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proponuje Mieczysław Kozioł 

Szlakiem zatorskich kapliczek, krzyży i pomników 

 

Krzyż przydrożny przy ul. Wadowickiej  

Wykonany z piaskowca krzyż, z żeliwną figurą ukrzyżowanego Chrystusa, stoi u wylotu ulicy 

Parkowej w Zatorze. Płyta fundacyjna z marmuru, a na niej jest napis ,"Na chwałę Bogu 

Wszechmogącemu wystawili R.P 1884 Marya, Ignacy i Grzegorz Chlebowscy". Autorem pomnika 

jest Serog z Wadowic. Krzyż odnowiono w 2006 roku, staraniem RSOiRZZ działającej przy 

Towarzystwie Miłośników Ziemi Zatorskiej. 

 

Krzyż przy skrzyżowaniu Alei Lipowych 

Jest to krzyż drewniany, a na nim rodzaj blaszanej kapliczki z wyciętą w metalu postacią 

ukrzyżowanego Chrystusa o ludowej stylistyce. Zaznaczony był już na planie katastralnym  

z 1845 roku.  Znajduje się przy drodze 44, w pobliżu parku rozrywki Energylandia. Został 

odnowiony staraniem Komitetu Osiedlowego Mieszkańców "Podlipki". 

 

Krzyż u zbiegu ulic Słowackiego i Mickiewicza 

Postawiony został około 1900 roku. Był wielokrotnie odnawiany i otaczany czcią. Przy nim 

odbywały się modlitwy w Dni Krzyżowe i podczas Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Ostatnie lata 

nie były jednak dla niego łaskawe (rozbudowy i przebudowy ulicy, wycinka starych lip). Dzięki 

staraniom gminy ustawiono  w 2016 r. nowy krzyż, a jego poświęcenia dokonał 14 września 

2017 roku – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – ks. Robert Jończyk.     

 

Figura św. Jana Kantego 

Została ufundowana staraniem władz miasta, mieszkańców i hrabiego Maurycego Potockiego  

w 1867 roku, w setną rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego. Figura i postument wykonane   

z kamienienia pińczowskiego w Krakowie, przez artystę rzeźbiarza Walerego Gadomskiego. 

Pierwotnie figura była  na środku zatorskiego rynku. W czasie okupacji władze niemieckie skazały 

ją na zniszczenie, ale ocalała, ukryta przez mieszkańców. Po wojnie ustawiono ją przed kościołem. 

Była odnawiana w roku 2004 i 2017.  

 

Pomnik św. Jana Nepomucena 

Mierząca trzy metry figura z blaszanym daszkiem jest prawdopodobnie najstarszym pomnikiem  

w Zatorze. Stała na tutejszym rynku już w 1771 roku. Zniszczona przez wichurę w 1865 roku, 

decyzją władz miejskich została przeniesiona na ulicę Piastowską. Pomnik wtórnie poświęcono 

miejscowej rodzinie: Annie i Antoniemu Zielińskim. Był on wielokrotnie malowany i zatracił 

pierwotne rysy. Odrestaurowano go w 2005 roku  w pracowni konserwatorskiej w Krakowie.  

Teren wokół pomnika uporządkowano, a na tablicy umieszczono napis: "Gdy grozi nam powódź, 

broń nas, św. Janie".  

 

GDZIE NA SPACER.... 
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Figura św. Rocha 

Usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Krakowskiej, w miejscu dawnej 

zbiorowej mogiły mieszkańców zmarłych od morowego powietrza w 1639 roku. Akt erekcyjny  

z 21 września 1865 roku dotyczy odnowienia istniejącej już figury św. Rocha i kopca. Z powodu 

poszerzenia drogi z Oświęcimia do Zatora w roku 1899 kopiec zlikwidowano. 24 maja 1905 roku 

ustanowiono – na czterometrowym postumencie  z kamienia dobczyckiego – nową, dwumetrową 

figurę św. Rocha z kamienia pińczowskiego, wykonaną w zakładzie J. Kuleszy w Krakowie.  

W 1940 roku okupant niemiecki usunął pomnik, ale figura ocalała (ukryta przez mieszkańców 

miasta). Po wojnie wróciła na dawne miejsce. Odnowiono ją w 2003 roku. 

 

Figura Matki  Bożej Niepokalanej 

Przywieziona z Częstochowy przez Amelię Gwóźdź, w  dowód wdzięczności za otrzymane łaski 

(zdrowie), znalazła godne miejsce w ogrodzie Marii i Leonarda Filów, przy ulicy Bugajskiej. 

Poświęcona została w 1992 roku przez ks. Czesława Puto. Co roku od 26 lat gromadzi wiernych, 

którzy śpiewają w majowe wieczory Pieśni Maryjne i Litanię Loretańską. 

 

Informacje z broszurki ,,Kapliczki i krzyże’’ 

 

 

 

 

 


