
PRZYDROŻNE 

KAPLICZKI I KRZYŻE 

PARAFII ŚW. JAKUBA W KŁODAWIE



❖ Kapliczka

• Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach 

lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, 

obrzędowych.

• W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna 

drewniana lub murowana, czasami mała kaplica. 



❖ Przydrożny krzyż

• Niewielka budowla kultu religijnego w formie krucyfiksu lub krzyża 

różnego typu stawiana przy drogach, rozstajach dróg czy ich 

skrzyżowaniach. 

• Krzyże stawiano by uczcić jakieś ważne wydarzenie, czy 

potwierdzić swoje religijne zaangażowanie. 

• Krzyż pełni też często rolę "opiekuna miejscowości”



❖Do parafii św. 
Jakuba w Kłodawie 
należą miejscowości :

Kłodawa
Zła Wieś
Trąbki Małe
Kaczki
Łaguszewo
Jagatowo
Żukczyn 



❖ Mapa przydrożnych 
krzyży i kapliczek   



❖ Krzyż przydrożny w 
Kłodawie

W centrum miejscowości 
przy skrzyżowaniu ul. 
Gdańskiej i ul. Szkolnej 
znajduje się metalowy krzyż.

Został postawiony i 
ufundowany przez dawnego 
sołtysa miejscowości 
Stefana Adamczyka na 
początku lat 90.



❖ Kapliczka w 
Kłodawie

Przy Plebani stoi 
kamienna figura św. 
Jana Nepomucena.

Pochodzi z przełomu 
XIX / XX w.

Postawiona jest na 
wysokiej kanelowej
kolumnie.



❖ Krzyż Zła Wieś

Przy skrzyżowaniu z  
ul. Klonową w samym 
centrum miejscowości 
znajduje się metalowy 
zielony krzyż.

Został postawiony w1992r. 
w miejscu dawnego 
drewnianego krzyża.

Ufundował go Tadeusz 
Bukowicz.



❖ Kapliczka 
Trąbki Małe

Przedstawia figurę Matki Bożej 
Niepokalnej, usadowionej na kamiennej 
podstawie. 

Została ufundowana przez 
mieszkańców miejscowości w latach 90 
tych.

Została poświęcona przez Biskupa 
Pomocniczego Zygmunta Pawłowicza.

W miesiącu maju odbywają się przy 
figurze nabożeństwa majowe. 



❖ Kaplica Kaczki

Kaplica znajduje się 
przy skrzyżowaniu ul. 
Gdańskiej oraz ul. 
Leśnej.

Powstała w latach 
1987/1988, a 
rozbudowano ją w 
2002r.

W każdą niedzielę 
odprawiana jest w niej 
msza św. 9:15



❖ Krzyż w 
Łaguszewie

W centrum 
miejscowości stoi 
metalowy krzyż wraz z 
figurką Matki Bożej.

Został postawiony w 
2019r. w miejscu 
dawnego 
drewnianego krzyża.

Święcenia dokonał 
Biskup Pomocniczy 
Zbigniew Zieliński.



❖ Kapliczka w 
Łaguszewie

W polach na 
rozstaju dróg stoi 
kapliczka.

W ostatnim 
dziesięcioleciu 
została odnowiona 
przy udziale koła 
łowieckiego.

Jest to jedna z  
najstarszych 
kapliczek w parafii.



❖ Krzyż przydrożny 
w Żukczynie

W centrum 
miejscowości przy 
ul. Gdańskiej 43, 
znajduje się krzyż 
przydrożny drewniany 
wraz z figurą Matki 
Bożej.



❖ Kapliczka 
Jagatowo

Usytuowana
jest przy 
skrzyżowaniu 
ul. Kolonia z ul. 
Górną.



❖Krzyż 
przy ul. Górnej w 
Jagatowie

Zbudowano go w miejscu 
gdzie spoczywają 
mieszkańcy Jagatowa, którzy 
zmarli przed 1945r.

Postawiono go 2005 r.



Dziękuję za uwagę.

Oliwier Kiciński kl. 5a


