Krzy¿e przydro¿ne i kapliczki to pomniki
sakralnej kultury, które s¹ zarazem œwiadkami
i pami¹tk¹ dziejów. Krajobraz Polski jest nimi
bogato ozdobiony.

od uderzenia pioruna, wierzono, ¿e jego dusza
nie zazna spokoju dopóki nie zostanie postawiony
przydro¿ny krzy¿ lub kapliczka. One mia³y
zapewniæ wieczny spokój.

Stawiano je z ró¿nych powodów i w ró¿nych
czasach. Najwiêcej krzy¿y przydro¿nych
postawiono w XVII wieku, kiedy katolicy byli
represjonowani. Kolejnym okresem kiedy
stawiano krzy¿e by³ czas po wojnach
napoleoñskich, po Wioœnie Ludów i po uw³aszczeniu ch³opów. Wiele krzy¿y postawiono te¿
po roku 1880.

Krzy¿e wznoszono nie dla swojej chwa³y,
ale z myœl¹ o potomnych, o przysz³ych
pokoleniach, by te kontynuowa³y dzie³o
praojców. Stanowi³y one znak rozpoznawczy
i wyraz pobo¿noœci mieszkañców danego
regionu, by³y œwiadectwem ¿ycia religijnego
danej parafii, chlub¹ wioski, osady i miasta.
Ich liczba œwiadczy³a o religijnoœci mieszkañców. Kiedy mijano krzy¿ stoj¹cy na pocz¹tku
lub koñcu wsi czy miasta, zatrzymywano siê,
zdejmowano czapkê i odmawiano modlitwy.
Form¹ oddawania czci krzy¿owi by³o zdobienie
go kwiatami i palenie przy nim œwiec.
Do zwyczaju nale¿y sadzenie drzew przy
krzy¿ach, kapliczkach oraz figurach. Zwyczajem
zwi¹zanym z krzy¿em by³o te¿ zatrzymywanie siê
przy nim konduktu pogrzebowego. Proszono
wówczas Zbawiciela o mi³osierdzie dla
zmar³ego. Przy krzy¿u ¿egnano te¿ poborowych
id¹cych do wojska i sk³adano przysiêgi w ró¿nych
okolicznoœciach.

¯aden z nich nie powsta³ przypadkowo, ka¿dy
do czegoœ nawo³uje, przypomina o jakimœ
zdarzeniu. W czasie rozbiorów Polski stawianie
krzy¿y i kapliczek by³o zabronione. Krzy¿e
stawiano w miejscach wa¿nych, znacz¹cych dla
ludzi - przy koœciele; w centrum osady lub wsi
wyznaczaj¹c w ten sposób ich punkt centralny;
na pocz¹tku lub na koñcu zabudowañ wsi
wytyczaj¹c jej granice; na rozstajnych drogach,
gdzie ¿egnano odchodz¹cych; w miejscu gdzie
znaleziono koœci ludzi dotkniêtych zaraz¹
lub poleg³ych w potyczkach wojsk napoleoñskich
i szwedzkich. Stawiano je tak¿e przy œcie¿kach
prowadz¹cych do lasu czy na skraju pól.
Na krzy¿ach przydro¿nych s¹ wyryte, wyciosane
lub namalowane farb¹ napisy w jêzyku polskim
i ³aciñskim. S¹ to czêsto s³owa Jezusa, tak¿e
cytaty z Ewangelii, s³owa Ojców i Doktorów
Koœcio³a, w³adców, cesarzy chrzeœcijañskich,
modlitw i pobo¿nych ¿yczeñ fundatorów.
Krzy¿e stawiano te¿ dla upamiêtnienia nag³ej
œmierci. Kiedy cz³owiek zgin¹³ tragiczn¹
œmierci¹ w wypadku, w wyniku zabójstwa,

Kapliczki równie¿ stawiano na skraju miast lub
wsi, na rozwidleniu dróg, przy cmentarzach.
Drewniane kapliczki s¹ miniatur¹ chat,
murowane maj¹ formê graniastos³upa, s¹ bielone
albo malowane na odcieñ b³êkitu. Twórcami
kapliczek byli anonimowi artyœci amatorzy.
Cechuje je naiwny realizm sztuki ludowej.
Symbolikê kapliczek t³umaczy³ dokonuj¹cy
poœwiêcenia kap³an. Cztery œciany oznacza³y
cztery rzeczy ostateczne - œmieræ, S¹d Bo¿y,
czyœciec i piek³o. Sklepienie symbolizowa³o
niebo.

Najwiêcej kapliczek, podobnie jak krzy¿y,
postawiono w XVII wieku, w okresie
kontrreformacji. Koœció³ propagowa³ wówczas
budowanie kapliczek, krzy¿y przydro¿nych
i stawianie figur, mia³y one dawaæ œwiadectwo
Bogu. W XVII i XVIII wieku kapliczki stawiane
by³y przez szlachtê, klasztory i proboszczów.
Wiele z nich postawiono równie¿ w drugiej
po³owie XIX wieku. Wolni ch³opi w ten sposób
dziêkowali Bogu za uzyskan¹ wolnoœæ.
W kapliczkach znajduj¹ siê m.in. figury i obrazy
Matki Bo¿ej oraz figury Serca Pana Jezusa, Pana
Jezusa Cierpi¹cego, a tak¿e figury Œwiêtych.
W maju przy kapliczkach œpiewano pieœni,
w wielu miejscowoœciach w³aœnie przy nich

odprawiano nabo¿eñstwa majowe, a¿ do czasu
wybudowania koœcio³a. By³y wiêc one
zacz¹tkiem koœcio³ów. Kaplice s³u¿y³y te¿ jako
schronienie przed burz¹ i upa³em, by³y te¿
miejscem odpoczynku dla pielgrzymów.
Pielgrzymi zatrzymywali siê przy kapliczkach,
czêsto œpiewaj¹c wówczas Litaniê Loretañsk¹,
pieœni maryjne, lub pieœni zwi¹zane z kultem
danej kapliczki. Kiedy pielgrzymka wyrusza³a
ze wsi, odprowadzano j¹ a¿ do figury za wsi¹.
Powitanie pielgrzymów w parafii odbywa³o siê
natomiast przy pierwszym krzy¿u na terenie
parafii. Kapliczki i krzy¿e chroniæ mia³y przed
zaraz¹, morowym powietrzem, po¿arem
i powodzi¹.

Kapliczka znajduje siê na posesji pañstwa Wis³ów - Sienna 27
Historia: Obecna kapliczka zosta³a wybudowana w czerwcu 1998 roku.
Umieszczona wewn¹trz figurka Najœwiêtszej Maryi Panny zosta³a
wyrzeŸbiona w 1817 roku przez Jana Junera z Austrii. Natomiast ufundowa³
j¹ w 1825 J. Kijaz. Pierwotnie figura Matki Boskiej sta³a w szczycie starego
budynku, stoj¹cego obok. Po 1953 roku figurka zosta³a przeniesiona do
nowowybudowanego domu, gdzie by³a ustawiona na o³tarzyku. Figura by³a
noszona na procesje w parafii w ¯ywcu.
Powodem wybudowania nowej kapliczki by³a ostatnia wola zmar³ego Jana
Wis³y oraz podziêkowanie za ocalenie z wypadku samochodowego
3 m³odych ludzi.

Kapliczka stoi przed domem pañstwa Chaberskich - Sienna 199
Historia: kapliczkê z kamienia rzecznego wystawi³ przed 1914r. Franciszek
Rozmus (malarz), który maluj¹c dró¿ki kalwaryjskie przeziêbi³ siê i zmar³.
Mieszka³ w Siennej, nr domu 37. Istnieje przekaz Ÿród³owy, który mówi,
¿e Franciszek Rozmus w 1914r. mia³ 37 lat. Do dziœ wewn¹trz kapliczki
znajduje siê figura Niepokalanej rzeŸbiona w drzewie lipowym, która by³a
noszona na procesje w parafii w ¯ywcu. W 1958 roku w trakcie przebudowy
drogi usuniêto znajduj¹ce siê przy kapliczne drzewa - lipê i œwierk.
Jednoczeœnie przesuwaj¹c kapliczkê na pobocze
œp. Franciszek Sowa wybudowa³ now¹ kapliczkê
z ceg³y.

Drewniany krzy¿ z figurk¹ Jezusa wisz¹cy na starej lipie w po³owie
drogi dojazdowej z Siennej do Leœnej.
Historia: Krzy¿ ma oko³o 150 lat. Wisia³ na œcianie w domu u Pañstwa
Mydlarzy w Siennej 44. W czasie remontu domu Pani Maria MydlarzKocio³ek powiesi³a krzy¿ na lipie s¹siaduj¹cej z jej posesj¹, i tam pozosta³.

Kapliczka Matki Boskiej usytuowana na granicy Leœnej i Siennej,
na polu pañstwa Miziów, obok domów pañstwa Gruszków
i Klisiów.
Historia: Kapliczka pochodzi z roku 1871.Wybudowa³ j¹ œp. Pan
Maniciniak. Obok ros³y dwie lipy (do roku 2000), które uwa¿ano
za "œwiête", bo jakby chronione przez tê kapliczkê. Miejscowi ludzie
wierzyli, ¿e figurka Matki Boskiej uzdrawia chore dzieci. Dlatego
przynosili ubranka chorych dzieci, obwi¹zywali nimi figurkê w pasie
i wierzyli, ¿e moc figurki spowoduje ich uzdrowienie. Obecnie kapliczk¹
opiekuje siê Pani Aniela Mizia, która odnowi³a tradycjê s¹siedzkich
majówek przy kapliczce.

Kapliczka na "Janotowym" - Wielidroga.
Historia: (wed³ug Genowefy Dziki) Marcin i Wiktoria Janotowie w 1928
roku na swoim polu wybudowali kapliczkê, jako podziêkowanie
za uzdrowienie syna Boles³awa. Bolek jako 4-letni ch³opiec w 1923 roku
z³ama³ nogê, która bardzo Ÿle siê goi³a i nie chcia³a siê zrosn¹æ. Mama Bolka
wiele modlitw wznosi³a do Matki Boskiej, prosz¹c J¹ o uzdrowienie.
Po kilku miesi¹cach Bolek wyzdrowia³. Wdziêczni za wys³uchanie proœby
przez Maryjê, rodzice Bolka wybudowali kapliczkê. Pieni¹dze na ten cel
przes³a³ brat Marcina - Wojciech, przebywaj¹cy wAmeryce.
Przy kapliczce gromadzili siê mieszkañcy Siennej, szczególnie na wspólne
majówki. Wielokrotnie we wspólnej modlitwie bra³ udzia³ ks. Paciorek.
Wed³ug Pana Karola Pietraszko w latach 50-tych XX wieku na majówki przy
kapliczce mieszkañców Siennej zwo³ywa³a
Orkiestra Sienniañska.

Figura przy drodze gminnej, na posesji pañstwa Urbañców. Stoi obok
drewnianej dzwonnicy z 1926r.
Historia: Kiedyœ otacza³y j¹ dwie stare lipy. Kamienna figura Jezusa
Nazareñskiego stoi na czworoœciennym postumencie z coko³em i gzymsem.
Pierwotnie na figurze znajdowa³ siê, ¿e fundatorem byli Stanis³aw i Agnieszka
Habdasowie w 1811r. Obecnie napis jest zamalowany. Teraz zosta³a tylko data
1811.

Dzwonnica po³o¿ona w œrodku wsi.
Historia: W 1915 roku ze sk³adek mieszkañców za poleg³ych na wojnie (191415) zosta³ zakupiony dzwonek. W 1919 roku zawieszono go na s³upach, gdzie
wisia³ do 1926 r. W tym w³aœnie roku zosta³a wybudowana drewniana
dzwonnica. W 1941 roku Józef Jakubiec i Anna Sapeta zdemontowali dzwonek
i zakopali go w ziemi, ratuj¹c go w ten sposób przed konfiskat¹ niemieck¹.
W 1970 roku zdemontowano dzwonnicê i wybudowano now¹, któr¹ jeszcze
tego samego roku rozebrano. Ponownie zbudowano dzwonnicê wed³ug
pierowtnego wzoru. W latach 70-tych XX wieku ówczesne w³adze zabroni³y
u¿ywania dzwonka. W 1991 roku Pan Micha³ i Krystyna Sowa odremontowali
dzwonek. Wróci³ zwyczaj dzwonienia.

Drewniany krzy¿ ustawiony w ogródku u Panstwa Wolfów - Sienna
182
Historia: Istniej¹ dwie wersje pochodzenia Krzy¿a. Wed³ug jednej Krzy¿
zosta³ postawiony przez œp. Jakuba Sapetê ok. 1890 roku na polnej miedzy.
Oko³o 1920 roku œp. Maciej Bednarz mia³ przenieœæ ten Krzy¿ na obecne
miejsce.
Wed³ug drugiej wersji, Krzy¿ zosta³ postawiony w miejscu upamiêtniaj¹cym
ostatni pobyt œp. Katarzyny Bednarz z synem Janem, sk¹d zostali zabrani przez
hitlerowców i wywiezieni do obozu, prawdopodobnie w Oœwiêcimiu, sk¹d ju¿
nie wrócili.

Metalowy Krzy¿ usytuowany w ogródku Pañstwa Smo³oñskich
w pobli¿u OSPSienna
Historia: W latach 80-tych XIX wieku w Siennej szala³a epidemia
œmiercionoœnej cholery, która dziesi¹tkowa³a mieszkañców wsi. Po jej
zakoñczeniu Franciszek Szymik wraz z ¿on¹ postanowi³ postawiæ na swoim
pó³zarêbku dziêkczynny Krzy¿ za ocalenie z choroby.
Po II wojnie œwiatowej w czasie elekryfikacji wsi krzy¿ zosta³ z³amany
przez ekipê elektryków. W wyniku interwencji pana Pawlusa Krzy¿ zosta³
naprawiony.
Obecnie Krzy¿ nie stoi w pierwotnym miejscu. W 1957 roku w trakcie
poszerzania drogi, Krzy¿ zosta³ przeniesiony.

Ma³a kapliczka œw. Antoniego i Krzy¿ zawieszone na lipie, przy
drodze tzw. "Wielidrodze" na granicy Siennej, Pietrzykowic
i Podlesia albo kapliczka na Kabatach.
Historia: Jeszcze wiele lat przed II wojn¹ œwiatow¹ na starej lipie (dziœ liczy
ok. 200 lat) przy skrzy¿owaniu polnych dróg z Pietrzykowic, Siennej
i ¯ywca, umieszczona by³a ma³a kapliczka z figurk¹ œw. Antoniego. St¹d
pola znajduj¹ce siê w pobli¿u kapliczki nazywano "u Antoniego".
Mieszkañcy Lipowej chodz¹cy t¹ drog¹ do ¯ywca na targ, zatrzymywali siê
tutaj by odpocz¹æ, schroniæ siê przed deszczem a nawet przed burz¹, bo jak
mówili: "pod t¹ lip¹ i pod opiek¹ œw. Antoniego nikomu krzywda siê nie
stanie" . W to drzewo nigdy nie uderzy³ piorun.
W 1980 roku kapliczka zosta³a zniszczona przez chuliganów. Wówczas pan Kozak z ¯ywca zrobi³ ma³¹
kapliczkê i powiesi³ na miejscu zniszczonej. W 2003 roku pañstwo Piegzowie z Siennej ufundowali now¹
kapliczkê, w której umieœcili figurkê œw. Antoniego wyrzeŸbion¹ przez Jerzego
Dziki z Gilowic. Zosta³a ona poœwiêcona przez ksiê¿y z Leœnej w czasie
nabo¿eñstwa œwiêcenia pól w roku 2003.

W naszej wiosce mamy pomnik przyrody. Jest nim prawie
400-letnia lipa, rosn¹ca w podwórku Pani Wandy Pi¹tek.

