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Przydrożne kapliczki i krzyże
W tym miesiącu w naszych wędrówkach w poszukiwaniu przydroż-

nych figur i kapliczek trafiliśmy do Frankowa. W tej miejscowości są trzy

interesujące nas obiekty - jedne z najmłodszych w gminie, z najkrótszą,

ale ciekawą historią.

Najstarszym z trzech obiektów sakralnych we Frankowie jest drew-

niany krzyż. Jest tam od dziewięćdziesięciu lat. Ufundowany został przez

pana Nowaka z Bruszczewa, kiedy to jego córka - Władysława wyszła za

mąż za Jana Antoniaka z Frankowa. Władysława Antoniak z domu Nowak

dostała więc krzyż w posagu, aby błogosławił nowo założoną rodzinę.

Krzyż stoi przy wjeździe do posesji państwa Antoniaków i strzeże kolej-

nych pokoleń rodziny. W 2010 r. Jacek Antoniak - wnuk Władysławy An-

toniakowej odnowił krzyż i płotek wokół. Cała rodzina dba o ten krzyż,

strzyże trawę wokół, stroi krzyż kwiatami, a krzyż wita i żegna wszystkich

domowników i gości.

Następną w kolejności chronologicznej jest kapliczka wmurowana w

ścianę prywatnego domu. Kapliczka ta jest we Frankowie od 32 lat. Wmu-

rowali ją tam państwo Halina i Mieczysław Klabikowie, aby chroniła ich

rodzinę od nieszczęść i zapewniała zdrowie i powodzenie. Figurka Matki

Boskiej jest pamiątką rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Początkowo była własnością Agnieszki Mądrej z Maciejewa (babci Haliny

Klabik), która następnie przekazała ją córce - Jadwidze Nowak, a ta dalej

swojej córce - Halinie Klabik. Pani Halina mówi, że pamięta tę figurkę jak

stała u rodziców w sypialni. Państwo Klabikowie Matkę Boską umiejsco-

wili w specjalnie przygotowanym miejscu w ścianie domu. Obok niej stoją
zawsze kwiaty. Pan Mieczysław co pewien czas figurkę odmalowuje.

- Zmieniliśmy tylko kolor płaszcza Matki Boskiej z niebieskiego na złoty,

reszta pozostała taka sama - mówi pani Halina Klabik.

Najmłodszą we Frankowie i jedną z najmłodszych w gminie kapliczek

jest kapliczka, która stoi w centrum wioski. Została postawiona z inicja-

tywy proboszcza świerczyńskiego - Jana Wolniaka w 2011 r. Pomysł przy-

padł do gustu mieszkańcom, którzy pomogli w załatwieniu wszelkiej

potrzebnej dokumentacji, zrobili projekt, zebrali pieniądze. Największą ak-

tywnością wykazała się pani Ewa Dudziak oraz sołtys Paulina Lecie-

jewska, natomiast Alfred Klabik w czynie społecznym wymurował cokół.
Postać Matki Bożej z dzieciątkiem została wyrzeźbiona przez rzeźbiarza.

Na tabliczce umiejscowionej na cokole mieszkańcy zdecydowali, by na-

pisać: "Totus Tuus Błogosławionemu Janowi Pawłowi II 1 maja 2011". To

właśnie 1 maja 2011 r. kapliczka została poświęcona. Przy kapliczce od-

była się msza. Od tego czasu każdego roku w tym miejscu odprawiane są
nabożeństwa majowe, a czasem odprawiane są też msze. Przy kapliczce

jest ławeczka, można więc przysiąść i odpocząć. 


