
Kaplica św. Barbary

Święta  Barbara -  dziewica,  męczennica  (zm.  ok.  305  r.)  –  była  młoda, 
wykształcona i  piękna.  Była  też niezłomna w swojej wierze chrześcijańskiej,  którą 
przyjęła bez woli ojca poganina. Nie zgadzając się z wolą jedynej córki zaciągnął ją do 
namiestnika  i  oskarżył.  Torturowana,  przetrzymywana  w wieży,  a  następnie  ścięta 
przez  własnego  ojca,  którego  później  zabił  piorun.  Różnie  bywa  umiejscawiane 
męczeństwo św. Barbary:  w Antiochii,  Nikomedii,  Heliopolis,  a nawet w Toskanii 
i Rzymie, podobnie jak rozmaite są jego wersje: grecka, łacińska, syryjska, ormiańska, 
itp. Patronka dobrej śmierci ( ten kto jej wzywa, nie umrze bez sakramentów św.) , 
dlatego o jej wstawiennictwo prosili: górnicy, artylerzyści, minerzy, strażacy, murarze, 
architekci, kowale i więźniowie.

Przy  kaplicy  św.  Barbary  w Grobnikach  wypływa  źródło,  a  jego lecznicze 
wody były znane na całym Śląsku już w XVII w., skąd do wód cudownego źródełka 
pielgrzymowali  pątnicy.  Najskuteczniej  źródlana  woda  leczyła  schorzenia  oczu  i 
przewodu pokarmowego. Najprawdopodobniej za przyczyną leczniczych właściwości 
wspomnianej wody w Grobnikach w 1647r. powstało bractwo św. Barbary. Z czasem 
przy źródełku wzniesiono kaplicę, którą wspominają źródła pisane z 1691r. Obecną 
barokową ufundował komtur grobnickich joannitów Thun w 1701r. Na jej utrzymanie 
przeznaczono  kapitał  w  wysokości  2314  tal.  Kaplicę  remontowano  w  1882r. 
i ogrodzono kutym płotem na podmurówce. W tym czasie wymurowano krytą łupkiem 
studnię,  z  której  czerpanie  cudownej  wody  było  łatwiejsze.  W  1910r.  kaplicę 
gruntownie odnowiono i na nowo wyposażono. 

Każdego roku na Wniebowstąpienie Pańskie do źródełka wyruszała z kościoła 
parafialnego procesja celem poświęcenia wody.   

Kaplica  św.  Barbary  w  Grobnikach  to  jednoprzęsłowa  niewielka  budowla 
wzniesiona  na  planie  prostokąta  o  ściętych  narożnikach,  która  przypomina 
w pomniejszeniu kościół parafialny w Grobnikach wybudowany przez Thuna w tym 
samym czasie. 

W  1972r.  kaplicę  wpisano  do  rejestru  zabytków,  co  oznacza  że  podlega 
szczególnej ochronie.

Obecny  stan  kaplicy  nie  jest  najlepszy.  Ściany  jej  są  zawilgocone  u  dołu. 
Dodatkowym czynnikiem podtrzymującym wilgoć jest cementowy chropowaty tynk 
położony w latach siedemdziesiątych XX w. I dziurawe rynny. Na elewacji brakuje 
pięknych  gzymsów  opasujących  budowlę  i  sześciu  pilastrów.  Prowadzące 
do  wewnątrz  schody  są  uszkodzone.  Posadzka  marmurowa  z  jednej  strony  jest 
zapadnięta. Nad zawilgoconym kamiennym ołtarzem jest nisza, której rama składa się 
z pięknej sztukaterii z kwiatowymi girlandami i  amorkami.

Studnia  -  źródełko  ze  słynącej  niegdyś  z  cudów  wody  jest  dzisiaj  mocno 
zanieczyszczane  przez  zamulony  rów  oraz  wszelkie  trujące  substancje  płynące 
rynsztokiem wiejskim, które wpadają do rowu przy źródle. 

W  lipcu  2007r.  zawiązał  się  Komitet  na  Rzecz  Rewitalizacji  Kaplicy  św. 
Barbary w Grobnikach. Celem działań Komitetu jest przywrócenie świetności kaplicy 
i uzdatnienie wody w studni św. Barbary. Całkowity koszt rewitalizacji samej kaplicy 
wynosi  około.  120  000  zł.  Ogrom  pracy  i  duże  koszty  wymusiły  podział 
przedsięwzięcia  na  kilka  etapów.  I  etap  związany  będzie  z  remontem  dachu, 
odwilgoceniem  murów  i  wykonaniem  elewacji.  Z  tych  powodów  członkowie 
Komitetu  już  w czerwcu  tego  roku  napisali  program remontu  kaplicy  na  konkurs 
ogłoszony  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Opolu.  Z  deklarowanych  30  000  zł 



otrzymaliśmy na ten cel 20 000 zł.  Podobną kwotę należy zebrać z innych źródeł. 
I etap prac musi być ukończony w grudniu 2007r. 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli                  o  
finansowe  i  duchowe  wsparcie  naszych  działań,  a  wszystkich 
dobroczyńców polecamy opiece św. Barbary!


