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Renowacja kapliczki przy ulicy Jasnej

Jeszcze przed końcem października zakończą się prace związane z konserwacją przydrożnej
kapliczki-krucyﬁksu znajdującej się przy ulicy Jasnej w Brzesku. Projekt realizowany jest przy
znacznym udziale budżetowych środków gminy, z wykorzystaniem środków pozyskanych w
ramach konkursu „Kapliczki Małopolski – 2020”
Uważni przechodnie zapewne zauważyli, że z niszy w kapliczce zniknęła ﬁgurka Matki Bożej Niepokalanej.
Figura znajduje się aktualnie w pracowni bocheńskiej ﬁrmy konserwatorskiej Krzysztofa Fitrzyka, gdzie
poddawana jest gruntownej renowacji. Na czas prac zostało usunięte też ogrodzenie okalające kapliczkę.
Cały teren został zabezpieczony i przygotowany tak, aby wszelkie konserwatorskie zabiegi odbywały się bez
zakłóceń. Po zakończeniu remontu kapliczka odzyska wygląd odpowiadający czasom świetności, a jej
otoczenie powróci do pierwotnego stanu. Koszt przedsięwzięcia wynosi 19,7 tysiąca złotych, z
czego aż 15 tysięcy wyasygnował Urząd Miejski. Pozostałą część stanowi doﬁnansowanie pozyskane
przez gminę od Zarządu Województwa Małopolskiego.

Kapliczka przy ulicy Jasnej posadowiona została w 1899 roku z fundacji Marii i Jana Kusiaków w podzięce za
łaski i uzdrowienie córki. Do dziś odbywają się tutaj majówkowe i czerwcowe nabożeństwa. Mieszkańcy
osiedla Kopaliny spotykają się tutaj także z okazji święta Wniebowzięcia Marii Panny. Jest to obiekt ważny
nie tylko pod kątem kultu religijnego, ale ma też swoją wartość historyczną, dlatego nadzór nad jego
renowacją sprawuje tarnowska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska, która pozytywnie
zaopiniowała plan przewidywanych prac. Kapliczkę wykonali pracownicy bocheńskiego Zakładu Rzeźby
Artystycznej. Właściciel ﬁrmy Wojciech Samek był wówczas cenionym i wziętym artystą-kamieniarzem,
którego prace znane były w całej Galicji. Ślady jego działalności do dziś można odnaleźć w Bochni, Gdowie i
wielu okolicznych miejscowościach.
Kapliczka przy ulicy Jasnej w Brzesku to drugi w gminie obiekt małej architektury sakralnej odrestaurowany
w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”. Rok temu odnowiona została ﬁgura
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus stojąca na Skotniku w Buczu. O jej renowację zabiegali członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, którzy zwrócili się wówczas o pomoc do burmistrza Brzeska
Tomasza Latochy, dzięki czemu Urząd Miejski podjął skuteczne starania o doﬁnansowanie remontu.
Na terenie gminy Brzesko znajduje się około 150 obiektów małej architektury sakralnej, ponad 40 z nich to
kapliczki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fotograﬁe niektórych z tych budowli będą stanowić ilustracje w
śpiewnikach maryjnych, których wydanie planowane jest na przyszły rok.
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