
Kraków, kaplica MB Częstochowskiej w Lesie Mogilskim, 1986 r.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, kaplica

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.05442 20.05290

4. Kod w dokumentacji

Krakow-28/691

5. Opis

Kaplica znajduje się w zachodniej części Lasku 
Mogilskiego, około 100 m od ulicy Longinusa 
Podbipięty. Przed wojną była tutaj kapliczka szafkowa z 
obrazkiem MB Częstochowskiej, który pielgrzymi z 
Mogiły kupili podczas pielgrzymki do Częstochowy 5 
maja 1928 roku. Kapliczka z obrazkiem przyklejonym do
szyby z fazowanymi krawędziami została poświęcona 1 
lipca 1928 w kościele oo. bernardynów, a następnie 
przeniesiona w uroczystej procesji wałami wiślanymi do 
Lasu Mogilskiego, gdzie zawieszono ją na dębie. W 1947
roku wybudowano w tym miejscu drewnianą kaplicę, 
która miała stanowić wotum wdzięczności za ocalenie 
Mogiły i Krakowa od zniszczeń podczas II wojny 
światowej. Inicjatorem budowy był Tadeusz Lamot, 
projektantem architekt Tadeusz Kraszewski a 
budowniczym cieśla z Łęgu, Jan Figlarz. Obraz z 
kapliczki został początkowo umieszczony w szczycie 
budowli, jednak po uszkodzeniu przez wandali w roku 
1973 roku przeniesiono go do wnętrza kaplicy. W roku 
1983 roku ze względu na ogólny zły stan dachu i 
konstrukcji kaplicę rozebrano. Trzy lata później 
mieszkańcy Mogiły i Łęgu w czynie społecznym i dzięki 
staraniom ówczesnego proboszcza Mogiły, o. Bolesława 
Kozyry Ocist, wybudowali na tym samym miejscu nową,
większą kaplicę, nawiązującą ogólnym wyglądem do 
poprzedniej. Nowa kaplica jest murowana, oszalowana 
drewnem i składa się z kwadratowej nawy i 
przylegającego do niej  niewielkiego prezbiterium, w 
którym znajduje się kopia obrazu przywiezionego 
niegdyś przez pielgrzymów z Częstochowy. W 2000 roku
w kaplicy zawieszono dzwon noszący imię Jan Paweł II-
Papież. Dzwon został odlany w Odlewni Dzwonów 
Janusza Felczyńskiego w Przemyślu.

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 1/2019 / http://www.kulturawlesie.pl/ 

http://www.kulturawlesie.pl/


6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Matki_Boskiej_Cz
%C4%99stochowskiej_w_Lasku_Mogilskim dost. 31.12.2019 
oraz Bronisław Cenda, Dominika Cenda, Kościoły i dzwonnice
drewniane. Województwo małopolskie. Część północna, Wyd. 
Rewasz, Pruszków 2011.

8. Dokumentacja w terenie

14 października 2019 r.
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