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W Przedborzu, przy prawym brzegu Pilicy, obok mostu, stoi kapliczka z figurÄ… Matki Boskiej. Jej historia
nie jest dÅ‚uga, liczy niewiele ponad pÃłÅ‚ wieku. Jednak cokÃłÅ‚, na ktÃłrym stoi figura jest o wiele
starszy i pochodzi ze stojÄ…cej w tym miejscu niegdyÅ› XIX-wiecznej kapliczki.
Gdy 17 (29) paÅºdziernika 1888 roku, cesarz Rosji i krÃłl Polski Aleksander III wracaÅ‚ z Krymu do
Petersburga, pociÄ…g wiozÄ…cy cara i jego rodzinÄ™ wykoleiÅ‚ siÄ™ w pobliÅźu stacji Borki, niedaleko
Charkowa. ZginÄ™Å‚o wÃłwczas ponad 20 osÃłb, ale sam car i czÅ‚onkowie jego rodziny nie odnieÅ›li
wiÄ™kszych obraÅźeÅ„. PrzyczynÄ… katastrofy byÅ‚a eksplozja bomby podÅ‚oÅźonej przez
nieustalonego do dziÅ› zamachowca (inna z wersji mÃłwi, Åźe zbyt szybka jazda pociÄ…gu). Uznano,
Åźe &bdquo;cudowne ocalenie&rdquo; rodziny cesarskiej nastÄ…piÅ‚o za przyczynÄ…
&bdquo;opatrznoÅ›ci Boskiej&rdquo;. Po tym wydarzeniu zarÃłwno w Rosji, jak i na terenach Polski
bÄ™dÄ…cych pod rosyjskim zaborem obchodzono dzieÅ„ Cudownego Ocalenia Rodziny Cesarskiej.
Obchody te miaÅ‚y rÃłÅźny charakter, wzniesiono teÅź wiele cerkwi, kaplic i pomnikÃłw. W obchodach
cudownego ocalenia udziaÅ‚ wziÄ™Å‚a takÅźe gubernia radomska, do ktÃłrej naleÅźaÅ‚ PrzedbÃłrz. W
pierwszÄ… rocznicÄ™ katastrofy kolejowej przy moÅ›cie stanÄ…Å‚ krzyÅź dziÄ™kczynny, wybudowany
z kamienia ciosowego, koloru rÃłÅźowego, wysoki na 16 stÃłp (blisko 5 metrÃłw), z Åźeliwnym
wizerunkiem Jezusa ukrzyÅźowanego.
Na czole podstawy umieszczono napis: &bdquo;WszechmogÄ…cemu Bogu. 17 (29) paÅºdziernika 1888
roku. BoÅźe, w Twojej wÅ‚adzy Åźycie i Å›mierÄ‡&rdquo;, na bocznych Å›cianach: &bdquo;Na
pamiÄ…tkÄ™ cudownego ocalenia Imperatora Aleksandra III i jego rodziny 17 (29) paÅºdziernika 1888
r.&rdquo; i &bdquo;Parafianie z swoim proboszczem 17 (29) paÅºdziernika 1889 roku&rdquo;. W
literaturze moÅźna znaleÅºÄ‡ informacjÄ™, jakoby jeden z napisÃłw miaÅ‚ byÄ‡ w jÄ™zyku rosyjskim
i brzmieÄ‡ &bdquo;BoÅźe cara chrani&rdquo;. Pomnik ufundowali parafianie oraz Ãłwczesny proboszcz
parafii PrzedbÃłrz ks. kanonik Ludwik Å»mudowski (1826-1891), ktÃłry jeszcze jako proboszcz parafii
Å›w. Marcina w BiaÅ‚obrzegach, a potem juÅź jako proboszcz przedborski braÅ‚ udziaÅ‚ w carskich
polowaniach, odbywajÄ…cych siÄ™ w lasach spalskich i znaÅ‚ osobiÅ›cie Aleksandra III, zanim jeszcze
zostaÅ‚ carem.
CeremoniÄ™ odsÅ‚oniÄ™cia i poÅ›wiÄ™cenia krzyÅźa, wzniesionego &bdquo;za cudowne ocalenie
drogocennego Åźycia NajjaÅ›niejszego Cesarza Wszech Rosyi i KrÃłla Polskiego Aleksandra III i Jego
Najdostojniejszej Rodziny, w dniu 29 paÅºdziernika 1888 roku&rdquo; opisaÅ‚a Gazeta Radomska.
UroczystoÅ›Ä‡ odbyÅ‚a siÄ™ 14 (26) listopada 1889 roku &bdquo;w dniu Imienia NajjaÅ›niejszej
Cesarzowej Maryi TeodorÃłwny&rdquo;, przy udziale &bdquo;DuchowieÅ„stwa, OficerÃłw
konsystujÄ…cego wojska witebskiego puÅ‚ku, urzÄ™dnikÃłw i licznie zgromadzonej publicznoÅ›ci
wszelkich stanÃłw&rdquo;. Po wygÅ‚oszeniu przez proboszcza specjalnej przemowy, przygotowanej na
tÄ™ okolicznoÅ›Ä‡, procesja z cechami oraz chorÄ…gwiami na czele przeszÅ‚a do koÅ›cioÅ‚a
parafialnego, odÅ›wiÄ™tnie udekorowanego, gdzie odprawiono mszÄ™ dziÄ™kczynnÄ… &bdquo;za
pomyÅ›lnoÅ›Ä‡ i dÅ‚ugoletnie Åźycie NajjaÅ›niejszej Rodziny Cesarskiej&rdquo;, podczas ktÃłrej
uczniowie szkoÅ‚y elementarnej odÅ›piewali hymn &bdquo;BoÅźe Cesarza ChroÅ„&rdquo;. Po
naboÅźeÅ„stwie ks. Å»mudowski zaproszonych goÅ›ci podejmowaÅ‚ obiadem, na ktÃłrym pierwszy
toast wzniesiono &bdquo;za zdrowie NajjaÅ›niejszej Rodziny Cesarskiej przy grzmiÄ…cych okrzykach
hura&rdquo;.

Opis uroczystoÅ›ci w Gazecie Radomskiej (skan pochodzi z Radomskiej Biblioteki Cyfrowej)

Wiele lat pÃłÅºniej, kiedy w Przedborzu dziaÅ‚aÅ‚ komitet usuwania pamiÄ…tek po caracie, ÅźÄ…dano
zburzenia pomnika, ale ostatecznie usuniÄ™to jedynie same napisy. Pomnik rozebrano na poczÄ…tku II
wojny Å›wiatowej. Nie wiadomo co siÄ™ staÅ‚o z krzyÅźem, podstawÄ™ natomiast wykorzystano do
wybudowania kapliczki Matki Boskiej w 1957 roku. Na jej frontowej stronie widniej dziÅ› napis
&bdquo;BOÅ»E W TWOIEM RÄ™KU ÅšMIERÄ‡ I Å»YCIE&rdquo;, nawiÄ…zujÄ…cy do pierwotnego,
wotywnego charakteru poprzedniej kapliczki, moÅźliwe teÅź, Åźe napis powstaÅ‚ zaraz po usuniÄ™ciu
poprzedniego. Co ciekawe, przed klasztorem i sanktuarium Å›w. Anny w Smardzewicach do dziÅ›
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moÅźna oglÄ…daÄ‡ dobrze zachowanÄ… kapliczkÄ™ z figurÄ… Matki NajÅ›wiÄ™tszej z 1889 roku, z
oryginalnym napisem dziÄ™kczynnym za ocalenie Åźycia carskiej rodziny, analogicznym, jak ten
widniejÄ…cy niegdyÅ› na cokole przedborskiego krzyÅźa.
___________________________
* PodwÃłjne datowanie uÅźywane byÅ‚o pod zaborem rosyjskim; u nas obowiÄ…zywaÅ‚ kalendarz
gregoriaÅ„ski, u Rosjan kalendarz juliaÅ„ski. Pierwsza data odnosi siÄ™ do kalendarza juliaÅ„skiego,
druga do gregoriaÅ„skiego. W l. 1800-1899 rÃłÅźnica wynosiÅ‚a 12 dni.PaweÅ‚ Grabalski
Bibliografia:Gazeta Radomska, 25 listopada (7 grudnia) 1989 r.K. SokoÅ‚, A. Sosna, "Stulecie w
kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915", Moskwa 2005, s.
31Polowania rodziny carskiej w lasach spalskich http://www.brzustow.pl/polowania-carskie-w-spale1890/Cudowne ocalenie rodziny cesarskiej http://www.brzustow.pl/cudowne-ocalenie-rodzinycesarskiej/Ludwik Å»mudowski, ks. - biogram, Przedborski SÅ‚ownik Biograficzny www.psbprzedborz.pl
Dzisiejsza XX-wieczna kapliczka Matki Boskiej, przy moÅ›cie, na cokole napis:
&bdquo;BOÅ»E W TWOIEM RÄ™KU ÅšMIERÄ‡ I Å»YCIE&rdquo;
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