
 

Kapliczki rachowickie stanowią trwały element naszego śląskiego krajobrazu, 

będąc jego niezaprzeczalną ozdobą. Są przede wszystkim, znakiem wiary 

naszych przodków. Są także elementem ich kultury i wierności tradycji, ale 

również są świadkami historii tych ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń.    

Dawały nadzieję, wskazywały drogę, chroniły przed nieszczęściami, utwierdzały 

w wierze, były zachętą do modlitwy.  

Podobno na polskich ziemiach historia kapliczek może sięgać nawet 1000 lat, 

chociaż do naszych czasów nie zachowała się praktycznie żadna kapliczka z 

tamtego okresu.  

Najstarsze kapliczki sięgają XVI i XVII wieku. Trudno nam określić, kto był 

fundatorem naszych przydrożnych kapliczek, ale zapewne była to Parafia lub 

tutejsze rodziny, które chciały, aby ich kapliczka stanowiła wyraz pragnienia 

obecności Boga i wiary w to, że ich Patron swoją mocą będzie chronił wieś bądź 

rodzinę od chorób i nieszczęść. Może też chciano wyrazić dziękczynienie za łaski, 

za cudowne wyzdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki, 

za uchronienie od kataklizmów - ognia, powodzi, wojny czy też pomoru. Całkiem 

możliwe, że kapliczkę stawiano w miejscu, które cieszyło się złą sławą - 

uroczysko, rozstaje dróg, - aby przepędzić stamtąd złe duchy. 

W przydrożnych kapliczkach najczęściej umieszczano figurę Jezusa Frasobliwego, 

Matki Boskiej a także figury Świętych.  

Przydrożna kapliczka to nie tylko, element folkloru, ciekawostka, czy zabytek 

kultury. To cząstka naszej historii, tej naznaczonej miłością do Ojczyzny, trudem i 

znojem codziennego dnia i wielką wiarą wielu pokoleń, której nie złamały 

wszelkie przeciwności. Mówią o czasach tragicznych i radosnych. Są 

świadectwem naszych Ojców umiłowania tej ziemi. Są wyrazem ich duchowych 

potrzeb. Są dowodem narodowej tożsamości. Są znakiem Bożej obecności. Są 

wyjątkowym testamentem przeszłości dla obecnych pokoleń. Dlatego, mijając 

je, winniśmy się zatrzymać na bodaj chwilę i wczuć się w świętość tego miejsca, 

i zadumać się nad ludzkim przemijaniem. 

 



Nasza XIX wieczna kapliczka przy drodze 

do Sierakowic jest miejscem szczególnego 

sławienia Matki Bożej podczas nabożeństw 

majowych, nabożeństw różańcowych, czy 

krzyżowych procesji wśród pól. 

 

 

 

 
 

 

 

 


