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Kiedy i kto postawił w Wolko-
wie kapliczkę, najstarsi miesz-
kańcy wsi już nie pamiętają. Na
pewno pochodzi z czasów przed
drugą wojną światową. Wówczas
figurka przymocowana była do
murowanego cokołu. W czasach
wojennych Niemcy cokół zburzyli,
a figurkę najprawdopodobniej
zniszczyli.

- Właściwie nikt tak naprawdę
nie wie, co się z tą figurką stało.
Ślad po niej zaginął. - mówi soł-
tys Wolkowa, Tadeusz Kuro-
wiak.

Po wojnie nie było co odbudo-
wywać, jednak mieszkańcy Wol-
kowa chcieli mieć swoje miejsce
"święte". Powiesili więc na drze-
wie kasztanowca w centralnym
punkcie wsi obrazek w szklanej
oprawie. W późniejszym czasie
mieszkanka Witosławia Wanda
Dęba kupiła figurkę Matki Bożej
Pocieszenia. Umieszczono ją w
szklanej obudowie na tym samym
drzewie kasztanowym.

W 1984 r. ksiądz Wacław Ba-
naszak postawił drewniany krzyż
w Wolkowie. Na krzyżu napisano:

"W krzyżu miłości nauka
w roku okupienia 1984
wdzięczni mieszkańcy

Wolkowa" 

Wtedy też krzyż został po-
święcony, a na uroczystość przy-
byli mieszkańcy Wolkowa. Oni
też zdecydowali, by figurkę Matki
Bożej wraz z obudową przymo-
cować do krzyża. Od tego czasu
w Wolkowie jest krzyż i figurka w
jednym. Wokół krzyża posta-
wiono płotek. Mieszkańcy dbają o
to miejsce, panie z Koła Różań-
cowego sadzą wokół kwiatki,
podlewają je, grabią wokół, mło-
dzież kosi trawę. Kiedy trzeba,
prowadzone są naprawy. Pan
Graczyk zrobił nową obudowę dla
figurki, w 2011 r. postawiono też
nowy płotek wokół figury. 

Od lat, nawet kiedy jeszcze
nie było krzyża, ani figury, tylko
obrazek, mieszkańcy Wolkowa
gromadzili się codziennie o godz.
19.00 na nabożeństwie majo-
wym, rokrocznie przed świętami
wielkanocnymi przy figurze, a
potem przy krzyżu święcone są
potrawy wielkanocne. Być może
w przyszłym roku ten zwyczaj za-
niknie i święconka odbywać się
będzie w nowej świetlicy, jednak
w kwietniu 2015 r. specjały na
wielkanocny stół poświęcone
zostały właśnie pod krzyżem.

Przydrożne kapliczki i krzyże
W naszych poszukiwaniach historii kapliczek i krzyży przyrożnych znaleźliśmy krzyż i kapliczkę w jednym. Podwójna figura
stoi w Wolkowie. Ma swoją podwójną historię. Kapliczka starszą, a krzyż młodszą.


