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Fotografie zawarte w tym wydawnictwie to efekt projektu „Szla- 
kiem przydrożnych kapliczek” dofinansowanego z Narodowego  
Centrum Kultury – Program EtnoPolska 2019. W ramach tego  
przedsięwzięcia zinwentaryzowano ponad 110 kapliczek w gminie 
Suchowola. Z nich wybrano dziesięć, najlepiej reprezentujących  
zróżnicowanie zjawiska. Centrum Trzech Kultur oraz Gminny Ośro- 
dek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli dziękują mieszkańcom  
gminy za pomoc w realizacji projektu. Dzięki Wam wiedza o przy-
drożnych kapliczkach przetrwa pokolenia. 





Chmielówka
Kapliczka drewniana domkowa. 

Wzniesiona prawdopodobnie przed 1873 r.





Połomin kolonie
Kapliczka murowana.
Wzniesiona w 1859 r.





Chodorówka Nowa kolonie 
Kapliczka na drzewie z pasyjką. 

Lata 80.





Morgi
Kapliczka drewniana słupowa 

z figurą św. Jana Nepomucena.





Dubasiewszczyzna (las)
Pasyjka na drzewie.





Jatwieź Mała
Kapliczka słupowa drewniana.
Wzniesiona w 1863 r. Inskrypcje: 

„Jezu Nazarański Królu Żydowski”.





Kiersnówka
Kapliczka murowana.
Wzniesiona w 1908 r. 





Karpowicze 
Kapliczka murowana domkowa.

Wniesiona około 1922 r. przez  żołnierza
Antoniego Kalinowskiego jako dziękczynienie 

po szczęśliwym powrocie z wojny.





Olszanka 
Kapliczka oszklona. 

1990 r.





Suchowola
Kapliczka oszklona.

1987 r.



 Kapliczki buduje się, wiesza i konstruuje w wielu intencjach  
i z różnych powodów. Aby poprosić Boga o opiekę nad gospo-
darstwem i rodziną, podziękować za szczęśliwy powrót do domu,  
upamiętnić bitwę czy choćby ochronić wiekowe drzewo. We wsi 
Kopciówka znajduje się kapliczka, którą wybudował mężczyzna 
po tym, jak przyśniła mu się Matka Boska i powiedziała „Módl się”. 
Nieco poza granicami tej samej wsi na wielkim dębie wisi krzyż, 
który od lat 50 chroni wiekowe drzewo przed ścięciem. Murowaną  
kapliczkę w Karpowiczach wybudował żołnierz w 1922 roku po 
szczęśliwym powrocie z wojny. Pewna kapliczka w Suchowoli  
i inna w Trzyrzeczu powstały jako dziękczynienie za bożą opiekę  
po niebezpiecznych, acz nieszkodliwych wypadkach. 

 W większych kaplicach odbywają się msze święte o różnej czę-
stotliwości. Od dwóch razy w miesiącu, po jedną rocznie. Kapliczki 
służą również do święcenia pokarmów Wielkanocnych, odmawia 
się w nich/przy nich różaniec czy nabożeństwo majowe. W niektó-
rych wsiach do kapliczki znajdującej się na końcu wsi odprowa- 
dza się zmarłego (w wielu kapliczkach przechowywany jest krzyż 
pogrzebowy przepasany obrzędowym ręcznikiem).

 Podstawowym elementem projektu „Szlakiem przydrożnych  
kapliczek” było badanie terenowe, które objęło całą gminę. Do  
tej pory spisanych zostało ponad 110 kapliczek różnego typu: 
oszklone, domkowe drewniane i murowane, słupowe, skrzynkowe, 
wnękowe, pasyjki na drzewach. Znaczna większość figur w ka- 
pliczkach gminy Suchowola to figury Matki Bożej. Bardzo często 
pojawia się też św. Jan Nepomucen (Jatwieź Duża, Morgi, Poło-
min). Rzadziej stawiane są figury Jezusa Chrystusa (Głęboczyzna), 



św. Józefa (Suchowola), św. Krzysztofa (Chodorówka), św. Maksy-
miliana (Jatwieź Duża).

 Kapliczki są cyklicznie remontowane, malowane, sprzątane. 
Nierzadko jednak podczas remontów, stosuje się materiały no-
woczesne takie jak: plastikowe okna, gont bitumiczny, terakota.  
Warto zwrócić uwagę na to, aby materiały były możliwie zbliżone 
do oryginalnych, by zachować pierwotną strukturę kapliczki. 

 Najnowsza kapliczka w gminie Suchowola powstała we wsi 
Ciemne w listopadzie 2018 r. W kwestii najstarszych należy wy-
mienić dużą kaplicę w Rutkowszczyźnie, która jest następczynią 
gminnej kaplicy drewnianej z 1810 r., następnie: Połomin – 1859 r.,  
Jatwieź Mała – 1863 r., Domuraty – 1863 r., Chmielówka – przed 
1873 r., Chodorówka Stara – 1907 r., Kiersnówka – 1908 r., Karpowi-
cze – 1922 r. 

 

Wszędzie i zawsze te kapliczki i krzyże, czy na cmentarzach,  
czy we wsi, czy na rozstajach, mieszczą w sobie głęboką treść,  
one są jakby płaczem obolałych serc ludzkich, rozpaczą wy- 
ciągającą ramiona z wołaniem o zmiłowanie lub modlitwą  
radosną, podziękowaniem wniesionem w pokorze Panu nad 
Pany. 

(J. Wiktor, „Kapliczki i krzyże przydrożne”; 
w: „Orli lot. Miesięcznik krajoznawczy”, kwiecień 1922) 

 



Suchowola jest geograficznym środkiem Europy, co symbolizuje 
głaz z herbem stojący w parku. Jest to też rodzinna parafia bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  
znajdują się relikwie krwi tego błogosławionego księdza. W Su- 
chowoli mieści się też stara synagoga oraz otwarte w 2017 r.  
Tatarskie Centrum Kultury Islamu. Więcej informacji na temat tego  
miasteczka na styku kultur dowiesz się w punkcie informacji tury- 
stycznej w Centrum Trzech Kultur (Pl. Kościuszki 5D), tel. +48 607970213, 
+48 696054346.





Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu EtnoPolska 2019

W różny sposób uwydatniała się kultura i twórczość oryginalna  
ludu polskiego. Jak obrazem jego kultury są obyczaje, obrzędy,  
opowieści i śpiewy tylko temu ludowi polskiemu właściwe, a bar- 
dzo często tylko nawet poszczególnym okolicom i wsiom, tak samo  
i jego twórczość artystyczna uwydatniała się w osobnem zwier- 
ciadle jego zamiłowania. Zwierciadłem tem to kapliczki i krzyże  
przydrożne, które są niemniej wydatnem odbiciem jego porywów  
ducha i wzruszeń, obyczajów i zwyczajów i jego oryginalnej poezji 
ludowej. 

(„Kapliczki i krzyże przydrożne z ziemi bocheńskiej”,
 J. Korpała; w: „Orli lot”, maj 1923) 
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