
 

 

 

Na rozstaju dróg,  

 gdzie przydrożny Chrystus stał, 

zapytałeś: dokąd iść?  

frasobliwą minę miał. 

 

Fragment piosenki pt. „Szczęśliwej drogi już czas” 

Muzyka: Ryszard Rynkowski, słowa: Marek Skolarski 

 

Szanowni Państwo, 

 

na rozstajach dróg całej Polski, w tym również Gołuchowa i okolicznych wsi, spotykamy przydrożne 

znaki wiary i pamięci. Wydawnictwem, które trzymają Państwo w ręku, pragniemy zwrócić uwagę  

na tych „przydrożnych świadków” życia kolejnych pokoleń mieszkańców naszej gminy. 

Ta popularnonaukowa publikacja autorstwa Stanisława Małyszki jest piątą z kolei propozycją 

poświęconą terenom gminy Gołuchów. Dzięki wnikliwej pracy autora – etnografa, archiwisty, 

badacza majątków ziemskich - opisem dziejów rodzinnych wsi mogą chwalić się mieszkańcy Jedlca, 

Turska i okolic, Krzywosądowa i okolic oraz Kucharek i przynależnych do tej parafii miejscowości.  

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, którzy chętnie dzielili się swoimi 

wspomnieniami, udostępniali rodzinne fotografie, a tym samym pomagali współtworzyć to 

wydawnictwo. 

Unikatowość publikacji wynika z faktu, że w skali kraju tematowi przydrożnych znaków wiary 

poświęca się stosunkowo niewiele uwagi. A są one przecież nie tylko elementami małej architektury  

wtopionymi w polski krajobraz, ale również określają naszą tożsamość. Niektóre z nich były 

świadkami wydarzeń wojennych, przemian kulturowych i obyczajowych. Często upamiętniają ważne 

wydarzenia z życia wsi. Bywa, że stoją w miejscach bolesnych dla mieszkańców,  przypominając 

tragiczne w skutkach wypadki czy dziesiątkujące ludność epidemie. Niektóre znikają, powstają nowe. 

Są takie, odnawiane przez wspólnoty wiejskie, przy których ktoś regularnie zapala znicze, sadzi kwiaty 

każdej wiosny. Bywają i te, nadgryzione zębem czasu, zapomniane, które niszczeją i niepostrzeżenie 

znikają z naszego krajobrazu. 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja zwróci Państwa uwagę na te przydrożne znaki wiary. Może 

sprowokuje do zatrzymania się na chwilę, do refleksji i zadumy. 

Jestem przekonany, że dbając o rozsiane po naszej gminie przydrożne krzyże, kapliczki, figury i świątki 

nie tylko pielęgnujemy pamiątki przeszłości, ale także dajemy wyraz poczucia wspólnoty  

i odpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę. 

 

Wójt Gminy Gołuchów 

Marek Zdunek 


