Fundatorzy radecznickich kapliczek.
Tereny gminy Radecznica, pełne urokliwych zakątków, miejsc do zadumy nad sobą i życiem kryją
także wiele skarbów natury "duchowej" – są to krzyże, kapliczki i figury przydrożne fundowane w
początkach ubiegłego stulecia (niekiedy wcześniej)1 i w czasach nam bliższym. Niektóre z tych
fundacji mają szczególną wymowę, wzniesione zostało jako votum dziękczynne za ocalenie życia,
za zdrowie, czy jako prośba o ochronę przed morowym powietrzem, o czym informują zachowane
napisy, zawierające oprócz treści dziękczynnej, albo prośby także nazwiska fundatorów i datę
wystawienia. Wykonano je przeważnie w kamieniu, ale trafiają się także drewniane krzyże i
kapliczki; krzyże z czasów nam bliższych wykonane zostały z metalu.
Niewiele z nich zachowało pierwotny wygląd, większość była wielokrotnie malowana, w
przypadku figur bielona wapnem w kolorze białym błękitnym, zielonym, czy różowym. Odnośnie
malowania figur należny dodać iż odnawianie ich ma miejsce co roku na początku maja, na skutek
czego zbyt duża warstwa farby "wygasza" pierwotne kształty obiektów, często zamalowane są
napisy, co czyni trudnym, a często wręcz niemożliwym odczytanie nazwiska fundatorów czy daty,
takim przykładem jest jedna z figur przydrożnych w miejscowości Wólka Czarnostocka na
pograniczu z Czarnymstokiem. Wiodącym akcentem dekoracyjnym są niewielkie figurki, rzeźby
świętych, Jezusa czy Matki Bożej oraz obrazki umieszczone we wnęce za szkłem.
***
Najstarsze z zachowanych w obrębie administracyjnych granic gminy Radecznica kapliczek i figur
przydrożnych znajdują się w Gorajcu Starej Wsi, Trzęsinach, Gorajcu Zastawie, Czarnymstoku
"Rusi", Radecznicy, Zaporzu. W Gorajcu – Starej Wsi w pobliżu kościoła parafialnego pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny2 zlokalizowana jest tzw. "biała figura" - z jej
powstaniem związana jest legenda iż we wnętrzu zamurowana została dziewczyna, która złożyła
ofiarę ze swego życia celem powstrzymania grasującej w okolicy morowej zarazy. Druga wersja
głosi, że figurę ufundowano na pamiątkę poległych mieszkańców Gorajca biorących udział w
odsieczy wiedeńskiej w 1685 roku pod wodzą Hieronima Żaboklickiego, dzierżawcy Jana
"Sobiepana" Zamoyskiego".3 Istnieje jeszcze jedna wersja głosząca iż Gorajec położony był na
szlaku bursztynowym który znakowano tego rodzaju obiektami.4
Drugim wiekowym obiektem jest kapliczka domkowa z początków XIX wieku w Trzęsinach.
(na pomalowanych na biało biało drewnianych balach tuż przy wejściu można odczytać wycięte
nożem daty: 1803, 1824, 1864 ). Prawdopodobnie wędrowni pielgrzymi z tamtych lat zostawili po
sobie tego rodzaju pamiątkę. Kapliczka zlokalizowana jest na obrzeżach cmentarza (idąc od strony
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Na stronie 112 Kroniki Gminy Radecznica prowadzonej przez Stanisława Zybałę zachowała się fotografia
nieistniejącej już kapliczki z II połowy XVII wieku fundowanej jako "kaplica w większym zgromadzeniu
zakonników"; w jej miejsce wzniesiony został obecny kościół pw. św. Antoniego w Radecznicy. Prawdopodobnie z
przełomu XVIII – XIX wieku pochodzi fragment drewnianej figury, który zachował się w Wólce Czarnostockiej.
Obiekt nie istniej w rejestrze zabytków; relacja Stanisława Zybały.
Pierwsza wzmianka o gorajeckiej parafii pochodzi z XVIII wieku - podobno w 1700 roku przeniesiono parafię
Mokrelipie do Gorajca. Kościół był drewniany, zlokalizowany na miejscu stanowiącym obecnie plac Stanisława
Różańskiego. Budynek spłonął. Bliższych danych brak. Decyzję o budowie kościoła podjęli mieszkańcy za namową
swego kapłana - kanclerza Kurii Biskupiej w Lublinie - ks. Wojciecha Olecha. Wybrano Komitet w składzie:
Stanisław Szałata, Józef Ruszczak, Jan Stępniak, Stefan Padziński, Józef Stafisz, Jan Flis, Władysław Szczepanek,
Piotr Skrzypa, Piotr Czyrw, Stanisław Krukowski, Michał Małysz, który stał się odtąd odpowiedzialny za wszelkie
czynności i prace związane z budową kościoła. Mieszkańcy Gorajca przeznaczyli na ten cel działki ziemi, by można
było pobudować kościół, plebanię, zorganizować cmentarz, oraz aby przyszły proboszcz miał trochę ziemi na
założenie jakiegoś gospodarstwa. Darczyńcami byli: ks. Wojciech Olech - darował 53 arów ziemi, Jan Stępnik - 18
Jan Wujec – 25, Tadeusz Paszko - 10 arów 14. Budowa kościoła przypadła na lata 1956 – 1957. wg. Kronika parafii
Gorajec (rękopis) opracowana na podstawie danych, które zebrał z różnych źródeł ks. dr Wojciech Olech, kanclerz
Kurii Biskupiej w Lublinie (egzemplarz dostępny w kancelarii parafialnej w Gorajcu), dalej: Kronika parafii
Gorajec...
Kronika Parafii Gorajec ...
Relacja Zofii Sykały, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

Żelebska). Jak głosi podanie w tym miejscu spoczywał podczas swojej wędrówki do pobliskiej
Radecznicy św. Antoni. Za jego sprawą wytrysnęło spod pobliskiej skarpy źródełko. Wdzięczni
mieszkańcy pobudowali kapliczkę. Zdarzyło się raz, że kobiety z okolicznych wsi (Trzęsiny,
Żelebsko) zaczęły prać w źródełku, wtedy woda zaczęła wysychać, kiedy przestały wróciła do
normalnego stanu. Podczas okupacji w kapliczce ukrywała się Żydówka, o czym wspominają
mieszkańcy Trzęsin, nie pamiętają jednak jej nazwiska.
Kolejny wiekowy obiekt, znajdujący się w Gorajcu Zastawie to krzyż kamienny na
postumencie, zwieńczony małym krzyżykiem metalowym na którym widnieje wycięty z blachy
ptak, gołąb, symbol pokoju; zważywszy na fakt iż krzyż postawiony został w roku, w którym
wybuchło powstanie styczniowe, a mieszkańcy gminy Radecznica zorganizowani przez
radecznickiego bernardyna Ojca Hilarego brali w nim udział, 5 gołąb jest jak najbardziej wskazanym
elementem dekoracyjnym o głębokiej patriotycznej wymowie Krzyż został ufundowany 19 sierpnia
1863 roku przez Andrzeja Wiśnieskiego.
Z roku 1883 pochodzi Krzyż zlokalizowany przy wejściu do kapliczki św. Antoniego w
Radecznicy ("na wodzie"). Pierwotnie był to pomnik wzniesiony przez radecznickich włościan
tytułem wdzięczności dla cara Aleksandra za uwłaszczenie chłopów w 1864 roku - umieszczony
na postumencie napis brzmiał: Carowi Aleksandrowi wdzięczni włościanie za uwłaszczenie
chłopów Krzyż ten stawiają. U stóp krzyża znajdował się wizerunek św. Aleksandra Newskiego. Po
roku 1915 obiekt został spolonizowany.6
Na uwagę zasługuje figura św. Apolonii znajdująca się w miejscowości Zaporze. Najstarsza
fotografia tego obiektu ze zbiorów rodziny Rucińskich (obiekt usytuowany jest na polu będącym
własnością tej rodziny) znajduje się w Kronice Gminy Radecznica, nie wiadomo jednak w którym
roku została wykonana. Na zdjęciu jest także ostatni z rodu Rucińskich 7 - Bogdan. Rucińscy
mówią, że replika tej figury znajduje się pod Cecorą, albo odwrotnie - ta w Zaporzu jest repliką tej
z Cecory.8 Czas jej budowy jest nieznany.
Około roku 1900 została wzniesiona kapliczka murowana w Czarnymstoku "Rusi" 9 w miejscu
dawnego kościoła unickiego10. Obiekt budował Stanisław Paszko z Teodorówki 11; do niedawna
znajdowała się w kapliczce rzeźba Michała Archanioła wykonana przez Aleksandra Prokopa ze
Smorynia, obecnie przeniesiona została przez ks. Juliana Brzezickiego do kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzęsinach.
Pozostałe figury na terenie gminy Radecznica zlokalizowane w poszczególnych
miejscowościach datują się od roku 1905 do czasów nam współczesnych. Są to m. in.: w
Czarnymstoku (od strony Trzęsin) 5
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o. A. Chadam. Pamiętam dotąd te zimowe wieczorne gawędy. Kalendarz Seraficki na rok 1939. Radecznica
S. Zybała. Kronika Gminy Radecznica (rękopis) cz. II , s. 151
Z rodziny Rucińskich pochodził Czesław - urodził się 22 maja 1891 roku w Zaporzu. Nauki ogólnokształcące
pobierał w domu i na różnych kursach. Przyswojoną w ten sposób wiedzę uwierzytelniał egzaminami w szkołach
państwowych jako ekstern. Praktyki zawodowe jako rolnik odbywał w gospodarstwach rolnych okolicznych
ziemian. W sierpniu 1915 roku zaciągnął się do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego – służył w I Brygadzie, stąd
skierowano go do obozu w Szczypiornie, gdzie przebywał od stycznia 1918 roku do 1920. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości służył w wojsku polskim; w listopadzie 1920 roku został przeniesiony do rezerwy. Czesław
Ruciński odznaczony był Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości- pozostał w stopniu starszego ułana. (W
1922 roku ożenił się z Idą Kolinkówną, nauczycielką z Radecznicy, urodzoną w Kołomyi 24 maja 1896 roku,
zmarła 24 września 1974 roku w Zaporzu. W roku 1956 napisała szkic monograficzny o Radecznicy, maszynopis
którego przechowywany jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica - relacja Zofii Sykała, kierownik
Biblioteki Publicznej Gminny Radecznica). Po zorganizowaniu sobie życia rodzinnego włączył się w nurt życia
społecznego – uczestniczył w ruchu spółdzielczym, w 1926 roku przyczynił się do zorganizowania we wsi
ochotniczej straży pożarnej, której był wieloletnim prezesem. W 1927 roku został wybrany wójtem – na tym
stanowisku zastała go wojna 1939 roku. Na krótko odsunięty od władzy, z nadania hitlerowskiego 16 października
1939 roku pozostał na urzędzie do 30 lipca 1944 roku. (relacja Stanisława Zybały).
Relacja Stanisława Zybały
"Ruś", to część wioski nazwana tak prawdopodobnie dlatego, iż w czasach zaborów istniała tutaj stanica kozacka
(relacja Stanisława Kwiatkowskiego); inna wersje głosi , że w przeszłości mieszkało sporo prawosławnych
Czasy tegoż kościoła pamięta, niestety zachowany w części drewniany krzyż, który znajduje się w obejściu
ludowego poety Władysława Koczota, mieszkającego po sąsiedzku ze wspomnianą kapliczką
Relacja Stanisława Kwiatkowskiego

Figura kamienna, fundowana przez Stanisława Kozłowskiego w 1921 roku 12 - Któryś cierpiał za
nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Matko Boska przyczyń się za Nami.
Figura kamienna. We wnęce za szkłem figurka Matki Bożej, na krzyżu kamiennym ukrzyżowany
Jezus. Figurę (1908 rok) fundowała Rodzina Ducherów.13
Figura kamienna zwieńczona metalowym krzyżem z wizerunkiem Jezusa wystawiona R[oku]
P[ańskiego] 1908. Fundatorzy Zofia Krafczyk, Józef Żybura i Franciszek. We wnęce postać Matki
Bożej. Napis: Boże błogosław Nam. Figurą opiekuje się Kazimierz Mazur.
Figura kamienna. Pamiątka mieszkańców wsi Czarnystok 1910 R. Napis: Pod Twoją obronę
uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Boże błogosław Nas. Figura zwieńczona jest metalowym
krzyżem z wizerunkiem Jezusa. We wnęce rzeźba Pana Jezusa, poniżej w dolnej wnęce obrazek
Matki Bożej Częstochowskiej. Pod tą figurą śpiewałam majówki z moją babcią Marianną z
Mikszów Smotrową w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Figura kamienna z 1909 roku fundacji Marcina Łosiewicza – Kłaniam się Panie Jezu Chryste; nie
wiem co może oznaczać dalszy napis "P M O (?) Świąt". We wnęce figurka Matki Bożej.
Figura kamienna fundacji Rodziny Sas (d. 11. VIII. 1962) – Boże błogosław Nam i chroń nas od
wszelkiego zła.
Dzielcach (od strony Zaburza)
Figura kamienna, we wnęce niewielka rzeźba Matki Bożej Pod twoją obronę uciekamy się Święta
Boża Rodzicielko. Boże błogosław Tych fundatorów. Dzielce 1906.
Krzyż drewniany (1944. 06. V. )
Figura Matki Bożej fundowana w okresie międzywojennym przez Jana Biziora. Z fundacją było tak
opowiada Józef Bizior, mieszkaniec Dzielec – podczas i wojny światowej Jan został powołany na
front, gdy powrócił w 1919 roku po czterech latach nieobecności w domu ufundował figurę,
prawdopodobnie jako votum wdzięczności za przeżycie wojennej zawieruchy.
Gorajcu – Zagrobli (od strony Wólki Czarnostockiej)
Figura kamienna fundacji Katarzyny Kołcon (1910 rok) zwieńczona metalowym krzyżem z
wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego – Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.
Figura kamienna w kształcie krzyża z ukrzyżowanym Jezusem (15 maj 1948), we wnęce za szkłem
figurka Matki Bożej – Boże błogosław Nas.
Figura kamienna. We wnęce figurka Matki Bożej, pod daszkiem na krzyżu ukrzyżowany Jezus.
Figurę fundowała Rodzina Charkotów lub Nawrockich.14
Figura kamienna, w zwieńczeniu kamienny krzyż na nim (pod daszkiem) ukrzyżowany Jezus, we
wnęce figurka Matki Bożej. Fundatorzy: Stanisław Olech i żona Stanisława ( 25 VIII 1951 R.) - O
Mario bez grzechu poczęta opiekuj się Nami.
Kapliczka św. Jana Nepomucena. Jej lokalizacja w pobliżu przepływającej przez wieś rzeki o
nazwie Gorajec jest w pełni uzasadniona, bowiem św. Jan Nepomucen postrzegany jest jako patron
12

13
14

Stanisław Kozłowski posiadał młyn wodny zlokalizowany na rzece Gorajec, obrabiał m. in. proso. Relacja
Marianny Smoter
Relacja Teresy z Kijków Siemczykowej
Relacja Wojciecha Charkota

mostów, opiekun tonących, ten który chroni pola przed suszą i powodzią. Fundatorami kapliczki
byli Marianna i Michał Sykała w okresie międzywojennym. Z kapliczką związana jest pewna
przykra historia, otóż pierwotna rzeźba świętego, zapewne wiekowa i przedstawiająca znaczną
wartość artystyczną została w 2002 roku skradziona. Staraniem sołtysa wsi Wojciecha Sykały
(który zainicjował akcję odbudowy kapliczki) artysta rzeźbiarz Ryszard Sobaszek z Biłgoraja
wykonał nową figurkę św. Jana Nepomucena, kapliczkę wykonał Stanisław Charkot z Gorajca
Kolonii. Potrzebne środki finansowe oraz drewno zebrali mieszkańcy wsi: Gorajec Stara Wieś,
Gorajec Zastawie i Gorajec Zagroble. W roku 2004 nową kapliczkę wraz z (odtworzoną wiernie na
podstawie fotografii znajdującej się w Kronice Parafii Gorajec) rzeźbą świętego ustawiono na
miejscu poprzedniej.
Gorajcu Starej Wsi (od strony Podborcza)
Figura kamienna. We wnęce niewielka rzeźba św. Antoniego z Dzieciątkiem na ręku, lilią w drugiej
ręce. Napis częściowo zatarty, wiadomo jedynie że figura została ufundowana przez Stanisława
Wawszczka dnia 23 kwietnia 1911 roku.
Figura kamienna zwieńczona niewielkim metalowym krzyżem z wizerunkiem Jezusa, we wnęce za
szkłem figurka Matki Bożej, krzyżyk (pasyjka), figurka Pana Jezusa. Zastanawia napis : Unia 15 –
XI. 1929 rok. Figurę ufundowali Michał i Magdalena Szpuchy wdzięczni za ocalenie od pożaru w
czasie I wojny światowej w 1914 i [19] 15 roku - Boże Błogosław Ludowi Twojemu. Obecnie figurą
opiekuje się Józef Szpuga oraz pozostali członkowie rodziny, w tym najstarsza wnuczka Michała i
Magdaleny - Krystyna Wypych15. Gdy jest obchód pól (tzw. poświąc) ludzie wraz z księdzem
modlą się pod tą figura. Z członków rodziny Szpucha żyje jeszcze najstarsza z nich Anna, ma już
poza siedemdziesiąt lat.16
Figura kamienna. We wnęce figurka Matki Bożej. Fundator Franciszek Komornik (1913 rok) –
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
Gorajcu – Zastawie (od strony Gorajca – Starej Wsi)
Figura kamienna pomalowana na biało z zielonym ornamentem. Fundowana 7 maja 1931 roku
przez Jana i Marię Szabatów. We wnęce pomalowanej na niebiesko, gdzie zaznaczono gwiazdy na
niebie, figurka Matki Bożej, krzyżyk (pasyjka), figurka Pana Jezusa - Któryś cierpiał za nas rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Błogosław Boże Ludowi Twojemu. Figurą opiekuje się Stanisława
Szabat (synowa).
Figura kamienna zwieńczona krzyżem, z wizerunkiem Jezusa. We wnęce krzyżyk (pasyjka). Na
cokole poniżej figurka Matki Bożej. Fundatorzy Jakub i żona Agnieszka Szczepanki, 1919 rok Boże zmiłuj się nad nami.
Figura kamienna zwieńczona postaci a Matki Bożej w biało błękitnych szatach, wzniesiona przez
mieszkańców wsi Gorajec (1910 r.) - Boże błogosław nas. Maryjo Królowo Nieba i Ziemi módl się
za nami. W 2010 roku uroczyście obchodzono stulecie postawienia figury. Proboszcz prowadził
modlitwę dziękczynną. 17
Współczesna kapliczka drewniana na kamiennym cokole z rzeźbą św. Antoniego z Dzieciątkiem i
liliami w dłoniach. Na daszku kapliczki niewielki metalowy krzyż.
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Relacja Józefa Szpugi
Relacja anonimowa
Relacja anonimowa

Latyczynie
Kapliczka murowana fundacji Jakóba Jaskóły pw. Najświętszej Marii Panny zlokalizowana w
dawnym Uściu18 przy granicy z Latyczynem19
Figura z 1906 roku znajdująca się przy drodze z Chłopkowa przez Latyczyn do Radecznicy20
Kamienny krzyż fundacji Andrzeja Tuzina i Andrzeja Woźnicy z 1911 roku.
Mokremlipiu
Kapliczka domkowa z XIX wieku.21
Podborczu (od strony Dzielec)
Figura kamienna fundacji Wincentego i Antoniny Komorników (lata 1957 lub 1958).22
Krzyż metalowy (na wzniesieniu), fundowany ok. 2009 roku przez Adolfa Gąsiora, wykonany
został przez Zbigniewa Krzyszczaka – początkowo w tym miejscu stał krzyż drewniany,
trójramienny (bardzo stary), opowiada Aniela Gąsior. Jak głosi dawna wieść, opowiadali mi o tym
mi jeszcze mój dziadek (Wypych Jan)23 i ojciec (Wypych Stanisław), takie krzyże stawiano na
czterech rozstajach dróg by usunąć grasujący w okolicy pomór (w najbliższej okolicy stały jeszcze
takie trzy krzyże). Gdy krzyż uległ zniszczeniu postawiliśmy na jego miejsce nowy, nikt z
mieszkańców wsi nie wiedział co zrobić ze starym, tym zniszczonym, wtedy ks. Michał Radej, b.
proboszcz parafii Gorajec24, do której należymy, kazał zabrać do domu i spalić. Ten krzyż, który
teraz jest tutaj początkowo miał stać w Gorajcu, ale nie wszyscy byli co do tego zgodni, zatem
zabraliśmy go do Podborcza. Jest to wspólny krzyż dla całej wsi, jak odbywa się poświęcanie pól
ksiądz modli się pod krzyżem, dzieci śpiewają majówki. Starsi, odkąd jest parafia idą na majówkę
do kościoła w Gorajcu.
Figura kamienna fundacji Jadwigi Biziorowej, c. Antoniego i Anny Komorników (1911r.)
zwieńczona niewielkim metalowym krzyżem z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. We wnęce
za szkłem figurka Matki Bożej Fatimskiej - Boże zmiłuj się nad nami .
Figura kamienna przedstawiająca prawdopodobnie św. Jana Nepomucena (rzeźba jest dość
zniszczona i trudno ustalić kogo przedstawia). Nazwisko fundatora nieczytelne, wiadomo, że to był
Jan. Rok 1911. Obiekt zlokalizowany obok przystanku autobusowego.
Figura kamienna (na wzniesieniu, przy drodze biegnącej w stronę Gorajca Stara Wieś fundacji
Józefa Wójtowicza (dnia 20 września 1905 roku) – Panie Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
Podlesiu Małym
Pochodząca z roku 1901 kamienna figura wzniesiona w ogrodzie Marianny i Wojciecha Łukasików
– napis znajdujący się na niej brzmi: Boże błogosław Rodzinie i wiosce25

18
19
20
21
22
23

24
25

Uście położone jest obecnie w granicach administracyjnych Radecznicy
S. Zybała. Kronika Gminy Radecznica. cz. II, s. 32
Tamże, s. 35
S. Zybała. Kronika Gminy Radecznica. cz. II, s. 87
Relacja Józefa Komornika
Wypych Jan podczas okupacji wywieziony został na roboty do Niemiec, gdzie stracił zdrowie, u schyłku swojego
życia był sparaliżowany, zmarł w 1962 roku, relacja Anieli Gąsior
Ks. Michał Radej zmarł 23 maja 2011 roku, pochowany jest na cmentarzu w Gorajcu
S. Zybała. Kronika Gminy Radecznica. cz. II, s. 43

Radecznicy (od strony Zaburza)
Kamienna kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego.
Krzyż duży, metalowy, zlokalizowany przy tzw. "placu wolności". Jest to lokalna nazwa, bowiem,
jak opowiada Stanisław Zybała, emerytowany bibliotekarz i regionalista, w miejscu tym zbierają się
mieszkańcy Radecznicy na spotkaniach religijnych takich jak majówki, poświecenie pól, krótko
mówiąc jest to miejsce manifestacji religijnej wolności i stąd zapewne tak nazwa.
W przeszłości nieopodal tego krzyża znajdował się drewniany, z który związana jest ciekawa
historia. Ponownie powołam się na Stanisława Zybałę: otóż radecznickie matki, które miały
problem ze swymi niemowlętami podczas tzw. "płaczek" (często występująca w tym okresie życia u
niemowlaków kolka) robiły szmacianą kukłę mającą wyobrażać dziecko, po wykąpaniu
niemowlaka w kąpielinach (woda po umyciu) zanurzały owa kukłę, a następnie z kukłą i
kąpielinami przychodziły pod ten krzyż. Wylewały kąpieliny, odmawiały stosowną modlitwę, a
może czyniły jakieś czary, tego nie wiadomo i podobno po tych zabiegach dziecko przestawało
płakać.
Kapliczka "na wodzie" ufundowana ku czci św. Antoniego w roku 1828. Stanowi miejsce spotkań
nie tylko mieszkańców Radecznicy, którzy przychodzą tutaj prosić o wstawiennictwo św.
Antoniego w sprawach zdrowia, rozwiązania rożnych problemów, ale również jest często
odwiedzana przez osoby, które znalazły się tutaj przejazdem. Kapliczka zbudowana została na
wodzie, jest to staw z niewielką wysepką na której znajduję się figura świętego Antoniego; woda
posiada właściwości lecznicze. Wnętrze kapliczki opisy cudownych uzdrowień, oraz obraz jej
patrona.
Zaburzu (od strony Dzielec)
Kamienna figura fundacji Jana i Honoraty Magdziarzów (1982 rok) - Boże składamy prośbę o
błogosławieństwo dla Ludu Twego. O fundacji figury Honorata Magdziarz opowiada: początkowo
mieszkaliśmy w bardzo starym domu, który częściowo spłonął, chyba od awarii instalacji
elektrycznej, postanowiliśmy z mężem zbudować nowy dom, ale najpierw podjęliśmy decyzję, że
ufundujemy figurę. Poczuliśmy się wtedy duchowo lepiej i robota szła nam bardzo dobrze.
Kapliczka na drzewie (stara lipa) zrobiona przez kogoś z rodziny Ferenców, zlokalizowana jest na
terenie ich posiadłości. Jest to stara kapliczka, jak opowiada Magdziarz Maria. Od dawna
mieszkańcy Zaburza śpiewają pod nią majówki, kiedyś śpiewała m. in. Monika Kołton, były
ustawione ławki.
Zaburzu (od strony Gorajca Starej Wsi)
Figura kamienna, fundacji Agnieszki Tetlak (1908). We wnęce figurka Matki Bożej. Gdy ktoś we
wsi umrze jego ciało wyprowadzane jest z domu pod tą figurę, a następnie odwożone do kościoła.
Figurą opiekuje się p. Walczakowa26.
Figura kamienna w kształcie obelisku, w górnej części krzyż z wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego.
Po czterech rogach kamienne słupki, co wskazuje na to iż w przeszłości była ogrodzona. Jak
odnotował w Kronice Gminy Radecznica Stanisław Zybała – jest to obelisk zgody komasacyjnej z
1938 roku27
Figura kamienna (12. VI. 1949). W górnej części krzyż, we wnęce za szkłem figurka Matki Bożej –
Boże błogosław Nas.
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Relacja Marii Magdziarz
Kronika Gminy Radecznica cz. II, s. 182

Zakłodziu
Figura kamienna w kształcie krzyża w Zakłodziu - ufundowana została przez Zofię Krasula (primo
voto Polak) w latach trzydziestych XX wieku; najprawdopodobniej był to rok 1933, a na pewno
przed 1939 rokiem. Nie była ona ufundowana w jakiejkolwiek intencji ale dlatego, że po komasacji
ludzie zaczęli się osiedlać w Zakłodziu Góra (przedtem mieszkali w Zakłodziu Dół nad rzeką Por) i
nie było tam żadnej kapliczki ani figury. Obecność kapliczki w owym czasie była potrzebna
chociażby do zorganizowania pogrzebu, ponieważ w czasie tzw. "wyprowadzenia" zmarłego z
domu kondukt pogrzebowy szedł właśnie do figury i tam się modlił - dopiero potem dopiero
wszyscy szli do kościoła na właściwy pogrzeb28.
Zaporzu (od strony Radecznicy)
Figura Matki Bożej, u jej stóp kula ziemska i wąż na kamiennym postumencie. Fundatorzy Antoni i
Zofia Kazankowie Olejawscy (1907 r.).
Figura Matki Bożej (stoi na kuli ziemskiej, pod stopami wąż), we wnękach za szkłem fotografia
Chrystusa Króla (2) i Matki Bożej (1) – O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami
wszystkimi grzesznymi.
Regina Smoter Grzeszkiewicz
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Relacja Jan Polaka z Zakłodzia, wnuka fundatorki figury

