
  „„Kapliczki są na wsi Kapliczki są na wsi 
czymś tak naturalnym, czymś tak naturalnym, 
że nawet nie docieka się że nawet nie docieka się 
przyczyny ich przyczyny ich 
powstania. Są, gdyż powstania. Są, gdyż 
były - tak jak drzewa, były - tak jak drzewa, 
ziemia i obłoki na ziemia i obłoki na 
niebie"niebie"

Tadeusz Seweryn



KAPLICZKI KAPLICZKI 
I KRZYŻE PRZYDROŻNEI KRZYŻE PRZYDROŻNE

NA TERENIE NA TERENIE 

TWARDORZECZKI TWARDORZECZKI 
I OSTREGOI OSTREGO



KAPLICZKA W SOŚNINACHKAPLICZKA W SOŚNINACH  



KAPLICZKA W SOŚNINACHKAPLICZKA W SOŚNINACH  

Kapliczka ta liczy około 100 lat. Kapliczka ta liczy około 100 lat. 
Zbudowana zotała przez tamtejszych Zbudowana zotała przez tamtejszych 
mieszkańców, miała na celu chronić mieszkańców, miała na celu chronić 
okoliczną wieś przed wylewami potoku okoliczną wieś przed wylewami potoku 
Leśnianka, płynącego nieopodal Leśnianka, płynącego nieopodal 
zabudowań. zabudowań. 



KAPLICZKA „U LASZCZAKA”KAPLICZKA „U LASZCZAKA”



KAPLICZKA „U LASZCZAKA”KAPLICZKA „U LASZCZAKA”
Powstała w 1893 roku, jako Powstała w 1893 roku, jako 
wyraz wdzięczności okolicznych wyraz wdzięczności okolicznych 
mieszkańców za uratowanie mieszkańców za uratowanie 
życia pewnemu człowiekowi, życia pewnemu człowiekowi, 
który podczas burzy został który podczas burzy został 
przygnieciony wozem.  przygnieciony wozem.  
  W kapliczce znajduje się figurka W kapliczce znajduje się figurka 
przedstawiająca wniebowzięcie przedstawiająca wniebowzięcie 
Marii Panny. Została ona Marii Panny. Została ona 
wyrzeźbiona z drzewa lipowego wyrzeźbiona z drzewa lipowego 
przez Franciszka Jagosza z przez Franciszka Jagosza z 
Radziechów. Radziechów. 



KRZYŻ U PAŃSTWA LALIKÓWKRZYŻ U PAŃSTWA LALIKÓW  



KRZYŻ U PAŃSTWA LALIKÓWKRZYŻ U PAŃSTWA LALIKÓW  

Krzyż powstał w sierpniu 2008 roku z Krzyż powstał w sierpniu 2008 roku z 
inicjatywy księdza proboszcza  oraz inicjatywy księdza proboszcza  oraz 
parafian. Poświęcenie odbyło się w parafian. Poświęcenie odbyło się w 
święto Podniesienia Krzyża. Postawiony święto Podniesienia Krzyża. Postawiony 
jest on na działce należącej do Państwa jest on na działce należącej do Państwa 
Heleny i Karola Lalików. Został on Heleny i Karola Lalików. Został on 
wybudowany jako świadectwo wiary wybudowany jako świadectwo wiary 
mieszkańców w celu kultywowania świąt mieszkańców w celu kultywowania świąt 
związanych z krzyżem.związanych z krzyżem.



KAPLICZKA  „U ZUZIAKA”KAPLICZKA  „U ZUZIAKA”  



KAPLICZKA  „U ZUZIAKA”KAPLICZKA  „U ZUZIAKA”  
Kapliczka ta pochodzi z 1912 Kapliczka ta pochodzi z 1912 
roku. Została zbudowana roku. Została zbudowana 
przez Józefa i Ewę Urbańskich, przez Józefa i Ewę Urbańskich, 
którzy wznieśli ją którzy wznieśli ją 
równocześnie z budową  równocześnie z budową  
domu. Przetrwała okres dwóch domu. Przetrwała okres dwóch 
wojen światowych w stanie wojen światowych w stanie 
nienaruszonym. Znajdują się nienaruszonym. Znajdują się 
w niej dwie figurki Matki Bożej w niej dwie figurki Matki Bożej 
Rożańcowej.  Rożańcowej.  
Kapliczką opiekuje się rodzina Kapliczką opiekuje się rodzina 
Zuziaków.Zuziaków.



KAPLICZKA  „U TRACZÓW”KAPLICZKA  „U TRACZÓW”



KAPLICZKA  „U TRACZÓW”KAPLICZKA  „U TRACZÓW”

Kapliczka liczy około 200 lat. Została Kapliczka liczy około 200 lat. Została 
zbudowana z piaskowca, ale jej podstawę zbudowana z piaskowca, ale jej podstawę 
stanowi wapienna skała przyniesiona stanowi wapienna skała przyniesiona 
przez mieszkańców Krakowa jako akt przez mieszkańców Krakowa jako akt 
pokutny. W kapliczce znajdują się dwa pokutny. W kapliczce znajdują się dwa 
obrazy: „Najświętsze Serce Marii Panny” i obrazy: „Najświętsze Serce Marii Panny” i 
„Serce Pana Jezusa”. Kapliczką opiekuje „Serce Pana Jezusa”. Kapliczką opiekuje 
się rodzina Traczów. się rodzina Traczów. 



KAPLICZKA  „U PAWLUSA”KAPLICZKA  „U PAWLUSA”



KAPLICZKA  „U PAWLUSA”KAPLICZKA  „U PAWLUSA”
Kapliczka usytuowana jest Kapliczka usytuowana jest 
na murowanym słupie. na murowanym słupie. 
Położona jest w obrębie Położona jest w obrębie 
posiadłości Państwa posiadłości Państwa 
Pawlusów.Pawlusów.
  Historia kapliczki sięga Historia kapliczki sięga 
ponad 100 lat. Ludzie ponad 100 lat. Ludzie 
mieszkający w pobliżu mieszkający w pobliżu 
kapliczki nie znają kapliczki nie znają 
dokładnej przyczyny jej dokładnej przyczyny jej 
powstania. powstania. 



KRZYŻ W OGRODZIE PAŃSTWA KRZYŻ W OGRODZIE PAŃSTWA 
CADRÓWCADRÓW



KRZYŻ   W OGRODZIE PAŃSTWA KRZYŻ   W OGRODZIE PAŃSTWA 
CADRÓWCADRÓW

Drewniany krzyż w ogrodzie Państwa Cader Drewniany krzyż w ogrodzie Państwa Cader 
stoi w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. stoi w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. 
Obecny jest czwartym z kolei, bo co jakiś czas Obecny jest czwartym z kolei, bo co jakiś czas 
drewno wymaga wymiany. W różnych latach drewno wymaga wymiany. W różnych latach 
krzyż miał różne wymiary. Przykładowo krzyż miał różne wymiary. Przykładowo 
obecnie stojący mierzy 6 m wysokości i zastąpił obecnie stojący mierzy 6 m wysokości i zastąpił 
w 2000 r. swojego poprzednika, który był o 3 m w 2000 r. swojego poprzednika, który był o 3 m 
wyższy i stał w tym miejscu od 1971. Krzyżem wyższy i stał w tym miejscu od 1971. Krzyżem 
opiekuje się P. Joanna Sowa.opiekuje się P. Joanna Sowa.

  



KAPLICZKA PRZY SZKOLE KAPLICZKA PRZY SZKOLE 
POSTAWOWEJ W POSTAWOWEJ W 

TWARDORZECZCETWARDORZECZCE

  



KAPLICZKA PRZY SZKOLE KAPLICZKA PRZY SZKOLE 
POSTAWOWEJ W POSTAWOWEJ W 

TWARDORZECZCETWARDORZECZCE

Kapliczka powstała po II wojnie światowej. Kapliczka powstała po II wojnie światowej. 
Umieszczona jest na lipie w obrębie terenu Umieszczona jest na lipie w obrębie terenu 
szkoły. Na temat przyczyn jej powstania nie szkoły. Na temat przyczyn jej powstania nie 
zachowały się żadne informacje pisemne. zachowały się żadne informacje pisemne. 
Obecnie kapliczką opiekują się uczniowie Obecnie kapliczką opiekują się uczniowie 
szkoły podstawowej w Twardorzeczce.szkoły podstawowej w Twardorzeczce.

  



KRZYŻ JUBILEUSZOWYKRZYŻ JUBILEUSZOWY
W OSTREMW OSTREM

  



KRZYŻ JUBILEUSZOWYKRZYŻ JUBILEUSZOWY

Krzyż ten został wzniesiony w roku 1998, Krzyż ten został wzniesiony w roku 1998, 
zajął on miejsce stojącego tam wcześniej zajął on miejsce stojącego tam wcześniej 
drewnianego krzyża. Wykonany przez p. drewnianego krzyża. Wykonany przez p. 
Krystę i poświęcony we wrześniu 1998 Krystę i poświęcony we wrześniu 1998 

roku przez kardynała z Tanzanii.roku przez kardynała z Tanzanii.
Widnieje  na nim napis „Bogu na chwałę, Widnieje  na nim napis „Bogu na chwałę, 

ludziom na pożytek”ludziom na pożytek”
  



KAPLICZKA „U DZIERGASA”KAPLICZKA „U DZIERGASA”  



KAPLICZKA „U DZIERGASA”KAPLICZKA „U DZIERGASA”  
Kapliczka stoi w tym miejscu od Kapliczka stoi w tym miejscu od 
ponad 100 lat. Nieznane są ponad 100 lat. Nieznane są 
okoliczności jej powstania. okoliczności jej powstania. 
Obecni właściciele działkę Obecni właściciele działkę 
zakupili już z kapliczką zakupili już z kapliczką 
zawieszoną na starej lipie obok zawieszoną na starej lipie obok 
drogi prowadzącej z Lipowej do drogi prowadzącej z Lipowej do 
Radziechów. Latem 2001 r. Radziechów. Latem 2001 r. 
podczas burzy wiatr połamał podczas burzy wiatr połamał 
drzewo i zostało ono wycięte, a drzewo i zostało ono wycięte, a 
w miejscu gdzie stała lipa w miejscu gdzie stała lipa 
wybudowano nową, kamienną wybudowano nową, kamienną 
kapliczkę.  kapliczkę.  



    

DZIĘKUJEMY ZA DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘUWAGĘ

Uczniowie klasy VI 
SP w Twardorzeczce
opiekun: mgr Agnieszka Mizia
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