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Przydrożne kapliczki i krzyże
Figura Serca Jezusowego
Na wzniesieniu, w jednym z

najwyższych punktów w Kleszcze-
wie stoi figura Serca Jezusowego.
Z tego miejsca widać całą pano-
ramę miejscowości. Figura strzeże
jej mieszkańców. Przed laty była
jednym z ostatnich przystanków w
ich ostatniej ziemskiej wędrówce.

Kiedy figura została postawiona
w tym miejscu i przez kogo do-
kładnie nie wiadomo. Jeszcze
przed wybuchem drugiej wojny
światowej w domach obok miesz-
kali Niemcy. Być może byli katoli-
kami i to oni postawili kapliczkę?
Wiadomo, że kiedy wielkie 100 -
hektrowe gospodarstwo po Nie-
mcach przejęła rodzina Kasprza-
ków w 1936 r., to kapliczka już tam
była. Już wtedy była zaniedbana,
więc na pewno musiała tam stać
już od dłuższego czasu. Państwo
Władysława i Stanisław Kasprza-
kowie w 1946 r. odnowili cokół i za-
kupili nową figurkę. W tym samym
roku proboszcz Świerczyny po-
święcił kapliczkę. Kiedy w 1959 r.

zmarł Stanisław Kasprzak opiekę
nad figurą przejęli mieszkający po
sąsiedzku Marianna Hylak i jej syn
Bronisław. Dbali oni o to, by figura
była odpowiednio przystrojona na
święta i odpusty. Pan Bronisław
odmalowywał też cokół, a wokół
założył drewniane opłotowanie i
posadził róże. Po śmierci państwa
Hylaków w 2000 r. pieczę nad fi-
gurą przejął sołtys Kazimierz Ko-
lańczyk.

Kiedyś drogą przy której stoi
kapliczka mieszkańcy Kleszczewa
chodzili do kościoła w Świerczynie.
Tędy też szły kondukty pogrze-
bowe. Przy kapliczce zatrzymy-
wały się na jedną zdrowaśkę, a
potem szły dalej.

Tak więc figura była ostatnim
przystankiem zmarłego w jego
miejscowości. I choć od 2000 r.
kondukty pogrzebowe nie prze-
chodzą już koło figury, od lat też
nie odbywają się tu nabożeństwa
o to miejsce wszyscy dbają. 

W 2002 r. wokół figury poło-
żono płytki, postawiony został be-

tonowy płot, a figura została od-
malowana. Prace wykonał wów-
czas Andrzej Ratajczak z
Kleszczewa. W ubiegłym roku ka-
pliczka znów przeszła kapitalny re-
mont. Na cokole położono
mrozoodporny tynk, zakupiono
nową figurkę, obok posadzono
drzewka. Gmina dostarczyła beto-
nowe płyty, które są ścieżką do fi-
gury. Zapisana została data
wykonania prac: 17.09.2014 r.
Koszty pokrył sołtys, natomiast
prace w czynie społecznym wyko-
nał znów Andrzej Ratajczak. Ka-
pliczka jest zadbana, przez cały
rok są przy niej kwiaty, o co dba
żona sołtysa. Witold Kaliszewski z
Kleszczewa kosi wokół trawę. 

Druga figura w Kleszczewie
stoi na prywatnej posesji, ale tuż
obok chodnika, dlatego jest wi-
doczna dla wszystkich przecho-
dzących obok. 

Kapliczka ta ma ciekawą histo-
rię, przypomina o tragedii, która ro-
zegrała się przed laty. 

Figurę postawił ojciec Fran-
ciszka Piotrowskiego. Od razu
trzeba zaznaczyć, że Franciszków
Piotrowskich było dwóch. Ten,

który obecnie mieszka w Klesz-
czewie jest synem Stanisława, a
wnukiem Franciszka, na którego
cześć imię otrzymał. Był więc
Franciszek - dziadek i jest Franci-
szek wnuk. I to ojciec dziadka
Franciszka postawił w Kleszczewie
figurę. Kiedy wybuchła wojna w
1939 r. Franciszek Piotrowski zos-
tał przez hitlerowców zabrany siłą,
wywieziony i rozstrzelany w lesz-
czyńskim lesie. Kiedy Niemcy za-
bierali go z domu figurę zburzyli.
Po zakończeniu wojny - w 1945
lub 1946 r. (dokładna data nie jest
znana) żona tragicznie zmarłego
Franciszka na jego cześć figurę
odbudowała. Wtedy też kapliczka
została poświęcona. 

O to miejsce od zawsze dbała
rodzina Piotrowskich. Przeprowa-
dzali bieżące remonty, sadzili
wokół kwiatki, malowali płotek. Kie-
dyś właśnie przy tej figurze odby-
wały się nabożeństwa majowe.
Kiedy jednak został wzmożony
ruch samochodowy, było to nie-
bezpieczne, dlatego zaprzestano
tego zwyczaju. Każdy przecho-
dzący może jednak przystanąć i
pomodlić się.


