
Lipnik, kapliczka na Trzech Kopcach, XXI w.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, kapliczka

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.77246 19.45683

4. Kod w dokumentacji

Lipnik-01-830

5. Data weryfikacji terenowej

28 października 2020 r.

6. Opis

Drewniana kapliczka na wysokim słupie znajduje się około 2,5 km na wschód od Lipnika, po prawej stronie asfaltowej drogi. 
Forma kapliczki nawiązuje do fasady kościoła z dwiema wieżami. Środkową część nakrywa dwuspadowy daszek z wieżyczką-
sygnaturką na kalenicy. W  przeszklonym wnętrzu umieszczono obrazek z Matką Bożą. Do boków części środkowej przylegają
wysokie, smukłe wieżyczki. Na słupie podtrzymującym kapliczkę zawieszono kilka krzyżyków, drewnianych i metalowych, o 
różnym kształcie. Wcześniejsza kapliczka (lub krzyż) jest zaznaczona już na Mapie Kwatermistrzostwa z połowy XIX wieku.

Andrzej Siwińki podaje, że nazwa tego miejsca (Trzy Kopce) wiąże się według miejscowej tradycji z dawnymi mogiłami z 
czasów epidemii chorób zakaźnych. Na mogiłach tych stały podobno drewniane krzyże. Później mieli być tutaj pochowani 
żołnierze niemieccy polegli w czasie II wojny światowej. Po wojnie mogiły zostały zniwelowane w związku z budową linii 
energetycznej biegnącej wzdłuż szosy. Miejsce w powszechnej opinii było nawiedzone, do pewnego czasu siły nieczyste nie 
pozwalały między innymi na wyremontowanie zniszczonej kapliczki (informacja z roku 2010, zatem obecna kapliczka powstała
po tym roku).

Lokalizacja krzyża być może związana jest także z przebiegiem dawnych granic.  Na Mapie Kwatermistrzostwa z połowy XIX 
wieku na Trzech Kopcach pod ostrym kątem załamuje się granica dawnych guberni Królestwa Polskiego: Krakowskiej i 
Kaliskiej. 
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