęśliwy powrót z Ameryki, zapewne Północnej. Krzyż stanął na gruncie Spaltabaki. Otoczono go wówczas metalowym płotkiem. Na krzyżu
zawisła ciężka i mocna mosiężna tabliczka z napisem: „PAMIĄTKA
JUBILEUSZOWA 1934 R”. Krzyż ten poświęcił ks. Aleksander Cegłowski,
proboszcz prostyński w maju 1934 roku. Prawdopodobnie specjalnie na tę
uroczystość tu przybył208.
208

Relacja Grażyny Borowej, ur. 1957 r., z dn. 12.02.2012 r.
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Po wielu latach krzyż przewrócił się uszkadzając tabliczkę. Nowy
krzyż postawili w 1982 roku mieszkający obok – Mieczysław Kiełb i Józef
Wierzbicki, krzyż wykonał Ryszard Wierzbicki. Płotek pozostał ten sam.
Resztki starego krzyża zostały spalone i zakopane obok. Poświęcenia krzyża
dokonał ks. Romuald Michalczyk podczas poświęcenia pól. Ukruszona
tabliczka z pierwszego krzyża jest przechowywana w jednym z domostw.
Być może kiedyś znajdzie miejsce na nowym krzyżu209.
Podobnie jak dziesiątki lat temu, tak i teraz, od tego krzyża rozpoczyna
się lub kończy w Treblince poświęcenie pól, odmawia się również różaniec
fatimski. Dawniej tu święcono w Wielką Sobotę pokarmy wielkanocne
przynoszone przez pobliskich mieszkańców.
2. Kapliczka z figurą Chrystusa

Na łuku drogi, obok posesji pp. Mariańskich (wcześniej Kiełek) stoi duża
kapliczka barokowa o ciekawej architekturze. Posiada falisty dwuspadowy dach, ładne gzymsy na frontonie i łukowe okna na trzy strony.
We wnętrzu znajduje się duża figura Chrystusa Króla z wyeksponowanym sercem, rozłożonymi rękoma, postać ma jasnoniebieską
tunikę przepasaną sznurem i bordowy płaszcz ze złotymi lamówkami. Wewnątrz, u stóp figury stoją
kwiaty. Elewację stanowi biały „baranek”. Całość zadbana, otoczona
metalowym płotkiem z szerokich
elementów. Placyk przed kapliczką
wyłożony jest kostką brukową.
Początek tej kapliczki sięga
dwudziestolecia międzywojennego.
Wówczas w okolicach Treblinki polowali myśliwi. Aby zrekompensować Kapliczka Chrystusa Króla
209
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straty wyrządzone przez nich na łąkach i polach, wpłacali pewne kwoty
do sołtysa Treblinki Aleksandra Sochy lub bezpośrednio do wójta gminy
Prostyń. Z tych to właśnie funduszy, zapewne po konsultacjach wiejskich, postanowiono zbudować kapliczkę. Na miejsce wybrali teren niedaleko karczmy. Pracami kierował nieznany z imienia Kowalski z Małkini, również myśliwy. Wśród budowniczych wymienia się zduna Franciszka Kadaja z Prostyni.
Był to rok 1928. Sądząc po wielkości i architekturze kapliczki, na konto
wsi musiała wpłynąć znaczna kwota pieniędzy. Kapliczkę poświęcił w rok
od rozpoczęcia budowy, sprawujący wtedy urząd proboszcza prostyńskiego
ks. Bronisław Turski. Obiekt przez szereg lat wymagał drobniejszych lub
większych remontów. Ostatnie prace przy kapliczce odbyły się w roku 2004.
Zmieniono wówczas płot z drewnianego na metalowy, dach kapliczki pokryto blachą cynkową, którą ofiarował Leszek Królik, a Zbigniew Stepnowski
wykonał nową elewację. Wszystkie prace zostały sfinansowane przez mieszkańców Treblinki. W roku 2007 figura Chrystusa została odnowiona przez
Oksanę Żochowską. Stałą opiekę nad tą piękną kapliczką sprawują mieszkające obok panie: Irena Mariańska i Eugenia Królik.
Kapliczka ta jest najważniejszym obiektem sakralnym w Treblince.
Odbywają się tu śpiewane nabożeństwa majowe, 13 maja każdego roku jest
tu odmawiany różaniec fatimski, a podczas poświęcenia pól jest przygotowany piękny ołtarzyk. Tu również odprowadzani są zmarli z Treblinki210.
3. Krzyż prymicyjny

Na posesji pp. Mazurek w Treblince znajduje się metalowy krzyż na ceglanym
postumencie z kapliczką. Krzyż wykonany jest z rurek, ozdobiony pomalowanymi na szaro elementami. U zbiegu ramion jest postać Ukrzyżowanego
Jezusa Chrystusa. Postument wymurowany jest z białych cegieł i ma niejednolitą budowę: na dole, w szerszej części, od strony drogi, przytwierdzona
jest czarna tablica z napisem:
„PAMIĄTKA MSZY ŚW. PRYMICYJNEJ
KS. SYLWESTER GAŁACH 1 VII 1984”.
Powyżej, w węższej części, w oszklonej otwieranej wnęce znajduje się figurka Matki Bożej Niepokalanej. Całość znajduje się w granicy posesji przy bramie
210
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wjazdowej, otoczona metalowym
płotkiem pomalowanym na szaro,
wewnątrz ogródek kwiatowy.
Inicjatorem wzniesienia krzyża
z okazji święceń kapłańskich i Mszy
Świętej Prymicyjnej na rodzinnej
posesji był ks. Sylwester Gałach,
a fundatorami zostali jego rodzice – Kazimierz i Barbara w 1984
roku. W pracach brali udział bracia
p. Barbary: Władysław Jagiełło, który
murował kapliczkę i Andrzej Jagiełło
– spawacz, który wykonał ogrodzenie. Nad wszystkim czuwał i pomagał Kazimierz Gałach. Wykorzystano
tu metalowy krzyż, który był zbędny
na cmentarzu w Prostyni.
Krzyż poświęcił ks. Sylwester
Gałach wychodząc z domu rodzinnego, aby odprawić swoją pierwszą Mszę Świętą w kościele para- Krzyż prymicyjny
fialnym w Prostyni. Było to 1 lipca
1984 roku211.
Kilka razy był przy tym krzyżu ołtarz poświęcenia pól oraz czasem
zatrzymuje się tutaj procesja fatimska.
4. Kapliczka „Wypłyń na głębię”

Przy bocznej uliczce Treblinki, na zakręcie, na posesji pp. Rytel – Skorek
wznosi się piękna kapliczka „rybacka”. Wysoka, około 3 metrowa bryła zbudowana jest z różnorodnych materiałów: postument to kwadratowa kamienna
płyta ułożona skośnie, na niej cokół wykonany z tego samego kamienia,
co postument, lecz wyszlifowany do połysku. Na nim przymocowany jest
211
Relacja Barbary Gałach, ur. 1940 r., z dn. 17.04.2012 r.; relacja Bożeny Mazurek, ur. 1959 r., z dn.
17.04.2012 r.; relacja ks. Sylwestra Gałacha, ur. 1958 r., z dn. 17.04.2012 r.
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metalowy krzyż z jednym ramieniem dłuższym, pod którym widnieje symbol ryby. Ten krzyżyk stanowi jakby żagiel łodzi, która jest
poniżej, wewnątrz ryby jest data
2006. O cokół oparta jest płyta
z wygładzonego, brązowego kamienia w formie księgi z dziesięcioma
przykazaniami. Na gzymsie powyżej przyklejone są litery, z których powstaje hasło: „WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ”. Dalej wznosi się
główna kapliczka wykonana z lekko
brązowego kamienia, z trzech stron
oszklona, z tyłu ma żółte zdobione szkło. Wewnątrz jest figura
Chrystusa Miłosiernego ubranego
w białą tunikę i bordowy płaszcz
ze złotymi zdobieniami. Chrystus
lewą ręką wskazuje na otwarte serce,
Kapliczka przy posesji
pp. Rytel-Skorków
prawą ma skierowaną w dół. Dach
kapliczki jest dwuspadowy, pokryty blachą, w szczycie znajduje się okrągły,
wypukle oszklony obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wokół niego są
szare zdobienia. Dach zwieńczony jest małą, metalową aureolą i niewielkim
krzyżem. Teren jest wybetonowany, ogrodzony z trzech stron, po bokach
stoją duże metalowe słupki ogrodzeniowe, od drogi jest wolny dostęp.
Główna wieś Treblinka ma zwartą zabudowę znajdującą się przy dwóch
asfaltowych drogach: jedna to arteria łącząca Treblinkę z Prostynią, a druga
jest wewnętrzną uliczką wioski. Podczas poświęcenia pól w Treblince pierwszy ołtarzyk był przy krzyżu na tzw. Górach, drugi znajdował się w tej bocznej uliczce ubierany przy różnych posesjach, trzeci przy kapliczce u państwa Mariańskich, a czwarty przy krzyżu nad rzeczką. Zaistniała więc
potrzeba postawienia stałego obiektu sakralnego dla tej części wsi. Historia
tej kapliczki rozpoczęła się gdzieś w połowie lat 90., kiedy Jan Rytel-Skorek
zakupił na targu w Małkini Górnej gipsową figurę Chrystusa. Sprzedającą
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była Rosjanka, która twierdziła, że figura została nabyta w Ziemi Świętej.
Kilka lat trwało zbieranie pomysłów i materiałów na budowę kapliczki.
Pierwotnie miała powstać na Jubileuszowy Rok 2000, lecz jej budowa przypadła na lata 2005-2006. Inicjatorami i fundatorami byli w pełni Jan i Halina
Rytel-Skorek, którzy wznieśli ten piękny obiekt na swoim placu, przy wjeździe na posesję. Niemal wszystkie prace budowlane prowadził Jan. Podstawą
kapliczki jest kamienny kwadrat, który pochodzi z przyczółka przedwojennego kolejowego mostu siedleckiego, wysadzonego przez Niemców podczas
wojny. Był on ręcznie obrabiany przez p. Sochę z Borowych w czasach stawiania przeprawy. Drugi identyczny kamień został pocięty na kawałki i wyszlifowany przez współczesnego majstra Tadeusza Gałązkę z zakładu kamieniarskiego w Broku. Ta żmudna praca trwała około 30 godzin. Wyszlifowany
kamień z dawnego mostu jest teraz cokołem kapliczki. Na wzięcie i spożytkowanie kamieni wydał pisemną zgodę dyrektor PKP Warszawa. Wokół
postumentu ułożone są mrozoodporne płytki. Tę pracę wykonał nieodpłatnie
Zbigniew Uszyński z Małkini. W okresie letnim na kapliczkę zarzucana była
sieć. To oryginalna sieć ratunkowa przywieziona przez Jana i Halinę znad
Morza Bałtyckiego z okolic Łeby. Została ona wyrzucona przez fale.
Poświęcenia kapliczki dokonał ks. Paweł Grzeszek podczas
Nadbużańskiej Pieszej Pielgrzymki z Rytel do Prostyni na uroczystość
Świętej Anny. Było to 26 lipca 2007 roku. Od tamtej pory pielgrzymi piesi
zmierzający na odpust św. Anny zatrzymują się tu na odpoczynek około
godz. 10.30, modlą się przy kapliczce i zawsze są częstowani przez gościnnych gospodarzy i ich sąsiadów. Przy kapliczce odbywa się druga stacja
poświęcenia pól i różaniec fatimski212.
5. Krzyż na tzw. Górach

W części wsi nazywanej Treblinka „Góry”, przy drodze po lewej stronie stoi
metalowy krzyż na betonowym postumencie. Ładnie zdobiony metalowy
krzyż z pasyjką w okresie letnim i jesiennym całkowicie przykryty jest dzikimi pnączami. Na wysokim, białym cokole zwężającym się ku górze wisiał
niedawno drewniany obrazek z wizerunkiem Jezusa i Maryi. Całość ogrodzona jest metalowym płotkiem, na furtce widnieje data: „1970”.
212
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Pierwszy drewniany krzyż stanął w tym miejscu prawdopodobnie
w latach 30. lub wcześniej. Przemawia za tym fakt, iż Stanisław Jakubik, który go na swoim placu postawił, zmarł w roku 1937. Był człowiekiem bardzo pobożnym i krzyż
ufundował na Chwałę Bożą. Po latach drewno uległo zniszczeniu, zaistniała więc potrzeba wybudowania nowego krzyża. W roku 1970
mieszkańcy tej części wsi za składkowe pieniądze postawili obecny
krzyż. Głównym budowniczym był
pochodzący stąd murarz Henryk
Mućk, ogrodzenie i krzyż wykonał
kowal z Rytel Święckich – Jan ZęKrzyż z 1970 r.
browski syn Piotra. Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński. Przez wiele lat obiektem opiekował się Polikarp
Gałązka213. Dawniej odprawiane były tu nabożeństwa majowe i czerwcowe, obecnie zaniechane. Krzyż stanowi pierwszą stację poświęcenia pól
w Treblince, jest miejscem, do którego wyprowadza się zmarłych oraz
w maju początkiem nabożeństwa fatimskiego214.
Prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku około 50 m na wschód od młyna
znajdowały się zabudowania gospodarskie, pośrodku których stał drewniany krzyż. Jednak podczas budowy linii kolejowej Siedlce – Treblinka –
Małkinia Górna w latach 1882 – 1888 ludność wysiedlono stąd na tzw.
„Góry”215. Być może zabrano tam również krzyż, który był poprzednikiem
tego z lat 30. Nazwa tej części Treblinki wiąże się zapewne z dość dużą
wydmą, która tu kiedyś się znajdowała. Piasek stał się potem budulcem
nasypu kolejowego. Teraz to miejsce porasta las.
Relacja Weroniki Borowej, ur. 1937 r., z dn. 8.03.2012 r.
Relacja Michaliny Sochy, ur. 1926 r., z dn. 1.03.2012 r.
215
H. Rytel-Skorek, Zbiory prywatne, Kronika Treblinki, relacja Stanisława Kiełka, ur. 1918 r., z dnia
15.12.1997 r.
213
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Miejsce, w którego okolicach stał drewniany krzyż

6. Drewniany krzyż – nieistniejący

Za zabudowaniami stacyjnymi w Treblince, za wałem usypana była mogiła,
nazywana Grobem Nieznanego Żołnierza. Oznaczona była drewnianym
krzyżem. Było to na początku XX wieku. Tu dziatwa szkolna gromadziła
się, by oddać hołd poległym za Ojczyznę. Było to miejsce czczone i szanowane przez mieszkańców wsi i całej parafii. Na pewno w 1925 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Prostyni brali udział w uroczystościach przed Grobem. Bohaterską śmierć spoczywających w tej mogile
upamiętniają słowa wiersza, który wówczas recytowały dzieci:
„1. Za żołnierza, co tu leży
Pochowany w ojców ziemi,
Nasza pieśń ku niebu bieży
Dzwoniąc głosy dziecięcymi.
2. On do boju szedł w kolumnie
Bronić Polski, bronić sławy.
Nie spoczywa w ciemnej trumnie,
Lecz w mogiłce pośród trawy (...)”216.
216
H. Rytel-Skorek, Zbiory prywatne, Kronika Treblinki, relacja Marianny Kądzieli, ur. 1915 r., z dnia
10.10.2007 r.
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Być może ta relacja związana jest z wydarzeniami I wojny światowej,
a może wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku i dotyczy zaledwie kilku lat.
Prawdopodobnie jeszcze przed 1939 rokiem lub jeszcze w latach 20. zwłoki
ekshumowano i złożono na cmentarzu parafialnym w Prostyni. Krzyż
zapewne wówczas pocięto i spalono.

Wólka Dolna

W

ólka Dolna to niewielka wioska znajdująca się na północny-wschód
od Wólki Okrąglik. Stanowi odrębne sołectwo. Administracyjnie
należy do gminy Kosów Lacki, powiatu Sokołów Podlaski. Wieś powstała
na przełomie XVIII/ XIX wieku przez zasiedlenie pól na wschód od Wólki
Okrąglik217. Znajdują się tu: jedna kapliczka i dwa przydrożne krzyże.
1. Kapliczka Matki Bożej Różańcowej

Piękna, murowana kapliczka o cechach klasycystycznych znajduje się
na początku Wólki Dolnej. Jest pomalowana na biało, ma daszek składający się z trzech małych facjat zwieńczonych krzyżykiem, wewnątrz
za oszklonymi wnękami na trzy strony świata znajduje się figura Matki
Bożej Różańcowej ozdobiona mnóstwem kwiatów, przy otwieranym oknie
stoi pasyjka ze świeczkami. Pod daszkiem na frontowej ścianie znajduje się
nieznany, zniszczony obrazek w kształcie elipsy. Wokół kapliczki jest mały
ogródeczek otoczony metalowym płotkiem, za którym rosną młode świerki.
Kapliczka została pobudowana w 1948 roku na polu uprawnym należącym do rodziny Nasiłowskich. Pomysłodawcami i fundatorami byli Józef
i Marianna (z domu Wyszomirska) Nasiłowscy. Józef pochodził z miejscowości Nasiłów parafia Paprotnia218. Fundując kapliczkę wyrażono podziękowanie Matce Najświętszej za ocalenie wsi i jej mieszkańców od zagłady
podczas II wojny światowej. W ostatnich tygodniach, a nawet dniach wojny
Niemcy nakazali eksmisję mieszkańcom Wólki Dolnej i Okrąglik, wartościowe rzeczy mieli wziąć ze sobą, albo zakopać, bo ich gospodarstwa miały
217
218

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 523.
Akta Małżeństw parafii Prostyń z roku 1925.
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Kapliczka z 1948 r.

być spalone. Ludność schroniła się na Sołdanach. Szczęśliwym zrządzeniem
losu wioski ocalały, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domostw. Prace
budowlane przy kapliczce prowadził niejaki Świstek z Tosiów. Poświęcenia
w 1950 roku dokonał ks. Józef Ruciński.
Jest to główny obiekt sakralny Wólki Dolnej. Tu sprawowane są nabożeństwa majowe, odprowadzani są zmarli, jest to też trzecia stacja poświęcenia pól. Procesja idzie następnie w stronę Wólki Okrąglik polną drogą
i tam, wśród pól jest ostatnia stacja tej procesji219.
2. Krzyż w cieniu drzew

Naprzeciwko zabudowań, w zaroślach bzu po prawej stronie stoi niewielki
krzyż: niski postument wymurowany jest z białych cegieł, zwęża się ku
górze z przodu i z tyłu, na nim osadzony jest prosty metalowy krzyż zespawany z rurek pomalowanych na czarno. U zbiegu ramion znajduje się
srebrna pasyjka.
Dawniej (na pewno już w latach 20.) w tym miejscu stał drewniany krzyż,
który prawdopodobnie wystawił Julian Wyszomirski na swojej posesji. Nie
219

Relacja Zofii Nasiłowskiej, ur. 1934 r., z dn. 17.08.2012 r.
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wiadomo jednak, jaki cel mu przyświecał. Przy tym krzyżu odprawiane były nabożeństwa majowe
prowadzone przez małżonków
Juliana i Józefę Wyszomirskich,
zanim jeszcze powstała kapliczka
u Nasiłowskich. W latach 50. XX
wieku był już w bardzo złym stanie: była tylko pionowa belka bez
poziomego ramienia. Otoczenie
krzyża także nie prezentowało się
wówczas okazale: stał jedynie drewniany dom, bez zabudowań gospodarczych. W późniejszym czasie
krzyż się przewrócił (może w latach
70., a może nieco wcześniej?), więc
został pocięty i spalony. Przez długi
czas nie było tu krzyża, a teren
porastały krzaki. W roku 2000
z inicjatywy Władysławy Domżały
i Janiny Jakubik został wzniesiony
obecny krzyż. Impulsem do wystaKrzyż w środku wsi
wienia krzyża była śmierć męża
Władysławy – Lucjana. Wdowa chciała postawić krzyż na swoim podwórku,
które znajduje się niemal naprzeciwko posesji Wyszomirskich, jednak sołtys
zaproponował, aby nowy krzyż stanął na miejscu starego kontynuując historię. Cegłę na postument krzyża podarowali Jakubikowie, a elementy metalowe i wykonanie należało do synów Lucjana i Władysławy. Poświęcenia
krzyża dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk 13 lipca 2000 roku podczas nabożeństwa fatimskiego. Krzyż stanowi drugą stację poświęcenia pól, czasami
odbywa się nabożeństwo fatimskie. Obecnie teren ten należy do rodziny
Godlewskich220.
220
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3. Krzyż z 1903 roku

Na skraju wsi stoi ładny krzyż:
na wysokim kamiennym postumencie pomalowanym na błyszczący brązowy kolor osadzony jest
metalowy krzyż kowalskiej roboty
o fantazyjnej budowie, pomalowany na srebrno. Nad figurą
Ukrzyżowanego Chrystusa znajduje
się niewielki daszek. Na postumencie wmurowany jest mały metalowy
wizerunek Matki Bożej Raciborskiej,
poniżej wyryta data: „1903”. Krzyż
otoczony jest metalowym płotkiem
wykonanym z szerokich elementów.
Pod koniec XIX wieku
i na początku XX teren ten należał do rodziny Kiełków – Andrzeja Krzyż z 1903 r.
i Marianny. Małżonkowie ci mieli
tylko jedno dziecko – syna Stanisława. W nim pokładali nadzieję swojego następcy i gospodarza. Jednak życie nie zawsze układa się tak, jak
to sobie ludzie zaplanowali. Stanisław zmarł w wieku 22 lat, przekreślając plany rodziców. Oni to z rozpaczy wznieśli naprzeciwko swoich zabudowań, na swoim polu ten krzyż, jako wyraz bólu po stracie ukochanego
dziecka. Budowniczym był prawdopodobnie Jabłonka z Wólki Okrąglik.
Oprócz krzyża, Andrzej Kiełek był także fundatorem balustrady przy ołtarzu Serca Pana Jezusa w przedwojennym kościele parafialnym w Prostyni.
Wyryty był na niej napis: „Panu Bogu na chwałę Andrzej Kiełek z Wólki
Dolnej 1909 r.”221. W roku 1910 Andrzej i Marianna sprzedali cały swój
majątek wraz z domem Janowi i Mariannie Sudak – młodym małżonkom
ze Złotek, wymawiając sobie jedną izbę domu. Sudakowie z jednym dzieckiem wprowadzili się na zimę tego roku. Andrzej zmarł za kilka lat, natomiast jego żona traktowana była jak członek rodziny (nazywano ją „bab221

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 168.
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cią”) przez długi czas. Mimo, że próbowała ułożyć sobie jeszcze raz życie
na nowo w rodzinnym Zieleńcu, wróciła do swojego domu do Wólki Dolnej
i tu zmarła w roku 1934222. Do samej śmierci opłakiwała swojego syna
Stanisława223.
Od lat krzyżem opiekowała się i robi to nadal rodzina Sudaków.
Metalowe ogrodzenie wykonane zostało w roku 2008 staraniem Stanisława
Sudaka, zastępując drewniany płotek wystawiony ze składek mieszkańców.
Krzyż od ponad stu lat stanowi pierwszą stację poświęcenia pól w Wólce
Dolnej. Odprowadzani są też tu zmarli. Kiedyś w tym miejscu odprawiano
majówki224.
Jeśli chodzi o nabożeństwa majowe, to starsi ludzie opowiadają, że były
one często śpiewane w domach, u różnych gospodarzy. Wspominają te czasy,
że była „cała izba kobiet i dzieci, cała sień mężczyzn”. Na współczesne
majówki chodzi niewielka grupa starszych osób.

Wólka Okrąglik

N

azwa „Wólka” oznaczała, że mieszkający tu osadnicy byli wolni od płacenia podatków, drugi człon nazwy „Okrąglik” – dotyczył położenia wioski na łuku drogi, sprawiając wrażenie okręgu. Istnieje także przypuszczenie,
że w przeszłości faktycznie trakt wiódł wokół wioski. Miejscowość o nazwie
„Okrągło” pojawiła się na początku XVI wieku. Od połowy XVI w. wieś jest
częścią parafii Prostyń. Wólka należała do rodziny Patkowskich. Następnie
była własnością Suchodolskich, Kossowskich i Rozemberdów. Po uwłaszczeniu ziemię rozkupili mieszkańcy wioski, a dwór upadł. Do Wólki Okrąglik
należał także folwark Sołdany i przysiółek Prośniska (obecnie nieistniejący).
Był czas, kiedy Wólka była jedną z najludniejszych wsi w okolicy. Tragiczne
chwile przeżywała wieś podczas II wojny światowej, gdy w pobliżu funkcjonował obóz zagłady dla Żydów i obóz pracy dla Polaków225.

Akta Zgonów parafii Prostyń z roku 1934.
Relacja Lucyny Jagiełło, ur. 1921 r., z dn. 21.08.2012 r.
224
Relacja Jana Sudaka, ur. 1951 r., z dn. 17.08.2012 r.
225
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 523-529.
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Przez miejscowość wiedzie droga
wojewódzka nr 627. Pod względem
administracyjnym Wólka Okrąglik
należy do gminy Kosów Lacki powiatu sokołowskiego. Od roku 1915
w Wólce istniała szkoła. W roku
2000 odbyła się uroczystość nadania jej imienia świętego Franciszka
patrona ekologów226. Od września
2012 roku szkoła jest zamknięta,
a uczniowie uczęszczają do szkoły
w Kosowie Lackim.
W Wólce Okrąglik znajduje się
pięć krzyży, trzy kapliczki i jedna
figura.
1. Krzyż na Sołdanach

Sołdany to zwyczajowa nazwa przysiółka Wólki Okrąglik znajdującego
się około 1,5 km od trasy Małkinia –
Kosów Lacki. Dawniej włączony był
do Kutask (Poniatowa). Od niemal
200 lat znajduje się tam tylko jedno
gospodarstwo – pp. Godlewskich.
Dawniej droga do Sołdan była prawie nieprzejezdna, prowadziła przez
bagna i rozlewiska rzeczki Treblinki,
woźnice musieli ostrożnie kierować
wozem, aby bezpiecznie przebrnąć
przez trzęsawiska. Obecnie droga
jest utwardzona i przedziera się przez
malownicze, torfowe zakątki. Około
150 m przed zabudowaniami, wśród
226

Tamże, s. 606-616.

Drewniany krzyż z 1995 r.
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sosen, na pagórku, po lewej stronie drogi stoi wysoki, drewniany krzyż
w naturalnym kolorze, z figurką Chrystusa. W dolnej części krzyża znajduje
się błyszcząca tabliczka z napisem: „Replika krzyża z 1905 roku, wykonał
Krzysztof Godlewski syn Wiktora w dziewięćdziesiątą rocznicę ufundowania Go przez Marię Godlewską”. Na ramionach wyryty jest napis: „BOŻE
BŁOGOSŁAW NAM, TOBIE PANIE JEZU CHRYSTE ROK 1995”.
Krzyż obrośnięty jest bzami.
To ciekawe miejsce – ze względu na ukształtowanie terenu, ale
i ze względu na historię. Wśród bagien i podmokłych łąk, znajdują się
też piaszczyste wzniesienia porośnięte lasem sosnowym. Na łuku drogi,
gdzie stoi krzyż, wzgórek styka się z łąką. Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa. Najstarsze podania pochodzą z XVII wieku, czasów wojen
szwedzkich. Prawdopodobnie były tu okopy wysokości kilku metrów.
Niedaleko stał młyn wodny, w którym ukrywali się okoliczni mieszkańcy. Niespodziewający się niczego Szwedzi, ośmieleni spaleniem kościoła
w Prostyni i wymordowaniem ludności, w małej liczbie przybyli do młynarza. Wówczas zostali dotkliwie rozgromieni przez wystraszonych ludzi.
W walce ponoć wielką odwagą wykazało się siedem córek młynarza. Jednak
w krótkim czasie Szwedzi powtórzyli napad na młyn, ale już w większej
liczebności i wtedy wymordowali wszystkich. Młyna już nigdy nie odbudowano227. O podobnym zajściu mówi ks. Obłoza w „Pamiątce z Prostyni”, ale
dotyczącym Kutask228. Na pewno jednak w tej okolicy w maju 1863 roku,
podczas Powstania Styczniowego, miała miejsce bitwa między powstańcami oddziału majora Ludwika Lutyńskiego a wojskami carskimi, poległo
wówczas dwudziestu Polaków i dziesięciu żołnierzy carskich229. Osadnictwo
na Sołdanach trwa na pewno od około połowy XIX wieku, kiedy ziemie
te w prezencie ślubnym otrzymała nauczycielka z dworu w Wólce Okrąglik
– panna, która przybyła tu z Francji wraz z wojskami napoleońskimi. Wyszła
za mąż za kawalera Godlewskiego z Godlewa i tu osiedli.
Pierwszy krzyż na pagórku ufundowała Maria Godlewska w 1905 roku.
Był to solidny, dębowy krzyż z wyrytym napisem na belkach: „BOŻE
BŁOGOSŁAW NAM, TOBIE PANIE JEZU CHRYSTE”. Przed wojną
Ks. B. Turski, Pamiątka…, s. 50-51.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 457.
229
Tamże, s. 458.
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od tego krzyża rozpoczynała się procesja poświęcenia pól. Następnie szła
przez Prośniska – również przysiółek Wólki Okrąglik, tam także stał drewniany krzyż, obecnie prawie nie ma śladu po zabudowaniach, dalej procesja udawała się na Wólkę Dolną i dopiero do Wólki Okrąglik, gdzie było
zakończenie nabożeństwa.
Stary krzyż stał dzielnie przez niemal 90 lat. Nowy, również dębowy został
postawiony w 1995 roku, latem. Wykonał go prawnuk pierwszej fundatorki
Krzysztof Godlewski wraz z Zygmuntem Krukiem z Bojar. Krzyż jest przymocowany metalowymi klamrami do betonowej podstawy. Na ramionach
wyryto ten sam napis, co na starym krzyżu, umieszczono także pamiątkową
tabliczkę. Stary krzyż został zakopany obok. Wokół był płotek, jednak intensywnie rosnący bez wyparł go. Podczas prac ziemnych budowniczy natrafił
na liczne gruzy, potwierdzające obecność tu jakichś zabudowań.
Obecnie krzyż przygląda się
życiu codziennemu mieszkańców
Sołdan i licznym dzikim zwierzętom, zamieszkującym okoliczne lasy
i bagniska230.
2. Krzyż naprzeciwko
wjazdu do obozu
w Treblince

Przy betonowej drodze, naprzeciwko
wjazdu do obozu Treblinka stoi wysoki krzyż z figurą Ukrzyżowanego
Chrystusa, nad nią niewielki metalowy daszek. Na drewnianych ramionach wyryty jest napis: „Panie Boże
Błogosław Nam”, nad figurką następny „INRI”. Na samym dole data:
„25 maj 1984 rok”. Krzyż pomalowany jest na brązowo, obsadzony metalowym i betonowym stelażem w ziemi.
230

Krzyż przy leśniczówce

Relacja Krzysztofa Godlewskiego, ur. 1948 r., z dn. 22.03.2012 r.
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Pierwszy krzyż w tym miejscu stanął zaraz po zakończeniu II wojny
światowej. Został on przewieziony z majątku Milewek, który, jak wiadomo, całkowicie opustoszał. Krzyż nie stał w granicy obozu, lecz poza nią.
Na początku lat 80. powstała potrzeba zastąpienia starego krzyża nowym.
Pracami zajął się Antoni Kosakowski – leśniczy mieszkający obok w leśniczówce oraz Wiktor Godlewski z Sołdan. Poświęcenia dokonał ks. Romuald
Michalczyk 25 maja 1984 roku231.
Krzyż ma symboliczne znaczenie dla ludzi odwiedzających obóz
w Treblince. Odprowadzani tu są zmarli tylko z leśniczówki.
3. Kapliczka na dawnym cmentarzu

Na wzgórku po lewej stronie wjeżdżając do Wólki Okrąglik od strony
Prostyni, nieco oddalona od drogi stoi biała kapliczka na planie kwadratu
z ozdobnymi brązowymi lamówkami. Pokryta jest dwuspadowym dachem,
wewnątrz za ostrołukowym okienkiem znajduje się figura Chrystusa ozdobiona sztucznymi kwiatami, powyżej we wnęce pod samym daszkiem usytuowano wyblakły już obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka otoczona jest drzewami i krzewami ozdobnymi, rozległy plac wokół ogrodzono
metalowym płotem.
Według maszynopisu T. Wyszomirskiego „Z przeszłości Węgrowa”
dowiadujemy się, że wielka epidemia cholery w powiecie węgrowskim
panowała w latach 50. XIX wieku232. Na terenie parafii Prostyń największe spustoszenie wśród ludności poczyniła epidemia cholery w roku 1855,
ale epidemia wybuchała też wcześniej: w 1830 i 1850 roku233. Starsi mieszkańcy Wólki opowiadają, że wówczas postawiono kilka krzyży, jako prośbę
do Boga o zatrzymanie moru. Sytuacja była wtenczas bardzo trudna, we wsi
panowała panika, zmarłych wyciągano z domów bosakami, aby uniknąć
bezpośredniego kontaktu. Prawdopodobnie zmarło wówczas około kilkudziesięciu mieszkańców Wólki, wśród nich znalazła się rodzina Wujków.
Wszyscy zostali pochowani na skraju wsi. Pochówków w tym miejscu
dokonywano także w latach późniejszych. Jeszcze niedawno widoczne były
Relacja Krzysztofa Godlewskiego, ur. 1948 r., z dn. 22.03.2012 r.; relacja Władysława Oleszczuka,
ur. 1934 r., z dn. 10.03.2012 r.
232
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 202.
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Kapliczka z figurą Chrystusa

nagrobki. Miejsce to było niegdyś oddalone od wsi. Kapliczkę tę wystawił
najprawdopodobniej Józef Mioduszewski na początku XX wieku, aby w ten
sposób upamiętnić ten cmentarzyk. Był to dosyć majętny człowiek, a jednocześnie bardzo pobożny i uczciwy. Teren ten otoczony był kiedyś parkanem
z cegieł. Kilka lat temu strażacy z Wólki wykonali od frontu nowe ogrodzenie z metalowych elementów. Dawniej kapliczką opiekowali się mieszkający
po sąsiedzku pp. Kalatowie.
Do tej kapliczki odprowadzani są zmarli z tej części wsi. Jest to również
pierwsza stacja poświęcenia pól w Wólce. Odprawiane są tu również nabożeństwa czerwcowe i czasami majowe234.
4. Krzyż pod brzozą

Wewnątrz posesji Włodzimierza Dudka znajduje się masywny krzyż
z pasyjką, w dolnej części nieco szerszy, tam też w ozdobnie uformowanym
metalowym sercu jest obrazeczek Matki Bożej z Medjugorje, poniżej lampion i sztuczna róża na wzór papieskiej z Częstochowy. W drewnie wyryty
jest napis: „Dnia 21 Marca 1902 Roku”. Dolną część krzyża wzmocniono
234

Relacja Eugeniusza Goski, ur. 1925 r. i Janiny Goski, ur. 1927 r., z dn. 18.04.2012 r.
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drewnianą zabudówką. Krzyż otoczony jest drewnianym płotkiem
na podmurówce.
Według relacji najstarszych
mieszkańców Wólki Okrąglik,
na obecnie zamieszkałych posesjach
po prawej stronie drogi wjeżdżając od Poniatowa rósł wysoki, stary
sosnowy las, dopiero po kilkuset
metrach zaczynały się domostwa,
a po przeciwnej stronie było kilka
zabudowań. Krzyż ten powstał
z najdorodniejszej sosny, jaka tam
wówczas rosła. Nie ścięto jej, lecz
wyprawiono rosnące drzewo nadając mu kształt i dorabiając poziomą
belkę. Z tego powodu krzyż nie
stał tam, gdzie chciano, a więc przy
samej drodze, ale tam, gdzie rosło
drzewo – w pewnym oddaleniu
od niej. Budowa krzyża miała miejKrzyż z 1902 r.
sce zapewne zgodnie z datą wyrytą
w drzewie, a więc w roku 1902235. Nie wiadomo jednak, czy był to pierwszy
krzyż w tym miejscu, czy przed nim stał jeszcze inny postawiony w połowie
XIX wieku w związku z panującą cholerą.
Starsi ludzie opowiadają, że podczas II wojny światowej na ten krzyż
najechał samochodem rosyjski żołnierz (specjalnie, czy też niechcący). Krzyż
pochylił się i mieszkańcy naprawili wówczas szkodę236.
W roku 1997 krzyżem zainteresował się kierownik Muzeum Walki
i Męczeństwa w Treblince Edward Kopówka. Krzyż był wtedy w bardzo
złym stanie: posiadał tylko pionowy trzpień, częściowo spróchniały, ramienia w ogóle nie było. Kierownik wraz z pracownikami Muzeum dorobili
235
236
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Relacja Janiny Goski, ur. 1927 r., z dn. 18.04.2012 r.
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z drzewa dębowego brakujące ramię, zaś spróchniały trzpień skrócili. Cały
krzyż przesunięty został nieco do przodu, ponieważ stał wśród wysokich,
zasłaniających go brzóz. Osadzono go w betonowej podstawie. Pod krzyżem zakopano ziemię, którą Edward Kopówka przywiózł z Góry Oliwnej
z Jerozolimy. Ponownego poświęcenia dokonał ks. Stanisław Grochowski,
ówczesny proboszcz prostyński237.
Od wielu lat krzyż stanowi miejsce, do którego odprowadzani są zmarli,
stanowi stację poświęcenia pól, a także przystanek nabożeństwa fatimskiego.
5. Krzyż na podwórku

W centrum wsi, po prawej stronie
w kierunku Kosowa Lackiego,
na posesji pp. Turos, na niewielkim betonowym postumencie stoi
metalowy, ozdobny krzyż z pasyjką i niewielkim daszkiem. Ramiona krzyża otoczone są wieńcem
ze sztucznych kwiatów i kolorowymi wstążeczkami.
Pierwszy drewniany krzyż
w tym miejscu został postawiony
w czasie epidemii cholery panującej
w Wólce w połowie XIX wieku. Być
może jego następnik stanął tu około
roku 1916, podczas pierwszej wojny
światowej. W tym bowiem roku
w powiecie węgrowskim wybuchła
epidemia tyfusu plamistego, dziesiątkująca ludność238. Z postawieniem krzyża wiąże się historia, która
dotyczyła także innych miejscowości
dotkniętych morem. Aby krzyż miał

Krzyż na posesji pp. Turos

Relacja Edwarda Kopówki, ur. 1963 r., z dn. 7.05.2012 r.
A. Kołodziejczyk, Pierwsza wojna światowa, w: A. Kołodziejczyk, T. Swat (red.), Węgrów dzieje miasta
i okolic w latach 1441-1944, Węgrów 1991, s. 214.
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odpowiednio spełniać swoją funkcję musiał być odpowiednio przygotowany: zadaniem mężczyzn było w ciągu jednej doby (nocy) ściąć w lesie
odpowiednie drzewo, obrobić i ustawić zbity krzyż na wybranym miejscu. Kobiety w tym samym czasie miały utkać pas lnianego płótna (może
obrusa), które jako ofiarę wkładano do dołu wykopanego w ziemi w celu
ustawienia krzyża. W ten sposób niejako zakopując chorobę239. Dokładnie
tak zrobiono w Wólce Okrąglik. Kiedyś na tej posesji mieszkał Tomasz
Wujek, potem jego syn Wacław, następnie teren zakupiony został przez
Henryka Jakubika, obecnie jest własnością pp. Turos. Dawniej droga przez
Wólkę była utwardzona „kocimi łbami” i była wąska, płoty posesji dochodziły do bruku. W latach 60. poszerzano pas drogowy i drewniany krzyż,
w całkiem dobrym stanie, znalazł się w tym pasie. Mieszkający tu Eugenia
i Henryk Jakubik postanowili zbudować nowy krzyż, tuż przy swoim ogrodzeniu, na swoim podwórku. Stary krzyż został zakopany w całości, by
wciąż chronił przed zarazami. Nowy krzyż postawiono na początku lat 70.
Wykonawcy są nieznani, prawdopodobnie pochodzili z Kosowa
Lackiego. Na betonowym postumencie wyryta jest data: „1920”,
która znajdowała się na drewnianym krzyżu. Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński240. Możliwe,
że jest to już trzeci krzyż w tym
miejscu. Obecnie jest tu przystanek podczas procesji nabożeństwa
fatimskiego.
6. Figura Matki Bożej
pod „parasolką”

W przydomowym ogródku pp.
Kiryluk, po lewej stronie jadąc
od Poniatowa, na postumencie zbudowanym z białej cegły znajduje
239
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się figura Matki Bożej Niepokalanej. Obok figury, na podwyższeniu stoją
sztuczne kwiaty, nad całością rozpostarta jest niebieska parasolka.
Kapliczka została zbudowana w roku 2002. Ufundował ją Tadeusz
Kiryluk z prośbą o opiekę Matki Najświętszej nad rodziną i oddanie się Jej.
Słowo „Matka” jest dla każdego człowieka najważniejsze ze wszystkich słów.
Oznacza ono bowiem zarówno matkę, która nas urodziła, matkę – ziemię,
która nas karmi, a nade wszystko Matkę Bożą, która urodziła Zbawiciela.
Poświęcenia w 2003 roku dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz
prostyński241.
Obiekt ten jest przede wszystkim modlitewnym westchnieniem mieszkańców do Matki Bożej Niepokalanej.
7. Kapliczka Matki Bożej
Różańcowej

Na zakręcie, po prawej stronie drogi w kierunku Kosowa L. stoi biała kapliczka, zbudowana na planie
kwadratu, posiada kopertowy daszek zwieńczony metalowym krzyżykiem. Kapliczka ma ostrołukowe
okienka z trzech stron, wewnątrz
znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej udekorowana kwiatami.
Stoi przy samej drodze, tuż za ogrodzeniem, za furtką.
Kapliczka powstała staraniem
Józefa Mioduszewskiego, na jego posesji na początku XX wieku. Postawiona została na wzgórku, przy samej drodze. Ma około 4,5 m wysokości. Józef Mioduszewski był znaczącym gospodarzem, pszczelarzem
i wyróżniał się wielką pobożnością.
241
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Miał marzenie, aby w Wólce Okrąglik powstał kościół lub chociaż kaplica.
Budując kapliczkę chciał zapoczątkować budowę większego obiektu. Możliwe
też, że kapliczka powstała powstał jako wotum za szczęśliwy powrót z carskiej niewoli242. Po jego śmierci kapliczką zajmowała się córka – Stanisława.
W ich domu po zakończeniu II wojny światowej zaczęły odprawiać się Msze
Święte, potem ów dom przerobiono na kaplicę znacznym nakładem finansowym. W tej kwestii była to przede wszystkim praca Stanisławy Mioduszewskiej, ale włączyli się również mieszkańcy. Po śmierci Stanisławy kapliczką
opiekowała się Zofia Mioduszewska. Obecnie pieczę nad nią sprawuje Jadwiga Kobus. Obiekt znajduje się na posesji Roberta Bartczuka. W sierpniu 2012
roku został wycięty okazały wiąz, który podważał fundamenty kapliczki.
Dawniej była to główna kapliczka Wólki Okrąglik, przy niej odprawiano nabożeństwa majowe, na które przychodzili niemal wszyscy mieszkańcy Wólki. Tu również odprowadzani są zmarli, jest też stacja poświęcenia pól i nabożeństwa fatimskiego. Różaniec odprawiany był w starej
kaplicy. Obecnie wszystkie nabożeństwa przejęła nowa kaplica243.
8. Krzyż naprzeciwko kaplicy

Na łące naprzeciwko kaplicy wznosi się wysoki, masywny krzyż z figurą
Ukrzyżowanego Chrystusa, nad nią głowa aniołka, a powyżej nierozpoznany obrazek. W dolnej części umieszczono dużą tablicę z wizerunkiem
Chrystusa Miłosiernego. Krzyż osadzony jest na metalowym stelażu, otoczony drewnianym płotkiem.
Dawniej teren ten należał do Marii i Mariana Choromańskich, następnie
dzierżawiony był przez Józefa i Wandę Krystynę Bartczuk, obecnie jest własnością Marka i Honoraty Bartczuk. Historia tego krzyża niknie w minionych latach. Ma z pewnością około 100 lat, może nawet więcej, dla najstarszych mieszkańców i we wspomnieniach ich rodziców już był. Możliwym
jest, że postawiono go podczas panującej tu epidemii cholery, jako prośbę
o odsunięcie moru. Wykonany został bardzo solidnie. Pierwszy poważny
remont nastąpił dopiero w 2001 roku z inicjatywy Wandy Krystyny i Józefa
Bartczuk. Była to wymiana poziomej belki, bardzo nadwyrężonej przez
Ks. J. Krasowski, zbiory prywatne, „Krzyże, kapliczki i figury przydrożne...”, s. 40.
Relacja Wandy Krystyny Bartczuk, ur. 1948 r., z dn. 25.04.2012 r.; relacja Eugeniusza Goski,
ur. 1925 r., z dn. 18.04.2012 r.
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Krzyż z początku XX w.

czas i postawienie nowego płotka. Pracę tę wykonał Andrzej Rudo, stolarz
z Prostyni. On też fachowym okiem ocenił kondycję starego drewna i zabezpieczył dół pionowej belki przed próchnieniem w ziemi poprzez wykonanie metalowego stelaża i osadzenie go w podłożu. Następnie krzyż został
pomalowany przepalonym olejem zabezpieczającym drewno. Dawniej
nad głową aniołka w górnej części belki znajdowała się gliniana tabliczka
z Dziesięcioma Przykazaniami, ale z czasem uległa zniszczeniu, widoczny
jest jej tylko mały fragment, jako nierozpoznany obrazek. Tablica z wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego zawieszona została w roku 2011.
Przy tym krzyżu nie odbywają się żadne nabożeństwa. Stanowi modlitwę
do Boga o błogosławieństwo i opiekę nad mieszkańcami Wólki Okrąglik244.
9. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Na łące, w pewnym oddaleniu od głównej drogi, na południowym krańcu
wsi stoi murowana neogotycka kapliczka. Naroża części dolnej ujęte są
lizenami, w przyziemiu od frontu znajdują się dwie prostokątne wnęki.
244

Relacja Wandy Krystyny Bartczuk, ur. 1948 r., z dn. 18.04.2012 r.
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Kapliczka przed remontem – 2007 r.

Wzniesiona w połowie XIX wieku na planie kwadratu, dwukondygnacyjna.
Kondygnacja górna oddzielona od dolnej wydatnym gzymsem, w górnej
arkadowe przeźrocze245. Pomalowana jest na biało-kremowo z brązowymi
lamówkami, daszek na kapliczce i na czterech wieżyczkach wykonano
z czerwonej cegły. Wewnątrz, za oknami na cztery strony znajduje się drewniana figura św. Jana Nepomucena. Kapliczka jest nieco przekrzywiona.
Otoczona została metalowym płotkiem wykonanym z prętów. Niedaleko
sączy się niewielki strumyczek – Wólczanka.
Daty powstania tej jednej z najstarszych kapliczek w parafii Prostyń
należy szukać w połowie XIX wieku. Mieszkańcy opowiadają, że powstała
na gruncie i w czasach dziedzica o nazwisku Kossowski lub następującym
po nim Jakubowskim. Nie znany jest cel wybudowania kapliczki w dość
znacznym oddaleniu od głównej drogi. Według relacji obiekt ten nie miał
większego znaczenia dla wsi: nigdy nie odbywały się tu żadne nabożeństwa,
ani stacje poświęcenia pól. Raz zatrzymała się procesja fatimska.
Powiat Sokołów Podlaski, www.nepomuki.pl/nepomuk/podlasie.htm [1.10.2013]; B. Kozaczyńska,
K. Miłkowska, C. Ostas, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie sokołowskim, Węgrów 2004, s. 38.
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Z informacji powojennego
właściciela tej posesji Waleriana
Kobusa, można się dowiedzieć,
że podczas II wojny światowej
Niemcy zabrali do obozu figurę
św. Jana Nepomucena i na swoje
miejsce już nie wróciła. Przez wiele
lat kapliczka stała pusta, a poczciwi
ludzie włożyli do środka jakiś święty
obrazek. Dopiero na prośbę proboszcza prostyńskiego ks. Romualda
Michalczyka została wykonana
nowa drewniana figura. Wyrzeźbił
ją Lucjan Boruta z Drohiczyna246.
Zdarzenie to mogło mieć miejsce
na przełomie lat 70. i 80. Rzeźbiarz Kapliczka nad Wólczanką
ten jest szeroko znany nie tylko
w diecezji drohiczyńskiej, lecz także poza jej granicami. Jego prace, w plenerze, w kościołach, muzeach i domach prywatnych można podziwiać
w wielu polskich miastach, miasteczkach i wsiach. Można je także znaleźć
w Watykanie, Niemczech i innych krajach europejskich, a nawet w Afryce.
Przez szereg lat kapliczka nie miała ogrodzenia, a pasące się tu krowy
i konie ocierały się o jej stare ściany powodując zniszczenia. W 2002 roku
Stanisław Kalata i Józef Bartczuk wykonali metalowy płotek zapobiegający
dalszym uszkodzeniom obiektu247.
W roku 2012 z inicjatywy proboszcza parafii Prostyń ks. Krzysztofa
Maksimiuka kapliczka przeszła gruntowny remont. Przeprowadził go
Krzysztof Skarżyński z Kosowa Lackiego. Został wówczas naprawiony dach,
na którym wyrastały młode drzewka i zrobiono nową elewację. Koszt całej
inwestycji został pokryty z funduszu parafii248. Obecnie ziemia, na której
znajduje się kapliczka jest własnością Zenona Oleszczuka.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 225.
Relacja Wandy Krystyny Bartczuk, ur. 1948 r., z dn. 18.04.2012 r.
248
Relacja ks. Krzysztofa Maksimiuka, ur. 1937 r., z dn. 9.10.2012 r.; relacja ks. Ryszarda Zalewskiego,
ur. 1954 r., z dn. 23.09.2012 r.
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Kapliczka z Janem Nepomucenem oddalona jest od głównej drogi
w Wólce Okrąglik, ale też od całej wioski. W związku z tym w okolicznych
miejscowościach istnieje powiedzenie: „Odsunąć się, jak św. Jan od Wólki”.
W sąsiedniej parafii, w Sadownem również znajduje się drewniana kapliczka
z tym świętym. Niegdyś stała ona przy kościele parafialnym, lecz podczas
gwałtownej powodzi w 1888 roku została zabrana przez wodę i przeniesiona
około 3, 5 km dalej do miejscowości Grabiny. Stoi tam do dnia dzisiejszego.
Od tamtej pory w sadowieńskiej parafii zwykło się mówić: „Odsunąć się, jak
św. Jan od Sadownego”249.

Złotki

Z

Ksiądz proboszcz Krzysztof
Maksimiuk z dziećmi ze Złotek
– 2001 r. APP

łotki to miejscowość pięknie
usytuowana na wysokiej skarpie dawnego koryta Bugu. Pierwsze
wzmianki o wiosce pochodzą z XV
wieku. Wieś należała wtedy do rodziny Kossowskich. Nazwa miejscowości pochodzi zapewne od nazwiska założyciela osady Złotkowskiego.
Ważnym wydarzeniem dla wsi było
objawienie się gospodarzowi o nazwisku Wiechowski św. Anny, która
poprosiła o zawiezienie do Prostyni.
Legenda o utorowaniu drogi między tymi wsiami jest wszystkim
bardzo dobrze znana, mimo że nie
istnieje w żadnych dokumentach.
Przynależność całej wioski do parafii prostyńskiej rozstrzygnęła się
dopiero w roku 1835, wcześniej część

249
D. Kobylińska-Konik, Przegląd zabytków sztuki w Sadownem i okolicy, Sadowne 2000, s. 41. Praca
znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej w Sadownem.
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wsi należała do parafii w Kosowie Lackim, część do Prostyni. XIX wiek
to dla miejscowości czas rozwoju: w ciągu niespełna stulecia ludność wioski
powiększyła się ponad dwukrotnie. Mogło to mieć związek z karczowaniem
lasu i zasiedlaniem przez przybyszów tworząc kolonie. Pojawiły się wówczas następujące nazwy topograficzne: Cegielnia, Chmielnik, Dziegciarki,
Kąty, Kursak, Łazy i Zapiaszcze. Przez około 10 lat na początku XX wieku
w Złotkach funkcjonowała szkoła. Doniosłym wydarzeniem dla wsi była
wizyta biskupa siedleckiego Czesława Sokołowskiego w roku 1925, który
jadąc z Ugoszczy do Prostyni zatrzymał się tu i poświęcił kapliczkę w centrum wioski. Podczas działań II wojny światowej zostało zniszczonych wiele
budynków mieszkalnych i gospodarczych250. W powojennej historii miejscowości tragiczne wydarzenia miały miejsce latem 1964 roku kiedy to wielki
pożar strawił niemalże całą wioskę. Obecnie Złotki znajdują się w gminie
Sadowne powiatu węgrowskiego, wcześniej należały też do województwa siedleckiego. We wsi są dwie kapliczki i sześć krzyży przydrożnych.
1. Krzyż przy wjeździe do Złotek

Po prawej stronie drogi wjeżdżając
do Złotek od strony Prostyni, jeszcze
na wypłaszczeniu dawnego koryta
Bugu, znajduje się ciekawy, metalowy krzyż. Jego postument zbudowany jest z polnych kamieni, na szczycie wmurowany jest metalowy krzyż
z niewielkimi gałkami, w złączeniu
ramion znajduje się ażurowe koło –
z niego odchodzą promienie, w środku jest pasyjka. Na dolnym odcinku
krzyża umieszczone zostały symbole
św. Piotra i św. Pawła: miecz i klucz.
Krzyż otoczony jest niskim parkanem również z kamieni polnych.
Wokół rosną krzewy ozdobne.
250

Krzyż przy drodze do Prostyni – 2001 r.

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 529-536.
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Nowy krzyż – 2013 r.

Wcześniej, już ponad 100 lat temu, w tym miejscu stał drewniany,
wysoki krzyż z pasyjką, ale po pewnym czasie uległ zniszczeniu. Nie wiadomo kto i dlaczego go postawił. Na pewno był miejscem, do którego
wyprowadzano zmarłych, był też zapewne stacją poświęcenia pól. W 1982
roku stary krzyż spalono, a z inicjatywy i fundacji Marianny Michałowskiej
i Natalii Mystkowskiej został postawiony obiekt metalowy. Zbudowany był
na betonowym postumencie, a u zbiegu ramion miał pasyjkę z drewnianego krzyża. Ogrodzony był prostym, metalowym płotkiem. Poświęcenia
dokonał ks. Romuald Michalczyk, proboszcz prostyński. Ten obiekt bardzo szybko uległ korozji. Został więc zakopany w całości, a na jego miejscu
postawiono obecny krzyż.
Powstał on w roku 2005 staraniem Lidii i Marka Rogozińskich oraz
Natalii i Ireneusza Mystkowskich. Metalowy krzyż wykonał mistrz kowalstwa Edward Danaj z Wyszkowa. Przy wznoszeniu postumentu i ogrodzenia pomagali pp. Wycechowie i Józef Dłuski. Symbole św. Piotra i św. Pawła
umieszczone zostały na krzyżu na pamiątkę ślubu pp. Rogozińskich, która
przypada na dzień 29 czerwca 1991, w uroczystość Świętych Apostołów. Święci
ci są patronami miasta Biecza w województwie małopolskim, skąd pochodzi
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Marek Rogoziński. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk
w październiku 2005 roku. Krzyż wita przybywających do Złotek od strony
Prostyni. Stanowi też trzecią stację poświęcenia pól i miejsce, do którego
odprowadza się zmarłych ze wsi251. Ciekawy jest fakt, że współczesny
obiekt ma w złączeniu ramion pasyjkę z pierwszego, drewnianego krzyża.
Dawniej plac ten należał do rodziny Kamińskich, obecnie jest własnością
Agnieszki Sudak252.
2. Kapliczka w centrum wsi

W centrum wsi, przy drodze, po lewej stronie patrząc od Prostyni, na rozległym placu wznosi się piękna murowana kapliczka. Ma półkoliste okna
na trzy strony, dwuspadowy dach pokryty czerwoną dachówką, zwieńczony
krzyżem. Wewnątrz znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej, a u Jej
stóp wiązanka sztucznych kwiatów.
W sporym ogródeczku wokół, kwitnie wiele kwiatów. Kapliczka otoczona jest aluminiowym, niewysokim płotkiem, za którym rosną tuje.
Według protokołu wizytacji kanonicznej z roku 1925: kapliczka została zbudowana przez mieszkańców
wsi Złotki na pamiątkę przyjazdu
do parafii Prostyń biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Czesława
Sokołowskiego. Wydarzenie to miało miejsce 27 sierpnia 1925 roku.
Biskup został wówczas przywitany przez mieszkańców: Polaków
i Żydów chlebem i solą. Wtedy też
poświęcił kapliczkę253.
Jest to główny obiekt sakralny wsi: przy nim odprawiane są Kapliczka z 1925 r.
Relacja Lidii Rogozińskiej, ur. 1967 r., z dn. 23.10.2011 r.
Relacja Natalii Mystkowskiej, ur. 1931 r., z dn. 11.09.2012 r.
253
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 225.
251

252

171

Złotki

nabożeństwa majowe i czerwcowe. Stąd rozpoczęła się procesja śladami św.
Anny do Prostyni 19 marca 2010 roku254. Tu również jest czwarta stacja poświęcenia pól, a po niej odbywa się Msza Święta w świetlicy obok.
Według opowiadań najstarszych mieszkańców Złotek, a oni z kolei
wiedzą od swoich przodków że kapliczkę ufundował dziedzic Złotkowski
oddając cześć św. Annie za Jej objawienie (zapewne chodzi o objawienie się
mieszkańcowi Złotek i wytyczenie drogi do Prostyni)255.
Przez lata istnienia przechodziła kilka renowacji, do najważniejszych
zalicza się: wymiana okien z drewnianych na plastikowe, tynkowanie i malowanie oraz wymiana płotka z drewnianego na metalowy. Obiektem opiekują się panie: Halina Pamrów i Elżbieta Wojtkowska. Kapliczka jest usytuowana na placu wiejskim256.
3. Krzyż przy drodze
na Kolonię Złotki

Metalowy krzyż z 1967 r.

Po prawej stronie drogi wiodącej na Kolonię Złotki, w posesji
pp. Maliszewskich znajduje się piękny, metalowy krzyż. Posiada wysoki, murowany postument w kolorze białym, zwieńczony ozdobnym
krzyżem z pasyjką. Obiekt ogrodzony jest metalowym płotkiem.
Krzyż zbudowany został w 1967
roku z inicjatywy Adolfa i Michaliny Styś z Kolonii Złotki (Cegielni), na miejscu drewnianego krzyża,
który kilka lat wcześniej spróchniał
i został usunięty. Nowy stanął, jak
poprzednik, na posesji Józefa Maliszewskiego. Budowniczymi obecnego krzyża byli pp. Stysiowie i wła-

E. Jakubik, Dotknąć św. Anny, „Niedziela Podlaska” 15 (799), [11.04.2010], s. VI-VII.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 530-531.
256
Relacja Haliny Pamrów, ur. 1947 r., z dn. 7.09.2012 r.
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ściciel posesji. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Józef Ruciński w tym samym roku. Po powstaniu krzyża do państwa Maliszewskich zawitał milicjant z Sadownego i zażądał kary pieniężnej w wysokości 1200 zł za udostępnienie placu pod krzyż. Ta kwota została uiszczona. Również Adolf Styś
zapłacił jakąś karę pieniężną za wystawienie krzyża. Około 2000 roku Józef
Dłuski wykonał nowe ogrodzenie. Krzyż obecnie stanowi drugą stację poświęcenia pól (w zależności od ustaleń mieszkańców na dany rok) i miejsce
indywidualnych modlitw złotkowian. W latach 70. piesze wycieczki do tego
krzyża robił sobie ks. Józef Ruciński257.
4. Szklana kapliczka na podwórku

Przy drodze żwirowej w stronę Grądów, na posesji pp. Pamrów znajduje
się szklana kapliczka. Ma postument o regularnym kształcie, murowany
z dużych łupanych kamieni, w dolnej części rozchodzi się na boki tworząc
lekko wzniesioną rabatę. Wejście do kapliczki możliwe jest po pokonaniu
trzech kamiennych schodków. Na wysokości około 1,20 m ustawiona jest
oszklona kapliczka z figurą Matki
Bożej Niepokalanej, daszek zwieńczony jest niewielkim krzyżem.
Wewnątrz znajdują się kwiaty.
Kapliczka została wybudowana
w roku 1997 z inicjatywy właścicielki posesji Haliny Pamrów z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla rodziny. Kamienną podstawę kapliczki wymurował Edward Brzozowski
z Zarąb Kościelnych. Szklaną konstrukcję wykonali: Dariusz Pamrów
i Zbigniew Maliszewski z pomocą
Józefa Dłuskiego. Kapliczka poświęcona została przez ks. Krzysztofa
Maksimiuka, proboszcza prostyńskiego w 1998 roku. Od wiosny Kapliczka na posesji pp. Pamrów
257

Relacja Genowefy Oleszczuk, ur. 1945 r., z dn. 10.03.2012 r.
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do późnej jesieni na rabacie pod kapliczką kwitną kwiaty. Czasem stanowi drugą stację poświęcenia pól258.
5. Krzyż na podwórku
pp. Rojek

Przy bocznej, asfaltowej drodze prowadzącej na „Szmulki” w posesji pp.
Rojek wznosi się metalowy krzyż.
Stoi na betonowym postumencie, pomalowany jest na kolor brązowy, u zbiegu ramion znajduje się
pasyjka. Wejście do niego wyłożone
jest płytkami terakoty, wokół rosną
dość duże tuje.
Kilka metrów obok, na pustym
placu Józefy Kamińskiej stał niegdyś drewniany, sosnowy krzyż.
Krzyż z 2006 r.
Około roku 1984 przewrócił się.
Zaopiekowała się nim Marianna Rojek i po niezbędnej renowacji krzyż został
ponownie postawiony, ale już na działce pp. Rojek. Tu stał jeszcze około
20 lat, a kiedy już całkiem wypróchniał w środku, został spalony i zakopany.
Krzyż obecny powstał w roku 2006 dzięki ofiarności Marka i Mariusza
Rojek. Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk w maju 2006 roku
podczas poświęcenia pól. Od lat krzyż stanowi drugą stację poświęcenia pól259.
6. Krzyż przy drodze na Grądy

Przy żwirowej drodze wiodącej na Grądy, po lewej stronie stoi metalowy
krzyż na murowanym postumencie pomalowanym na biało, z wybetonowaną podstawą. Otoczony metalowym płotkiem o wymiarach około
1m x 1m. Krzyż jest ażurowy, spawany z wąskich ozdobnych elementów.
U zbiegu ramion znajduje się pasyjka. Wokół, za ogrodzeniem rosną byliny
Relacja Haliny Pamrów, ur. 1947 r., z dn. 7.09.2012 r.
Relacja Marka Rojka, ur. 1960 r., z dn. 6.09.2012 r.; relacja Haliny Pamrów, ur. 1947 r., z dn.
7.09.2012 r.
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Metalowy krzyż przy żwirowej drodze

kwiatowe. Ozdobiony jest kolorowymi wstążeczkami i sztucznymi kwiatami
u metalowej podstawy. Krzyż stoi na polu pp. Grochowskich z Prostyni.
Pobudowany został w roku 1973 z inicjatywy Wiktorii Mazurek, Jerzego
Grochowskiego i Eugeniusza Mazurka na swojej posesji. Poświęcenia dokonał ks. Józef Ruciński w 1974 roku. Wcześniej, w niewielkiej odległości od tego miejsca, ale również przy drodze (kiedyś główne trakty przebiegały nieco inaczej) stał drewniany krzyż postawiony podczas epidemii
tyfusu w 1942 roku. Krzyż na swoim polu z drzewa sosnowego zbudował
Antoni Zyśk. Prawdopodobnie jego rodzina była wówczas bardzo dotkliwie doświadczona. Krzyż był ładnie obrobiony, z kantami. Kiedy spróchniał został zakopany w całości, a na jego miejsce postawiono nowy. Obecny
obiekt jest drugą stacją na poświęceniu pól (nie każdego roku). Krzyżem
opiekuje się mieszkanka Złotek Krystyna Uziębło260.
Relacja Haliny Pamrów, ur. 1947 r., z dn. 7.09.2012 r.; relacja Jerzego Grochowskiego, ur. 1946 r.
i Zofii Grochowskiej, ur. 1951 r., z dn. 6.09.2012 r.
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7. Krzyż lastrykowy

Krzyż zbudowany z lastryki znajduje się przy żwirowej drodze w kierunku tzw. Kursaku (część Złotek
za lasem). Na czarnej tabliczce widnieje napis: „Matko Boża Błogosław
Nam 13. V. 1998”. Na zwężającym się cokole znajduje się mała,
oszklona kapliczka z figurką Matki
Bożej, powyżej jest lastrykowy
krzyż z pasyjką. Całość otoczona
metalowym płotkiem tworzącym
wewnątrz mały ogródeczek.
Obok tej kapliczki rośnie
pomnikowa sosna o masywnych
konarach (być może ma ona ponad
dwieście lat). Dawniej wisiał na niej
Krzyż obok sosny
zwykły obrazek, zamieniony potem
na kapliczkę nadrzewną. To miejsce „zawsze” stanowiło pierwszą stację
poświęcenia pól, czasem odbywały się tu nabożeństwa majowe. Z inicjatywą wybudowania kapliczki wyszedł Stanisław Kowalczyk, mieszkający
po sąsiedzku. Powstała więc dzięki ofiarności mieszkańców tej części wsi
na placu Heleny Wiechowskiej blisko sosny. Nadrzewną kapliczkę spalono,
a resztki zakopano obok nowego obiektu. Budowy podjął się Stanisław Flak.
Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Maksimiuk w 1998 roku261.
W czasie II wojny światowej podczas walk z Niemcami zginęli
tu radzieccy żołnierze. Pochowano ich obok tej sosny. Po wojnie zostali ekshumowani262. Prawdopodobnie było to w sierpniu 1944 roku.
8. Krzyż na tzw. Kursaku

Przy żwirowej drodze ze Złotek na „Zachoinę” w Orzełku, w lesie stoi
krzyż: podstawa szersza, cokół węższy, na nim usadowiony jest metalowy
261
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Relacja Heleny Wiechowskiej, ur. 1935 r., z dn. 14.03.2012 r.
Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 227.
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krzyż wykonany z okrągłych
rurek. U zbiegu ramion pasyjka.
Krzyż udekorowany metalowymi
zdobieniami, wieńcem ze sztucznych kwiatów i kolorowym bukietem na postumencie. Cokół krzyża
pokryty jest płytkami terakoty, tworzącymi w centralnej części motyw
krzyża. Wokół metalowy płotek.
Pomysłodawcą wybudowania
krzyża w tym miejscu była Genowefa Szerszeń. Obiekt powstał dzięki ofiarności mieszkańców tego zakątka około roku 1993. Przy budowie pomagał Ireneusz Deoniziak.
Poświęcenia dokonał ks. Marian Krzyż z końca XX w.
Gorgol proboszcz prostyński.
Od wielu lat odprowadzani są tu zmarli263. Był krótki czas, kiedy odmawiano tu majówki. Prawdopodobnie obecnie istniejący krzyż zastąpił małą nadrzewną kapliczkę, a właściwie obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, który
wisiał w tym miejscu na dużej sośnie. Mogła go zawiesić Janina Kucharek
mieszkająca po sąsiedzku. Po pewnym czasie drzewo zostało ścięte, a kapliczka zdjęta. Nie wiadomo, co się z nią stało. Zapewne wówczas postawiono solidny krzyż264.

Inne krzyże na terenie parafii

N

a terenie parafii Prostyń są także inne krzyże, które znajdują się
na placu wokół kościoła parafialnego w Prostyni, cmentarza oraz kaplic
w Rytelach Święckich i Wólki Okrąglik. Są też krzyże, które wskazują miejsca tragicznych wydarzeń.

263
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Relacja Reginy Śladewskiej, ur. 1943 r., z dn. 19.06.2012 r.
Relacja Krystyny Kucharek, ur. 1927 r., z dn. 3.06.2013 r.
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Na placu wokół kościoła
w Prostyni, obok bocznego wejścia
od strony plebanii znajduje się drewniany Krzyż Papieski, poświęcony
przez Jana Pawła II dnia 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie podczas nabożeństwa ekumenicznego.
Widnieje na nim pamiątkowa tabliczka przypominająca o tym wydarzeniu. Krzyż ten jednocześnie
jest krzyżem misyjnym – pamiątką Misji Świętych prowadzonych
przez ks. Wojciecha Węgrzyniaka
Krzyż Papieski koło kościoła
z Krakowa w dniach 22 – 28 maja
2010 roku przed uroczystościami 500. objawień świętej Anny. O tym wydarzeniu również informuje tabliczka. Krzyż ma ozdobne gałki, u zbiegu
ramion znajduje się duża figura Chrystusa.
Przed głównym wejściem do kościoła usytuowane są dwa jednakowe
metalowe krzyże. Postawione zostały dzięki staraniom ks. Mariana Gorgola
ówczesnego proboszcza prostyńskiego, w 1992 roku. Powstały one równolegle z budową nowej nastawy ołtarzowej. Wykonane zostały przez Warsztaty
Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini
Górnej. Krzyże ustawione zostały na miejscu dawnych drewnianych krzyży,
które uległy zniszczeniu. Zostały one zakopane obok265.
Na cmentarzu parafialnym stoją dwa drewniane krzyże ustawione
na terenie powiększonego cmentarza. Pierwszy z nich został zbudowany
i postawiony w 1979 roku z inicjatywy ks. Romualda Michalczyka ówczesnego proboszcza. Poświęcony został wraz z placem przez biskupa siedleckiego Jana Mazura. Drugi z krzyży powstał na nowej części cmentarza
utworzonego od wschodniej strony staraniem proboszcza ks. Krzysztofa
Maksimiuka. Nowy teren na pochówek wraz z krzyżem poświęcił 13 września 2002 roku biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz266.
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Relacja Witolda Mianowicza, ur. 1952 r., z dn. 14.07.2013 r.
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Krzyż przy kaplicy w Wólce
Okrąglik jest pamiątką podjęcia decyzji o budowie kaplicy w 2000 roku.
Poświęcony został wtenczas przez
ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka.
Krzyż przy kaplicy w Rytelach
Święckich został ufundowany przez
mieszkańców jako pamiątka Misji Świętych prowadzonych przez
ks. inf. Eugeniusza Borowskiego
i ks. prof. dr. Tadeusza Syczewskiego
w maju 1995 roku267.
W niewielkim lesie w Prostyni
znajdują się trzy symboliczne Groby
Nieznanego Żołnierza. Są to małe
drewniane lub metalowe krzyże
przeniesione z cmentarza. Wszystkie
przypominają o poległych żołnierzach Armii Radzieckiej z sierpnia Grób w lesie za Poniatowem
1944 roku. Po wojnie ekshumowano ciała tych żołnierzy i przeniesiono
je na cmentarz wojskowy w Siedlcach. Krzyże pozostały tylko miejscem
pamięci dla mieszkańców Prostyni.
W lesie za zabudowaniami Poniatowa, po przeciwnej stronie żwirowni
znajduje się grób więźnia obozu w Treblince. Po likwidacji obozu w lipcu
1944 roku część więźniów rozstrzelano, a pozostałych zwolniono. W grupie szczęśliwie ocalałych znalazł się też człowiek o nazwisku Wieczorek.
Szedł do wsi, aby tu otrzymać pomoc. Nie doszedł jednak. Wycieńczony
usiadł i zmarł. W tym miejscu został pochowany. Prawdopodobnie współtowarzysze usypali kopczyk i ustawili drewniany krzyż, być może zapisali na nim także jego nazwisko. Nie wiadomo natomiast skąd pochodził.
Po wojnie nikt go nie szukał. Drewniany krzyż po latach został zmieniony
na nowy, a później zrobiona została betonowa płyta i betonowy krzyż268.
267
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Tamże, s. 224.
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Napis na płycie informuje: „Ś.P.
WIECZOREK TU POWRÓD
Z OBOZU TREBLINKA 1944”.
W lesie niedaleko Orzełka,
w pobliżu torów kolejowych znajduje się mogiła nazywana Grobem
Nieznanego Żołnierza. Oznaczona
jest niewielkim krzyżem i tabliczką
z napisem. Prawdopodobnie pochowany jest tam człowiek nieznanej
tożsamości i narodowości. Grób
powstał w 1959 roku, po odnalezieniu przez miejscową młodzież w tym
miejscu ludzkich kości. Z inicjatywy nauczyciela szkoły w Orzełku
Antoniego Jakubika utworzono
Krzyż przy słupie energetycznym
mogiłę. Od tamtej pory opiekują się
w Złotkach
nią uczniowie tej placówki269.
W Złotkach przy polnej drodze prowadzącej do zabudowań Kolonii
Złotki, przy słupie energetycznym znajduje się niewielki metalowy krzyżyk, wykonany z cienkich rurek. Ustawiony został tu po tragicznej śmierci
Eugeniusza Kucharka, pracownika zakładu energetycznego, który podczas
pracy na słupie wysokiego napięcia został porażony prądem w październiku
1990 roku. Krzyż wystawili mieszkańcy Złotek270.
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Relacja Lucyny Suskiej, ur. 1945 r., z dnia 29.10.2013 r.
Relacja Piotra Kucharka, ur. 1976 r., z dn. 14.07.2013 r.
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P

rostyń sprzed kilku wieków i obecnie to dwie różne rzeczywistości.
Zmieniło się tu niemal wszystko: zabudowania gospodarzy i innych
mieszkańców zajmowały zaledwie teren od ośrodka zdrowia z przerwami
do dawnego folwarku Rowickich; kościół stał w połowie tej wioski, cmentarz znajdował się za zabudowaniami, główna droga przez wieś przebiegała
nieco inaczej, a nawet topografia terenu była inna. Tak samo było z innymi
miejscowościami parafii. Drogi i dróżki biegły inaczej, domostwa stawiane
były w miejscach, po których dziś nie ma śladu. W wielu przypadkach
zmieniały się także nazwy. To, co widzimy dzisiaj, zupełnie nie odpowiada
temu, co nasi przodkowie widzieli w swoich czasach.
Parafia Prostyń może poszczycić się pięćsetletnią historią, wieloma chwilami wzniosłymi, ale też bolesnymi. Najstarszy, udokumentowany obiekt
sakralny stanął tu już w roku 1344, był to kościół drewniany prawdopodobnie pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, usytuowany w połowie wsi
Prostyń. Zapewne w parafii istniały już wtedy drewniane krzyże przydrożne.
O jednym z nich mówi opis objawienia z 1510 roku. Krzyż, obok którego
ukazała się święta Anna Małgorzacie Błażejowej, stał tu, gdzie współcześnie
jest ośrodek zdrowia. Święta w tym miejscu poleciła wybudować kapliczkę
ku swojej czci. W opisie objawienia mowa jest także o ławeczce pod krzyżem, na której święta Anna zostawiła wieńce. Dziedzic Prostyński zawiesił je potem na krzyżu i padł na kolana wielbiąc Boga w Trójcy Jedynego
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i Jego wierną służebnicę świętą
Annę. Małgorzata Błażejowa mieszkała obok krzyża i – wg przekazów
ustnych – często była widywana,
jak się tam modli271. Tu kończyła
się wieś, przy krzyżu. Po objawieniu
się świętej Anny, w miejscu wskazanym przez Nią wystawiono nowy
kościół – za wsią od strony zachodniej ku czci Trójcy Przenajświętszej,
a około 100 metrów w stronę wsi,
w miejscu objawienia – kościół
poświęcony świętej Annie. Z czasem w miejscu pierwszego kościoła
stanęła kapliczka, która była niemym świadkiem historii Prostyni,
aż do roku 1925, kiedy została przebudowana od fundamentów.
Kapliczka w miejscu pierwszego
Kolejna informacja o przydrożkościoła w Prostyni – 1997 r.
nych krzyżach w parafii znajduje
się pod datą 1653. Dnia 12 sierpnia wybuchła wielka zaraza, która trwała
aż do lutego następnego roku. Choroba ta zabijała ludzi nagle, po kilku
godzinach, czasami po kilku dniach. Przerażeni ludzie kryli się w lasach lub
zamykali się w swoich chatach, aby nie stykać się z sąsiadami. Nie na wiele
się to jednak zdało: wiele domów zostawało całkiem pustych, ponieważ
wszyscy umarli. Cmentarze zapełniły się zmarłymi, ale pochówków dokonywano także w lasach, na polach i pod krzyżami, aby choroby nie roznosić.
Doszło nawet do tego, że nie było chętnych do oddania ostatniej posługi.
Wówczas wszyscy garnęli się do Boga, wołając o miłosierdzie272. Nie wiadomo, jaka to była choroba. Ale na podstawie tego zapisu można przypuszczać, że w każdej miejscowości lub w jej pobliżu istniały już krzyże przydrożne. Być może obecnie istniejące obiekty stoją na miejscach dawniejszych,
271
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a te na jeszcze starszych. A może stały zupełnie gdzie indziej i z biegiem lat
zmieniły swoją pozycję.
Najstarsza istniejąca prostyńska kapliczka to obiekt ku czci świętej Anny
znajdujący się naprzeciwko dzwonnicy kościelnej. Ufundowali ją mieszkańcy
Złotek w roku 1835 prawdopodobnie jako wotum wdzięczności za przyłączenie ich całej wioski do parafii Prostyń. Według tradycji, to tu zsiadła z wozu
święta Anna po utorowaniu drogi ze Złotek do Prostyni. Kapliczka ta stanęła
wówczas na wprost osmalonych murów kościoła Trójcy Przenajświętszej,
spalonego od uderzenia pioruna 5 lipca 1812 roku. Rolę kościoła parafialnego pełnił wtenczas niewielki drewniany kościółek św. Anny. Rok powstania kapliczki to także data wizytacji kanonicznej, po której w dekrecie jest
zachęta do odbudowy kościoła i zbierania ofiar na ten cel. Kościół odbudowano dopiero w latach 1858-1860. Wtedy ustawiono prowizoryczny
ołtarz, aby przybywający tu pielgrzymi na uroczystości Trójcy Świętej, mieli
możliwość wzięcia udziału w odpustowych nabożeństwach. Konsekracji
nowej świątyni dokonano w odpust świętej Anny 26 lipca 1860 roku273.
Dzwonnica kościelna została zbudowana ok. 1880 r. Święta Anna z przydroż273

Ks. P. Rytel-Andrianik, Sanktuarium…, s. 162-163.
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nej kapliczki 2 sierpnia 1920
roku była świadkiem zaprzysiężenia w Prostyni Ochotniczego
Dywizjonu Jazdy 1 Armii, który
przeszedł do historii jako Dywizjon
Huzarów Śmierci. Stawiło się
tu wówczas ponad pięciuset ochotników idących walczyć o wolność
w wojnie polsko-bolszewickiej274.
Kapliczka stała także niewzruszenie 19 sierpnia 1944 roku. Wtedy
Niemcy wysadzili dynamitem prostyński kościół. Przez kolejne 10 lat
trwały tu prace: najpierw usuwanie
gruzów, oczyszczanie fundamentów,
a potem budowa kolejnego kościoła.
13 czerwca 1954 roku ks. bp Ignacy
Świrski, ordynariusz siedlecki, wprowadził do nowej świątyni Cudowną
Krzyż przy drodze do Nowych Lipek
– 2005 r.
Statuę Trójcy Przenajświętszej oddając kościół do kultu publicznego. W roku 1979 elewacja kościoła otrzymała
obecny wygląd. Przez te lata krajobraz Prostyni ulegał zmianie, a kapliczka
świętej Anny pozostała ta sama.
Wiele mogłaby też powiedzieć budowla z Wólki Okrąglik poświęcona św. Janowi Nepomucenowi. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, przypuszcza się, że mogła się pojawić w połowie XIX wieku. Zapewne
pamięta rodzinę Kossowskich i Rozemberdów, którzy byli właścicielami
tutejszego folwarku znajdującego się niedaleko kapliczki, ich zabudowania
dworskie, włościan odrabiających pańszczyznę i gromady wiejskich dzieci.
Na pewno stała podczas rozbiórki dworu i jego budynków, stała też w czasie
wielkiego pożaru wioski w 1911 roku i podczas układania bruku w latach
20. XX wieku. Kapliczka z Nepomukiem przyglądała się także podczas
II wojny światowej pociągom, które jechały zatłoczone do obozu w Treblince,
274
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a wracały puste. Stojąc przez dziesięciolecia w Wólce Okrąglik była
świadkiem wielu wydarzeń, o których wie tylko ona.
Za czasów probostwa w Prostyni ks. Leona Przesmyckiego w latach 1879 – 1890 powstały dwie
przydrożne kapliczki275. Tak podają
„Akta osobiste ks. Leona Przesmyckiego”, brak jednak jakichkolwiek
szczegółów. To bardzo odległa data.
Żaden z obiektów znajdujących się
na terenie parafii Prostyń nie odpowiada temu czasowi. Mogło się natomiast zdarzyć, że owe dwie kapliczki przypisywane ks. Przesmyckiemu
zbudowane były z drewna i szybko
uległy zniszczeniu, a na ich miejscu
Krzyż na placu szkolnym
postawiono nowe, a może zostały w Kiełczewie – 2008 r.
przebudowane i dziś już nikt nie pamięta, że wcześniej było inaczej. Istnieje również hipoteza, że owe dwie kapliczki, to po prostu krzyże przydrożne, które nazwano „kapliczkami”. Księdzu Przesmyckiemu parafia Prostyń zawdzięcza przede wszystkim zbudowanie murowanej dzwonnicy w kształcie bramy na frontonie kościoła, utworzenie nowego cmentarza parafialnego i rozbiórkę kościoła świętej Anny.
Ciekawie przedstawia się też historia dwóch metalowych krzyży: jednego w Kiełczewie, drugiego w Poniatowie. Na obu widnieje data: „1906”.
Jest to rok po tym jak car wydał edykt o tolerancji religijnej276. Mogło się
zdarzyć, że powstały one właśnie jako wotum dziękczynne za to wydarzenie. Podobny krzyż z takąż datą znajduje się także w pobliskim Kołodziążu.
Krótką, ale bardzo interesującą informację podaje ks. Turski w swojej
książce odnośnie ks. Antoniego Mioduszewskiego, proboszcza prostyńskie275
276
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Poświęcenie figury św. Józefa
– 2004 r. APP

Krzyż na dawnym cmentarzu
– 2010 r. APP
186

go w latach 1924 – 1929. Opisuje
go jako świetnego kaznodzieję, który buduje kapliczki przydrożne277.
Faktycznie, w tym czasie mogło powstać trzy kapliczki w Prostyni, jedna w Złotkach i jedna w Treblince.
Większość prostyńskich obiektów małej architektury sakralnej to budowle powstałe po II wojnie światowej. Najmłodszy krzyż
wzniesiono w roku 2012 na dawnym cmentarzu wokół kościoła świętej Anny, jest on kontynuatorem jego
poprzednika. W parafii Prostyń istnieje obecnie 92 przydrożnych obiektów małej architektury sakralnej,
11 pozostaje tylko w pamięci mieszkańców. Jest też siedem krzyży znajdujących się na poświęconej ziemi
wokół kościoła, kaplic i cmentarza
oraz sześć krzyżyków upamiętniających tragiczne wydarzenia.
Dawniej ludzie spotykali się
ze sobą podczas prac polowych,
przeganiając bydło, bawiąc się na zabawach wiejskich, modląc się podczas nabożeństw majowych, czasem
czerwcowych, przejeżdżając furmanką przez wieś, kobiety podczas
pieczenia chleba, darcia pierza, kiszenia kapusty, przędzenia, a także
schodząc się na wieczorne pogaduszki do sąsiadów zimową porą. Wie277
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czory były wówczas długie i ciemne, a w wesołym towarzystwie przy
świecy czy lampie naftowej można
było ciekawie spędzić czas. Starzy
opowiadali o tym, co usłyszeli kiedyś od swoich przodków: o strachach, widziadłach, o dziejach rodzin i o wydarzeniach z życia wioski. Dorośli siedzieli i gawędzili
przy stole, a dzieci przysłuchiwały
się rozmowom zza pieca, albo spod
stołu. Latem starsi mieszkańcy siedzieli na ławeczkach ustawionych
przy drodze obok swojego podwórka i nawiązywali rozmowy z przejezdnymi i sąsiadami. Wiedza ludowa przekazywana była z pokolenia
na pokolenie. Wsie były ludne i stanowiły jedność, wszyscy się tu znali Kapliczka w Grądach – 2009 r.
i pomagali sobie wzajemnie. Jednak
te czasy odeszły bezpowrotnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Nie ma już
wielopokoleniowych spotkań w niskich, przydymionych chatach i rozmów
o przeszłości. Ławeczki przy płotach jeśli istnieją, to są puste lub mało odwiedzane. Zmieniły się czasy, zmienił się krajobraz. Pozostały pomniki przeszłości – obiekty małej architektury sakralnej, niewzruszeni świadkowie historii. Opisując je, często ocalamy od zapomnienia nie tylko sam obiekt, ale
też całą historię związaną z ziemią, na której stoją i ludźmi, którzy tędy szli.
Polskie kapliczki i krzyże przydrożne mają wysoką wartość, która pięknie harmonizuje się z otaczającą przyrodą. Są znaczącym składnikiem kulturowego krajobrazu Polski. Kapliczki i krzyże przydrożne, a także groby
osób zasłużonych dla społeczeństwa, mówią, jak należy pracować i spożytkować swoje życie w powiązaniu z wielkimi wysiłkami narodu o lepsze
jutro. To, co w historii naszego narodu jest dobre i szlachetne, należy przekazywać następnym pokoleniom. Niech się chlubią, że mają pełne prawo
do prawdziwej narodowej dumy, jaką odziedziczyli po swoich przodkach.
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Aneks 1. Zestawienie kapliczek i krzyży w parafii Prostyń
Nazwa
miejscowości

Kapliczki
Kapliczki
Groty Krzyże Figury
naziemne nadrzewne

NieistIlość
niejące obiektów

Bojary

–

–

–

2

–

1

2

Boreczek

1

–

1

2

–

1

4

Grądy

2

–

–

5

–

–

7

Kiełczew

2

–

–

8

–

3

10

Kolonia Złotki

–

–

–

6

–

1

6

Majdan
Kiełczewski

–

–

–

3

–

–

3

Orzełek

2

1

–

6

–

–

9

Poniatowo

2

–

–

2

–

–

4

Prostyń

5

1

1

6

1

3

14

Rytele Święckie
z Boreczkiem

1

–

–

7

–

1

8

Treblinka

2

–

–

3

–

1

5

Wólka Dolna

1

–

–

2

–

–

3

Wólka Okrąglik

3

–

–

5

1

–

9

Złotki

2

–

–

6

–

–

8

Łącznie

25

2

2

63

2

11

92

Aneks 2. Zestawienie ze względu na czas powstania
Czas powstania

Ilość łącznie

Kapliczki

Krzyże

Figury

XIX wiek

3

2

1

–

1901 – 1950

25

11

14

–

1951 – 2000

48

7

41

–

XXI wiek

16

7

7

2

Aneks 3. Sposób wykonania krzyży
Sposób wykonania

Ilość

Wykonane z metalu

35

Wykonane z drewna

19

Wykonane z lastryki

7

Wykonane z betonu

2

Aneks 4. Patronowie kapliczek
Patron kapliczki

Ilość

Matka Najświętsza

18

Jezus Chrystus

7

Święta Anna

1

Święty Jan Nepomucen

1

Aneks 5. Patronowie figur
Patron figury

Ilość

Święty Józef

1

Matka Najświętsza

1
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Bronisze (Orzełek), 79,
Bruszewska Grażyna, 33
Bruszewska Stanisława, 31
Bruszewski Andrzej, 31, 33, 35
Brzozowski Edward, 173
Buczyńska Janina, 68
Buczyński Wacław, 69
Budziszewscy, 60

C
Cegłowski Aleksander, ks., 45, 47, 74, 83, 140, 142
Chojnowski Krzysztof, 87
Choromańska Maria, 164
Choromański Marian, 164
Czerwiński Tomasz, 10-11, 13, 15, 54-55, 162, 185
Czyżewska Anna, 139
D
Danaj Edward, 170
Dawidowscy, 48
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Dawidowski Jan, 96
Dawidowski Stanisław, 95
Delugowie, 58
Deniszewska Marta, 113, 119
Deoniziak Ireneusz, 177
Dębkowska Agnieszka, 123
Dębkowska Elżbieta, 39
Dębkowska Janina, 121
Dębkowska Wanda, 77
Dębkowski Ryszard, 79
Dębowiak Edward, 121
Dębowiak Jerzy, 106, 119, 124
Dębowiak Marzena, 121
Dębowiak Mirosław, 121
Dębowiak Piotr Paweł, 48, 121
Dębowiakowie, 120
Diehl Edmund, 72, 73
Diehl Gustaw, 36, 70-73
Diehl Kazimiera z d. Abramowicz, 36
Dłuski Józef, 43, 84, 103, 119, 121, 131, 170, 173
Domżała Lucjan, 152
Domżała Władysława, 152
Dudek Włodzimierz, 159
Dydycz Antoni Pacyfik, bp, 5-7, 44, 99, 104, 109, 116, 141, 179
Dylewski Mirosław, 34

F
Federczyk, 80
Filipowicz Mariola, 43
Flak Janina, 100
Flak Michał, 131
Flak Piotr, 94, 131
Flak Stanisław, 46, 59-60, 93-94, 100, 131, 176
Flakowie, 99
Florian, św., 18
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Floryszczyk Wacław, 130, 132
Franciszek, św., 93, 155

G
Gacioch Anna, 139
Gacioch Franciszka, 139
Gacioch Józef, 138
Gacioch Stanisława, 138, 139
Gago Adam, 39
Gajewski Marek, 184
Galicka Izabela, 20, 102
Gałach Barbara, 145
Gałach Kazimierz, 145
Gałach Sylwester, ks., 137, 144-145
Gałązka Aleksander, 77
Gałązka Antoni, 78
Gałązka Jan, 78
Gałązka Polikarp, 148
Gałązka Tadeusz, 147
Gałązka Zdzisław, 78
Gałązkowie, 77
Garadziński Jan (Warzeliński?), 56
Gąsior Edward, 53
Gąsior Franciszek, 53
Gąsior Jan, 49, 57
Gąsior Kazimiera, 53
Gąsior Stefan, 53
Geist Estera (Maria Borowska), 72
Gierej Mieczysław, 80-81
Gierejowie, 80
Glemp Józef, kard., prymas Polski, 44
Gloger Zygmunt, 11
Głuszko Mikołaj, 48
Godlewscy, 152, 155-156
Godlewska Maria, 156
Godlewski Krzysztof s. Wiktora, 156-158
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Godlewski Krzysztof, 71
Godlewski Wiktor, 158
Gorgol Marian, ks., 40, 46, 59, 85, 92, 103, 134, 177-178
Goska Eugeniusz, 159-160, 164
Goska Janina, 160
Grądzcy, 37
Grądzki Andrzej, 119
Grecy, 16
Grochowscy, 175
Grochowska Irena, 86
Grochowska Zofia, 175
Grochowski Jerzy, 175
Grochowski Stanisław, ks., 52, 161
Grodzka Danuta, 22
Gromadzki Kazimierz, 68
Gromadzki Ryszard, 68
Gromadzki Stanisław, 68
Grzeszek Paweł, ks., 147
Grzymała Marek, 48

H
Hieronimek Wojciech, 125
Holszański Paweł, bp, 97
I
Ignatowski Eugeniusz, 39, 124, 126
Imbrzykowscy, 46-48
Imbrzykowska Mirosława, 47
Imbrzykowska Zofia, 47-48
Imbrzykowski Czesław, 48
Imbrzykowski Mirosław, 47
Imbrzykowski Wacław, 47
J
Jabłonka, 153
Jabłońscy, 41
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Jabłońska Aleksandra, 41, 91
Jabłoński, 73-74
Jabłoński Stanisław, 41, 91
Jackowscy, 59
Jackowski Aleksander, 11, 13
Jagiełło Andrzej, 145
Jagiełło Antoni, 76-77
Jagiełło Lucyna, 154
Jagiełło Sabina, 77
Jagiełło Władysław, 145
Jakubik Antoni, 180
Jakubik Bronisława, 37, 74
Jakubik Danuta, 39, 43
Jakubik Eugenia, 162
Jakubik Ewa, 3, 4, 7-8, 34-35, 104, 116, 119, 172
Jakubik Henryk, 162
Jakubik Janina, 152
Jakubik Joanna, 124
Jakubik Józef, 115
Jakubik Marian, 113, 188
Jakubik Regina, 123
Jakubik Stanisław, 148
Jakubik Stanisława, 105, 127
Jakubik Włodzimierz, 123
Jakubik Wojciech, 4, 8, 71
Jakubik Zygmunt, 123
Jakubikowie, 122, 152
Jakubowski, 166
Jan Chrzciciel, 33
Jan Paweł II, papież, bł., 8, 31, 91, 107, 119, 178
Jarząbek Aleksander, 28
Jasińska Czesława, 58
Jaworski Leon, 80
Jezus Chrystus, passim
Józef, św., 18, 108-109, 110, 188
Judasz, 24
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K
Kacprzyk Franciszek, 142
Kadaj Franciszek, 144
Kalata Bogdan, 37
Kalata Bogusław, 52, 115-116
Kalata Bożena, 62
Kalata Stanisław, 167
Kalatowie, 159
Kamińscy, 171
Kamińska Józefa, 174
Kamiński Roman, 94
Kamiński Wacław, 114
Kamiński Wiktor, ks., 113
Katarzyna, św., 9
Kazierodek Anna, 94
Kądziela Teresa, 124
Kędzierska Zofia, 48, 51, 56
Kiełb Mieczysław, 143
Kiełek Aleksander, 93
Kiełek Andrzej, 153
Kiełek Benedykt, 93
Kiełek Marianna, 153
Kiełek Rozalia, 93
Kiełek Ryszard, 79, 92, 93
Kiełek Stanisław, 153-154
Kiełek Wanda, 93
Kiełek, 143
Kiełkowie, 92
Kiryluk Tadeusz, 163
Kirylukowie, 162
Kłusek Alicja, 56
Kłusek Bogdan, 54
Kłusek Stefan, 47
Kłusek Tadeusz, 115
Kłuskowie, 53
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Kobus Czesław, 80
Kobus Irena, 106
Kobus Jadwiga, 164
Kobus Józef, 81
Kobus Tadeusz, 64, 67, 73, 74
Kobus Walerian, 167
Kobusowie, 80
Kobylińska-Konik Danuta, 168
Kolosek Alina, 38, 41
Kolosek Franciszek, 40
Koluch Czesław, 89, 90
Koluch Elżbieta, 90
Kołodziej Józef, 137
Kołodziejczyk Arkadiusz, 56, 100, 113, 122, 161
Konikowie, 86
Kopówka Edward, 72, 160-161
Korcz Jan, 97
Koroś Andrzej, 52
Kosakowski Antoni, 157
Kosiński, 91, 118
Kosson Jan, 52
Kossowscy, 154, 168, 184
Kossowski, 166
Kostek Paweł, 44
Kostek Wojciech, 44
Kostrzewa Wiktor, 81
Kościukiewicz, 111
Kotowska Teresa, 114
Kowalczyk Stanisław, 176
Kowalczyk Wiesław, 89
Kowalczyk Zdzisław, 37
Kowalewscy, 29
Kowalewska Mirosława, 101
Kowalski, 144
Kozaczyńska Beata, 22, 166
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Koziarski Józef, 75
Kozłowski Jacek, 140
Krasnodębski Zygmunt, 59
Krasowski Jan, ks., 124, 164
Krawczykowski, 68
Królik Eugenia, 144
Królik Leszek, 144
Kruk Leszek, 29
Kruk Stanisław, 27, 29
Kruk Zygmunt, 157
Kubaszewski Marek, 110, 115
Kucharek Czesław, 50
Kucharek Eugeniusz, 180
Kucharek Janina, 177
Kucharek Jarosław, 52
Kucharek Kazimierz, 56
Kucharek Krystyna, 177
Kucharek Piotr, 180
Kucharek Tomasz, 52, 116
Kucharek Wacław, 68
Kucharkowie, 36
Kukiel Marek, ks., 85
Kulasińska Bronisława, 74
Kulasiński Romuald, 70, 74-75
Kwiatkowska Czesława, 111

L
Laskowiecki Franciszek, 27
Laskowiecki Jan, 139-140
Laskowiecki Stanisław, 140
Laskowiecki Zdzisław, 27
Loretanki Siostry, 4
Lubicz, 128
Lutyński Ludwik, 156
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Ł
Łach Stefan, 26, 29
Łazarecki Zygmunt, 179
Łodzia-Kurnatowska Elżbieta, 44-45
Łydźba Łukasz, 70
M
Maksimiuk Krzysztof, ks., 33, 35, 39, 43, 58, 80, 86, 89, 93, 103-104,
107-110, 115, 119, 121, 141, 152, 163, 167-168, 171, 173-174, 176, 179
Maleńska Halina, 86
Maliszewscy, 61, 172-173
Maliszewska Elżbieta, 77
Maliszewska Helena, 65-66, 75
Maliszewska Janina, 37
Maliszewska Marianna, 40
Maliszewska Petronela, 63-64, 65
Maliszewski Czesław, 38, 40
Maliszewski Eugeniusz, 77
Maliszewski Jan, 40, 77
Maliszewski Józef, 63, 172
Maliszewski Lucjan, 40
Maliszewski Mirosław, 38
Maliszewski Stanisław, 37
Maliszewski Zbigniew, 173
Małgorzata żona Błażeja (Błażejowa), 104, 112, 115, 181-182
Manowski Walenty, 28
Mariańscy, 143, 146
Mariańska Irena, 144
Martyniak Bolesław, 65
Martyniak Bolesław, s. Bolesława, 65
Martyniak Rozalia, 65
Maryja, Matka Boża, passim
Mazur Jan, bp, 178
Mazurek Albina, 77
Mazurek Bożena, 145
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Mazurek Eugeniusz, 175
Mazurek Henryk, 111
Mazurek Wiktoria, 175
Mazurkowie, 144
Mianowicz Witold, 56, 178
Michalczyk Romuald, ks., 38, 45-46, 87, 100-101, 138, 143, 158, 167, 170,
178
Michalski Mikołaj, 118
Michałowscy, 70
Michałowska Marianna, 170
Michałowski Tadeusz, 69
Mikołajczyk Piotr, 33, 52
Milewscy, 71
Milewska Maria Magdalena, 70
Milewski Kazimierz Andrzej, 70, 71
Miłkowska Katarzyna, 166
Mioduszewscy, 69
Mioduszewska Euzebia, 68
Mioduszewska Stanisława, 164
Mioduszewska Zofia, 164
Mioduszewski Antoni, ks., 77, 105, 111, 118, 124, 136, 185
Mioduszewski Józef, 159, 163
Misior Dariusz, ks., 33, 37, 100
Młyńska Marianna, 27
Młyński Krzysztof, 135
Młyński Mieczysław, 29
Mróz Zenon, 60
Mućk Henryk, 27, 29, 148
Mystkowska Natalia, 170-171
Mystkowska Zofia, 36
Mystkowski Ireneusz,
Mystkowski Ireneusz, 36, 74, 75, 170
Mystkowski Stanisław, 36
Mystkowski Wacław, 93
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N
Napoleon Bonaparte, 113
Nasiłowscy, 152
Nasiłowska Marianna z d. Wyszomirska, 150
Nasiłowska Zofia, 151
Nasiłowski Józef, 150
Nepomucen Jan, ks., św., 5, 18-19, 165-168, 184, 188
Niegowska Honorata, 101, 111
Niegowski Zdzisław, 114
Niemcy, 98, 147, 167
Nienałtowska Stefania, 61
Niwiński Edward, 50, 57
Niwiński Stanisław, 50
Nozderko Irena, 133
Nozderko Jan, 131-132
Nozderko Kamil, 133
Nozderkowie, 134
O
Obłoza Stefan, ks., 118, 156
Ogonowska Daniela, 80, 84
Ogonowski Jan, 79
Oleszczuk Genowefa, 173
Oleszczuk Władysław, 71, 158
Oleszczuk Zenon, 167
Ołtarzewscy, 65
Ołtarzewska Cecylia, 64-66
Ołtarzewska Emilia, 63
Ołtarzewski Dariusz, 64
Ołtarzewski Jakub, 63
Ołtarzewski Lucjan, 64
Ołtarzewski Zenon, 41, 43
Oniśk Bogdan, 86
Oniśkowie, 85
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Ostas Cezary, 22, 166
Ostrowski Stanisław, 38
Owsianka Henryk, 94

P
Pamrów Dariusz, 173
Pamrów Halina, 172-175
Pamrów, 173
Parys Jadwiga, 120
Parys Jan, 83
Parys Józef, 82
Parys Kazimierz, 118
Paweł, św., 169-170
Pełkowie, 42
Pietrak Andrzej, 52
Pilichowska Lidia, 62
Piotr, św., 169-170
Pisarek Zbigniew, 96
Płatkowscy, 154
Pniewski Bohdan, 98
Podgórscy, 86
Podgórska Irena, 86
Podleśny Czesław, 59
Polacy, 56, 72, 98, 154-156, 171
Popiełuszko Jerzy, ks., bł., 128
Powierża Stanisław, 93
Prostyńscy, 97, 112, 118
Przesmycki Leon, ks., 185
Przeździecki Henryk, bp, 73
Przyborowska Aniela, 77
Przyborowski Hieronim, 68
Przybyłowski Stanisław, 93, 96
Puchalska Barbara, 61
Pytel Franciszek, 110
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R
Renik Irena, 119
Renikowie, 121
Roch, św., 18
Rogozińska Lidia, 170-171
Rogoziński Marek, 170-171
Roguski Paweł, 4
Rojek Marek, 174
Rojek Marianna, 174
Rojek Mariusz, 174
Rojek, 174
Rosjanie, 56, 120, 147
Rostek Andrzej, 84
Rostek Antoni, 88
Rostek Edward, 81-82, 84
Rostek Genowefa, 90
Rostek Janina z d. Ignatowska, 88-89
Rostek Józef, 81
Rostek Kazimierz, 84-86, 89
Rostek Zenon, 95
Rostkowie, 81-82
Rostkowski Stanisław, 42
Rowiccy, 123-124, 181
Rowicka Antonina, 123
Rowicki Józef, 123
Rozalia, św., 18
Rozemberd, 154, 184
Ruciński Józef, ks., 26, 29, 31, 53, 61-62, 64-65, 68-70, 78, 81, 86, 92, 96,
107, 114, 132, 135, 139, 148, 151, 162, 173, 175
Rudo Andrzej, 105, 107-110, 131, 165
Rutkowscy, 121-122
Rutkowska Zofia, 122
Rutkowski Jan, 121
Rydzewska Jadwiga, 77-78
Rytel Alina, 140
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Rytel Henryk, 28
Rytel Teresa, 133-134
Rytel Wacław, 133-134
Rytel Władysław, 125
Rytel-Andrianik Franciszka, 139
Rytel-Andrianik Józef s. Jana, 137
Rytel-Andrianik Józef s. Józefa, 137
Rytel-Andrianik Krzysztof, 138
Rytel-Andrianik Marian s. Czesława, 139
Rytel-Andrianik Marian s. Józefa, 35, 131, 135, 137-138
Rytel-Andrianik Marzena, 139
Rytel-Andrianik Paweł, ks., 25, 30-32, 35, 44, 60, 69, 72, 76, 79, 82, 90,
103, 111, 113, 115, 118, 120, 125, 129, 131, 138, 141, 150, 153-154, 156,
158, 167, 169, 171-172, 176, 179, 183, 185
Rytel-Andrianik Waleria, 138
Rytel-Andrianik Wanda, 137
Rytel-Floryszczyk Mieczysław, 137
Rytel-Floryszczyk Władysław, 132
Rytel-Floryszczyk Władysława, 132
Rytel-Kuc Marianna, 134
Rytel-Kuc Regina, 134
Rytel-Kuc Zbigniew, 30, 31
Rytel-Siłka Stanisław, 130
Rytel-Siłka, 131
Rytel-Skorek Halina, 4, 127, 130, 132, 147-149
Rytel-Skorek Jan, 146-147
Rytel-Skorek Józef, 130
Rytel-Skorkowie, 145
Rytel-Tyburcy Marian, ks., 132
Rytel-Tyburcy Polikarp, 132
Rzymianie, 16

S
Salach Jan, 110
Salach Janina, 110
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Salach Zofia, 110
Samsel Aleksander, 37
Samsel Andrzej, 38
Samsel Anna, 128
Samsel, 37
Seweryn Tadeusz, 14, 20, 22-23
Sikora Ryszard, 96
Sikora Wioletta, 124
Siudak Anna, 80
Skarżyński Krzysztof, 167
Skoneczna Halina, 58
Skoneczni, 58
Skoneczny Krzysztof, 58
Skutnikowie, 96
Sobolewski Arkadiusz, 45
Sobotka Franciszek, 36
Sobotka Tekla, 36
Socha Aleksander, 144
Socha Michalina, 148
Socha, 147
Sokołowski Czesław, bp, 169, 171
Spaltabaka Jan, 124
Spaltabaka Janina, 125
Spaltabaka Stanisław, 142
Spaltabaka Wacław, 121, 127
Spaltabakowie, 126-127
Stańczewscy, 100, 101
Stańczewski Tadeusz, 125-126
Starzyński Stefan, 37
Staszic Stanisław, 178
Stepnowski Zbigniew, 144
Struzik Adam, 141
Stwosz Wit, 97
Stysiowie, 69, 172
Styś Adolf, 172, 173
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Styś Michalina, 172
Subda Stanisław, 44, 48-49
Suchodolscy, 154
Suchodolski Barnaba, 112
Sudak Agnieszka, 171
Sudak Jan, 153-154
Sudak Marianna, 153
Sudak Stanisław, 154
Sudakowie, 153-154
Suska Lucyna, 180
Swat Tadeusz, 56, 100, 113, 122, 161
Syczewski Tadeusz, ks., 179
Sygietyńska Hanna, 102
Szczechura Marek, 58
Szcześniak Stanisław, 137
Szczuka Nela, 24
Szeliga, 128
Szerszeń Genowefa, 177
Szerszeń Mieczysław, 89
Szoch, 65
Szwedzi, 156
Szymanik Aleksander, 77
Szymanik Tadeusz, 77
Szymańczyk Alfred, 92, 94-95
Szymańczyk Edward, 96
Szymańczyk Elżbieta, 124
Szymańczyk Marianna, 94
Szymańczykowie, 94
Szymański Jan, 26, 29

Ś
Śladewska Regina, 177
Śladewski Ireneusz, 39, 126
Świderski Włodzimierz, 97
Świejkowie, 141
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Święcisław, 128
Święcki, 128
Świrski Ignacy, bp, 25-26, 98, 184
Świstek z Poniatowa, 92
Świstek z Tosiów, 151

T
Tatarzy, 98
Tawczyk Dariusz, 61
Trębicki Dariusz, 137
Trojan Anna, 106
Turos Marianna, 42
Turos, 161-162
Turski Bronisław, ks., 106, 117, 137, 144, 156, 158, 182, 185
Twal Fouad, abp, 108
U
Urbanowicz Halina, 31, 32
Urbanowicz Jan, 31
Urbanowiczowie, 31, 32
Uszyński Zbigniew, 147
Uziębło Krystyna, 175
W
Walczuk Antonina, 45
Walczuk Franciszek, 45
Walczuk Józef, 45
Walczuk Stanisław, 44, 45
Walczukowie, 45
Warda Henryk, 139
Wawrzyniec, św., 18
Wawrzyński Jan, 122
Welenc Edyta, 81
Wetoszka Jan, 121
Węgrzyniak Wojciech, 178
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Wiechowska Helena, 176
Wiechowska Kazimiera, 62
Wiechowski Kazimierz, 62
Wiechowski, 168
Wieczorek, 179, 180
Wierzbicka Zofia, 127-128
Wierzbicki Józef, 130, 137, 143
Wierzbicki Ryszard, 143
Wileńska Jadwiga, 110
Wnorowski Kazimierz Józef, 79
Wojciechowski Marcin, 119
Wojtkowscy (Prostyń), 100
Wojtkowscy (Kolonia Złotki), 60
Wojtkowska Elżbieta, 70, 172
Wojtkowska Krystyna, 101
Wojtkowska Marianna, 60
Wojtkowski Bogdan, 101
Wojtkowski Feliks, 60-61
Wojtyra Regina, 122, 124
Wróbel Marek, ks., 34
Wrzoskowie, 120
Wudkiwicz Andrzej, 103
Wudkiwicz Danuta, 103
Wujek Apoloniusz, 120
Wujek Henryk, 113
Wujek Krystyna, 41-42, 92
Wujek Tomasz (Prostyń), 120-121
Wujek Tomasz (Wólka Okrąglik), 162
Wujek Wacław, 162
Wujkowie, 41, 158
Wycechowie, 170
Wyrobek Bogdan, 96
Wyrobek Marianna, 61, 62
Wysocka Teresa, 73
Wysocki Henryk, 134
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Wyszogrodzki Mirosław, ks., 34
Wyszomirska Józefa, 152
Wyszomirski Julian, 151-152
Wyszomirski T., 158
Wyszyński Stanisław, 5
Wyszyński Stefan, kard., prymas Polski, 44

Z
Zalewski Ryszard, ks., 8, 35, 38, 108, 116, 167
Zamoyski Zdzisław, 44-45
Zator Alicja, 140
Zawadzki Dariusz, 119
Zawistowski Stanisław, 91
Zawistowski Wojciech, 91
Zębrowska, 140
Zębrowski Edmund, 134
Zębrowski Jan s. Piotra, 148
Zębrowski Jan s. Tomasza, 134
Zębrowski Tomasz, 134
Ziółkowscy (Kiełczew), 56-57
Ziółkowscy (Orzełek), 88-89
Ziółkowska Bożena, 57
Ziółkowska Elżbieta, 89
Ziółkowska Janina, 57
Ziółkowski Sylwester, 57
Złotkowski Adam, 127
Złotkowski Ignacy 127
Złotkowski, 168, 172
Zyśk Antoni, 175
Zyśk Józefa, 136
Zyśk Paweł, 136
Zyśk Stanisław, 96, 136-137
Zyśk Tadeusz, 96
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Ż
Żebrowski Eugeniusz, 129, 131
Żebrowski Grzegorz, 129, 131
Żochowska Oksana, 119, 144
Żołnicki Władysław, 75
Żydzi, 55, 66, 72, 98, 154, 171
Żyngiel Witold, 115
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