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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Instytucją zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O nas
Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie została utworzona w czerwcu 2006 roku, jej głównym zadaniem miało być zapewnienie szerokiego wsparcia pasjonatom lokalnego dziedzictwa kulturowego, polegającego w szczególności na gromadzeniu, konserwacji i
udostępnianiu artefaktów związanych z dniem powszednim wsi i
drobnej szlachty Mazowsza i Podlasia z przełomu XIX i XX wieku.
Prezesem fundacji jest Wojciech Urmanowski, który od lat,angażując własne środki finansowe, gromadził liczne pamiątki z minionych lat. Na początku XXI wieku, zapadała decyzja o tym, by
oprócz elementów ruchomych,na stosunkowo niewielkiej działce położonej we wsi Kuligów w gminie Dąbrówka, zrekonstruować również obiekty dawnej architektury ludowej i ziemiańskiej.
Tak w przeciągu lat powstała okazała kolekcja dzięki której zwiedzający dziś Park Kultury Ludowej i Ziemiańskiej Doliny Narwi,

Bugu i Liwca w Kuligowie mogą z bliska i na własne oczy mieć bezpośredni kontakt z przedmiotami i obiektami architektury ludowej, poznać zasady działania dawnych maszyn rolniczych i rzemieślniczych, zapoznać się ze zwyczajami i obrządkami ludowymi.
Dzisiaj Fundacja, to oprócz wyjątkowego miejsca – „Skansenu w Kuligowie” również otwarta na świat grupa osób, znajomych w różnym wieku, która zainspirowana duchem tego
miejsca inicjuje i realizuje wydarzenia artystyczne, kulturalne, historyczne i popularno-naukowe, promujące zasadę zrównoważonego
rozwoju oraz współistnienia rolnictwa, turystyki i rekreacji na obszarze dolnego biegu rzek Bug i Narew oraz Zalewu Zegrzyńskiego.
Zachęcamy do kontaktu – skansen@powiatwolominski.pl, współpracy oraz śledzenia organizowanych przez nas wydarzeń, na profilu społecznościowym Facebook – Skansen w Kuligowie nad Bugiem
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Wstęp
Mała architektura sakralna jest nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Kazimiera Iłłakowiczówna pisała kiedyś: „Nie można tego
obejść, Bóg jest wszędzie”.Te słowa najlepiej oddają charakter przydrożnych
krzyży, kapliczek oraz figur świętych, które rzeczywiście odnaleźć można w
każdej, nawet najmniejszej miejscowości, w każdej gminie, każdym powiecie.
Jest w nich Bóg. Są w nich także historie miejsc oraz ludzi, którzy je wznosili.
Stanowią trwałe świadectwo ludzkiej wiary, radości, smutków, nadziei oraz
cierpienia. Obiekty małej architektury sakralnej są także cennym źródłem
wiedzy o sztuce ludowej, tradycji, folklorze.
Krzyż – symbol wiary i zwycięstwa. Kapliczka – najczęściej to
dowód oddania się w opiekę Matce Bożej. Figura – poświęcona konkretnemu świętemu, któremu przypisywano właściwości opiekuńcze i ochronne.
Wszystkie trzy rodzaje obiektów odnajdujemy w każdej gminie. Od blisko
czterech lat bowiem zajmujemy się ewidencją małej architektury sakralnej.
Odwiedzamy miejscowości, wykonujemy tysiące fotografii, gromadzimy dane
dotyczące obiektów oraz opowieści ludzi, którzy pamiętają ich historie. Nie
zawsze jesteśmy w stanie określić dokładny wiek krzyża czy figury. Miejscowi
często powtarzają: „to jest bardzo stare, ma ze sto lat”. Sto lat symbolicznie
oznacza, że coś istnieje od bardzo dawna, niemalże od zawsze. Zdarzają
się jednak obiekty, o których ze stuprocentową pewnością można orzec, że

powstały o wiele wcześniej, nawet kilkaset lat temu.
Niniejsza publikacja jest poświęcona małej architekturze sakralnej w gminie Dąbrówka. We wszystkich sołectwach odkryliśmy i opisaliśmy
ponad 100 kapliczek, krzyży oraz figur świętych. Najwięcej z nich znajduje się w stolicy gminy – Dąbrówce, równie wiele odnaleźliśmy w Kuligowie,
nieco mniej, ale także imponującą ich liczbę, w Chajętach oraz Guzowatce.
Większość obiektów jest zadbana, co świadczy o tym, że mają one swoich
opiekunów. Przy niektórych kapliczkach wciąż odprawiane są nabożeństwa.
Wśród najstarszych obiektów w gminie Dąbrówka znajdują się:
- murowana kapliczka kolumnowa z figurą św. Jana Nepomucena w Chajętach datowana na I poł. XIX w.;
- krzyż żelazny na kamiennym cokole, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa w Ludwinowie, datowany na 1895 r.;
- krzyż żelazny na kamiennym cokole w Trojanach, z napisem na cokole
„1893 ROKU JS”;
- krzyż żelazny kowalskiej roboty z 1904 r. w Józefowie z napisami „PRZEZ
KRZYŻ DO NIEBA” oraz „POD TWOJĄ OBRONĘ”.
Te i wiele innych obiektów wrosło w krajobraz gminy Dąbrówka i mam nadzieję, że pozostaną w nim już na zawsze. Wierzę, że Czytelnicy zechcą
na własną rękę poszukać ich w swoich miejscowościach, a także odkrywać

nowe, do których my nie dotarliśmy.
To dzieło nie powstałoby, gdyby nie życzliwość wielu osób, które zechciały pomóc odszukać obiekty. Dlatego w tym miejscu składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego, że wiedza o małej architekturze sakralnej w gminie Dąbrówka ma
szanse zostać upowszechniona.
Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję do Urszuli Platy-Paćkowskiej i Kamila Osika za ogromne zaangażowanie i nieocenione wsparcie przy realizacji tego
przedsięwzięcia.
Dziękuję Proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce
za okazaną pomoc i zainteresowanie projektem mającym na celu upamiętnienie obiektów małej architektury sakralnej.
Oskarkowi i Marzenie Osik dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość.
								
Agata Bochenek
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Chajęty;
Czas powstania: 1914 - 1975 r.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż gałkowy konstrukcji szkieletowej

z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. W połowie pionowej belki tabliczka z datą „1914”. Poniżej żelazna kapliczka, we wnęce
zamkniętej szybką figura Najświętszej Maryi Panny. Pod kapliczką tabliczka z napisem „1975 FUND. ST. BEREDA”. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.

Chajęty, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: 1982 r.

Lokalizacja: Chajęty;
Czas powstania: ok. 2018 - 2020 r.

Krzyż żelazny, promienisty, gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą bla-

Kapliczka drewniana słupowa. Stożkowy drewniany daszek zwieńczony

szanym daszkiem. Na murowanym cokole data „1982”.

krzyżem prostym. W niezamkniętej wnęce figura Najświętszej Maryi
Panny.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Krzyż żelazny, gałkowy, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

Krzyż kamienny z figurą Chrystusa na kamiennym cokole.

kiem. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Chajęty, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: według Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, kapliczka datowana na I poł. XIX w.

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Murowana kapliczka kolumnowa z figurą św. Jana Nepomucena. Fun-

poziomowym, kamiennym cokole. Na ostatnim od ziemi cokole napis: „BOGU ZBAWICIELOWI NIEŚMIERTELNEMU KRÓLOWI
KRÓLÓW WIEKUISTEMU PANU ŻYCIA IŚMIERCI CZEŚĆ
I CHWAŁA NA WIEKI”.

dament murowany na planie kwadratu. Kolumna o przekroju okrągłym.
Figura niekompletna - brak lewej dłoni.

Krzyż żelazny, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa na wielo-
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Chajęty, ul.Wspólna;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Kaplica murowana z dachem dwuspadowym zwieńczonym żelaznym krzyżem. Wewnątrz figura Najświętszej Maryi Panny oraz reprodukcje obrazów m.in. z wizerunkiem Jana Pawła II. Na frontowej ścianie, nad drzwiami wejściowymi tabliczka z napisem: „NA PAMIĄTKĘ POLEGŁYM W
1949 R. S. DĄBROWSKI S. ROSA P. RYST”.
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Chajęty, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Chajety, ul.Wspólna;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Lokalizacja: Chajęty,
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Kapliczka murowana, otynkowana, dwupoziomowa, wnękowa, z dasz-

Murowana kapliczka kolumnowa z figurą św. Jana Nepomucena. Fundament murowany na planie kwadratu. Kolumna o przekroju okrągłym.
Figura niekompletna - brak lewej dłoni.

kiem blaszanym czterospadowym zwieńczonym krzyżem żelaznym
promienistym kowalskiej roboty.We wnęce od frontu zamkniętej szybą
figura Pana Jezusa, w bocznej wnęce zamkniętej szybą figura Najświętszej Maryi Panny.
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Chruściele

Lokalizacja: Chruściele;
Czas powstania: ok. II połowa. XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym

daszkiem. Krzyż gałkowy, szkieletowej konstrukcji. Pomiędzy pionowymi belkami kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurą Najświętszej
Maryi Panny. Ustawiony na betonowym podłożu. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.

Chruściele, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Chruściele;
Czas powstania: 1996 r.

Lokalizacja: Chruściele;
Czas powstania: 1917 - 1985 r.

Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni z dwuspadowym dasz-

Kapliczka murowana z dwuspadowym dachem zwieńczonym żelaznym

kiem. Wewnątrz figura Matki Bożej Różańcowej. Na cokole z kamieni
polnych tablica z napisem: „POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ
ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO RODZINA RANIEWICZÓW 1996
R.”

krzyżem. Na frontowej ścianie data „1917 – 85”. Powyżej wnęka zamknięta szybką z figurą Najświętszej Maryi Panny.
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Cisie

Lokalizacja: Cisie;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem
przymocowany do większego krzyża betonowego. Ustawiony na podłożu z kostki, ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Cisie, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Cisie;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Cisie;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni, zwieńczona półokrą-

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa. Zaokrąglony blaszany

głym daszkiem. We wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Ustawiona
na murowanym cokole.

daszek zwieńczony żelaznym krzyżem prostym. W zamkniętej szybką
wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.
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Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Cisie;
Czas powstania: 1996 r.

Lokalizacja: Cisie;
Czas powstania: 1955 r.

Kapliczka murowana, wnękowa z daszkiem blaszanym czterospado-

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. W

wym, zwieńczonym krzyżem prostym żelaznym. We wnęce na drugim
od ziemi poziomie figura Jezusa Chrystusa. Poniżej, tabliczka z napisem:
„SŁODKIE SERCE JEZUSA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI DN. 27 (miesiąc
nieczytelny) 1996 R”.
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dolnej części krzyża data „R 1955” oraz „FUNDATOR CISIE”. Ustawiony na murowanym podłożu. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Czarnów

Lokalizacja: Czarnów;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Kapliczka murowana z cegły, wnękowa, zwieńczona krzyżem żela-

znym. Krzyż gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.
W górnej półokrągłej, zamkniętej szybą wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Dolna wnęka pusta. Ustawiona na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzona żelaznym płotkiem rozdzielonym murowanymi z cegły
kolumnami.
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Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Czarnów;
Czas powstania: ok. poczatek XXI w.

Lokalizacja: Czarnów;
Czas powstania: ok. przełom XX i XXI w.

Kapliczka wisząca, drewniana, z daszkiem dwuspadowym, z figurą Naj-

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż prosty z figurą Chrystusa osłoniętą bla-

świętszej Maryi Panny.
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szanym daszkiem. Na ramionach krzyża napis: (na pionowym, nad figurą)
„JEZU (na poziomej belce) ZBAW NAS”. Kapliczka murowana, półokrągła, wnękowa. Dolna wnęka pusta. W górnej wnęce kapliczka drewniana
z dwuspadowym daszkiem zwieńczonym drewnianym krzyżem.W zamkniętej szybką wnęce drewnianej kapliczki figura Matki Bożej Różańcowej.

Cczarnów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Czarnów;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana dwupoziomowa, wnękowa, otynkowana. Kryta

drewnianym, dwuspadowym daszkiem. Wnęka zamknięta półokrągłą
szybką. Wewnątrz figura Matki Bożej Fatimskiej.
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Dąbrówka

Lokalizacja: Dąbrówka;
Czas powstania: ok. XXI w.

Kapliczka drewniana przeszklona z drewnianą figurą Św. Rocha. Od

frontu na płaskim, drewnianym daszku tabliczka z napisem: „KAPLICZKA ŚW. ROCHA”. Do tabliczki przymocowany żelazny krzyżyk. Na
frontowej ścianie kapliczki zawieszony termometr.
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Dąbrówka, gmina Dąbrówka

Chajęty

Lokalizacja: Dąbrówka;
Czas powstania: ok. XXI w.

Lokalizacja: Dąbrówka;
Czas powstania: 1909 r.

Murowana kapliczka wnękowa kryta dachem wielospadowym zwieńczonym krzyżem żelaznym kowalskiej roboty. Wnęka przeszklona
oknem sześcioszybowym ze zwieńczeniem półkolistym. Krzyż o ramionach i podstawie w formie ornamentów. We wnęce figura św. Rocha.
Kapliczka ogrodzona żelaznym płotkiem z furtką od frontu.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa na kamiennym, kilkustopniowym co-

kole z wnęką. Na najwyższym od ziemi stopniu wnęka z płaskorzeźbą
przedstawiającą Najświętszą Maryję Pannę. Poniżej napis: „JEZU MIŁOSIERNY ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI 1909 R.”
Na środkowym stopniu cokołu przeszklona wnęka z figurą Chrystusa
Frasobliwego.
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Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Dąbrówka, na terenie przy kościele;
Czas powstania: 1964 - 1974 r.

Lokalizacja: Dąbrówka, na terenie przy kościele;
Czas powstania: ok. XXI w.

Krzyż drewniany. Pionowa belka zwieńczona blaszanym daszkiem. W

Popiersie papieża Jana Pawła II na kamiennym cokole. Od frontu na
cokole napis: „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE
ZIEMI TEJ ZIEMI ŚW. JAN PAWEŁ II”.

dolnej części krzyża napis: „16-24 V 1964 18-26 V 1974”. Poniżej dat na
pionowej belce tabliczka z napisem: „PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH 12
V – 20 V 1984 R.”
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Dąbrówka, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Dąbrówka, na terenie przy kościele;
Czas powstania: 2017 r.

Lokalizacja: Dąbrówka, ul. Kościelna;
Czas powstania: ok. początek XX w.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa. Pod krzyżem figury Golgoty.

Krzyż kamienny z figurą Chrystusa na kamiennym, wielostopniowym

W dolnej części krzyża dwie tabliczki z napisami: „PAMIĄTKA MISJI
ŚWIĘTYCH 31.08.- 08.09.2017 R. GŁOSZONYCH PRZEZ KS. PAWŁA RYSIA ORAZ NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KOPII OBRAZU JASNOGGÓRSKIEGO 08. – 09. WRZEŚNIA
2017 R.DĄBRÓWKA A.D. 2017” oraz „FIGURY GOLGOTY UFUNDOWALI RODZICE I MŁODZIEŻ BIERZMOWANA 08.09.2017 R.”

cokole. Na najwyższym stopniu, u nasady krzyża, pusta półokrągła wnęka. Na trzecim od ziemi stopniu półokrągła wnęka z figurą Najświętszej
Maryi Panny. Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym
płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Dąbrówka, na terenie przy kościele;
Czas powstania: 1951 - 1994 r.

Lokalizacja: Dąbrówka, na terenie przy kościele;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Krzyż drewniany na podłożu z kostki betonowej. Na piono-

Figura Najświętszej Maryi Panny na kamiennym cokole. Od frontu na
cokole napis: „NAWRACAJCIE SIĘ I POKUTUJCIE ODMAWIAJCIE
RÓŻANIEC A URATUJECIE SIEBIE I DACIE POKÓJ ŚWIATU FATIMA
1917 LOURDES 11.02.1858 GIETRZWAŁD 27.06. – 16.09.1877 FATIMA 13.05. – 13.10. 1917”.

wej belce data: „3-11-III 1951 r.” poniżej płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Pod nią data: „27 XI - XII 1994”.
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Dąbrówka, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Dąbrówka, ul. Kościelna;
Czas powstania: 1981 r.

Lokalizacja: Dąbrówka, ul. Kościelna/Krótka;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka drewniana, słupowa, wnękowa z daszkiem stożkowym

Kapliczka murowana, otynkowana, wnękowa, dwupoziomowa z dasz-

zwieńczonym krzyżem prostym. We wnęce figura Matki Bożej. Napis:
„KRALJICA MIRA MEDUGORJE 24.8.1981”.

kiem czterospadowym zwieńczonym krzyżem prostym z figurą Chrystusa. W prostokątnej, zamkniętej szybą wnęce figura Matki Bożej.
Ustawiona na betonowym podłożu, ogrodzona żelaznym płotkiem.
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Dręszew

Lokalizacja: Dręszew, ul. Zakole;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż gałkowy, z figurą Chrystusa, konstruk-

cji szkieletowej. W żelaznej przeszklonej kapliczce figura Najświętszej
Maryi Panny. Ustawiony na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzony
żelaznym płotkiem z furtką od frontu.
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Dręszew, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Dręszew, przy drodze do Dąbrówki, tzw. Dręszew Górki,
Ul. Nadbużańska;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Nadrzewna kapliczka drewniana, skrzynkowa. W zamkniętej szybką

wnęce reprodukcja obrazu z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Lokalizacja: Dręszew;
Czas powstania: 1896 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa. Ramiona krzyża zakoń-

czone ażurowymi zdobieniami. Na cokole od frontu data
„1896”, nad nią wizerunek Pana Jezusa w koronie cierniowej.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Dręszew, ul. Zakole;
Czas powstania: 1930 r.

Lokalizacja: Dręszew;
Czas powstania: ok. poczatek XXI w.

Kapliczka murowana, otynkowana, wielopoziomowa, w typie prze-

Kapliczka drewniana, słupowa, wnękowa. Daszek drewniany, dwuspa-

szklonej latarni. Czterospadowy blaszany daszek zwieńczony krzyżem
promienistym z figurą Chrystusa. W zamkniętej półokrągłymi szybkami
wnęce figury Matki Bożej Różańcowej i Najświętszej Maryi Panny. Napis
na tablicy: „FUNDATOR KAPLICZKI FRANCISZEK SIKORA 1930 R.”
Ustawiona na betonowym podłożu, ogrodzona żelaznym płotkiem.
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dowy. W zamkniętej szybką wnęce figura Matki Bożej Królowej Polski.
Nad wnęką umocowany krzyż. Ustawiona na cokole z kamieni polnych.

Dręszew, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Dręszew;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Lokalizacja: Dręszew;
Czas powstania: 1998 r.

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa, otynkowana. Blaszany

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa na murowanym z cegły cokole. Na

daszek zwieńczony krzyżem żelaznym z figurą Chrystusa. Krzyż gałkowy z ornamentami wokół ramion. Wnęka na pierwszym od ziemi poziomie pusta.Wnęka na drugim poziomie półokrągła, zamknięta szybką.
Wewnątrz figura Najświętszego Serca Jezusa. Kapliczka ogrodzona betonowym płotkiem.

pionowej belce napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW CAŁEJ RODZINIE 1998”.
Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Działy Czarnowskie

Lokalizacja: Działy Czarnowskie;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa, otynkowana. Daszek

łamany zwieńczony krzyżem żelaznym. W półokrągłęj wnęce zamkniętej szybą na drugim od ziemi poziomie od frontu reprodukcja obrazu
Matki Bożej. Dolna wnęka pusta. W bocznej wnęce zamkniętej szybą
figura Najświętszej Maryi Panny. Ogrodzona drewnianym płotkiem.
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Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka

Chajęty

Lokalizacja: Działy Czarnowskie;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Działy Czarnowskie;
Czas powstania: 1968 r.

Krzyż żelazny prosty z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.

Krzyż żelazny gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.

kiem.W dolnej części pionowej belki obraz z wizerunkiem Matki Bożej
z napisem „Pamiątka nawiedzenia”. Poniżej data 1968. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Działy Czarnowskie;
Czas powstania: brak danych

Kapliczka żelazna z figurą Najświętszej Maryi Panny

32

Guzowatka

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni na murowanym coko-

le. Czterospadowy blaszany daszek zwieńczony żelaznym krzyżem. We
wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Ustawiona na betonowym podłożu, ogrodzona żelaznym płotkiem.

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Przy pionowej belce kapliczka w typie przeszklonej latarni

z czterospadowym szklanym daszkiem zwieńczonym krzyżem. We wnęce figury Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ustawiony na podłożu z kostki betonowej, ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Guzowatka, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: 1939 r.

Murowana kapliczka słupowa z figurą Najświętszej Maryi Panny. Słup
w formie rzeźbionych w kamieniu ornamentów organicznych z wkomponowanymi dwiema tablicami. Na tablicach sentencje. Górna zwieńczona rzeźbionym w kamieniu wieńcem laurowym, dolna bukietem
róż. Na górnej tablicy napis: „MATKO NAJŚWIĘTSZA NIEPOKALANA TWOJA OPIEKA NAM POŻĄDANA ŁASKA TWOJA NIECHAJ

NAM SPRZYJA MÓDL SIĘ ZA NAMI ZDROWAŚ MARYJA WDZIĘK I
PIĘKNOŚĆ DAŁ JEJ PAN NAD WSZYSTKO STWORZENIE”. Na dolnej tablicy napis: „CICHYM STRUMYKA MRUCZENIEM SŁODKIM
PTASZĘTA KWILENIEM WSZYSTKO NA ŚWIECIE CO ŻYJE NIECH
WSPÓLNIE WIELBI MARYJĘ 1939 R.” Figura gipsowa odlewana, malowana z aureolą na drucie w formie dziewięciu gwiazd sześcioramiennych. Brak jednej z gwiazd. Kapliczka otoczona betonowym płotkiem
z żelazną furtką od frontu.
35

Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. początek XX w.

Kapliczka w typie przeszklonej latarni na murowanym cokole. Dwu-

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż gałkowym promienisty, z figurą Chry-

spadowy daszek zwieńczony metalową głową w cierniowej koronie.
W zamkniętej szybą wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Na cokole
tabliczka z napisem: „POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ JEZU
UFAM TOBIE”.
36

stusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Wzdłuż ramion i pionowej belki ażurowe zdobienia. Przy cokole kapliczka w typie przeszklonej latarni. Blaszany czterospadowy daszek zwieńczony krzyżem prostym.
We wnęce figury Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.

Guzowatka, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. początek XX w.

Lokalizacja: Guzowatka;
Czas powstania: ok. początek XX w.  

Krzyż żelazny, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa osłoniętą bla-

Krzyż żelazny, gałkowy, promienisty z figurą Chrystusa. Wokół figury

szanym daszkiem. Krzyż kowalskiej roboty, z ażurowymi zdobieniami
wzdłuż ramion. Na kamiennym, dwustopniowym, zwężającym się do
góry cokole. Na drugim stopniu od ziemi pusta wnęka

ornamenty. Cokół zwężający się ku górze. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Józefów

Lokalizacja: Józefów, ul. Kościelna;
Czas powstania: 1904 r.

Krzyż żelazny gałkowy z figurą Chrystusa na kamiennym cokole. Krzyż

z ażurowymi zdobieniami wzdłuż pionowej belki. Na cokole od frontu
pusta wnęka, nad nią napis: „PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA”. Poniżej napis:
„POD TWOJĄ OBRONĘ” oraz data „1904 R.” Ogrodzony żelaznym
płotkiem.
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Józefów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Józefów;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Lokalizacja: Józefów;
Czas powstania: 2015 r.

Krzyż żelazny na kamiennym cokole. Krzyż z figurą Chrystusa, z ażu-

Krzyż drewniany prosty z figurą Chrystusa. W dolnej części piono-

rowymi ornamentami wzdłuż ramion i pionowej belki. Na cokole reprodukcja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.

wej belki tabliczka z napisem: „KRZYŻ ŚWIĘTY POSTAWIONY
11.09.2015 R.W MIEJSCU PIERWSZEGO KRZYŻA ŚWIĘTEGO I POŚWIĘCONY 14.09.2015 R. W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO”. Ustawiony na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzony
płotkiem.
39

Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Józefów – Wólka Czarnowska
Czas powstania: 1966 - 2017 r.

Lokalizacja: Józefów;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Krzyż żelazny gałkowy kowalskiej roboty na murowanym dwupo-

Kapliczka murowana, wnękowa, wielopoziomowa, otynkowana. Czterospa-

ziomowym cokole. Figura Chrystusa blaszana. Ażurowe ornamenty
wzdłuż obu belek krzyża. Stylizowane promienie żelazne na skrzyżowaniu belek. Na wyższym cokole tablica z napisem:” JEZU ZMIŁUJ SIĘ
NAD NAMI” oraz datą „1966/2017”.
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dowy daszek zwieńczony krzyżem. Od frontu dwie wnęki, w dolnej prostokątnej, niezamkniętej, reprodukcja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W górnej wnęce, półokrągłej, figura Jezusa Miłosiernego.W bocznych wnękach: figura Matki Bożej Różańcowej i reprodukcja obrazu św. Jana Pawła II oraz figura Matki Bożej Różańcowej i reprodukcja „CUDOWNEGO
OBRAZU PANA JEZUSA W III. UPADKU W KALWARYI ZEBRZYDOWSKIEJ”.

Chajęty

Lokalizacja: Karolew;
Czas powstania: ok. początek XX w.

Krzyż żelazny promienisty z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

kiem na kamiennym cokole. Krzyż ręcznej kowalskiej roboty z ornamentami wzdłuż obydwu belek – pionowej i poziomej. Przy cokole stolik osłonięty blaszanym daszkiem, tworzącym wnękę.Wewnątrz reprodukcja obrazu
Najświętszego Serca Jezusa. Ustawiony na betonowym podłożu. Ogrodzony drewnianym płotkiem.

				 Karolew

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Karolew;
Czas powstania: 1960 r.

Lokalizacja: Karolew;
Czas powstania: ok. początek XXI w

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa, z daszkiem dwuspa-

Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni o zaokrąglonych ś

dowym. W półokrągłej wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Nad
wnęką w szczycie data „1960 R.” Na pierwszym od ziemi poziomie
mało czytelny napis: „MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA
NAMI”.
42

nach. Daszek blaszany wielospadowy zwieńczony krzyżem. Wewną
figura Najświętszej Maryi Panny. Ustawiona na cokole z kamieni
lnych.

ściaątrz
po-

Karolew, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Karolew;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Ramiona krzyża zakończone żelaznymi gałkami. Przy krzyżu kaplica otwarta osłonięta dachem blaszanym zwieńczonym krzyżem. Wewnątrz kaplicy figura
Matki Bożej Różańcowej ustawiona na drewnianym stoliku. Po obydwu
stronach stolika drewniane ławki. Stolik i ławki ustawione na betonowym
podłożu. Kapliczka ogrodzona żelaznym płotkiem, otwieranym od frontu.
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Karpin

Lokalizacja: Karpin, ul. Lipowa;
Czas powstania: 1900 r.

Krzyż żelazny na kamiennym, zwężającym się do góry cokole. Krzyż

z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem, szkieletowej konstrukcji, z ażurowymi zdobieniami. Na cokole od frontu u nasady
krzyża napis: „JEZU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMY”. Poniżej płaskorzeźba
z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, pod nią napis: „POD TWOJĄ
OBRONĘ”. Poniżej data: „1900 R.” Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Karpin, gmina Dąbrówka

Chajęty

Lokalizacja: Karpin;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Lokalizacja: Karpin;
Czas powstania: 1952 r.

Krzyż żelazny, promienisty z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym

Kapliczka murowana, dwupoziomowa, wnękowa z blaszanym, dwuspadowym

daszkiem. Ramiona krzyża zakończone żelaznymi promieniami.

daszkiem. Na drugim od ziemi poziomie wnęka zamknięta szybką. We wnęce figura Najświętszego Serca Jezusa oraz reprodukcje obrazów m.in. Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Nad wnęką żelazny krzyż prosty. Na dolnym poziomie
tabliczka z napisem „NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
1952 R.” Od frontu, po obydwu stronach kapliczki murowane kolumny,
45

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Karpin;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana, otynkowana, wnękowa, z dwuspadowym daszkiem. W zamkniętej szybką wnęce dwie figury Najświętszej Maryi Panny oraz żelazny krzyż z figurą Chrystusa.

46

				 Kołaków

Lokalizacja: Kołaków;
Czas powstania: 1996 - 2017 r.

Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni na murowanym coko-

le, z figurą Najświętszej Maryi Panny. Blaszany czterospadowy daszek
zwieńczony krzyżem prostym. Na cokole tablica z napisem: „MATKO
BOSKA NIEPOKALANA MÓDL SIĘ ZA NAMI ROK 1996 ROK 2017”.
Ogrodzona żelaznym płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Kołaków;
Czas powstania: 1937 - 2006 r.

Lokalizacja: Kołaków;
Czas powstania: 1968 r.

Krzyż żelazny gałkowy z figurą Chrystusa na murowanym coko-

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym

le z przeszkloną wnęką. We wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.
Pod wnęką tablica z napisem: „O MARYJO NIEPOKALANIE POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1.V.1937 R. ODN. 1.V.2006 R. D.W.”

48

daszkiem. Na ramionach krzyża napis: „PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ TWOJĄ JEZU
ZBAW DUSZĘ MOJĄ 1968”, Kapliczka żelazna w typie przeszklonej latarni
z daszkiem czterospadowym zwieńczonym krzyżem prostym.Wewnątrz figura
Najświętszej Maryi Panny. Kapliczka ustawiona na murowanym cokole, na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzony żelaznym płotkiem z furtką od frontu.

			 Kowalicha

Lokalizacja: Kowalicha;
Czas powstania: 1908 r.

Krzyż żelazny na kamiennym cokole z wnęką. Krzyż gałkowy, promieni-

sty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Cokół dwustopniowy, zwężający się ku górze. W półokrągłej wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Nad wnęką oraz poniżej napis: „BOŻE ZBAW NAS
VIII – X 1908 R.” Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.
43

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Kowalicha;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Kowalicha;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana domkowa z dachem czterospadowym łamanym

Kapliczka murowana, dwupoziomowa, wnękowa z blaszanym, dwu-

zwieńczonym krzyżem żelaznym z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Ogrodzona żelaznym płotkiem z furtką od frontu.
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spadowym daszkiem. W zamkniętej szybką wnęce na drugim od ziemi
poziomie figura Matki Bożej Różańcowej. Na dolnym poziomie tabliczka z napisem: „ZA SZCZĘŚLIWE OCALENIE ŻYCIA I MIENIA KU
CHWALE MATCE BOŻEJ MAŁŻONKOWIE S.F. MYŚLIWIEC”. Ustawiona na betonowym podłożu.

Kowalicha, gmina Dąbrówka

Chajęty

Lokalizacja: Kowalicha;
Czas powstania: 1895 r.

Krzyż żelazny na granitowym, wielostopniowym cokole. Krzyż ko-

walskiej roboty, promienisty, gałkowy, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Wzdłuż obydwu belek krzyża, poziomej i pionowej,
ozdobne ornamenty. Na najwyższym od ziemi poziomie cokołu pusta wnęka. Pod wnęką data: „1895 R”. Ogrodzony żelaznym płotkiem
z furtką od frontu.
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Kuligów

Lokalizacja: Kuligów, ul. Kreta na terenie Skansenu
Czas powstania: brak danych

Wisząca kapliczka skrzynkowa z daszkiem dwuspadowym. Skrzynka w for-

mie wydrążonej, nieokorowanej kłody.Wewnątrz drewniana figura Chrystusa
Frasobliwego.
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Kuligów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Kuligów, ul. Kręta, na terenie Skansenu;
Czas powstania: brak danych

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Figurka Chrystusa Frasobliwego w zaimprowizowanym uchwycie w
pniu drzewa.

Krzyż drewniany gałkowy z figurą Chrystusa.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Kuligów, ul. Serocka;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Kapliczka w typie przeszklonej latarni na murowanym cokole. Czte-

Kapliczka drewniana, słupowa, z daszkiem dwuspadowym zwieńczonym

rospadowy blaszany daszek zwieńczony krzyżem żelaznym z figurą
Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. We wnęce figura Matki Bożej
Różańcowej.

54

drewnianym krzyżem.W przeszklonej wnęce figura Matki Bożej Fatimskiej.

Kuligów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Kuligów, ul.Wojska Polskiego;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Kuligów, ul.Wojska Polskiego;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa, otynkowana, zwieńczona

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Ogrodzo-

płaskim daszkiem.We wnęce figura Matki Bożej Różańcowej.

ny drewnianym płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny szkieletowej konstrukcji z figurą Chrystusa osłoniętą

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa.

blaszanym daszkiem. W dolnej części pionowej belki reprodukcja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Kuligów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: 1978 r.

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: brak danych

Krzyż drewniany z wykonaną z drewna figurą Chrystusa osłoniętą bla-

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa, ogrodzony drewnianym płotkiem.

szanym daszkiem, na cokole z kamieni polnych. Od frontu na cokole
tablica z napisem: „DLA WSI KULIGÓW OD MGR KAZIMIERZA
GULBINOWICZA 17 IX 1978 R.” Ogrodzony drewnianym płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Kuligów;
Czas powstania: ok. poczatek XXI w.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.Wzdłuż

Krzyż żelazny, prosty z figurą Chrystusa.

ramion i pionowej belki równoległe relingi. Ustawiony na betonowym
podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.
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				 Lasków

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa, otynkowana. Dwuspado-

wy blaszany daszek zwieńczony krzyżem żelaznym prostym. We wnęce zamkniętej prostokątną szybą figura Najświętszej Maryi Panny. Druga wnęka, na
pierwszym od ziemi poziomie, jest pusta. Ustawiona na betonowym podłożu,
ogrodzona żelaznym płotkiem.

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1953 r.

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1979 r.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem oraz

Krzyż betonowy, wielostopniowy, z figurą Chrystusa. Na pierwszym stopniu

wnęką. W zamkniętej szybką wnęce reprodukcja obrazu Matki Bożej Różańcowej. Pod wnęką napis: „4 IX 1953 r.” Ogrodzony drewnianym płotkiem.
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od ziemi tablica z napisem: „NA PAMIĄTKĘ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA
II PAPIEŻA POLSKIEGO W DNIACH OD 2 VI DO 10 VI RP 1979 MIESZKAŃCY WSI LASKÓW”. Poniżej kapliczka w typie przeszklonej latarni z
blaszanym daszkiem.Wewnątrz reprodukcja obrazu Matki Bożej Różańcowej
z napisem: „CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE”. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Lasków, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1906 r.

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1993 r.

Krzyż żelazny, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa osłoniętą bla-

Krzyż z figurą Chrystusa na zwężającym się do góry cokole. Na tablicy

szanym daszkiem. Krzyż kowalskiej roboty, wzdłuż ramion i pionowej
belki ażurowe ornamenty. Krzyż na kamiennym, kilkustopniowym,
zwężającym się do góry cokole. Na cokole od frontu napis: „BOŻE
ZBAW NAS”, poniżej wnęka z płaskorzeźbą. W dolnej części cokołu
data „1906 R.”. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

od frontu napis: „DZIĘKI OFIARNOŚCI MIESZKAŃCÓW WSI LASKÓW UFUNDOWANO TĘ PAMIĄTKĘ 3 VI 1993 R.” Ustawiony na
betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1953 - 2019 r.

Lokalizacja: Lasków;
Czas powstania: 1994 r.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa i kapliczką wnękową. Ramiona

Kapliczka w typie przeszklonej latarni na murowanym z cegły coko-

krzyża zaokrąglone. W dolnej części pionowej belki wnęka zamknięta szybką z figurą Najświętszej Maryi Panny. Na poziomej belce napis:
„JEZU WYBAW DUSZĘ JEJ”. Pod kapliczką, na belce daty: „14 IX 1953
– 7 IX 2019”. Ustawiony na betonowym podłożu. Ogrodzony drewnianym płotkiem.
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le. Daszek blaszany czterospadowy zwieńczony krzyżem z ażurowymi
zdobieniami. We wnęce figura Matki Bożej Różańcowej, reprodukcja
obrazu Jana Pawła II oraz figurki aniołków. Na cokole od frontu tabliczka z napisem: „O MARYJO RÓŻAŃCOWA MIEJ W OPIECE MESZKAŃCÓW WSI LASKÓW 2 X 1994 R”. Ustawiona na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzona drewnianym płotkiem, przęsła rozdzielone
kolumnami murowanymi z cegły.

			 Ludwinów

Lokalizacja: Ludwinów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa ustawiony na podłożu z kostki
betonowej, ogrodzony żelaznym płotkiem.

Kapliczki i krzyże

Lokalizacja: Ludwinów;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Lokalizacja: Ludwinów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Kapliczka drewniana w typie przeszklonej latarni z figurą Matki Bo-

Krzyż betonowy z figurą Chrystusa ustawiony na podłożu z kostki

żej Fatimskiej na murowanym cokole. Daszek dwuspadowy drewniany
zwieńczony krzyżem. Na cokole od frontu napis: „WOTUM WDZIĘCZNOŚCI ZA PAPIEŻA POLAKA 52 LATA PRACY PEDAGOGICZNEJ
RODZINĘ”. Ustawiona na betonowym podłożu.
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betonowej, ogrodzony żelaznym płotkiem.

Ludwinów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Ludwinów, skrzyżowanie z drogą do Kowalichy;
Czas powstania: 1895 r.

Krzyż żelazny na kamiennym cokole. Krzyż gałkowy, promienisty, z fi-

gurą Chrystusa. Cokół dwustopniowy, zwężający ku górze, wnękowy.
We wnęce płaskorzeźba. Na cokole od frontu nieczytelne napisy oraz
data „1895”. Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym
płotkiem.

Lokalizacja: Ludwinów, skrzyżowanie z drogą do Kowalichy;
Czas powstania: 2015 r.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa. W dolnej części pionowej bel-

ki tabliczka z napisem: „KRZYŻ ŚWIĘTY POSTAWIONY 11.09.2015
W MIEJSCU PIERWSZEGO KRZYŻA ŚWIĘTEGO I POŚWIĘCONY
14.09.2015 R. W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO”.
Poniżej tabliczka z napisem: „BROŃCIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO OD
GIEWONTU DO BAŁTYKU ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”. Ustawiony na
betonowym podłożu, ogrodzony drewnianym płotkiem.
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Małopole
Lokalizacja: Małopole;
Czas powstania: 1911 r.

Krzyż żelazny z kapliczką na granitowym cokole. Krzyż gałkowy pro-

mienisty z figurą Chrystusa. Wzdłuż ramion i pionowej belki ażurowe
zdobienia. Cokół wielostopniowy, zwężający się ku górze.W najwyższej
części cokołu od frontu płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Bożej, pod
nią tabliczka z napisem: „POD TWOJĄ OBRONĘ:. W środkowej części
cokołu w zamkniętej szybą półokrągłej wnęce figura Najświętszej Maryi Panny. Nad nią napis: „BOŻE ZBAW NAS”. Na pierwszym od ziemi stopniu cokołu data „1911 R”. Z boku cokołu napis: „FUNDATOR
TOM ALDONA KUSIK”, Ustawiony na podłożu z kostki betonowej,
ogrodzony żelaznym płotkiem. Centralne miejsce w Małopolu, przy tym
krzyżu odprawiane są nabożeństwa majowe.

Małopole, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Małopole;
Czas powstania: 1981 r.

Lokalizacja: Małopole;
Czas powstania: ok. poczatek XXI w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa osłonięty blaszanym

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Ramiona

daszkiem. Dolna część pionowej belki konstrukcji szkieletowej. U nasady
krzyża wykonana z żelaza data: „R 1981”. Kapliczka żelazna, zwieńczona
daszkiem blaszanym czterospadowym. W zamkniętej szybką wnęce figura Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ogrodzony żelaznym
płotkiem z furtką od frontu. Na furtce tabliczka z napisem: „BROŃCIE
KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU JAN PAWEŁ II”.

krzyża ukośnie ścięte. Ogrodzony żelaznym płotkiem
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Marianów

Lokalizacja: Marianów;
Czas powstania: 1899 r.

Krzyż żelazny na granitowym cokole. Krzyż promienisty z figurą Chry-

stusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Krzyż kowalskiej roboty z ażurowymi ornamentami. Cokół z wnęką, wielostopniowy, zwężający się ku
górze. W najwyższej części cokołu, u nasady krzyża napis: „JEZU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMY”. W środkowej części cokołu wnęka zamknięta
szybką z obrazkiem z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Poniżej napis: „POD TWOJĄ OBRONĘ”. Na najniższym poziomie cokołu napis:
„T K B 1899 R.”

Marianów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Marianów;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Drewniana kapliczka domkowa kryta dachem dwuspadowym z centralną wieżyczką krytą dachem czterospadowym zwieńczo-

ną krzyżem żelaznym kowalskiej roboty. Budynek konstrukcji szkieletowej oszalowany pionowymi deskami. Szyty dachu zdobione rzeźbionymi listwami. Wejście do budynku w ścianie szczytowej. W ścianach bocznych okna czteroszybowe o półkolistym zwieńczeniu. Wewnątrz, na ścianie głównej reprodukcje obrazów Matki Bożej Częstochowskiej oraz Najświętszego Serca Jezusa i Serca
Maryi. Na stole, pomiędzy figurkami aniołów krzyż żelazny z figurą Chrystusa. Na ścianach bocznych obrazy np. Pamiątka Chrztu Świętego.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty
Lokalizacja: Marianów;
Czas powstania: 1904 r.
Lokalizacja: Marianów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Murowana kapliczka domkowa kryta dachem czterospadowym łamanym zwieńczonym stożkową wieżyczką z krzyżem żelaznym. Budynek
otynkowany, wejście do budynku w ścianie szczytowej. W ścianach
bocznych prostokątne okna. Ogrodzona żelaznym płotkiem.
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Krzyż żelazny na granitowym, zwężającym się do góry, trójstopniowym

cokole. Krzyż z figurą Chrystusa, osłoniętą blaszanym daszkiem, gałkowy (gałka pozostała już tylko na zakończeniu pionowej belki). Krzyż
ręcznej, kowalskiej roboty, z ornamentami wzdłuż obydwu belek. Na
cokole mało czytelne napisy: „PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA” i „POD
TWOJĄ OBRONĘ” oraz data „1904”. W przeszklonej wnęce w najwyższej części cokołu, mało widoczny wizerunek obrazu, prawdopodobnie MB Ostrobramskiej. Ustawiony na betonowym podłożu. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Ostrówek

Lokalizacja: Ostrówek;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa, gałkowy, konstrukcji szkieletowej. W dolnej części pionowej belki kapliczka w typie
przeszklonej latarni z daszkiem czterospadowym, z figurą Matki Bożej
Różańcowej. Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym
płotkiem.

3

Sokołówek

Lokalizacja: Sokołówek;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Sokołówek, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Sokołówek;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja: Sokołówek;
Czas powstania: 1979 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa. Ustawiony na betonowym podłożu,

Krzyż żelazny gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem. W połowie wysokości pionowej belki data „1979”. Ogrodzony
żelaznym płotkiem.

ogrodzony żelaznym płotkiem. Od frontu na płotku tabliczka z napisem:
„BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU JAN PAWEŁ II”.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja: Sokołówek;
Czas powstania: 1966 r.

Krzyż żelazny, gałkowy, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

kiem. Na pionowej belce, w dolnej części, data „1966”. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Stanisławów

Lokalizacja: Stanisławów;
Czas powstania: ok. początek XXI w.

Figura gipsowa Najświętszej Maryi Panny na murowanym cokole.
Osłonięta daszkiem zwieńczonym krzyżem prostym opartym na czterech kolumnach. Ustawiona na podłożu z kostki betonowej.

3

Stasipole

Lokalizacja: Stasipole;
Czas powstania: 1990 r.

Krzyż żelazny gałkowy z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

kiem. W dolnej części pionowej belki data „1990”. Ustawiony na betonowym podłożu. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Stasipole, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Stasipole;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.
Ustawiony na podłożu z kostki betonowej. Ogrodzony żelaznym płotkiem z furtką od frontu.
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Ślężany

Lokalizacja: Ślężany;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Kapliczka murowana, wnękowa, kryta czterospadowym daszkiem.
W zamkniętej szybką wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.

Ślężany, gmina Dąbrówka

Lokalizacja: Ślężany;
Czas powstania: ok. początek XX w.

Krzyż żelazny na kamiennym cokole. Krzyż z figurą Chrystusa, promienisty, kowalskiej roboty, z ażurowymi ornamentami wzdłuż obu belek.
Cokół trójstopniowy, na najwyższym stopniu napis: „JEZU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMY”. Na drugim od ziemi stopniu płaskorzeźba z wizerunkiem
Najświętszej Maryi Panny, niżej napis: „POD TWOJĄ OBRONĘ”. U nasady krzyża figura Najświętszej Maryi Panny. Ustawiony na podłożu z kostki
betonowej. Ogrodzony żelaznym płotkiem z furtką od frontu.
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Teodorów

Lokalizacja:Teodorów;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.
Ogrodzony żelaznym płotkiem.

Teodorów, gmina Dąbrówka

Lokalizacja:Teodorów;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Kapliczka murowana, dwupoziomowa, wnękowa, o łukowatym sklepie-

niu.W zamkniętej szybką, półokrągłej wnęce, figura Matki Bożej Różańcowej i reprodukcja obrazu Św. Jana Pawła II. Otynkowana. Ustawiona
na betonowym podłożu.

81

Trojany

Lokalizacja:  Trojany;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa osłoniętą blasza-

nym daszkiem. Krzyż konstrukcji szkieletowej, ramiona zakończone
zdobieniami. Kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurą Najświętszej Maryi Panny. Ogrodzony żelaznym płotkiem. Przy płotku tabliczka
z napisem: „BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU
JAN PAWEŁ II”.

Trojany, gmina Dąbrówka

Lokalizacja:  Trojany;
Czas powstania: 1896 - 1947 - 2007 r.

Lokalizacja:  Trojany;
Czas powstania: 1921 r.

Krzyż kamienny z figurą Chrystusa na czterostopniowym, zwężającym się do

Murowana kapliczka kolumnowa z latarnią na szczycie. Od frontu żelazna tablica pomalowana na złoto z napisem: „KRÓLOWO SERCA
JEZUSOWEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE Z
UFNOŚCIĄ UCIEKAMY! FUNDATOR STANISŁAW BARTKIEWICZ.
1921 R.” Latarnia oszklona kryta czterospadowym daszkiem zwieńczonym krzyżem. Wewnątrz figura Najświętszej Maryi Panny.

góry cokole.W dolnej części cokołu przeszklona wnęka z niewyraźnym obrazem.
Poniżej data: „1896 R.” Na drugim od ziemi stopniu napis: „OD POWIETRZA
GŁODU OGNIA IWOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE D 10 MAJA 1947 R.” Na
najniższym, pierwszym od ziemi stopniu data „2007”. Ustawiony na betonowym
podłożu. Ogrodzony drewnianym płotkiem. Na płotku tablica z napisem: „BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU JAN PAWEŁ II”.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja:  Trojany;
Czas powstania: początek XXI w.

Lokalizacja:  Trojany;
Czas powstania: 1893 r.

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa na cokole z kamieni polnych. Przy

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa na kamiennym cokole. Ramiona krzy-

krzyżu dwie figury: Matki Bożej i Marii Magdaleny. Na największym
kamieniu położonym centralnie tablica z napisem: „OTO SYN TWÓJ
OTO MATKA TWOJA”.
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ża zakończone ażurowymi zdobieniami. Cokół zwężający się ku górze,
z wnęką. We wnęce kartka z kalendarza ze stycznia 1991 r. z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Pod wnęką data: „1893 ROKU JS”. Ustawiony na podłożu z kostki betonowej, ogrodzony żelaznym płotkiem.

Wszebory

Lokalizacja:  Wszebory, ul. Graniczna;
Czas powstania: 1908 r.

Krzyż żelazny na kamiennym cokole. Krzyż kowalskiej roboty, gałkowy,
promienisty, z figurą Chrystusa. Wzdłuż obydwu belek krzyża ażurowe
ornamenty. Cokół dwustopniowy, zwężający się ku górze. Na drugim
od ziemi stopniu, od frontu napis: „BOŻE ZBAW NAS” oraz we wnękach reprodukcje obrazów Matki Bożej i św. Jana Pawła II. Poniżej data
„1908 R.” Ustawiony na podłożu z kostki betonowej, ogrodzony żelaznym płotkiem.

3

Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja:Wszebory,Trakt Napoleoński / ul.Wąska;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Lokalizacja:Wszebory;
Czas powstania: ok. połowa XX w.

Krzyż żelazny z kapliczką. Krzyż z figurą Chrystusa szkieletowej kon-

Kapliczka murowana, wnękowa, dwupoziomowa. Blaszany, czterospa-

strukcji. Kapliczka żelazna zamknięta szybką, wewnątrz figura Najświętszej Maryi Panny. Poniżej dwie reprodukcje obrazów Matki Bożej Częstochowskiej. Ustawiony na betonowym podłożu, ogrodzony żelaznym
płotkiem.
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dowy daszek zwieńczony krzyżem drewnianym z figurą Chrystusa.
W zamkniętej szybką wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.

Wszebory, gmina Dąbrówka

Lokalizacja:Wszebory;
Czas powstania: ok. I połowa XX w.

Lokalizacja:  Wszebory Kolonia;
Czas powstania: 1966 r.

Krzyż żelazny, promienisty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym dasz-

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.W połowie

kiem. Krzyż na kamiennym, dwustopniowym, zwężającym się do góry cokole.
Na drugim od ziemi stopniu pusta wnęka. Ogrodzony żelaznym płotkiem.

pionowej belki przymocowany krzyż żelazny kowalskiej roboty z ornamentami wzdłuż ramion.
Przy pionowej belce, w jej dolnej części, półeczka z figurą Najświętszej Maryi
Panny. Poniżej napis: „1966 1.VIII POCIESZ BŁOGOSŁAW NAM JEZU”.
87

Zaścienie

Lokalizacja:  Zaścienie, przy drodze do Chruścieli;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż żelazny z dwiema kapliczkami. Krzyż z figurą Chrystusa, gałko-

wy, konstrukcji szkieletowej.Wokół figury ażurowe zdobienia w postaci
serc. W dolnej części pionowej belki żelazna kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurą Matki Bożej Różańcowej. Poniżej drewniana kapliczka z daszkiem płaskim zwieńczonym krzyżem drewnianym z figurą
Chrystusa. W zamkniętej szybką wnęce reprodukcja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z napisem: „MATKO BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
BŁOGOSŁAW NAM”. Ustawiony na podłożu z kostki betonowej.

Zaścienie, gmina Dąbrówka

Lokalizacja:  Zaścienie, przy budynku OSP;
Czas powstania: 1995 r.

Lokalizacja:  Zaścienie;
Czas powstania: 1952 r.

Krzyż drewniany. Na poziomej belce napis: „JEZU UFAM TOBIE”, na

Krzyż drewniany. Na obydwu belkach, poziomej i pionowej, napis: „OD

belce pionowej: „ROK PAŃSKI 1995”. BŁOGOSŁAW NAM”. Ustawiony na podłożu z kostki betonowej.

POWIETRZA GŁODU OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE”.
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Kapliczki i krzyże

Chajęty

Lokalizacja:  Zaścienie;
Czas powstania: 1999 r.

Lokalizacja:  Zaścienie;
Czas powstania: ok. II połowa XX w.

Krzyż z tzw. lastrico z figurą Chrystusa. Przy pionowej belce tablica z

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanym daszkiem.

napisem: „JEZU UFAM TOBIE 1999 R. FUND. P. MARCINKIEWICZ”.
Ustawiony na betonowej wylewce. Ogrodzony żelaznym płotkiem.
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Pionowa belka zwieńczona żelazną gałką. W połowie wysokości krzyża
do pionowej belki przymocowana figura Chrystusa osłonięta blaszanym daszkiem. Ogrodzony drewnianym płotkiem.

