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Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpo-
wiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, 
urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej 
godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. 
Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

        Św. Jan Paweł II
         Zakopane, 6 czerwca 1997 r. 



Słowo wstępne

 Niniejsza publikacja poświęcona jest dokumentacji kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, które administracyjnie należą 
do Międzybrodzia Żywieckiego, ale wchodzą w skład parafii w Międzybrodziu Bialskim.

 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne spotykamy na rozstajach dróg, czasem zagubione wśród pól i lasów.  
ą świadectwem wiary tych, którzy je budowali a zarazem kierują nasze myśli ku Bogu.

 Ich piękno wpisane jest w polski krajobraz .Stawiając kapliczki, figury świętych Pańskich i krzyże kierowano się różny-
mi przesłankami. Miały one chronić przed złem, były dziękczynieniem za otrzymane łaski albo prośbą o doznanie łaski a także 
upamiętniały tragiczne wydarzenia.

 Należy pamiętać, że były również miejscem, gdzie gromadzili się mieszkańcy na modlitwach: majówkach, czerwcówkach 
i różańcach, ponieważ odległość jaką mieli pokonywać do kościołów w Żywcu lub Kętach była dla nich dużym problemem. 
Chrońmy kapliczki , bo to skarby naszej kultury i cieszmy się nimi póki są. Szukajmy w nich piękna – tego ziemskiego, a może 
też tego duchowego.

 Niech  ta  publikacja  wydawnicza  przypomni  o  religijności  mieszkańców  Międzybrodzia  Żywieckiego  oraz  ocali  
od zapomnienia wiele zabytków sakralnych.

          Krystyna Łaszczak
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Słowo wstępne

Drodzy Bracia i Siostry,
Drodzy Międzybrodzianie,
Szanowni Czytelnicy niniejszej publikacji,

 Kapliczki, przydrożne krzyże, figury świętych od wieków i pokoleń wpisane są w krajobraz Polskich wsi, miast, dróg a także  
lasów i górskich szlaków. Od zawsze były wyrazem głębokiej pobożności ludzi, którzy owe kapliczki fundowali, pielęgnowali oraz 
otaczali szacunkiem i co najważniejsze modlitwą, gdyż były i nadal są miejscami, gdzie ludzie gromadzili się na wspólną modlitwę 
lub choćby na krótkie przystanięcie, modlitewne westchnienie do Boga lub uczynienie znaku krzyża. Te miejsca kultu upamiętniały 
ważne lokalne lub rodzinne wydarzenia, były formą zawierzenia Bogu lub wyrażenia wdzięczności czy skruchy.

Nasza międzybrodzka Parafia bogata jest w niniejsze kapliczki i krzyże będące wyrazem głębokiej wiary naszych Przodków. 
Dlatego apeluję, byśmy o te miejsca kultu troszczyli się oraz otaczali je szacunkiem i to duchowe i materialne dziedzictwo przekazali 
kolejnym pokoleniom! Może i dziś czas postawić nowe, jako świadectwo wiary naszego pokolenia?

Oddając w Państwa ręce parafialną publikację, pragnę podziękować Pani Krystynie Łaszczak za bezinteresowne poświęcenie 
swego czasu i zapału na zgromadzenie materiału historycznego: przeprowadzenie środowiskowych wywiadów, rozmów, dotarcie 
do osób, które dysponowały przekazywaną w rodzinach wiedzą i zechciały się nią podzielić oraz za spisanie zebranego materiału.

Jako Parafia wielokrotnie informowaliśmy o przygotowywaniu niniejszej publikacji oraz apelowaliśmy o zgłaszanie się 
i przekazywanie informacji, by niniejsza książka w miarę możliwości była wyczerpującą bazą wiedzy w podejmowanym przez nas 
temacie. 

Dziękuję więc wszystkim Ludziom dobrej woli, którzy zechcieli na ten apel odpowiedzieć i podzielili się informacjami. Dziękuję 
Panu Krzysztofowi Haase za wykonanie fotograficznej bazy kapliczek i krzyży oraz Panu Tadeuszowi Klisiowi za udostępnienie 
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fotograficznej panoramy naszej Parafii na potrzeby okładki. Wszystkim osobą pomagającym przygotować projekt grantowy dziękuję 
za wsparcie i koordynację, a ks. Tomaszowi Chamera dziękuję za przygotowanie zebranych materiałów do druku.

Pradawna, prawie tysiącletnia łacińska sentencja Zakonu Kartuzów głosi: 

Stat crux dum volvitur orbis - Krzyż stoi, chociaż kręci się świat

Wszystko się kręci, zmienia, przemija lecz krzyż trwa w zmiennościach świata ten sam, symbol miłości Boga do człowieka, 
czytelny znak męki i śmierci Chrystusa z miłości do Ciebie i do mnie, do Każdej i Każdego z nas! Chrońmy i pielęgnujmy znak 
krzyża w panoramie naszego życia społecznego i rodzinnego, w panoramie naszej Parafii, górskich szlaków i barwnych domów! 
Chrońmy i pielęgnujmy z czcią i wiarą znak krzyża zapisany przez Bożą miłość w naszych sercach!

       Ks. Janusz Kuciel
       Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
       w Międzybrodziu Żywieckim
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Kapliczka za mostem

Kapliczka drewniana, wewnątrz figurka Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Wybudowana na podstawie z kamienia 
na źródełku przy ul. Żywieckiej. W 2010 roku została 
odremontowana. Przez kilkanaście lat opiekę nad ka-
pliczką sprawował Ksiądz Bronisław Martyniak, a od 
2017 r. kapliczką opiekuje się Pani Helena Dominiak.
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Kapliczki u Gajnych i Groniaków

Kapliczka przydrożna na terenie przysiółka u Gajnych wybudowana na początku XXI wieku. 
Wewnątrz figurka Matki Bożej.
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Kapliczka skrzynkowa z krzyżem na drewnianym palu usytuowana w przy-
siółku Groniaki.
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Kapliczki pod Górą Żar

Kapliczka skrzynkowa na słupie betonowym. Przysiółek Za Obłazem, przy 
ul. Energetyków na prywatnej posesji państwa Laszczaków. Wewnątrz znaj-
duje się figurka Matki Bożej. Wybudowana została w 1911 roku. W latach 
30-tych XX wieku została przeniesiona. Wcześniej znajdowała się na terenie 
obecnie zalanym jeziorem, też w przysiółku Za Obłazem.

11



Kapliczka św. Jana, pod górą Żar.

Pochodzi z II połowy XVIII wieku. Wcześniej znajdowa-
ła się na terenie przysiółka Skorcz i została w latach 30-tych 
XX wieku przeniesiona na obecne miejsce. Jest to już jej drugie 
miejsce, bo początkowo kapliczka ta znajdowała się nad brze-
giem rzeki i przed   utworzeniem na Sole sztucznego jeziora 
została tam przeniesiona. Historia powstania tej kapliczki 
związana jest z cudem nad Sołą, opisanym w dokumentach 
papieskich   z procesu kanonizacyjnego  św.  Jana  Kantego  
„Acta  Sanctorum-życie,cuda  i  dzieje  kanonizacji  św.  Jana  
Kantego”  dr  J.J. Putanowicza wydane w Krakowie w 1782r.

Oto treść wydarzeń tam opisanych: „W miasteczku 
Żywcu mieszkała Teresa Chylińska, trudniąca się handlem. 
Gdy po jarmarku z Kęt wracała do Żywca i przybyła nad Sołę, 
spostrzegła rzeczkę tę nadzwyczajnie wezbraną i szalejącą 
prawie bystrym pędem swoim. Większa trwoga opanowała 
Teresę, gdy szczęśliwie dojechali do wioski Skorcz (najstarsza 
osada Międzybrodzia-przyp. M.W),gdzie właśnie przypadała 
przeprawa na drugi brzeg Soły...Po długim namyśle zgodzono 
się na to, ażeby wóz zostawić  w karczmie,  towary z wozów 
przełożyć do koszów,  kosze  z towarami na grzbiet koniom 
przymocować i tak ścieżką po uchyłkach gór nad rzeką konie 
przeprowadzać. Głównym przywódcą w tej wyprawie nad 
rzeką Sołą był Dominik Solarek. Do jednego z koszów, któ-
rymi konia objuczono wpuściła Teresa wszystkie pieniądze na 
jarmarku w Kętach utargowane.

Pod górę szła wyprawa dość pomyślnie, gdy atoli zaczęto 
się z góry spuszczać, potoczył się koń Solarka, upadł na tył, 
wszystkie kosze pospadały z konia prosto do Soły, która je 
niosła ku Wiśle. Patrząc Teresa, jak bystry prąd wody unosi jej 
towary wraz z pieniędzmi w świat daleki, błagała góralskich 
pastuszków, którzy na smugach, halach i wierchach kozy, 
owce i krowy paśli, ażeby ratowali jej towary i pieniądze 
obiecując sowitą nagrodę. Żaden przecież baca ani juhas nie 
chcieli się narażać na tak groźne niebezpieczeństwo. Wtedy 
to pada zrozpaczona Chylińska na kolana i woła z głębi serca: 
„O błogosławiony Janie Kanty! Tobie polecam moje towary, 
tobie ufam, że mi powrócą.”

Służąca Teresy i Dominik Solarek...biegli za prądem 
wody śledząc czy się kosze zatrzymają na brzegu rzeki. 
Pierwsza wraca służąca do swej pani cała zdyszana i już 
z daleka woła, że kosze z towarami zwracają się płynąc pod 
prąd...nie uwierzyła jej Teresa. Po niedługim czasie nadchodzi 
także Solarek i opowiada to samo spostrzeżenie Chylińskiej, 
dodając nad to, że lada chwila będzie można te kosze ujrzeć 
w tym miejscu, w którym do rzeki wpadły. Teraz dopiero pod-
niosła się Teresa z ziemi i zwróciła oczy swoje ku rzece, gdzie 
w   rzeczy samej dostrzegła, iż własne jej kosze z towarami 
zbliżają się do miejsca tak pamiętnego.

Gdy je stamtąd bez wszelkiej trudności na brzeg wycią-
gnęło składała Chylińska z towarzyszami tej nieszczęśliwej 
wyprawy gorące dzięki Bogu za okazane jej miłosierdzie, 
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wyławiając jednocześnie skuteczność pośrednictwa wiernych sług Boga 
przed tronem Jego majestatu”.

Z wdzięczności za okazaną jej tak wyraźnie pomoc przez błogo-
sławionego naówczas Jana Kantego, żywiecka przekupka ufundowała 
w tym miejscu kapliczkę upamiętniającą to cudowne wydarzenie. rzeczy 
samej dostrzegła, iż własne jej kosze z towarami zbliżają się do miejsca 
tak pamiętnego.

Gdy je stamtąd bez 
wszelkiej trudności na 
brzeg wyciągnięto składała 
Chylińska z towarzyszami 
tej nieszczęśliwej wypra-
wy gorące dzięki Bogu za 
okazane jej miłosierdzie, 
wyławiając jednocześnie 
skuteczność pośrednictwa 
wiernych sług Boga przed 
tronem Jego majestatu”.

Z wdzięczności za 
okazaną jej tak wyraźnie 
pomoc przez błogosła-
wionego naówczas Jana 
Kantego, żywiecka prze-
kupka ufundowała w tym 
miejscu kapliczkę upa-
miętniającą to cudowne 
wydarzenie.
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Kapliczki i Krzyże przy ul. Energetyków

Kapliczka ta, jak udało się ustalić, została wybudowana 
przez Marię i Feliksa Droździk w 1938 r.

Po wywłaszczeniu ich ziem pod zalew Soły, wybudowali tę 
obecną kapliczkę, gdyż przy ich poprzednim domu również była 
kapliczka, tyle, że drewniana. Obecna figura Matki Boskiej została 
zakupiona prawdopodobnie w 1938 r. lub została przeniesiona 
ze wspomnianej wcześniej drewnianej kapliczki. Przez wiele lat 
kapliczką opiekowała się nasza rodaczka – siostra zakonna Helena 
Droździk, córka Marii i Feliksa Droździk.

Kapliczka Matki Boskiej przy ul. Energetyków po remoncie. 
Ofiarę na ten cel złożyły dwie rodziny. Dach na kapliczce  został  
wymieniony.  Stary  tynk  wewnątrz  został  skuty  i  położono  
nowy.  Okno  kapliczki  zostało wymienione na nowe. Kamień 
z którego jest wykonana został wyczyszczony specjalnym płynem 
oraz zapuszczony specjalnym preparatem w celu konserwacji. 
Przed kapliczką położono  kostkę w formie stopni. W kapliczce 
zamontowana jest ledowa lampka, która nocą oświetla figurę 
Matki Boskiej.
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Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.  
Znajduje się na prywatnej posesji P. Nowaków przy ul. Energetyków 26. Pochodzi z roku 1910.

Wspomnienia Pani Heleny Nowak:

Około 1910 r. pożar zniszczył zbudowania mieszkalno-
gospodarcze moich dziadków: Franciszka i Marii Zemczak, 
położone wzdłuż rzeki Soły w Międzybrodziu Żywieckim. 
Pożar wybuchł nocą i za ocalenie życia całej rodziny, dziad-
kowie postawili krzyż koło swojego nowego domu. W latach 
30-stych w związku z budową zapory wodnej w Porąbce moi 
rodzice Jan i Albina Zemczak zostali wywłaszczeni z terenu za-
lewowego i wybudowali dom, gdzie obecnie jest usytuowany. 
Został przeniesiony krzyż i postawiony w ogrodzie koło domu. 
W 1942 r. moi rodzice wraz z dziećmi zostali wysiedleni do 
Ober Leipe w powiecie Jawor na przymusowe roboty. Dziadek 
Franciszek zamieszkał kilka domów dalej u swojej córki Teresy 
Byrdziak. W domu naszym zamieszkał niemiecki gospodarz 
wraz z rodziną.

Dziadek często przychodził pod krzyż i modlił się. Bardzo 
to złościło gospodarza niemieckiego i krzyż został ścięty. 
W 1996 r. przy remoncie dachu domu został odnaleziony 
ukryty za krokwią dachu. Wykonany z blachy wizerunek 
Pana Jezusa według relacji naszej najstarszej siostry Janiny 
(w 1942 r. siostra miała 10 lat), to ten sam, który stał koło domu. 
W ten sposób krzyż został zidentyfikowany.

W 1996 r. został wykonany nowy krzyż i postawiony 
w ogrodzie gdzie stał poprzedni. Poświęcony został przez 
ks. Karola Knerę, orionistę.

Obecnie na krzyżu umieściliśmy nową figurę Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego, ponieważ ta wykonana z blachy pomimo kil-
kukrotnego odnawiania została bardzo zniszczona przez rdzę. 
Blaszany, pierwotny wizerunek Pana Jezusa przechowujemy 
w domu.
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Kapliczki przy ul. Beskidzkiej z przyległymi ulicami

Kapliczka na ścianie budynku z 1909 r. z figurką Matki Boskiej, znajdująca się 
na prywatnej posesji P. Heleny i Tadeusza Wawaków przy ul. Beskidzkiej 1.
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Kapliczka z figurką św. Antoniego umieszczona na ścianie budynku przy ulicy 
Spacerowej. Pochodzi z początku XX wieku.
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Kapliczka drewniana na ścianie budynku z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. 
Znajduje się na prywatnej posesji Pani Barbary Pławeckiej przy ul. Szkolnej. 
Została wykonana na początku XXI wieku.
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Kapliczka w kształcie groty z figurką Matki Boskiej. Znajduje 
się na prywatnej posesji P. Zemczaków przy ul. Strażackiej. 
Została zbudowana w 1988 r. przez panią Zofię Żugaj na 
pamiątkę szczęśliwego powrotu z USA po 14 latach pobytu.
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Kapliczka na ścianie budynku z figurką Matki Bożej 
u Państwa Heleny i Kazimierza Kliś przy ul. Beskidzkiej 
64. Została zbudowana na przełomie lat 60/70 jako wo-
tum wdzięczności za wysłuchanie zanoszonych próśb.

Kapliczka na ścianie budynku z 1936 r. przy ul. Beskidzkiej 29. Opiekę 
nad kapliczką sprawuje Pani Wanda Biduś.
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Kapliczka skrzynkowa na drzewie, na prywatnej posesji Pana Stanisława 
Klisia. Wewnątrz obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Wybudowana 
w latach 30-tych.

Kapliczki i Krzyże przy ul. Górskiej
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Krzyż przydrożny przy ul. Górskiej postawiony w latach 90-tych aby upa-
miętnić ofiarę wypadku drogowego w którym zginął kierowca samochodu 
ciężarowego, w którym zawiodły hamulce.
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Kapliczka skrzynkowa na drzewie z figurką Matki Boskiej. Znajduje się w poło-
wie „starej drogi” prowadzącej na Żar. W tym miejscu odpoczywali mieszkańcy, 
którzy wracali z pracy lub z targu.
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Drewniana dzwonnica pod górą Żar.

Zbudowana w 1928r. Znajduje się na wysokości 600 m. 
n. p. m. na zboczu góry Żar, przy drodze prowadzącej na szczyt. 
Ma konstrukcję słupową, z niewielkim daszkiem ochraniają-
cym mały dzwonek. Wewnątrz znajduje się ołtarzyk z obrazem 
Matki Bożej. Codziennie o godzinie 12.00 dzwonnica odzywa 
się wzywając do modlitwy Anioł Pański.

Dzwonnica przez wiele lat stanowiła dla mieszkańców 
Żaru miejsce wspólnej modlitwy. To tam spotykali się na 
nabożeństwach, gdyż odległość do kościoła uniemożliwiała 
branie udziału w nabożeństwach w świątyni. 18 II 1942 r. 
w środę popielcową, zabrano dzwon z Żaru na wojnę przeciw 
bolszewikom z rozkazu władz niemieckich. W 2003 roku 
mieszkańcy Żaru i Domków Letniskowych ufundowali nowy 
dzwon w 25 rocznicę Pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła 
II. Został on poświęcony przez ks. bp Janusza Zimniaka po-
święcono również obraz M.B. Częstochowskiej wyhaftowany 
przez p. J. Zemczak i ofiarowany do kaplicy.

Od 2015r. Na górze Żar pod Dzwonkiem ks. Proboszcz 
Janusz Kuciel wprowadził tradycję święcenia pokarmów 
wielkanocnych oraz sprawowania Mszy św. w tym miejscu 
w sierpniu w pobliżu uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej 
,gdyż w dzwonnicy znajduje się Jej wizerunek. Pierwszym 
dzwonnikiem był śp. Władysław Orawczak a później 
śp. Wiesław Zemczak.

W 2012r. zamontowany został automat, który uruchamia 
dzwon wzywający mieszkańców do modlitwy i skierowania 
serc ku Bogu.

Ciekawostka
Dzwonnica na Żarze została zakwalifikowana do tak 

zwanych dzwonnic loretańskich. Jak podaje źródło „Kult Matki 
Bożej Loretańskiej i z XVII w. i trwał przez cały wiek XVIII. 
W tym czasie coraz liczniejsze były też pielgrzymki do Loreto, 
z których przywożono m. in. dzwonki mające odpędzać złe 
moce, a także rozpędzać chmury burzowe i powstrzymywać 
związane z nimi nieszczęścia. W tym samym czasie w świą-
tyniach jeden dzwon, zazwyczaj najmniejszy, poświęcony 
był niekiedy w intencji zażegnywania żywiołów. Miał nawet 
nieraz napis fulgura frango czyli „rozłamuję pioruny”. Władze 
kościelne starały się stopniowo eliminować wiarę w cudowną 
moc przedmiotów, w amulety i talizmany, dlatego w końcu 
zakazano używania dzwonów kościelnych do rozpędzania 
burzy. Nie wyeliminowano to jednak ludowej wiary w cu-
downą moc dzwonków loretańskich i w XVIII w. zaczęto 
budować po wsiach dzwonnice z dzwonami poświęconymi 
Matce Bożej Loretańskiej. Ich głos miał nie tylko ostrzegać 
przed pożarem- ludzie wierzyli, że dzwonek loretański odstra-
sza płanetników- złe duchy ściągające z nieba pioruny i grad. 
Z czasem przypomniał on również o odmawianiu modlitwy 
„Anioł Pański”’ wzywał ponadto do gaszenia pożaru oraz na 
codzienne nabożeństwa majowe i różańcowe. Wiara w dzwonki 
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loretańskie i związane z nimi zwyczaje rozwinęła się głównie 
na Podhalu, Orawie i Żywiecczyźnie. Większość z nich została 
zbudowana w XIX w. lub na początku XX stulecia. Wiele 
dzwonnic loretańskich, zwanych też burzówkami, istnieje tam 
do dziś- poniżej je prezentujemy. Część z nich to rekonstrukcje 
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dawnych obiektów, które ule-
gły zniszczeniu, np. przez silne 
wiatry znaczna część przeszła 
gruntowe remonty. Niestety 
nie we wszystkich kapliczkach 
znajdują się dzwony (większość 
oryginalnych przetopiona zosta-
ła podczas II wojny światowej) 
i nie wszystkie z ich można już 
usłyszeć.”
Źródło: Nasze Loreto Ogólnopolski 
Szlak Kaplic Loretańskich
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Kapliczka murowana z gipsową figurką Matki Bożej w środ-
ku. Znajduje się na prywatnej posesji Pani Genowefy Kliś 
przy ul. Złotej. Została wybudowana pomiędzy I a II wojną 
światową przez Michała Kosa, dziadka Pani Genowefy.
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Kapliczka skrzynkowa przy drodze do Przełęczy 
Isepnickiej na Żarze. Wewnątrz kapliczki znajduje 
się obraz Świętej Rodziny. Kapliczka poświęcona jest 
Stanisławie Nowak-Kos, która zmarła w tym miejscu 
w 2008 r. Została ona wykonana przez brata zmarłej, 
Pana Stanisława Kosa.

30



Przydrożny krzyż przy drodze na Góre Żar z napisem: 
Tu zginął 13.10.1991 r. 
27-letni Pilot  Piotr Okrzesik
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Kapliczki na Górze Żar

Kapliczka skrzynkowa na drzewie z obrazem Matki Bożej Karmiącej, pod spodem krzyż 
z wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa. Znajduje się na terenie przysiółka „Byrdowa”. 
Poświęcona jest dwóm zmarłym siostrom Zofii Kos – 20 lat, która wracają z targu z Kęt, 
zmęczona odpoczywała, zasnęła i zamarzła w tym miejscu. Kilkanaście lat później jej 
siostra Bronisława zbierając buczynę do jedzenia wspięła się na drzewo i spadła łamiąc 
kręgosłup. Po kilku miesiącach zmarła.
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Kapliczka wybudowana z kamienia, na źródełku, na Górze Żar w drugiej 
połowie XX w. Wewnątrz znajduje się figurka Matki Bożej, która zakupiona 
została w Częstochowie przez rodzinę Barbarę i Marka Pławeckich.
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Kapliczka skrzynkowa z 1996 r. z licznymi rzeźbieniami, zawieszona na 
drzewie wewnątrz znajduje się obraz Batki Boskiej z Dzieciątkiem. Wykonał 
ją Pan Edward Nowak. Znajduje się przy trasie na Kiczerę. 23.11.2012 roku 
kapliczkę poświęcił Ks. Andrzej Zawada, wikary z Parafii Wilamowice.
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Kapliczka skrzynkowa na drzewie z płaskorzeźbą Świętej Rodziny.
Została wykonana przez rodzinę Węglarzy z Oczkowa jako wotum wdzięczności za 
ocalenie z wypadku i powrót ich syna do zdrowia. W 2015 roku wandale zdemolowali 
kapliczkę a jej fragmenty rozrzucili w promieniu kilkudziesięciu metrów. Ocalałe frag-
menty zostały złożone w jedno miejsce.

Kapliczka na Jaworzynie
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Kapliczki na Kosarzyskach

Kapliczka skrzynkowa na podmurówce z kamienia została wybudowana 
w 1926 r. Budowniczym kapliczki był pan Stanisław Czulak 03.03.1899 
w Międzybrodziu Żywieckim. Był członkiem Chorągwi Krakowskiej – stopień 
wojskowy: plutonowy. Był prezesem związku Towarzystw Gimnastycznych SOKÓŁ 
w Polsce, legitymacja nr 135116. Wewnątrz kapliczki znajduje się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Jest ona usytuowana przy ul. Cichej 3 pod lasem. 
Opiekę nad kapliczka sprawuje Pan Henryk Czulak.
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Kapliczka skrzynkowa okuta blachą ocynkową, zawieszona na drzewie. 
Wewnątrz znajduje się figurka Matki Boskiej, którą przywiózł z Kalwarii 
p. Michał Bułka(junior).Kapliczka została przez niego odremontowana 
1980 r. znajduje się nad domami letniskowymi w przysiółku Kosarzyska. 
W tym miejscu zginął kilkunastoletni chłopiec, który pomagał ojcu 
zwozić zimą na saniach siano z szopy usytuowanej na łące.
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Źródełko ks. Józefa, proboszcza Parafii w Międzybrodziu Żywieckim 
w latach 1988-2007. Powstało na Isepnicy z inicjatywy pana Krzysztofa 
Bogdanowskiego. Ks Józef Ślusarczyk bardzo lubił to miejsce   często je 
odwiedzał. Nabierał wody z tego źródełka, przechodząc spacerem na górę 
Żar. Dlatego też leśnicy nazwali to miejsce „Źródełko ks. Józefa”.
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Kapliczka na Kosarzyskach. Figura św. Antoniego Padewskiego 
na postumencie kamiennym na którym brzmi napis: 
Święty Antoni Padewski Módl się za nami 
Synowi Karolowi, który tu zginął tragiczną śmiercią 
24/6 1913 r. w 12 roku życia. 
Pomnik ten położyli Rodzice Jan i Maryanna Klękowie
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STACJE DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W MIĘDZYBRODZIU ŻYWIECKIM

W kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Międzybrodziu Żywieckim, podczas prac porządkowych 
i remontowych w 2007 r.  grupa lektorów (Jakub Wawak, 
Tomasz Chamera, Mateusz Zemczak, Karol Pastwa) odnala-
zła na poddaszu plebanii 14-cie malowanych na płótnie scen 
z przedstawieniem męki Pańskiej, tzw. stacji drogi krzyżowej.  
W 2017 r. ks. Janusz Kuciel zdecydował o poddaniu obrazów 
pracon renowacyjnym.

Ks. Jan Banaś, proboszcz z Międzybrodzia Bialskiego, 
ofiarował w latach II wojny światowej komplet stacji Drogi 
Krzyżowej. Jak odnotowują kroniki parafialne zostały one uro-
czyście, kanonicznie erygowane w kościele w Międzybrodziu 
Żywieckim dnia 1.12.1940 r. przez gwardiana ojców francisz-
kanów w Kętach - o. Sabanika.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i związane z nim sposoby 
przedstawienia męki Pańskiej zrodziły się z tradycji pielgrzy-
mowania do Ziemi Świętej. W szczególności od III wieku 
odwiedzano i odprawiano procesje w Jerozolimie, w miejscu 
związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Powstanie obrazów 
ze scenami męki Jezusa łączyć należy również z rozwojem 
pobożności pasyjnej. W epoce średniowiecza na terenie Europy 
tworzenie tzw. stacji drogi krzyżowej rozpowszechnili francisz-
kanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy 
stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Natomiast 

liczbę czternastu stacji ustalono w XVII w. Pomimo tego do 
końca XIX wieku stacje męki Pańskiej były stosunkowo nie-
liczne i dopiero papież Pius IX w 1871 r. zezwolił na odpra-
wianie nabożeństw dróg krzyżowych we wszystkich parafiach. 
Od tego czasu nie tylko franciszkanie posiadali przywilej 
odpustu w swoich świątyniach. Dlatego dopiero pod koniec 
XIX w. powstaje wiele obrazów ze scenami tzw. drogi krzyżo-
wej Chrystusa. Oprócz licznych malowideł tworzone są rzeźby 
i płaskorzeźby z krzyżem i numerem poszczególnej stacji. 
W lata 1881–1913 ma miejsce największy rozwój w tworzeniu 
dzieł o takiej tematyce.

Obecnie we wnętrzach kościołów katolickich lub wokół ich 
obejść znajdują się sceny męki Pańskiej w postaci 14-tu stacji 
przy których odprawia się nabożeństwa wielkopostne o charak-
terze adoracyjnym, polegających na symbolicznym odtworzeniu 
drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

W kościele parafialnym w Międzybrodziu Żywieckim 
znajdują się płaskorzeźbione w drewnie stacje jednakże podczas 
porządkowania kościoła odkryto istnienie kompletu innych 
stacji drogi krzyżowej malowanej na płótnie z drewnianymi 
ramami.

Pomimo bardzo rozległych zniszczeń zarówno obrazów 
jak i ich ram proboszcz zdecydował się na poddanie ich kon-
serwacji. Obrazy zostały przekazane do pracowni konserwacji 
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zabytków w Alwerni, gdzie w 2017-2018 roku odnawiano je 
wraz z ramami.

Konserwatorzy zajmujący się odnową stacji podjęli 
próbę ich ratowania a także wykonania analizy stylistycznej 
i historycznej oraz wykonano identyfikację pigmentów i spoiw 
jakie wykorzystano do namalowania obrazów. Na podstawie 
badań stwierdzono, że zawarte w farbach olejnych pigmenty są 
syntetyczne i datują obrazy na nie wcześniejsze niż II połowa 
XIX w. Również sposób tkania płótna, które wykorzystano jako 
podobrazie malowideł potwierdza analizę chemiczną pigmentów.

Obrazy stanowią wysokiej klasy obiekty wzorowane na 
wcześniejszych, XIX wiecznych dziełach malarzy żywieckich 
takich jak Antoni Chrząstkiewicz, Wincenty Chrząstkiewicz 
czy Jan Fignowski. Byli to najwybitniejsi artyści regional-
ni. Należeli do grona najbardziej znanych i wziętych mala-
rzy pogranicza polsko-słowackiego swoich czasów. Obrazy 
z Międzybrodzia w szczególności nawiązują to stylistyki 
Antoniego Chrząstkiewicza. Prace jego można podziwiać 
w kościele w Łodygowicach, Rychwałdzie, Głębowicach czy 
w muzeach w Cieszynie a także w wielu innych kościołach 
i kaplicach znajdujących się na ziemi żywieckiej i suskiej. 
Pojedyncze przykłady ich dzieł znajdują się również w zbio-
rach Galerii Lwowskiej na Ukrainie oraz Galerii Orawskiej 
w Dolnym Kubinie na Słowacji.

Szczególną uwagę, podczas oglądania obrazów 
z Międzybrodzia Żywieckiego, należy zwracać na  ciekawie 
ujęte postacie malowane w ekspresyjnych pozach, podkreślają-
ce emocje zawarte w poszczególnych scenach oraz precyzyjnie 

naniesione szczegóły np. w partiach łez na twarzach kobiet.  
Niestety nie udało się zidentyfikować autora malowideł 

jednakże w sposób bardzo bezpośredni nawiązał on do kompo-
zycji dzieł wcześniej wymienionych malarzy a także do stacji 
jakie znajdują się w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej 
Górze w Częstochowie. 

Podobieństwo tych wszystkich dzieł wiąże się również 
z tym, że malarze tego okresu bardzo często wzorowali się na 
rycinach zebranych w teczkach, które służyły im jako wzory 
do naśladowania i częstego powielania.  

Stacja drogi krzyżowej z kościoła w Międzybrodziu 
Żywieckim jest z pewnością dziełem sztuki wartym zachowa-
nia jej dla kolejnych pokoleń. Wszystkie 14 stacji ujęte zostały 
w kształcie stojących prostokątów, napiętych na krosna drew-
niane. Każda z nich wykazywała bardzo rozległe zniszczenia. 
Płótna lniane będące podłożem malowideł posiadały liczne 
ubytki, przetarcia oraz porażone zostały przez pleśnie i grzyby. 
Lico malowideł było bardzo mocno zabrudzone. Gruba warstwa 
kurzu pokrywała lico i odwrocie obrazów. Warstwa malarska 
w wyniku wahań wilgotności powietrza a przez to zmiany na-
prężenia płótna w wielu miejscach odspoiła się od podłoża. 
Wiele partii obrazów uległy nieodwracalnym zniszczeniom 
i posiadały duże ubytki. Werniksy jakimi zabezpieczano obrazy 
z czasem pożółkły i pociemniały w tak dużym stopniu, że od-
czytanie scen poszczególnych stacji było utrudnione. Na obra-
zach występowały zniekształcenia płótna w postaci wybrzuszeń 
i uszkodzeń pękniętymi, nie oryginalnymi krosnami na które 
obrazy były naciągnięte. Poza tym istniejące krosna malarskie 
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nie posiadały możliwości regulacji naciągu a to również spowo-
dowało deformację malowideł. Wiadomo, że wszystkie obrazy 
podczas poprzedniej renowacji naciągnięto na nowe krosna lecz 
uprzednio uszkodzone krawędzie obrazów odcięto przez płótna 
zostały przybite gwoździami do krosien z niewielkim zapasem. 
Spowodowało to rozrywanie krawędzi spotęgowane korodują-
cymi gwoździami. Ponadto krosna nie posiadały tzw. dystansów 
co z czasem uwypukliło odbite poprzeczki poprzeczek krosien 
i przecieranie się obrazów na uwypukleniach. 

Obrazy malowano w technice olejnej w sposób bardzo 
cienki w równomiernej warstwie, z bardzo płytkimi i nielicz-
nymi impastami, widocznymi w jasnych partiach takich jak łzy 
czy detal szat. Pierwotnie malowidło zabezpieczono werniksem 
damarowym, który z biegiem lat pod wpływem promieniu UV 
i starzenia pociemniał i miejscowo popękał.

Drewniane ramy i krosna także były w bardzo złym stanie 
zachowania. Widoczne były liczne ślady żerowania owadów 
i grzybów.  Kolejne przemalówki powodowały odrywanie się 
pierwotnych warstw malarskich i złoceń. Dzięki pracom konser-
watorskim po usunięciu wszystkich nieoryginalnych nawarstwień 
malarskich oraz kitów odsłonięto zachowane pozostałości pier-
wotnej kolorystyki ram. Dzięki temu można było przywrócić pięk-
ną i intensywną cynobrowa barwę ze złoconymi wykończeniami.

Prace konserwatorskie polegały między innymi na zabez-
pieczeniu lica obrazów bibułką japońską naklejaną na partie 
szczególnie zniszczone i wykazujące odspojenia warstw ma-
larskich od podłoża. Następnie każda ze stacji została zdemon-
towana z ram i krosien. Całość oczyszczana bardzo dokładnie 

i delikatnie chemicznie i mechanicznie z brudu. Podczas wy-
konywania poszczególnych czynności wykonywano próby na 
zastosowanie odpowiednich i jak najlepszych metod i tech-
nologii konserwatorskiej. Oprócz zabrudzeń usunięto retusze 
i przemalówki. Odwrocia płócien oczyszczano mechanicznie 
i chemicznie z zastosowaniem zabiegu dezynfekcji. 

Ze względu na liczne uszkodzenia mechaniczne płótna, 
rozległe przetarcia i rozerwania oraz na wyjątkowo osłabione 
krawędzie i zbyt wąskie obrzeża płótna niezbędne było wyko-
nanie tzw. dublażu. Czyli od strony odwrocia każdego z14-tu  
obrazów przyklejano nowe płótno lniane. Każda  stacja została 
najpierw wyprostowana na ciepło na stole niskociśnieniowym 
w temperaturze 55°C. Następnie podklejono nowe płótno 
o odpowiedniej grubości włókien i gęstości splotu. Dobrano 
płótno szare o bardzo dużej gęstości i średniej grubości osnowy 
i wątku. Zdecydowano, że obrazy będą podklejone z zastoso-
waniem spoiwa poliakrylowej, która nie ulega atakom mikro-
biologicznym, jest spoiwem stabilnym chemicznie, odpornym 
na starzenie i niezwykle elastycznym. Zastosowanie tego pro-
duktu umożliwi ewentualne całkowite jego usunięcie (substan-
cja odwracalna, rozpuszczalna i nie przenikająca przez płótno 
i oryginalne warstwy malarskie).

Przed nałożeniem tzw. filmu płótno dublażowe naciągnięto 
na krosna robocze i przeklejono klejem winylowy, elastycznym 
na bazie polioctanu winylu. Przeklejenie wykonano jednokrot-
nie, tak by zniwelować ażury w płótnie dublażowym. Odwrocie 
oryginalnego płótna przeklejano klejem króliczym a przetar-
cie dodatkowo uzupełniono włóknami lnianymi na spoiwie 
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z polioctanu winylu. Na odwrocie obrazów nakładano spoiwo 
w postaci folii na którym podklejono nowe płótna.  Obrazy 
z nowymi płótnami sprasowywano na stole niskociśnienio-
wym przy działaniu ciepła z odpowiednio dobraną temperatura 
i wytwarzaniu podciśnienia. Czynność podklejania powtarzano 
obracając obraz licem w dół i następnie do góry by uzyskać 
najtrwalsze i najdokładniejsze sprasowanie płócien. 

Kolejnym zabiegiem było uzupełnienie ubytków w grun-
tach i warstwie malarskiej. Po przeklejeniu miejsc występowa-
nia ubytków klejem skórnym ubytki wypełniono kitem kre-
dowo-klejowym z dodatkiem plastyfikatora i metylocelulozy. 
Kity opracowano, scalając je do otoczenia.Następnie obrazy 
naciągano na nowe drewniane krosna. Krosna wykonano zgod-
nie z pierwotnym kształtem obrazów. Nowe krosna posiadają 
tzw. dystanse by uniknąć przyleganie obrazów do desek krosien. 
Poza tym obecnie krosna posiadają możliwość naciągania ob-
razów, czyli rozklinowania i możliwość uzyskania poprawnego 
naciągania płótna w przypadku jego falowania pod wpływem 
zmian zawilgocenia powietrza w kościele. 

Następnie lico zabezpieczono werniksem pośrednim 
(błyszczącym, akrylowym w płynie). Po jego wyschnięciu 
wykonano scalania kolorystyczne kitów i przetarć, naśladowczo 
do oryginalnej warstwy malarskiej farbami olejnymi. Obrazy 
zabezpieczono werniksem na bazie wosku mikrokrystalicznego.

Natomiast drewnianą ramę w partach malowanych i zło-
conych  po odsłonięciu oryginalnych czerwonych nawarstwień 
malarskich wzmocniono poprzez impregnację wzmacniająca 
drewna. Bardzo osłabiony strukturalnie ramy impregnowano w 

kąpieli z impregnatem. Odparowanie środka wzmacniającego 
następowało w środowisku zagęszczonych par benzyny ekstrak-
cyjnej (w szczelnym zamknięciu pod folią) w celu opóźnienia 
odparowania rozpuszczalników i równomiernego rozłożenia 
żywicy w całej strukturze drewna. Mocno spróchniałe elementy 
w trakcie demontażu ulegały połamaniu, dlatego utwardzone 
fragmenty łączono ze sobą elastycznym klejem. Elementy, które 
posiadały małą powierzchnię styku klejono żywicą epoksydo-
wą oraz łączono metalowymi śrubami za stali nierdzewnej. 
Do impregnacji dodano środki owado- i grzybobójcze. 
Odspajające się oryginalne cynobrowe wymalowania wcześniej 
podklejono na kleju króliczym. Następnie uzupełniano ubytki 
w drewnie i gruntach znajdujących się pod czerwienią. Drewno 
przeklejano gorącym klejem króliczym a następnie nakładano 
zaprawę kredowo-klejową. Po wyszlifowaniu kitów nakładano 
kilka warstw pulmentów naturalnych na bazie glinek i nakła-
dano złoto 23 ½ karatowe w płatkach. Złoto wypolerowano 
kamieniami półszlachetnymi, agatami. Złocenia wykonano wg 
historycznej receptury. Ubytki w warstwie malarskiej podma-
lowano wg oryginału w kolorze cynobrowym. 

Po zabiegach konserwatorskich obrazów osadzonych 
w ramach odzyskały głębię, wyrazistość i intensywność barw. 
Lico malowanych scen rozjaśniło się i dzięki temu uczytelniły 
się niezauważalne wcześniej szczegóły. 

Pomimo fatalnego stanu zachowania odnowiono wszyst-
kie stacje drogi krzyżowej co pozwoliło na prezentowanie ich 
w pierwotnej estetyce. Zostaną umieszczone we wnętrzu ko-
ścioła na ścianach nawy.
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Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany
Sponsorzy renowacji: Marian Orawczak z rodziną
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Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Sponsorzy renowacji: Maria Matuszczak z rodziną
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Stacja III – Pan Jezus upada po raz pierwszy
Sponsorzy renowacji: Iwona Hałaczkiewicz
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Stacja IV – Pan Jezus spotyka Matkę swoją
Sponsor renowacji: ks. Bronisław Martyniak 
wraz z bratem Adamem Martyniakiem
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Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż 
Panu Jezusowi
Sponsorzy renowacji: Stanisław Kuźmik z żoną
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Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Sponsorzy renowacji: Rodzina Pielesz
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Stacja VII – Pan Jezus upada po raz drugi
Sponsorzy renowacji: Lektorzy: Jakub Wawak, Kamil Wolf, Mateusz Wolf,  
Artur i Przemysław Martyniak, Dawid i Kamil Martyniak
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Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Sponsorzy renowacji: Marcin i Katarzyna Kamińscy
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Stacja IX – Pan Jezus upada po raz trzeci
Sponsorzy: Władysława i Czesław Byrdziak oraz Jadwiga i Marcin Chamera
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Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony
Sponsorzy renowacji: Górnicy z Międzybrodzia Żywieckiego
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Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity
Sponsorzy renowacji: Stanisław Kos
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Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu
Sponsorzy renowacji: Stanisław i Wanda Piela
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Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża
Sponsorzy renowacji: ks. Tomasz Chamera
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Stacja XIV – Pan Jezus złożony do grobu
Sponsorzy renowacji: Rodziny Kliś i Wolf – ul. Beskidzka 64
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