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Kapliczki, figury, krzyże przydrożne



T
emat ten budził moje zainteresowania  
od czasu wczesnego dzieciństwa, 
kiedy to mój ojciec Kazimierz Rokita, 

recytował wielokrotnie z pamięci balladę 
Adama Mickiewicza – poemat – pod tytułem 
„Powrót taty”. Nie nauczyłem się jego na 
pamięć ale w starszych latach wracałem 
co jakiś czas do czytania tego wiersza. W 
wierszu tym gromadka dzieci poszła za 
miasto na wzgórek, gdzie przed cudownym 
obrazem modliła się za szczęśliwy powrót 
ojca – handlarza - do domu rodzinnego. 
Tym miejscem była kapliczka przydrożna z 
cudownym obrazem. To typowy pejzaż Polski, 
w którym swoje stałe miejsce mają kapliczki, 
figury i krzyże przydrożne. Dawniej i dziś.

Na początek trochę historii. Po tym jak 
w 966 r został przyjęty chrzest przez 
Mieszka I, przez ponad 2 wieki religia 

katolicka była wyznaniem tzw. wyższych 
sfer i obowiązywała oraz była praktykowana 
w  zasadzie na terenach najbliższych 
siedzibom króla, książąt  i rycerzy oraz 
biskupów. Pozostałe tereny nadal żyły wg 
swoich wyznań, w których dominowało 
wielobóstwo a 10 przykazań mojżeszowych 
nie było im znane. Wyznawanie swojej wiary 
było różnorodne, przede wszystkim zaś 
związane było z czczeniem różnych form 
przyrodniczych, w tym drzew, kamieni i tzw. 
uroczysk. Szczególne znaczenie miały rosnące 
drzewa oraz wykonywane z nich rzeźby, przy 
których odprawiane były modły i składane 
ofiary różnym bóstwom.  Próby chrystianizacji  
tych terenów, poprzez misjonarzy i innych 
indywidualnych wysłanników były mało 
skuteczne. Stan ten nie odpowiadał 
władcom ani hierarchom kościelnym, 
którzy musieli przedstawiać papieżowi 
okresowo informacje  odnośnie postępów 
we wprowadzaniu chrześcijaństwa w Polsce. 
Dlatego wprowadzone zostało osadnictwo 
różnych zakonów chrześcijańskich, możliwie 
jak najgęściej i najbliżej ludności. Takie 
działania trwały na terenach polskich od 
końca 12 wieku, poprzez wiek 13 i 14. To 
była właściwa droga dla chrystianizacji ziem 
polskich, najbardziej skuteczna a przy tym, 
co jest niezmiernie ważne, służyła rozwojowi 
gospodarczemu terenów w pobliżu 
siedzib umiejscowionych tam zakonów.

T
eren Zapilcza (i Rozniszewa) należał 
wówczas do Mazowsza, gdzie 
chrystianizacja przebiegała opornie i 

z dużym opóźnieniem w stosunku do kraju 
Polan, Ślężan czy Wiślan. Ale był to teren w 
miarę rozwinięty gospodarczo, co dotyczyło 
również terenu Rozniszewa i okolic. Mamy 
w sali historycznej w szkole rozniszewskiej 
eksponaty krzemienne. Były przecież w latach 
50-tych 20 wieku wykopywane liczne urny 
grzebalne (nie wiem gdzie były przekazywane), 
świadczące o tym, iż były to tereny 
zamieszkałe.  W Rozniszewie i okolicy było 
wytapiane żelazo z występującej w licznych 
miejscach rudy darniowej. Mam u siebie  
na    działce duży eksponat rudy darniowej, 
wykopanej nad Kanałem Trzebieńskim. Znam 
przynajmniej 2 miejsca w okolicy Rozniszewa, 
w których znajdują się pozostałości 
(prawdopodobnie żużel) po wytopie żelaza 
z licznie występującej tu rudy darniowej.  

T
eren tzw. Zapilcza, na którym w tych 
czasach królowały bagna, wody i lasy 
a najlepiej w nim czuły się ryby, dzikie 

zwierzęta i pszczoły miodne, został ok. 1206r. 
lub nieco później, nadany zakonowi  sióstr 
Norbertanek z Płocka. Należy domyślać się, 
że w celu krzewienia wiary katolickiej. Jest 
informacja, że w 1206 r.,  teren Kozienic wraz 
z okolicznymi  wsiami nadano na własność 
norbertankom płockim, czyli zakonowi, który 
miał siedzibę w Płocku. Brak jest informacji kto 
był fundatorem.  Biorąc pod uwagę, iż tereny 
te podlegały władzy książąt mazowieckich 
należy przyjąć, iż fundatorem był Konrad 
Mazowiecki, ten co sprowadził  Krzyżaków 
do Polski. Z rocznika Wielkopolskiego 1132 

– 1309 wynika, że w 1249r. Ziemowit I (syn 
Konrada Mazowieckiego) wieś Rozniszew, 
która nosiła wówczas nazwę Ornaszewo, 
oddzielił od wsi Radicowo, która to wieś 
leżała w ziemi Czerskiej w widłach Pilicy 
i Wisły. Trzeba dodać, iż w tych czasach 
zmiany nazwy miejscowości były czymś 
normalnym. Na przykład posiadacz 
określonego obszaru i położonych na nim 
miejscowości zupełnie swobodnie zmieniał 
nazwy posiadanych miejscowości na inne. 
Zwłaszcza przy kupnie bądź otrzymaniu 
lub nadaniu danych obszarów zrywał on z 
dawnymi nazwami (nie tylko miejscowości) i 
nadawał im nowe. Być może uczyniły to samo 
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siostry norbertanki, po otrzymaniu  tych 
ziem, które nazwę pogańskiej wsi Ornaszewo 
zmieniły na chrześcijański Rozniszew lub 
temu podobną nazwę. Ale to tylko spekulacje. 
Gdzie położone było Ornaszewo dokumenty 
milczą, ale zapewne w widłach Pilicy i Wisły. 
Oddzielenie to prawdopodobnie nastąpiło 
z nadaniem ziem zapileckich, patrząc od 
Czerska (od Pilicy po Kozienice lub dalej), 
zakonowi Norbertanek z Płocka. Należy 
dodać, że zakon Norbertanek był pierwszym 
w Polsce ustanowionym zakonem żeńskim. 
Siostry tego zakonu ubierały się na biało 
z czarnym nakryciem głowy i ramion. 
Zakonowi  temu nadano tereny ziemskie żeby 
mogły się z nich utrzymywać i należy sądzić, 
że jednocześnie lub z pewnym opóźnieniem, 
utworzono tu parafię katolicką. Gdzie były 
budynki zakonne nie wiadomo, zapewne w 
centrum Rozniszewa . Kiedy to się zdarzyło 
i czyja to była inicjatywa oraz kto finansował 
przedsięwzięcie,  brak jest informacji.  Należy 
przy okazji dodać, że tereny Rozniszewa i 
całego Zapilcza już od 12 wieku lub nawet 
wcześniej pozostawały w administracji 
kościelnej Archidiecezji Poznańskiej. Poza tym 
stwierdzeniem brak jest udokumentowanych 
informacji o przyczynach i okolicznościach 
takiego podziału, zwłaszcza, że dotyczyło 
to tylko czterech parafii Zapilcza: w 
Rozniszewie, Mniszewie, Grabowie i w 
Magnuszewie. A parafie w Ryczywole, 
Głowaczowie czy w Warce należały do 
innych diecezji. Takie dziwne dziś dla nas 
praktyki nie były wówczas takie rzadkie. 
Zmiana przynależności administracyjnej 
Parafii rozniszewskiej i przydzielenie 
jej do biskupstwa sandomierskiego 
dokonana została nominalnie w 1818 
r. Choć dokumentacja decyzyjna została 
przygotowana ok. 1800 r. (po łacinie). 

Kiedy nadane im wsie zostały 
skutecznie schrystianizowane 
Norbertanki wystąpiły w 1390 r do 

króla Władysława Jagiełły o zamianę tych 
terenów na położone bliżej Płocka, co też się 
tak stało. Zatem tereny Rozniszewa i okolicy  
przyłączone zostały do tzw. królewszczyzn, 
czyli stały się własnością korony polskiej.  
W wyniku nadania tych ziem zakonowi  
dotychczas słabo zaludnione tereny zaczęły 
być coraz bardziej zaludniane i skutecznie 
chrystianizowane. Ale stare zwyczaje 
pogańskie przez długi czas pozostawały w 
codzienności i asymilowały się z praktykami 
i obrzędami religii katolickiej. Dlatego m.in. 
w różnych miejscach ustawiano krzyże lub 
umieszczano na drzewach miniaturowe 
kapliczki ze świątkami i obrazkami, jak to 
podobnie czyniono wcześniej. Za aktualny 

przykład podobieństwa może tu posłużyć 
mała kapliczka w Osiemborowie po lewej 
stronie drogi, jadąc z Anielina do Magnuszewa. 
Kapliczka ta była kiedyś na drzewie, w 
sadzie przy drodze,  ma kilkadziesiąt lat i 
jest trwałym, pięknym widokiem na tej wsi.

Dziś w naszej Parafii rozniszewskiej 
mamy inne, niż starodawne, formy 
przydrożnych figur, związane z 

wyznawaną powszechnie religią katolicką. 
Są to prawdziwe dzieła architektoniczne 
o większych rozmiarach, spotykanych w 
całej Polsce a nawet w całej chrześcijańskiej 
Europie. Wykonane zostały w różnych 
kształtach, niekiedy bardzo ciekawych, w 
zależności od inwencji zleceniodawców i 
wykonawców. W zasadzie nie są do siebie 
podobne i są bardzo zróżnicowane w swojej, 
z reguły prostej, formie. Będąc w Badenii-
Wittembergii (Niemcy) widziałem w różnych 
miejscowościach jednakowe, żelbetonowe 
figury przydrożne, uwieńczone krzyżem, 
które wyszły z jednej sztancy (formy) i pewnie 
od tego samego wykonawcy. Wszystkie szare 

– malowane cementem. W naszej Parafii 
wykonywane były z różnych materiałów, 
najczęściej z cegły, ale też z piaskowca, z betonu 
lub z połączeniem tych materiałów. Oraz z 
drewna, co dotyczy krzyży jako samodzielnej 
formy architektonicznej.  Wznoszenie figur 
nie wymagało i nie wymaga pozwoleń 
budowlanych. Przez wiele wieków figury 
wykonywane były w formie krzyża z drewna, 
lecz były to formy stosunkowo nietrwałe, 
ulegające szybkiemu zniszczeniu. Podobnie 
jak  różnego rodzaju miniaturowe kapliczki, 
obrazki i rzeźbione świątki umieszczane na 
drzewach, które też nie były trwałe. Dlatego 
ludziom zależało na tym aby były wznoszone 
z trwałych materiałów, żeby nie trzeba je 
było ciągle odbudowywać lub ustawiać nowe. 
Obecne figury mają charakter dużej trwałości.

W Polsce, w tym i w naszej Parafii, 
figury były prostym i jasnym 
oznaczeniem przynależności do 

określonej religii, w naszym wypadku 
wyznania chrześcijańskiego. Ale podstawowe 
cele stawiania figur przydrożnych były 
związane z intencjami ich fundatorów. Jeżeli 
fundatorem była cała wieś to figura miała 
chronić wszystkich mieszkańców wsi od 
działań złych mocy. Moc sprawcza świętych 
przedstawianych w tych figurach miała 
przeciwdziałać  na czyhające zło , takie jak: 
choroby ludzi i zwierząt, burze, wichury i inne 
działania przyrodnicze, ale także na pożary, 



powodzie i nieurodzaje.  Były to figury mające 
charakter ”wiejski”, czyli ich fundatorami i 
opiekunami był ogół mieszkańców danej wsi. 
Ale figury były też stawiane indywidualnie, 
jako wota dziękczynne za różnego rodzaju 
pozytywne zdarzenia dla fundatorów, takie 
jak: wyzdrowienia, szczęśliwe powroty z 
wojska, wzbogacenie się, spokojne życie i 
inne okoliczności. Najwięcej istniejących 
aktualnie figur w naszej Parafii zostało 
postawionych w okresie międzywojennym. 
Ruch w ich budowie został zainicjowany wraz 
z osiągnięciem przez Polskę niepodległości 
i swobody decyzyjnej ludzi w ich 
powstawaniu. Prawdopodobnie w większości 
przypadków stawiane były na miejscach 
poprzednich figur, głównie drewnianych 
krzyży, które uległy wcześniej zniszczeniu.

M
iejsca te i figury były  i są 
traktowane jako święte gdyż 
były one zawsze poświęcone 

przez księdza. Powodowało to, iż 
bliskość figury nakazywała pobożne 
zachowania w jej pobliżu, a mianowicie:

• zdejmowanie nakrycia głowy
• wykonywanie znaku krzyża i krótkiej 

modlitwy
• wykonywanie zbiorowych śpiewów 

ku czci Marii Panny w maju i 
październiku

• uroczyste modlitwy w procesji Bożego 
Ciała.

Dodatkowym elementem działającym 
na człowieka, było i jest to, że ich 
obecność powodowała automatyczne 
wspomnienia o osobach fundatorów i 
ewentualnie zdarzeniach związanych z 
tymi figurami.  Jest też takie powiedzenie, 
że ktoś się wystroił „jak do figury”.

W Parafii Rozniszewskiej aktualnie 
mamy 25 figur, w tym 3 krzyże, 
w każdej  wsi co najmniej jedna. 

Wyrażam  przekonanie, że w żadnej z 
pobliskich Parafii nie ma takiej ilości figur. 
Każda figura ma tu swoją historię budowy oraz 
intencję jaką kierowali się ich budowniczowie 
lub fundatorzy, nie zawsze nam znaną. Oprócz 
tego jest 5 pomników poświęconych różnym 
wydarzeniom. Ponadto znanych jest do dziś 5 
miejsc, w których były 4 krzyże i jedna figura, 
zniszczone w czasach wojennych i później nie 
odbudowane.  Figury, stawiane  na rozstajach 
dróg były znakomitymi znakami drogowymi 
dla podróżujących lub innymi znakami dla 
opisania miejsca na drodze. Mówiło się np., że 
ktoś mieszka  za figurą, drugie gospodarstwo 
po prawej stronie. I wszystko było jasne. 
Albo, że trzeba  w drogę na prawo od figury. 

P
rzyglądając się bardzo uważnie naszym 
figurom trzeba stwierdzić ich dużą 
różnorodność kształtów, co świadczy o 

tym, iż fundatorzy mieli własne pomysły na 
ich formę i wygląd. I dlatego są one również 
trwałym elementem architektonicznym naszej 
Parafii, nie tylko o charakterze religijnym.  
Przejeżdżając  obok nich warto zatrzymać się 
na chwilkę i poobserwować oraz przeczytać 
inskrypcje – napisy na nich namalowane 
lub w inny sposób utrwalone (tam gdzie są 
umieszczone). Większość figur niestety nie 
zawiera obecnie inskrypcji. Część z nich nigdy 
je nie posiadała a na części je zamalowano 
przy odnawianiu. Tam gdzie pozostały ich 
treść jest różna, ale z reguły zawarta jest w 
nich prośba o błogosławieństwo. Można dziś 
stwierdzić, że figury te ubogacają krajobraz 
nasze Parafii i są one traktowane przez 
społeczeństwo z widocznym poszanowaniem, 
czego dowodem jest ich stałe odnawianie, 
składanie kwiatów i wykorzystywanie 
w procesji Bożego Ciała. Niestety upadła 
tradycja śpiewów w maju ku czci Matki 
Boskiej. A może warto by było je wznowić 
i śpiewać choć raz w majowym miesiącu? 

T
u należy się informacja o znanych 
miejscach, tych wcześniej wymienionych 
4 krzyżach i jednej figurze, które nie 

zostały odbudowane po II wojnie światowej.

Dwie z nich stały przy drodze z Rozniszewa 
do Boguszkowa, za lasem, idąc z Rozniszewa. 
Jedna w formie krzyża z drewna stała po 
prawej stronie drogi, na polu, tuż przed 
łąką. Na drodze tej, w pobliżu istniejącego 
wówczas krzyża został zastrzelony, tuż 
przed II wojną światową, młody mieszkaniec 
Buguszkowa o nazwisku Nocuń przez 
innego mieszkańca Parafii. Druga zaś figura, 
ok. 100 m dalej, po lewej stronie drogi w 
kierunku Boguszkowa na małym wzgórku 
była murowana. Z relacji K. Tomasika 
została ona postawiona przy tzw. uroczysku, 
tj. bagnie, na którym nigdy nie zamarzała 
woda. Nie wykluczam, że z tego miejsca była 
wydobywana ruda darniowa. Jeszcze dziś, 
na tym miejscu, znajduje się małe odłamki 
betonu z podstawy tej figury. Zniszczona w 
czasie II wojny światowej nie została potem 
odbudowana. Nie miała szczęścia i sponsora, 
choć nadal bagno tam jest i woda nie zamarza.
Dwie figury, w formie drewnianego krzyża 
każda, znajdowały się przy drodze z 
Rozniszewa do Żelaznej Starej i na Kolonię 
Rozniszew. Za rosnącym dziś , słynnym w 
Rozniszewie, kasztanem, stojącym na polu 
p. Bocianów (wcześniej Szostaków a jeszcze 



wcześniej Sieków). Jeden krzyż był na polu 
p. Bocianów, czyli po prawej stronie drogi 
a drugi po przeciwnej stronie na obecnej 
posesji nr 52A, tuż przy granicy z polem p. 
Działkowskich (gdzie stoi słup elektryczny). 
W miejscu tego drugiego krzyża, pamiętam, 
że rosła kępka bzów i małe drzewo akacji 
(ta część nie była uprawiana rolniczo).
Krzyże te zostały postawione na 
miejscu śmierci dwóch mężczyzn (brak 
jakichkolwiek informacji na ich temat 
oraz terminu zdarzenia). Panowie ci byli 
prawdopodobnie związani z miejscowym 
dworem, położonym ok. 150 m od tego 
miejsca. Postanowili pojedynkować się na 
broń palną, co nie było w 19 wieku rzadkie. 

Uczynili to tak, że wzajemnie się zabili. 
Widocznie byli fachowcami w tym względzie. 
Na miejscach gdzie zmarli bądź w ich pobliżu 
na pamiątkę tego wydarzenia postawione 
zostały katolickie krzyże. Zapewne ich 
akta zgonu są do ustalenia w aktach stanu 
cywilnego Parafii Rozniszew.  Informację 
o tych krzyżach zaczerpnąłem od kilku 
osób, m.in. od Krystyny Mazur, Czesławy 
Marchewka i Mieczysława Janczewskiego..
W Anielinie Starym, przed II wojną 
światową stał drewniany krzyż, po lewej 
stronie jadąc do Warki, na przeci obecnej 
posiadłości Wachnika. Zniszczony w czasie 
wojny, nie został potem  odbudowany.  



1Niewątpliwie najstarszą w Parafii 
Rozniszew jest figura w Anielinie 
Kępa w miejscu tzw. Koło Ubysza, na 

początku lasu, po lewej stronie przy drodze 
z Rozniszewa do Warki. Jest ona postawiona 
z cegły, na podstawie betonowej, niezbyt 
kształtna, z krzyżem na najwyższym 
miejscu. Krzyż ten, odlany z żelaza, został 
tam umieszczony w 1911 r. o czym świadczy 
wytłoczony napis na podstawie tego krzyża 
z wytłoczonym wyrazem UBYSZ.  Figura ta 
wcześniej była znakiem rozpoznawczym dla 
powstańców styczniowych 1863 r udających 
się do obozu partii Kononowicza w Anielinie 
Kępa. Od tej figury do obozowiska mieli 
ok 1,5 km. Idąc drogą z różnych kierunków 
nie można było go nie zauważyć. Figurą 
opiekuje się od wielu lat rodzina Cieślaków 
z Warki. Figura na zdjęciach nr 1, 2 i 3.

2Druga figura pod względem „ważności: 
znajduje się w Rozniszewie na rondzie. 
Dawniej i dziś stoi na rozstajach dróg w 

kierunku Mniszewa, Warki i Magnuszewa. 
Została wzniesiona w 1897 r z piaskowca 
przez  osoby zarządzajce dobrami dworu 
rozniszewskiego. Taka data została wykuta 
na cokole figury. Figura ta jest pobudowana 
na tzw. szlaku drogowym z Warszawy do 
Puław i  Sandomierza. Przy tej figurze było 

co roku święcone bydło w dniu 16 sierpnia,  
w odpust św. Rocha w Mniszewie. Wcześniej 
prawdopodobnie w tym miejscu stała 
kaplica kościelna a obok stał dwór i liczne 
zabudowania dworskie. W pobliżu zaś było 
stare cmentarzysko.  Jest też taka informacja 
w książce autora Zenona Gierały pt.” 
Opowieści przydrożnych kapliczek”, którą 
poniżej przedstawiam. Z informacji zawartej 
w tej książce wynika, że pod tą figurą lub 
obok niej zostały umieszczone dokumenty 
oddziału Kononowicza, czego nie można 
wykluczyć. W 1918 r obok tej figury został 
postawiony postument z tablicą,  zawierającą 
treść (cytowaną z pamięci): „Pamięci Druhów 
Polaków poległych za wolność  ojczyzny w 
1863 r . Mieszkańcy Parafii Rozniszew 1918r.” 
Tablica ta została zniszczona w latach 50-
tych 20-tego wieku, prawdopodobnie przy 
budowie przystanku autobusowego. Nie jest 
wykluczone, że znajduje się ona pod płytą 
betonową tego ówczesnego przystanku. 
Wówczas postument ten stał pośrodku 
między dwoma dużymi lipami, przy czym 
jedna rosła obok tej figury (są jeszcze resztki 
karpy – 2018 r). Do tej figury corocznie 
dochodzi procesja Bożego Ciała z kościoła 
parafialnego w Rozniszewie i jest na niej 
ołtarz. Odnowiona została w 2018 r. Figura 
ta została przedstawiona na fotografii nr 4.

Informacje o figurach



3 W Anielinie Starym przed II wojną 
światową stał drewniany krzyż, 
po lewej stronie jadąc do Warki, 

naprzeciwko obecnej posiadłości Wachnika. 
Zniszczony w czasie II wojny światowej 
i potem nie odbudowany w tym miejscu.

4W   Rozniszewie   jest obecnie  5 figur    (łącznie 
z wymienioną w pkt. 2), najwięcej spośród 
wszystkich wsi. Figura  Pawińskich. 

Pochodzi ona z 1924 r. Jest na niej napis 
„Błogosław naszej pracy 1924”. Odnowiona 
ostatni raz w 2018 r przez mieszkańców wsi. 
Przedstawia ją fotografia nr 5 – bez napisu.

5
Drugą najstarszą figurą w Rozniszewie 
jest figura stojąca na początku drogi do 
kościoła.  Tu zaczynały się dobra parafialne. 

Przy tej figurze w dawniejszych czasach 
ksiądz Proboszcz witał kondukt żałobny z 
trumną zmarłych ludzi. Aktualnie powitanie 
to następuje na cmentarzu kościelnym (pod 
kościołem). Przy tej figurze witane były i są 
przez księdza Proboszcza rozniszewskiego  
pielgrzymki wiernych z innych parafii 
przybywających do kościoła rozniszewskiego 
w dniach odpustów, aktualnie tylko na 15 
sierpnia każdego roku. Figurą tą tradycyjnie 
opiekuje się wieś Boguszków. Stanowi ona też 
jeden z ołtarzy Bożego Ciała. Fotografia nr 6.  

6Następna figura stoi na posesji Bratosów 
na tzw. Podbielach, części Rozniszewa. 
Została wzniesiona po I wojnie 

światowej przez znaczącą w Rozniszewie 
rodzinę Bratosów. Jeden z Bratosów 
przybył do Rozniszewa i zamieszkał w 
Rozniszewie pracując jako nauczyciel w 
tutejszej szkole podstawowej. Intencja 
budowy nie jest znana.  Fotografia nr 7.

7Najnowszą w Parafii jest figura 
postawiona  na posesji Traczyków, ok 
100 m od traktu Rozniszew – Mniszew. 

Została ona postawiona w 2008r. z inskrypcją: 
„Na chwałę Matki Boskiej Rozniszewskieji 
wieczną pamiątkę zapuszczenia korzeni 
w Ziemi Rozniszewskiej przez Bronisława 
Traczyka, figurkę tę w 2008 r postawili Jego 
potomkowie z rodzinami”.         Bronisław 
Traczyk był znaną postacią w Rozniszewie 
i całej Parafii. Działacz wiejski, sołtys 
a potem wójt rozniszewski. Był także 
działaczem Kasy Stefczyka w Magnuszewie, 
wybrany na tę funkcję przez mieszkańców 

Parafii. Figurę z materiałów budowlanych 
postawili w podzięce za dokonane dzieła 
życia. Figurę przedstawia fotografia nr 8.

8W Zagrobach są 4 figury. Niewątpliwie 
najpiękniejszą w tej wsi oraz w całej 
Parafii, przynajmniej dla mnie, jest 

figura stojąca w środku wsi, obecnie na 
posesji  Królikowskich. Poświęcona jest św. 
Janowi NiepomPostawiona została z cegły 
prawdopodobnie w II połowie 19 wieku, 
jako figura wiejska. Jest to figura w formie 
okrągłego obelisku, jedyna w Parafii w tej 
formie, co prezentuje fotografia nr 9. Figura 
ta ma charakter figury wiejskiej, położona jest 
zresztą w środku wsi Zagroby, przy głównej 
drodze łączącej Rozniszew z Mniszewem. W 
2017 r została całkowicie zniszczona przez 
rozpędzony samochód, jednakże została w 
2018 r pięknie odbudowa na wzór poprzedniej. 
Przy tej figurze ksiądz Proboszcz święcił 
każdego roku bydło zagrobskie 16 sierpnia, 
w dniu imienin św. Rocha. Fotografia nr 9.

9Na początku Zagrób jest postawiona 
figura, która została ufundowana przez 
rodzinę Jareckich, którzy przed II wojną 

światową i po niej, mieli czynny wiatrak. 
Jako ciekawostkę podam, iż w tym wiatraku 
znajdował się schowek – magazynek broni 
miejscowej grupy AK w czasie II wojny 
światowej. Figura ufundowana została przed 
II wojną światową. Jej cechą charakterystyczną 
było to, że przynajmniej od lat 50-tych do 2017 
r była ona mocno przechylona na prawa stronę. 
Ale się nie przewróciła.  W 2017 r rodzina 
Jareckich dokonała remontu kapitalnego, 
wyprostowała i wyremontowała tą figurę z 
nowoczesnych materiałów,  oraz zawiesiła 
tablicę z inskrypcją , „Jezu ufam Tobie od 
dziecięcych lat. Jezu ufam Tobie choćby zwątpił 
świat. Strzeż mnie dobry Jezu jak własności 
swej i w opiece czułej duszę moją miej”. Moim 
zdaniem wizualnie nie jest ciekawa. Figura 
ta przedstawiona jest na fotografii nr 10.

10 Stara figura jest przy tej samej drodze 
Rozniszew – Mniszew na polu 
Piekarniaków, wcześniej Wieczorków. 

Nie jest wykluczone,  że ma ponad 150 lat. 
Wg przekazów rodzinnych ich fundatorami 
było 2 braci, którzy uciekli przed uciskiem 
pańszczyźnianym z okolic Wilgi, otrzymali tu 
nowe nazwiska Wieczorek i osiedli na gruntach 
właściciela dóbr rozniszewskich i zagrobskich. 

R o z n i s z e w

Z a g r o b y



W dowód wdzięczności ufundowali na 
gruntach włościańskich, przy drodze z 
Rozniszewa do Mniszewa dziękczynną figurę, 
prawdopodobnie z zaprawy betonowej. 
Opiekuje się nią obecnie rodzina  Piekarniaków.  
Uwidoczniona jest na fotografii nr 11.

11 Czwartą zagrobską figurą jest 
postawiona na tzw. Dołach, gdzie 
na przysiółku mieszkały 3 rodziny: 

Budziaków, Sękulskich i Glinków. Urządzili 
tu sobie 3 odrębne gospodarstwa po komasacji 
gruntów na początku 20 wieku. Figura została 
postawiona po I wojnie światowej na gruncie 
Janczewskich lub Oliwów. Wybudowana 
została w szczerym polu, na rozstaju dróg, z 
cegły na postumencie betonowym. Zawsze 
jest odnawiana i przyjemnie na nią spoglądać. 
Aktualnie opiekuje się nią  rodzina Janowskich. 
Pięknie prezentuje się na fotografii nr 12.

12Mamy tu 3 figury.  Najnowszą jest 
postawiona na posesji Kołakowskich, 
przy drodze z Rozni  szewa do 

Osiemborowa, po lewej stronie. Fundatorem 
była Bolesława Wachowicz, działaczka 
parafialna w Rozniszewie, aż do śmierci 
aktywna, m.in. jako przełożona Arcybractwa 
Matki Bożej Saletyńskiej. Będzie pamiętana 
m.in. jako prowadząca dziewczynki sypiące 
kwiaty przy procesjach kościelnych oraz 
sprzątająca i upiększająca kościół. Osoba o 
bardzo ciekawej osobowości i historii swojego 
życia. Była bardzo dobra organizatorką i 
osobą powszechnie szanowaną w rodzinie 
i Parafii. Figura ta postawiona została jako 
wotum dla Matki Boskiej Rozniszewskiej 
w podziękowaniu za jej bogate życie. 
Napis na tej figurze: „Boże błogosław 
ludowi swojemu fundator Bolesława 
Wachowicz”.  Prezentuje ją fotografia nr 13.

13Druga figura jest postawiona przy tej 
samej drodze. Stoi na posesji rodziny 
Czerskich i została postawiona po II 

wojnie światowej, przy czym intencja jej budowy 
nie jest znana. Postawiona została na miejscu 
zniszczonego w czasie wojny drewnianego 
krzyża, który został tam postawiony na 
początku 20 – tego wieku Postawiona z cegły 
na postumencie betonowym. Jest bardzo 
zadbana i okresowo malowana. Na figurze 
krótki napis o treści: „Boże błogosław nasz i 
nasz dom”. Przedstawiona na fotografii nr 14.

14Następna stoi przy drodze 
z Rozniszewa do Żelaznej 
Starej, obok gospodarstwa 

Cholewów.  Została wzniesiona przed 
II wojną światową z inicjatywy rodziny 
Cholewów i Wdowiaków jako wotum za 
szczęśliwe przeżycie I wojny światowej i 
powrót z wojska rosyjskiego. Postawiona 
z cegły, na postumencie betonowym. 
Jedna z ładniejszych architektonicznie 
figur w Parafii rozniszewskiej.  Ciekawie 
odnowiona w 2017 r, jest pod opieką rodziny 
Cholewów i Wargockich. Fotografia nr 15.

15Figura postawiona w latach 50 – tych 
20 - tego wieku na rozstaniu dróg 
we wsi. Inicjatorem budowy figury 

był mieszkający obok Edward Organiściak 
i on finansował budowę. Intencją budowy 
tej figury była prośba o zdrowie. Na figurze 
napis „Boże błogosław nam”. Wykonana 
z cegły, na postumencie betonowym. 
Opiekuje się nią rodzina Organiściaków i 
Kowalskich. Prezentuje ją fotografia nr 16.

16Z dawien dawna stała tu pobudowana z 
cegły tzw figura “wiejska”, zniszczona  
w czasie II wojny światowej, przy 

której odbywały się wspólne modlitewne 
spotkania, szczególnie codzienne modlitwy 
i śpiewy majowe. Po II wojnie światowej 
została odbudowana z cegły wg tradycyjnego 
wzoru przez rodzinę Bączkowskich  bo była 
na terenie ich gospodarstwa. Aktualnie 
znajduje się na posesji Włodarczyków i 
oni się nią opiekuję.    Fotografia nr 17

17Przy tej samej drodze w kierunku 
Warki stoi wysoki krzyż drewniany. 
Postawiony został w 1954 lub 1955 r z 

drzewa dębowego z inicjatywy Wyśmierskiej, 
dawnej parafianki rozniszewskiej, która 
mieszkała już wówczas na ziemiach 
zachodnich. Intencja nie jest znana. W latach 
80-tych 20 wieku przeszedł renowację i 
prezentuje się obecnie bardzo dobrze. Opiekuje 
się nim rodzina Miśków.  Fotografia nr 1818

A n i e l i n  S t a r y
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18Figura postawiona w 1927 r na 
początku wsi, jako figura całej 
społeczności. Zawsze pięknie 

malowana i upiększana przez mieszkańców. 
Wykonana została z cegły na postumencie 
betonowym.  Wyświęcona została przez 
proboszcza Jana Czubę w lecie 1927r. z 
udziałem całej społeczności wsi. Przedstawia 
ją fotografia nr 19. A na fotografii nr 20 jest skan 
zdjęcia z uroczystości wyświęcenia tej figury. 

19Niedawno postawiony drewniany 
krzyż przez rodzinę Marczaków, 
którzy się nim opiekują. Na ich posesji, 

przy drodze przez wieś. Stoi w centrum wsi. 
Rok postawienia 1985, odnowiony w 2018 
r. Postawiony został w intencji pomyślności 
dalszego życia dla całej rodziny Marczaków. 
Fundatorzy to  rodzina Marczaków z Anielina 
Kępy. Został wyświęcony przez zakonnika, 
który prowadził w Parafii misje. Jest zatem 
traktowany jako krzyż misyjny. Zapisana 
została na nim inskrypcja „Boże błogosław 
nam”. Przedstawia ten krzyż fotografia nr 21.

20 Stojący od ok 10 lat drewniany 
krzyż na początku Zakrzewa, po 
lewej stronie, jadąc do Warki. został 

postawiony na intencję potwierdzenia 
wiary katolickiej właściciela posesji. Jest nim 
potomek osoby urodzonej w Zakrzewie. Krzyż 
ten przedstawiony jest na fotografii nr 22.

21W centrum Zakrzewa stoi po lewej 
strony drogi do Warki skromna 
figura, pobudowana z cegły przed 

II wojną światową. Jest niska i niepozorna. 
Fundatorem tej figury była rodzina o nazwisku 
Byk, ogólnie znana w dawnych latach w 
naszej Parafii. Obecnie właścicielem posesji 
są krewni rodziny Słupek. Fotografia nr 23.

22Następna figura, która ma charakter 
„wiejskiej” stoi w końcowej części 
wsi, też po lewej stronie drogi do 

Warki. W dawnych latach przy tej figurze były 
śpiewane w maju pieśni maryjne. Postawiona 
jest na posesji rodziny Jankowskich i oni się 
nią opiekują, choć zajmują się nią również 
inni mieszkańcy Zakrzewa. Fotografia nr 24.

23Czwarta figura Zakrzewa znajduje 
się w jej przysiółku w Wymysłowie, 
zwanym też nie wiadomo dlaczego 

i od kiedy Frankówką, na krańcu Parafii. 
Wymysłów jest zapisany w księgach parafii 
Rozniszew od ponad 200 lat jako odrębna 
wieś. Figura prezentuje się okazale i widać, 
że jest pod stałą opieką mieszkańców, w tym 
również tzw. działkowiczów. Pobudowana 
została po II wojnie światowej. Czasami przy 
tej figurze odprawiane są niedzielna msze 
święte przez proboszcza rozniszewskiego.  
Zakrzew i Wymysłów należały dawniej przez 
długi okres do gminy w Rozniszewie, potem 
w Magnuszewie a obecnie do gminy Grabów 
nad Pilicą.Fotografia figury na zdjęciu nr 25.

24Na początku Boguszkowa 
stoi okazała figura na gruncie 
wiejskim. Została ona postawiona 

prawdopodobnie przed I wojną światową a 
w trakcie II wojny światowej została mocno 
zniszczona. Po wojnie została odbudowana 
z inicjatywy Stanisława Miśka, inwalidy 
wojennego. Był żołnierzem armii polskiej 
pod dowództwem W. Andersa, ciężko ranny 
w bitwie pod Monte Cassino. Po długim 
pobycie w szpitalach angielskich wrócił do 
kraju i współfinansował odbudowę tej figury. 
Ma ona charakter figury części Boguszkowa, 
tzw. Pragi. Przy niej w dawnych latach miały 
miejsce śpiewy maryjne w maju. Pięknie się 
komponowały te śpiewy na tle położonych 
obok łąk, z lekka zamglonych. Zwłaszcza 
pieśń pod tytułem „Chwalcie łąki umajone”. 
Prezentuje się znakomicie, pięknie odnowiona 
przez „praskich” aktywistów. Opiekują się 
nią bardzo dobrze najbliżej mieszkający 
mieszkańcy. Prezentuje ją fotografia nr 26.

25W  środku wsi stoi figura 
wiejska na posesji rodziny 
Szymańskich. Wygląda przepięknie 

architektonicznie i pod względem urody 
oraz gustu, smaku i jakości upiększeń.  Na 
pewno istniała po I wojnie światowej, ale 
prawdopodobnie została postawiona w 19 
wieku. Wcześniej w Boguszkowie stał tu 
folwark rolny na posiadłości dziedziców 
rozniszewskich i prawdopodobnie została 
wówczas tam postawiona ta figura. W 
czasie II wojny światowej została mocno 
zniszczona w czasie pożaru wsi. Staraniem 
całej wsi odbudowana. Przy niej też 
były odprawiane nabożeństwa maryjne 
w maju. Opiekuje się nią druga część 
mieszkańców Boguszkowa.  Fotografia nr 27.

Z a k r z e w  z  W y m y s ł o w i e m
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26Ostatnia z figur Parafii rozniszewskiej 
została postawiona w latach 90 –
tych 20 wieku. Inicjatorami była 

rodzina Janczewskich i na ich gruncie 
została postawiona.  Ładna architektura 
i materiał, z którego została wykonana 
powodują, że należy do ładniejszych 
w Parafii. Prezentuje ją zdjęcie nr 28.

27Na koniec jest umieszczone zdjęcie 
ciekawej „figury” na konarze drzewa 
owocowego w Osiemborowie, tuż 

za granicą Parafii rozniszewskiej, o czym 
wspomniałem wcześniej. Prezentuje tę figurę 
fotografia nr 29. Pokazałem tę „figurę” w 
albumie, choć leży w Parafii Magnuszewskiej, 
dla udokumentowania jak tworzyły się 
figury w praktyce naszych mieszkańców.



Posłowie

Opracował Jerzy Rokita, który 
dziękuje licznym mieszkańcom 

Parafii rozniszewskiej, za pomoc 
przy opracowaniu.

J
ak zapewne widać dobrze ze zdjęć, większość figur przystrajana jest z 
użyciem sztucznych kwiatów, co powoduje, że po ich „zużyciu” fizycznym 
niektóre te stroiki wyglądają źle i nie dają pozytywnego wrażenia. Zawsze 

będę za strojeniami z naturalnych gałązek czy kwiatów. Lepiej wygląda 
garść stokrotek w kubku po lodach niż  duża wiązka sztucznych róż. 

W 
publikacji tej starałem się zamieścić tylko prawdziwe informacje, 
ale być może nie ustrzegłem się błędów albo też nie podałem 
innych, ważnych, ale nie znanych mi wcześniej, informacji. 

Proszę zatem za ewentualne uzupełnieniaInformacje o figurach.
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