
Kwaśniów Górny, kapliczka na Borach (na Wymysłowie), 1864 r.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, kapliczka

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne 

50.40343 19.61298

4. Kod w dokumentacji 

Kwasniow-grn-01-87

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Murowana kapliczka domkowa stoi na śródleśnej polanie przy drodze do Pilicy, około 2,5 km na północny wschód 
od Kwaśniowa. Na mapach oraz w dokumentach urzędowych miejsce to nosi nazwę Wymysłów, ale mieszkańcy 
Kwaśniowa częściej używają lokalnego określenia ‘Na Borach’. Dawniej przebiegał tędy historyczny trakt z 
Krakowa na Śląsk, a obok kapliczki stała karczma. W czasie drugiej wojny światowej kapliczka była punktem 
zbornym partyzantów z oddziału Gerarda Woźnicy pseud. Hardy. W pobliżu odbywały się także szkolenia żołnierzy 
kompanii rezerwy tego oddziału. Obecnie kapliczka oraz znajdujący się obok pomnik partyzancki są miejscem 
rocznicowych uroczystości patriotycznych i religijnych.

Kapliczkę wystawiono z fundacji Franciszka i Katarzyny Jurczyków z Kwaśniowa Górnego. Ich nazwiska oraz data
budowy były wyryte na tablicy inskrypcyjnej, która nie zachowała się do naszych czasów. Jak pisał nieżyjący już 
badacz dziejów Kwaśniowa Władysław Karolczyk, Trudno się dzisiaj domyślać, co ich skłoniło do budowy 
kapliczki. Z przekazów ustnych wiadomo, że Franciszek prawie w każdą niedzielę chodził na Bory, w kapliczce 
zapalał świeczki i tam się modlił. Z tekstu zamieszczonego na tablicy informacyjnej wynika, że Jurczykowie 
fundując kapliczkę chcieli w ten sposób upamiętnić powstańców styczniowych.

Kapliczka została wymurowana z kamienia łamanego, łączonego zaprawą wapienno-piaskową. Wzniesiona na 
planie prostokąta, zamknięta półkoliście. Ściany otynkowane. Dwuspadowy dach pierwotnie pokryty był gontem, 
wymienianym dwukrotnie w roku 1930 oraz tuż po drugiej wojnie światowej, z której zresztą cała budowla wyszła 
mocno poturbowana (dziura w dachu, podziurawione ściany zabazgrane nie zawsze estetycznymi napisami). W 
połowie lat 70. XX wieku w ramach czynu społecznego przeprowadzono kolejny remont, w czasie którego między 
innymi pokryto dach cynkową blacha. Wtedy też wybetonowano podejście do kapliczki oraz posadzono rosnące 
przy niej modrzewie.

Fasada podzielona jest przez obity blachą gzyms. W szczycie kwadratowa, otwarta wnęka, w niej przeszklony 
obrazek z przedstawieniem ofiarowania Jezusa w Świątyni. Wejście o prostokątnym wykroju zamyka ażurowa, 
jednoskrzydłowa bramka z metalowych prętów. Po lewej stronie wejścia tablica informacyjna z tworzywa 
sztucznego z napisem: 

Katarzyna i Franciszek Jurczykowie z Kwaśniowa Górnego zbudowali tę kapliczkę w 1864 r. dla upamiętnienia 
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walk Powstańców Styczniowych. Dla uczczenia setnej rocznicy Powstania Styczniowego Komitet Społeczny z 
Kwaśniowa Górnego odbudował zniszczoną kapliczkę w 1963 r. 

Do roku 1992 we wnętrzu znajdował się obraz namalowany i podarowany w latach 60. XX wieku przez malarza i 
rzeźbiarza, księdza Marcina Dubiela z Cieślina. Obraz ten spłonął w pożarze wywołanym przez świece ze stojącego 
tuż obok świecznika. Obecnie (2016) w kapliczce znajdują się wizerunki Matki Bożej (jeden większy obraz i dwa 
mniejsze) i Jezusa (1 szt.), figurka gipsowa Matki Bożej oraz liczne ozdoby kwiatowe*.

7. Źródła i materiały

* Historia kapliczki na podstawie: Władysław Karolczyk, Niemi świadkowie historii: kapliczka na Borach, 2004, 
artykuł online na stronie o kapliczkach, figurach i krzyżach przydrożnych parafii Kwaśniów: 
http://ilkus.pl/olkusz,1,ida,218.html?  pk[ida]=231  , dost. 20.06.2016. (wszystkie cytaty w tekście pochodzą z tej 
publikacji).

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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