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Termin konkursu:
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Konkurs powstał z inspiracji

i odbywał się pod Patronatem -

wieloletniego sekretarza 

Księdza Prałata 

prof. dr hab. Tadeusza Fitycha

d/s Europy przy 

przewodniczącym Rady 

Konferencji Episkopatów 

Europy (CCEE), 

ks. kard. Miloslavie Vlku

arcybiskupie Pragi, Prymasie 

Czech i Moraw.



Kapliczka w województwie świętokrzyskim

Autor: Monika Urbańska-Domaradzka



Celem konkursu było ukazanie różnego 

rodzaju kapliczek - przydrożnych, 

polnych, drewnianych, kamiennych, 

murowanych, domowych itp. oraz 

zorganizowanie wirtualnej wystawy 

fotografii.





Kapliczki stawiali nasi przodkowie w miejscach, gdzie

wydarzyło się coś ważnego w gronie rodziny czy bliskich; obok

domów, aby wypraszać opiekę nad gospodarstwem domowym;

na szlakach górskich, leśnych czy polnych, aby pątnicy mogli

zatrzymać się na chwilę, odpocząć i zanieść modlitwy.

Kapliczki stawiano również w polu i gromadzono się przy

nich np. w południe na Anioł Pański czy na zakończenie pracy,

żniw...



Do konkursu nadesłano 
ponad 500 prac 
fotograficznych. 

Każda z nich na swój sposób 
była inna i posiadała 
swojego „ducha”.

Prace zebraliśmy 

i zamieściliśmy na stronie 
internetowej:

www.kapliczki.isidorus.net



Portal Świętego

Izydora  publikował

wszystkie najnowsze

publikacje nt. małej

architektury sakralnej

z liczby ponad 20

przyczynków x. T.F. i nadal

promuje tę problematykę



WWW.KAPLICZKI.ISIDORUS.NET



Ziemia radomszczańska w diecezji 
częstochowskiej, można by rzec, usiana jest 
kapliczkami – wznoszonymi w celach 
wotywnych, dziękczynnych lub obrzędowych. 

Ich liczba w powiecie radomszczańskim 
wynosi ponad pół tysiąca, a w regionie 
(kościelnym) – ponad tysiąc. Można by sobie 
zadać pytanie skąd ich tak dużo? Odpowiedź 
nasuwa się prosta. Jest to teren, na którym 
istnieje szczególne umiłowanie kultu 
Maryjnego; wiele kościołów jest pod 
wezwaniem Matki Bożej; istnieją także 
sanktuaria Maryjne, z których najważniejszym 
jest Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. 

Przez nasze tereny od setek lat 
prowadziły i prowadzą nadal główne szlaki 
pielgrzymkowe kraju. Wspominał nawet o tym 
nasz noblista (urodził się w naszych Kobielach 
Wielkich) Władysław Reymont, opisując swoją 
pielgrzymkę na Jasną Górę. A wiara pątników 
była wtedy wielka: "pod każdym krzyżem 
czołgano się w prochu, całowano nie tylko 
krzyż, ale i sztachetki ogrodzenia, kamienie, 
które pod nimi leżały…" 

Z listu uczestnika konkursu p. Jana Niteckiego 



„Rycerka” autor: Iga Niezgodzka



WWW.KAPLICZKI.ISIDORUS.NET



Codziennie przemierzamy 

wiele dróg. Przy wielu

z nich stoi krzyż, stacja 

drogi krzyżowej, 

kapliczka poświęcona 

Maryi czy Świętemu. 

Często nie zwracamy na nie 

uwagi, przechodzimy 

obojętnie. To właśnie ten 

konkurs miał na celu 

pomóc nam

w zauważeniu tego 

szczególnego miejsca. 





WKRÓTCE …

… zaprosimy 

Internautów do 

udziału w drugiej 

edycji konkursu 

fotograficznego. 

Tym razem zwrócimy 

również szczególną 

uwagę na historię 

przedstawianych 

obiektów.





Wydaliśmy specjalny 

album wystawy ze 

wspaniałymi fotografiami, 

opisami, historią oraz 

wykresami i przesłaniem. 

Do nabycia podczas 

wystawy  oraz na Portalu 

www.boze-mlyny.eu

cena: 25,00 PLN

http://www.boze-mlyny.eu/




Dziękujemy za poświęcony nam czas 

i zapraszamy do naszej galerii internetowej

www.kapliczki.isidorus.net

oraz na 

Portal Świętego Izydora

Patrona Internetu i Internautów

www.isidorus.net

http://www.kapliczki.isidorus.net/
http://www.isidorus.net/








Kapliczka mojego dzieciństwa

Kapliczka na mojej drodze


