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LP Lokalizacja Rok 

powstani

a 

Opis Fotografia Uwagi 

1 Białebłoto-

Kobyla, teren 

kościoła 

2000 Drewniany krzyż 

misyjny. Wierzchołek 

zakończony gałką. Na 

pionowej belce napis 

„PAMIĄTKA MISJI 

ŚW. 9-16 IV 2000”. 

Ustawiony na podłożu 

z betonowej kostki.  
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2 Białebłoto-

Kobyla, teren 

kościoła 

 Grota kamienna 

zwieńczona krzyżem. 

W półkolistej otwartej 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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3 Białebłoto-

Kobyla 

 Kapliczka murowana, 

wielopoziomowa, 

otynkowana, 

wnękowa, z daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

kamiennym krzyżem z 

figurą Chrystusa. W 

otwartej wnęce figura 

Matki Bożej. 
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4 Białebłoto-

Kobyla 

 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”. Ramiona 

krzyża zakończone 

gałkami. Ustawiony 

na betonowym 

podłożu. 
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5 Białebłoto-

Kobyla 

 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole. Ustawiony na 

betonowym podłożu. 
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6 Białebłoto-

Kobyla 

 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce 

wizerunek Maryi i 

Józefa z Dzieciątkiem, 

również osłonięty 

blaszanym daszkiem. 

Krzyż na murowanym 

cokole, ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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7 Białebłoto-

Kurza 

1971 

1984 

Dwa krzyże połączone 

wyciętym z metalu 

napisem 

„POŁĄCZYŁ NAS 

KRZYŻ”.  

Wyższy krzyż 

metalowy, gałkowy, z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, 

umocowany na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole z napisem 

„JEZU 

BŁOGOSŁAW NAM 

1971”. Ustawiony na 

betonowym cokole, 

ogrodzony 

metalowym płotkiem. 

Niższy krzyż 

metalowy, gałkowy, 

promienisty, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Przy ramionach i 

pionowej belce 

ażurowe zdobienia. 

Umocowany na 

murowanym 
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dwustopniowym 

cokole z napisem 

„JEZU ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI ROK 

1984”. Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony 

metalowym płotkiem. 

Przed krzyżami 

ustawione ławki.  
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8 Białebłoto-

Kurza 

 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Ustawiona na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole. 

 

Kapliczka 

powstała ok. 

2000 roku w 

intencji osób 

uzależnionych. 

Przy kapliczce 

zatrzymują się 

procesje. 
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9 Białebłoto-

Kurza 

1910 

2010 

Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ramiona 

krzyża zakończone 

gałkami. Na 

ramionach napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

POLSKIM 

RODZINOM”. Na 

pionowej belce 

tabliczka ze słabo 

widoczną zatartą 

inskrypcją: 

<<KOPIA KRZYŻA 

Z 1910 ROKU 

„FUNDATOR 

MARYANNA 

ROZINSKA 

DNIA 

30 KWIETNIA  

1910 

ROKU” 

TAK BRZMIAŁ 

NAPIS NA KRZYŻU 

KRZYŻ STAŁ DO 6 

SIERPNIA 2010 

ROKU 

WDZIĘCZNI BOGU 

ZA (…), WOLNOŚĆ 

I POKÓJ 
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PAŹDZIERNIK 2010 

ROKU>>.  

10 Białebłoto-

Kurza 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

dwupoziomowa, 

wnękowa, z 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z ażurowymi 

zdobieniami. We 

wnęce zamkniętej 

szybą figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką 

namalowany krzyż. 

Ustawiona na 

betonowym 

dwustopniowym 

podłożu. Ogrodzona 

metalowym płotkiem. 
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11 Białebłoto-

Kurza 

 Krzyż metalowy 

gałkowy, promienisty, 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Przy 

ramionach i pionowej 

belce ażurowe 

zdobienia. Ustawiony 

na betonowym 

podłożu. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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12 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona i 

wierzchołek krzyża 

ścięte w kształt 

stożków. Umocowany 

na murowanym 

dwupoziomowym 

cokole. Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 
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13 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona i 

wierzchołek krzyża 

zakończone kolistymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole. Od frontu 

umocowany stolik z 

obrusem. Ogrodzony 

metalowym płotkiem. 

 

Krzyż został 

ustawiony ok. 

2007 r. Obok 

na tej samej 

posesji 

znajduje się 

krzyż 

drewniany. 

Ponieważ 

tamten ok. 300-

letni krzyż 

niszczeje, nowy 

został 

pobudowany 

"w 

zastępstwie". 

Krzyżami 

opiekuje się 

mieszkanka 

posesji. 
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14 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż drewniany. Na 

pionowej belce pod 

ramionami 

umocowany mały 

metalowy krzyżyk, 

pod nim obrazek z 

wizerunkiem św. 

Agaty. Od frontu 

ustawiony stolik z 

obrusem. 

 

Krzyż jest 

bardzo stary, 

został 

postawiony ok. 

300 lat temu, 

kiedy panowała 

epidemia 

cholery. 

Pierwotnie był 

to krzyż 

dwuramienny – 

karawaka. 

Wówczas we 

wsi odbywało 

się kilka 

pogrzebów 

dziennie. 

Krzyż jest w 

bardzo złym 

stanie, dlatego 

kilkanaście lat 

temu obok 

niego został 

pobudowany 

nowy – 

metalowy. 
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15 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Na 

pionowej belce 

medalik z 

wizerunkiem Matki 

Bożej 

Częstochowskiej 

osłonięty blaszanym 

daszkiem. Krzyż 

ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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16 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z kapliczką 

w typie kamiennej 

groty. Wzdłuż ramion 

relingi, na pionowej 

belce ażurowe 

zdobienia. Kapliczka 

dwupoziomowa. W 

otwartej wnęce 

gipsowa figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Obiekt ustawiony na 

betonowym podłożu, 

otoczony murowanym 

ogrodzeniem 

łańcuchowym. Od 

frontu metalowa 

bramka. 
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17 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem. Wewnątrz 

figura Chrystusa oraz 

tabliczki 

przedstawiające sceny 

ukrzyżowania. 

Ustawiona na 

murowanym cokole. 

 

Syn właścicieli 

posesji zginął 

w wypadku 

samochodowy

m, kapliczka 

powstała po 

jego śmierci w 

latach 90. 
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18 Białebłoto-Stara 

Wieś 

 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż metalowy 

gałkowy, promienisty 

z figurą Chrystusa 

ozdobioną sztucznymi 

kwiatami. Przy 

pionowej belce 

ażurowe zdobienia. 

Od frontu umocowana 

metalowa kapliczka 

wisząca z daszkiem 

dwuspadowym, w 

oszklonej wnęce 

figura Chrystusa. 

Krzyż ustawiony na 

murowanym cokole. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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19 Brańszczyk  Krzyż metalowy 

gałkowy, promienisty, 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem. 

Wzdłuż belek relingi 

zakończone gałkami. 

Ustawiony na 

trójstopniowym 

kamiennym cokole. 

Na środkowym 

poziomie niewielka 

otwarta wnęka 

półkolista z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką tabliczka z 

napisem „JEZU 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”. Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

betonowym płotkiem.  
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20 Brańszczyk  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

umocowany na 

murowanym cokole z 

cegły. Ustawiony na 

żwirowym podłożu. 

Ogrodzony 

betonowym płotkiem. 
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21 Brańszczyk  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, na głazie 

ustawionym na 

prostokątnym 

murowanym cokole. 

U podstawy krzyża od 

frontu ustawiony 

obrazek z 

wizerunkiem Jana 

Pawła II. 
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22 Brańszczyk 2003 Krzyż drewniany 

prosty, ustawiony na 

betonowym podłożu. 

W miejscu, w którym 

zazwyczaj znajduje 

się figura Chrystusa, 

umocowany jest 

krzyżyk. Na pionowej 

belce pozłacana 

inskrypcja „ZŁO 

DOBREM 

ZWYCIĘŻAJ”. Przed 

krzyżem od frontu 

tablica z napisem: 

„KRZYŻ od grobu 

Sługi Bożego KS. 

JERZEGO 

POPIEŁUSZKI 

Poświęcony w 19 

Rocznicę Jego 

męczeńskiej śmierci. 

Przywieziony z 

Warszawy przez 

delegację Straży 

Pożarnej parafii 

Brańszczyk dnia 19 

października 2003 r. 

Najmniejszy krzyżyk 

(12 cm) jest 

wykonany z katafalku, 

na którym w czasie 

pogrzebu, stała trumna 
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tego Kapłana 

Męczennika, 

ofiarowany przez 

Pana Ignacego 

Kickiego z Siedlec. 

Księże Jerzy 

Popiełuszko wstawiaj 

się za naszą Parafią!”.  
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23 Brańszczyk  Krzyż misyjny, 

drewniany prosty, 

ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Na pionowej belce 

tabliczka z rozpiską 

Misji Świętych w 

parafii w 

Brańszczyku. 
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24 Brańszczyk, 

obok Zespołu 

Szkół 

1919 Figura Chrystusa na 

wysokim murowanym 

postumencie. Tablica 

z napisem: 

„NAJSŁODSZEMU 

SERCU JEZUSA NA 

PAMIĄTKĘ 

WSKRZESZENIA 

OJCZYZNY 

MŁODZIEŻ 

PARAFJI 

BRAŃSZCZYK 1919 

ROKU.” 
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25 Brańszczyk, 

obok Ośrodka 

Wychowawczeg

o 

 Figura św. Józefa z 

Dzieciątkiem na 

murowanej kolumnie. 
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26 Brańszczyk, 

obok OSP 

2006 Figura św. Floriana na 

dwustopniowym 

cokole z czerwonej 

cegły. Na wyższym 

poziomie tablica z 

napisem „W 80-TĄ 

ROCZNICĘ 

UTWORZENIA 

OCHOTNICZEJ 

STRAŻY 

POŻARNEJ W 

BRAŃSZCZYKU 

SPOŁECZEŃSTWO 

A.D. 2006”.  
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27 Brańszczyk 2007 Pomnik św. Jana 

Pawła II na 

granitowym 

postumencie. Z tyłu 

napis:  

„POMNIK 

WZNIESIONO W 

2007 ROKU Z 

DARÓW 

MIESZKAŃCÓW 

PARAFII 

BRAŃSZCZYK WE 

WSPÓŁPRACY ZE 

SPOŁECZNYM 

KOMITETEM 

BUDOWY POD 

PATRONATEM  

STAROSTY 

POWIATU 

WYSZKOWSKIEGO 

BOGDANA 

PĄGOWSKIEGO 

PROBOSZCZA 

PARAFII 

BRAŃSZCZYK KS. 

KAN. PAWŁA 

STACHECKIEGO 

WÓJTA GMINY 

BRAŃSZCZYK 

MIECZYSŁAWA 

PĘKULA 
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W SKŁADZIE 

STANISŁAW 

ABRAMCZYK, 

RADNY RADY 

GOSPODARCZEJ 

PARAFII 

STANISŁAW 

BIAŁOŁUSZ, 

PROFESOR 

POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ 

S. WIESŁAWA 

ĆWIKLEWSKA, 

DYREKTOR DOMU 

WYCHOWAWCZEG

O 

S. STANISŁAWA 

CHRABĄSZCZ, 

PRZEŁOŻONA 

SIÓSTR RODZINY 

MARYI 

TERESA 

KASPROWICZ, 

CZŁONEK RADY 

DUSZPASTERSKIEJ 

PARAFII 

STANISŁAW 

KOWALSKI, 

CZŁONEK RADY 

DUSZPASTERSKIEJ 

PARAFII 

JAN KUROPATWA, 
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ORGANISTA 

WIESŁAW 

PRZYBYLSKI, 

PROFESOR SGGW 

KS. ROBERT 

RATOMSKI, 

WIKARIUSZ 

JAN SZYMANEK, 

RADNY GMINY 

BRAŃSZCZYK, 

KOŚCIELNY 

JAN SULICH, 

PRZEWODNICZĄC

Y RADY 

GOSPODARCZEJ 

PARAFII 

KRZYSZTOF 

WAWRZYŃCZAK, 

DYREKTOR 

SZKOŁY W 

NOWYCH BUDACH 

JERZY ŻUKOWSKI, 

RADNY POWIATU 

WYSZKOWSKIEGO 

PROJEKT 

WYKONAŁ I 

NADZÓR NAD 

BUDOWĄ 

SPRAWOWAŁ 

INŻYNIER LESŁAW 

CIESIELSKI 

OKŁADZINĘ 
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PŁYTAMI Z 

GRANITU 

WYKONAŁ J.W. 

KULESZA 

ROBOTY 

MURARSKIE 

WYKONAŁ 

EDWARD 

CHRUPEK 

STATUĘ PAPIEŻA 

USTAWIŁ 

OPERATOR PIOTR 

ABRAMCZYK 

OŚWIETLENIE 

POMNIKA I 

SKWERU 

UFUNDOWAŁA 

RADA GMINY 

BRAŃSZCZYK 

ROBOTY 

BRUKARSKIE 

WYKONAŁ 

WACŁAW 

WOJTASZEK”. 
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28 Brańszczyk 2014 Krzyż drewniany 

ustawiony na 

rozwidlonym pniu, 

osłonięty daszkiem 

dwuspadowym. Od 

frontu tablica z 

napisem:  

 

„UCZESTNIKOM 

POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO Z 

PARAFII 

BRAŃSZCZYK 

Ks. Bonifacy 

Ostrzykowski, 

proboszcz z 

Brańszczyka 

założyciel szpitala 

powstańczego, na 

wygnaniu od (…) 

1863 (…) 

Ks. Narcyz Teodor 

Wilewski, proboszcz 

(…) Wyszkowa 

utrzymywał szpital 

powstańczy w 

Brańszczyku. 

Aresztowany 

16.11.1863 r. W roku 
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1866 zesłany do wsi 

Tunka w guberni 

Irkuck (…) do 

187(…) 

Maciej Łapiński 

„Słowik” – rybak, 

(…) oddziału 

powstańczego 

„Zawadiaki” 

Aniela Łepkowska – 

opiekunka szpitala 

powstańczego w 

Brańszczyku, 

udostępniła swoją 

mogiłę, w której 

chowano zmarłych 

powstańców 

GLORIA VIC(…) 

W 150 ROCZNICĘ 

POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

Związek 

Piłsudczyków (…) 

Okręg Nadbużański w 

Wyszkowie 

24.06.2014 r.” 
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29 Brańszczyk  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej 

ustawiona na 

murowanym 

trójstopniowym 

cokole. 
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30 Brańszczyk  Krzyż metalowy 

(imitujący krzyż 

drewniany) gałkowy z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Ustawiony na 

kamieniu. Kamień 

znajduje się na 

prostokątnym cokole. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem. 
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31 Brańszczyk  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym cokole z 

cegły. 
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32 Brańszczyk  Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni z 

figurą Chrystusa z 

Otwartym Sercem, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym. 

Ustawiona na 

murowanym cokole z 

cegły.  
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33 Brańszczyk 1992 Figura Chrystusa 

Dobrego Pasterza na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze, z tablicą z 

napisem: „W tym 

miejscu 28.V.1982 r. 

spłonął w 

samochodzie, Ks. 

ZYGMUNT 

ZIEMIŃSKI 

wikariusz parafii 

Brańszczyk w 10 

rocznicę 28.V.1992 r. 

Parafianie”.  
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34 Budykierz  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na niskim 

murowanym cokole; 

na betonowym 

podłożu. Ogrodzony 

metalowym płotkiem. 
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35 Budykierz 1988 Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Napis wycięty z drutu 

na górze brzmi „JEZU 

UFAM TOBIE”. W 

dolnej części znajduje 

się napis „VII 1988”. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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36 Budykierz  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona i 

wierzchołek ścięte 

pod kątem 45 stopni. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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37 Budykierz  Kapliczka metalowa 

w typie przeszklonej 

latarni z blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym, z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej. 

 

 

Mieszkanka 

posesji 

powiedziała, że 

kapliczka 

została 

pobudowana z 

inicjatywy jej 

teściowej, 

prawdopodobni

e w intencji 

zdrowia dla 

rodziny. Było 

to ok. 1995 

roku. 
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38 Budykierz  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona i 

wierzchołek ścięte 

pod kątem 45 stopni. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

otoczony metalowym 

płotkiem. 
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39 Dalekie-Tartak  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa, na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole. Na wyższym 

poziomie napis 

„KRÓLUJ NAM 

CHRYSTE”. Na 

pionowej belce 

tabliczka z napisem: 

„PROJEKT: 

KAMIŃSKI JERZY 

KIEROW. 

ROBOTY 

WYKONAŁA: 

BRYGADA 

MECHANICZNA 

(…) DALEKIE 

W OSOB.: 

MIKOŁAJCZYK 

WŁADYSŁAW, 

DENIS JA(…) 

BRZOZOWSKI JAN, 

ST. SKIBIŃSKI, 

DEPTUŁA HENRYK 

NASIADKA 

ANTONI 

FUNDATORZY: 

TARTAK DALEKIE 

KOŁO ZWIĄZKU 

ZAW. PRACOWN. 

LEŚN. PRZEMYSŁU 
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DRZEWNEGO 

ROBOTY 

BETONOWE: 

HEJDENRAICH 

EDWARD, SUBZDA 

ALEKSANDER. 

NAPISY: POPIEL 

ROBERT”.  

Na cokole od frontu 

ustawiona pasyjka. 

Krzyż ustawiony na 

betonowej wylewce. 

Ogrodzony 

łańcuchami 

zawieszonymi na 

metalowych 

słupkach.  
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40 Dalekie-Tartak  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

(zasłoniętą wstęgami), 

na murowanym 

cokole. Ramiona 

krzyża ścięte pod 

kątem 45 stopni ku 

górze. Krzyż posiada 

metalowe imitacje 

cierni wystające pod 

różnymi kątami. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 

 

 

 



48 
 

41 Dębienica  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, z 

daszkiem 

dwuspadowym. Za 

szybką reprodukcja 

obrazu Chrystusa 

Króla. 

 

 

 



49 
 

42 Dudowizna 2013 Krzyż drewniany 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa, z 

napisem „JEZU 

UFAM TOBIE” na 

górze oraz 

„14.IX.2013” w 

dolnej części. 

Otoczony drewnianym 

płotkiem.  

 

 

Obok znajduje 

się kapliczka. 



50 
 

43 Dudowizna  Kapliczka drewniana 

w typie przeszklonej 

latarni, z daszkiem 

czterospadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej. 

Ustawiona na 

murowanym cokole z 

cegły.  

 

 

Obok znajduje 

się drewniany 

krzyż. 



51 
 

44 Dudowizna 1942 

2000 

Krzyż drewniany z 

suplikacją „OD 

POWIETRZA 

GŁODU OGNIA I 

WOJNY 

ZACHOWAJ NAS 

PANIE” oraz dwiema 

datami – „1942” i 

„2000”. Na pionowej 

belce pod napisami 

mały krzyżyk z figurą 

Chrystusa, jeszcze 

niżej medalik z 

wizerunkiem Matki 

Bożej. Ustawiony na 

drewnianym cokole 

krytym z wierzchu 

blachą.  

 

 



52 
 

45 Dudowizna 2020 Krzyż metalowy 

promienisty, liściasty, 

z figurą Chrystusa, 

ustawiony na 

dwupoziomowym 

cokole. Ramiona 

krzyża zakończone 

zdobieniami. Wzdłuż 

pionowej belki 

ażurowe zdobienia. 

Od frontu na cokole 

tablica z napisem:  

<<”BOGU 

DZIĘKUJCIE, 

DUCHA NIE 

GAŚCIE” A.D. 

2020>>.  

Z tyłu w dolnej części 

druga tablica z 

napisem: 

„FUNDATORZY: 

BARBARA 

KISIELIŃSKA 

Z DOMU 

SZYMAŃSKA 

ADAM TOMASZ 

KISIELIŃSKI 

DUDOWIZNA, 2020 

R.” 

 

 



53 
 

46 Dudowizna  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Wzdłuż ramion i 

pionowej belki 

ażurowe zdobienia. 

Na pionowej belce 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa Króla. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 
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47 Knurowiec  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „BÓG 

HONOR 

OJCZYZNA”. 

Ogrodzony drewniany 

płotkiem 

sztachetowym.  
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48 Knurowiec 1984 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Napis „JEZU 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI 1984 R”. W 

dolnej części od frontu 

kapliczka skrzynkowa 

wisząca, metalowa, z 

daszkiem 

dwuspadowym W 

oszklonej wnęce 

figura Matki Bożej 

Różańcowej. 
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49 Knurowiec  Krzyż metalowy 

gałkowy, promienisty, 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Wzdłuż 

pionowej belki 

ozdobne relingi. 

Ustawiony na 

murowanym cokole z 

wnęką półkolistą, w 

której za szybką 

znajduje się figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  

 

 

 



57 
 

50 Knurowiec 1985 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż metalowy 

gałkowy, promienisty, 

z figurą Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami. Napisy 

wycięte z drutu: 

„JEZU ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI 1985 r”. 

Ustawiony na 

murowanym cokole 

pokrytym płytkami. 

Od frontu na cokole 

ustawiona kapliczka w 

typie kamiennej groty, 

wewnątrz za szybką 

figura Matki Bożej z 

Dzieciątkiem. Krzyż 

ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 

 

 



58 
 

51 Knurowiec 2010 Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NA(…) 2010 R”. 

Obok głaz, a na nim 

tablica z napisem 

„TOBIE 

ZAWIERZAMY 

NASZE LOSY 

MIESZKAŃCY 

KNUROWCA 

11.07.2010.” 

Otoczony tujami. Od 

tyłu i po bokach 

ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem.  

 

 



59 
 

52 Knurowiec  Kapliczka murowana 

wnękowa z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej 

zwieńczona 

kamiennym krzyżem. 

Pod wnęką napis: 

„MARYJO MÓDL 

SIĘ ZA NAMI”.  
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53 Knurowiec  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, słupowa, 

z daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. W 

oszklonej wnęce 

figura św. Rity.  
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54 Niemiry  Krzyż metalowy na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole, promienisty, z 

figurą Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami, liściasty. 

Na drugim od góry 

poziomie od frontu 

otwarta prostokątna 

wnęka z figurą Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką inskrypcja 

„JEZU ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI”.  
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55 Niemiry 1907 Krzyż drewniany 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, otoczony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. Na 

nasadzie krzyża 

kapliczka Matki Bożej 

Częstochowskiej kryta 

blaszanym daszkiem. 

Zdobienia krzyża w 

formie kolorowych 

malunków i 

inskrypcji. Na 

ramionach krzyża 

napisy  „BOŻE 

ZBAW LUD TWÓJ” 

oraz „1907 ROKU”. 

Malunki z motywami 

krzyża, kielicha 

eucharystycznego oraz 

serca jezusowego w 

otoczeniu 

wielokształtnych 

ornamentów. 
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56 Niemiry-

Gajówka 

 Krzyż żelazny 

liściasty z ażurowymi 

zdobieniami, z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole, z otwartą 

prostokątną wnęką, w 

której znajduje się 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiona w ramkę. 

Pod wnęką napis 

„JEZU UFAMY 

TOBIE”. Ogrodzony 

betonowym płotkiem.  
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57 Nowa Wieś  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa na 

dwupoziomowym 

cokole pokrytym 

płytkami. Ramiona 

krzyża ścięte pod 

kątem 45 stopni. Na 

górnym poziomie 

cokołu ustawiona 

kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem. We wnęce 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa 

Miłosiernego.  
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58 Nowa Wieś  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty. 

Pod blaszanym 

daszkiem umocowany 

krzyżyk prosty z 

figurą Chrystusa. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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59 Nowe Budy  1961 

2007 

Kapliczka w typie 

kamiennej groty, 

zwieńczona żelaznym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. W otwartej 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Ustawiona na 

betonowym podłożu, 

na którym, 

prostopadle do 

kapliczki, znajduje się 

napis:  

„2007 J S 

1961 W”. 
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60 Nowe Budy  Krzyż drewniany. Na 

pionowej belce 

nieczytelne napisy. 

Tuż pod ramionami 

obrazek Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Poniżej medalik z 

wizerunkiem Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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61 Nowe Budy  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. 
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62 Nowe Budy  Kamienna figura Jana 

Pawła II na cokole. 
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63 Nowe Budy 1948 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, z 

blaszanym daszkiem, 

na murowanym 

cokole. Pod figurą 

słabo czytelny napis: 

„O MARJO BEZ 

GRZECHU 

POCZĘTA MÓDL 

SIĘ ZA NAMI 

FUNDATOR 

ZALEWSKI 

WŁADYSŁAW A.D. 

8 IV 1948 R.” 
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64 Nowe Budy  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem, 

promienisty, z 

relingami i ażurowymi 

zdobieniami. Od 

frontu i po bokach 

ogrodzony żelaznym 

płotkiem. Ustawiony 

na żwirowym 

podłożu.  
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65 Nowe Budy  Krzyż gałkowy 

metalowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Wzdłuż 

dłuższego ramienia 

krzyża relingi 

ozdobne z prętów 

zbrojeniowych 

rozszerzające się ku 

dołowi. Ustawiony na 

niskim murowanym 

cokole. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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66 Nowy 

Brańszczyk 

1902 Krzyż murowany z 

figurą Chrystusa na 

wielopoziomowym 

cokole. Na drugim od 

 góry poziomie 

pozłacany napis „1902 

R.” Ustawiony na 

podłożu z betonowej 

kostki, ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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67 Nowy 

Brańszczyk 

 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni z 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym, z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Na 

cokole murowanym z 

czerwonej cegły.  

 

 

Kapliczka 

powstała ok. 25 

lat temu. 
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68 Nowy 

Brańszczyk 

 Krzyż żelazny 

liściasty, z ażurowymi 

zdobieniami, z figurą 

Chrystusa umocowaną 

na mniejszym 

krzyżyku. Ustawiony 

na cokole porośniętym 

liśćmi.  
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69 Nowy 

Brańszczyk 

1998 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona zakończone 

sercowatymi 

zdobieniami. Na górze 

napis „JEZU UFAMY 

TOBIE”. Ustawiony 

na kamiennym niskim 

cokole zdobionym 

mozaiką. Kamyki na 

mozaice układają się 

w datę „21 A.D. 

1998”. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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70 Nowy 

Brańszczyk 

2008 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, z 

daszkiem 

czterospadowym z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

figurami świętych 

Józefa z Dzieciątkiem 

i Franciszka. Nad 

drzwiczkami krzyż 

metalowy z figurą 

Chrystusa, 

ornamentem 

orientalnym oraz 

lecącym orłem. Na 

podstawie inskrypcja 

„26 V 2008”.  
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71 Nowy 

Brańszczyk 

 Kapliczka drewniana 

skrzynkowa, słupowa, 

z daszkiem 

dwuspadowym. We 

wnęce zamkniętej 

okienkiem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 

 



79 
 

72 Nowy 

Brańszczyk 

 Krzyż żelazny 

liściasty z figurą 

Chrystusa i 

ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. Na drugim od 

góry poziomie otwarta 

wnęka, w której 

znajduje się 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Licheńskiej. Otoczony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 

 

 

 



80 
 

73 Ojcowizna 1938 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami. Ramiona 

zakończone 

liściastymi 

ornamentami. 

Ustawiony na 

murowanym 

czterostopniowym 

cokole z napisem: 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAWI 

NAM 

(…) OJCOWIZNA 

1938 R.” 

Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  

 

 



81 
 

74 Ojcowizna  Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa. Na 

pionowej belce 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa Króla.  

 

 



82 
 

75 Ojcowizna 1913 Krzyż żelazny 

gałkowy liściasty z 

figurą Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. Na 

najwyższym poziomie 

tablica z napisem: 

„PAN MÓJ I BÓG 

MÓJ 

1913 

FUNDATORZY  

MAŁŻONKOWIE  

JÓZEFA I ADAM 

JECHNA”.  

Otoczony żelaznym 

płotkiem.  
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76 Poręba  Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa, z 

liściastymi 

ornamentami, na 

wielopoziomowym 

cokole. Na cokole 

reprodukcja ikony 

Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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77 Poręba  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole z cegły.  

 

 

 



85 
 

78 Poręba  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, ustawiony 

na murowanym 

cokole.  
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79 Poręba  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa (wnęki 

prostokątne i 

półkoliste, zamknięte 

szybami), 

wielopoziomowa, z 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym dachówką i 

zwieńczonym 

krzyżem. Ustawiona z 

profilu, wnętrze 

niewidoczne z drogi.  

 

 



87 
 

80 Poręba Średnia  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami. Ramiona 

zakończone 

zdobieniami 

liściastymi.  

 

 

 



88 
 

81 Poręba Średnia 1984 Kapliczka murowana 

dwupoziomowa, 

wnękowa, 

otynkowana, z 

daszkiem 

czterospadowym 

blaszanym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. W 

zamkniętej szybą 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką napis: 

„FUNDATORZY 

STANISŁAW, 

JÓZEFA 

MIKOŁAJCZYK 

ROK 1984 M-C 

LIPIEC BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”.  
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82 Poręba Średnia 1942 

2013 

Krzyż drewniany 

prosty. Na pionowej 

belce od góry napis 

„ZACHOWAJ NAS 

PANIE”. Poniżej 

medalik z 

wizerunkiem Matki 

Bożej 

Częstochowskiej 

osłonięty blaszanym 

daszkiem. Pod 

medalikiem napisy: 

„MARYJO MATKO 

NASZA RATUJ 

NAS” i „20.I.1942 

2013”. Ogrodzony z 

trzech stron żelaznym 

płotkiem. Z tyłu 

ogrodzenie posesji.  
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83 Poręba Średnia 2018 Figura Chrystusa 

Króla na murowanym 

wielopoziomowym 

postumencie. Pod 

figurą tablica z 

napisem: 

„JEZU 

JESTEŚ KRÓLEM 

JEZU 

JESTEŚ MOIM 

KRÓLEM 

DAJ MI POZNAĆ 

WOLĘ TWOJĄ 

PANIE 

OTO JESTEM 

JEZU CHRYSTE 

TWEMU SERCU 

POLECAMY 

POLSKĘ – NASZĄ 

OJCZYZNĘ 

NASZĄ PARAFIĘ, 

NASZE RODZINY 

I NAS SAMYCH 

DLA 

UPAMIĘTNIENIA 

INTRONIZACJI 

NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA PANA 

JEZUSA 
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KRÓLA KRÓLÓW I 

PANA PANÓW 

W PARAFII ŚW. 

BARBARY W 

PORĘBIE 

W DNIU 17 X 2018 r. 

ORAZ 

W 100-LECIE 

ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Ks. proboszcz prałat 

Andrzej Grzybowski z 

parafianami”. 
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84 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

2013 Krzyż misyjny, 

drewniany gałkowy. 

Na pionowej belce w 

dolnej części tabliczka 

z napisem: 

„MISJE 

PARAFIALNE 

17-23.03.2013 R. 

PARAFIA PW. ŚW. 

BARBARY 

W PORĘBIE”.  
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85 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

2014 Krzyż drewniany 

umieszczony na 

rozwidlonym pniu, 

osłonięty daszkiem 

drewnianym 

dwuspadowym. Na 

pniu umocowana 

tablica z napisem: 

„UCZESTNIKOM 

POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

WALCZĄCYM NA 

TERENIE PARAFII 

PORĘBA 

- 16 maj 1863 r. 

doszło do potyczki 

szwadronu strzelców 

konnych z jazdą 

rosyjską. Zdarzenie to 

upamiętnia krzyż przy 

drodze do Udrzyna. 

- 23 maj 1863 r. 

ciężko ranny płk. 

Karol Frycze w bitwie 

na uroczysku 

„Bykowce” pod 

Łączką został 

wyniesiony z pola 

bitwy przez 

podkomendnych. 

Zmarł 24 maja w 

Dybkach, pochowany 

 

 



94 
 

w Porębie. Grobowiec 

w formie kaplicy 

wystawiła matka 

pułkownika 

- 12 listopada 1863 r. 

stoczono bitwę pod 

Porębą. Powstańcami 

dowodził Walenty 

Lasocki i Józef 

Zduńczyk – szef 

sztabu w oddziale. W 

bitwie ranny został 

lekarz oddziału 

chorąży Chłopicki. Po 

walce powstańcy 

przekroczyli rzekę 

Bug. 

Chłopi z Poręby 

wytyczali brody na 

rzecze Bug i 

zapewniali bezpieczne 

przeprawy oddziałom 

powstańczym. 

Palczak Franciszek – 

uczestnik bitwy pod 

Porębą i 

Nagoszewem. 

Dwukrotnie ranny, 

został zesłany do 

Irkucka. 

GLORIA VICTIS 

W 150. ROCZNICĘ 



95 
 

POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

ZWIĄZEK 

PIŁSUDCZYKÓW 

RZECZYPOSPOLIT

EJ POLSKIEJ 

TOWARZYSTWO 

PAMIĘCI JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO 

OKRĘG 

NADBUŻAŃSKI W 

WYSZKOWIE 

Poręba 

dnia 28.09.2014 r.” 
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86 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

2018 Figura św. Stanisława 

Kostki na kamiennym 

cokole kolumnowym. 

Fundament murowany 

na planie kwadratu. 

Kolumna o przekroju 

okrągłym. Na 

kolumnie napis „Św. 

Stanisław Kostka 

Patron dzieci i 

młodzieży”. W dolnej 

części druga tabliczka 

z napisem 

„FUNDATORZY: 

Dzieci obchodzące 

Rocznicę I Komunii 

Św. – Maj 2018 r.” 

 

 

 



97 
 

87 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Figura św. Cecylii na 

kamiennym cokole 

kolumnowym. 

Fundament murowany 

na planie kwadratu. 

Kolumna o przekroju 

okrągłym. Na 

kolumnie tabliczka z 

napisem „Święta 

Cecylia – Patronka 

muzyki kościelnej”. 

W dolnej części 

tabliczka z napisem: 

„FUNDATORZY: 

Chór Parafii św. 

Barbary w Porębie”.  
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88 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

2021 Figura św. Jana Pawła 

II na kamiennym 

cokole kolumnowym. 

Fundament murowany 

na planie kwadratu. 

Kolumna o przekroju 

okrągłym. W dolnej 

części tabliczka z 

napisem 

„FUNDATORZY 

Figury Św. Jana 

Pawła II Dzieci 

obchodzące Rocznicę 

I Komunii Św. i 

Rodzice 2021 r.” 
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89 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Kapliczka drewniana, 

wykonana z pnia 

drzewa, wnękowa, 

osłonięta daszkiem 

dwuspadowym. W 

otwartej wnęce figura 

św. Józefa z 

Dzieciątkiem. W 

dolnej części tabliczka 

z napisem 

„FUNDATORZY: 

Marta i Tomasz 

Oblińscy z dziećmi z 

Przyjm”. Ustawiona 

na kamiennym 

cokole.  
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90 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Kapliczka drewniana, 

wykonana z pnia 

drzewa, z figurą 

Chrystusa 

Frasobliwego. 

Osłonięta daszkiem 

wielospadowym. W 

dolnej części tabliczka 

z napisem 

„KAPLICZKA Pana 

Jezusa Frasobliwego”. 

Ustawiona na niskim 

kamiennym cokole.  
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91 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Kaplica w typie 

kamiennej groty 

osłonięta drewnianym 

dachem 

wielospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Wewnątrz groty figura 

Matki Bożej 

Fatimskiej na 

rozwidlonym pniu, 

ustawionym na 

kamiennym 

prostokątnym cokole. 

W dolnej części pnia 

dwie tabliczki z 

napisami. Wyżej 

„FUNDATOR Figury 

Matki Bożej 

Fatimskiej: Ks. 

Wojciech Zyśk – 

proboszcz z 

Somianki”. Niżej 

„FUNDATOR 

Kaplicy-Groty: 

Mieczysław 

Grudziński z Dybek”. 

Wewnątrz przy tylnej 

ścianie ustawiona 

drewniana ławka.   
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92 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Figura św. Krzysztofa 

z Dzieciątkiem na 

kamiennym cokole 

kolumnowym. 

Fundament murowany 

na planie kwadratu. 

Kolumna o przekroju 

okrągłym. Na samym 

dole dwie tabliczki z 

napisami. Wyżej 

„FUNDATORZY: 

Dorota i Krzysztof 

Kaczyńscy z rodziną”. 

Niżej 

„FUNDATORZY: 

Alicja i Krzysztof 

Piórkowscy z 

dziećmi”.  
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93 Poręba Średnia, 

teren kościoła 

 Kapliczka drewniana 

wykonana z pnia, 

osłonięta daszkiem 

wielospadowym, z 

figurą św. Barbary. 

Ustawiona na 

kamiennym okrągłym 

cokole. Obok 

drewniana tablica z 

napisem „PARAFIA 

ŚW. BARBARY 

WITA”, z jednej 

strony wsparta na 

pniu, z drugiej na 

drewnianym słupku.  
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94 Poręba-Kocęby 2019 Krzyż żelazny prosty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE”. Na samym 

dole napis „A.D. 

26.05.2019”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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95 Poręba-Kocęby  Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, z 

drewnianym daszkiem 

czterospadowym, 

zwieńczonym 

krzyżem na 

blaszanym stożku. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Ustawiona na 

murowanym cokole, z 

wierzchu krytym 

płytkami.  
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96 Poręba-Kocęby  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

W dolnej części 

kapliczka z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem z motywami 

roślinnymi.  
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97 Poręba-Kocęby  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami wzdłuż 

pionowej belki.  
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98 Poręba-Kocęby  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa, 

ustawiony na głazie. 

Na szczycie 

umocowany mniejszy 

krzyż.  
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99 Poręba-Kocęby 1915 Kapliczka murowana 

z czerwonej cegły w 

formie 

wielopoziomowej 

latarni zwieńczonej 

strzelistym 

czterospadowym 

dachem z krzyżem 

żelaznym na szczycie. 

Wewnątrz kolorowa 

figura Matki Bożej. 

Poniżej tabliczka 

metalowa, malowana 

z inskrypcją 

„FUNDATORZY 

TEOFIL I 

ALEKSANDRA 

MAŁŻONKOWIE 

PRZYGODA” oraz 

sygnaturą wykonawcy 

tabliczki. Pod nią 

tabliczka z datą „1915 

r.” 
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10

0 

Przyjmy 1836 

2006 

Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na górze 

napis „JEZU JESTEŚ 

KRÓLEM”. W dolnej 

części napis 

„PRZYJMY 1836 R 

2006 R”. Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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1 

Przyjmy  Krzyż żelazny 

kowalskiej roboty, 

liściasty, promienisty, 

z ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym 

wielostopniowym 

cokole. 
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2 

Stare Budy  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty, 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem oraz ze 

zdobionymi 

relingami.  
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3 

Stare Budy 1921 

2011 

Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa. Na 

ramionach napisy: 

„1921” i „2011”. 

Obok głaz z tablicą z 

napisem: „PANU 

BOGU ZA 

ODZYSKANIE 

NIEPODLEGŁOŚCI 

W ROKU 1918 I 

SYNOM SWOIM-

ŻOŁNIERZOM 

WOJNY 1920 ZA 

OBRONĘ 

OJCZYZNY PRZED 

BOLSZEWICKĄ 

NIEWOLĄ 

MIESZKAŃCY BUD 

TEN KRZYŻ 

POSTAWILI W 

ROKU 1921 I 

ODBUDOWALI W 

ROKU 2011”. Poniżej 

tabliczka z napisem: 

 „Podziękowanie dla 

Prof. dr hab. inż. 

Stanisława Białousza 

za inicjatywę 

odbudowy krzyża. 

Mieszkańcy Bud 

15.08.2011 r.” 
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10

4 

Stare Budy 1940 Krzyż murowany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem, na 

wielopoziomowym 

cokole z dwiema 

otwartymi wnękami. 

W dolnej wnęce figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

krzyżem wyryty napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAS”. Na drugim od 

dole poziomie tablica 

z napisem „1940 R 

15-V”. Na dole od 

frontu tablica 

upamiętniająca 

Chrzest Polski, 

powstała w tysięczną 

rocznicę tego 

wydarzenia, z 

napisem: 

„966X1966”. 
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5 

Trzcianka  Murowana kaplica 

typu domkowego z 

blaszanym dachem 

stożkowym 

zwieńczonym 

metalowym krzyżem 

liściastym. Zamykana 

ozdobną kratą 

dwuskrzydłową z 

ornamentami w 

formie pojedynczych, 

dużych gwiazd 6 

ramiennych. Nad 

wejściem prosty krzyż 

żelazny. W środku 

figura Matki Bożej 

Różańcowej, 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej, 

wizerunek Chrystusa z 

Otwartym Sercem, a 

także tablica z 

inskrypcją: „Ś.+P. 

TADEUSZ 

WAGNER PPOR. 

201 

OCHOTNICZEGO 

P.P. POLEGŁ W 

OBRONIE 

OJCZYZNY DNIA 3 

SIERPNIA 1920 R. 
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ŻYŁ LAT 24”.  

10

6 

Trzcianka  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

pierwszym od góry 

poziomie wyrzeźbiony 

krzyż. Poniżej 

reprodukcja ikony 

Matki Bożej 

Ostrobramskiej. 

Ustawiony ma 

betonowym podłożu. 

Otoczony żelaznym 

płotkiem.  
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10

7 

Trzcianka, 

naprzeciwko 

OSP 

 Kapliczka murowana 

wielopoziomowa, 

wnękowa, z daszkiem 

czterospadowym 

blaszanym, 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym z figurą 

Chrystusa. Otoczony 

żelaznym płotkiem z 

symbolem krzyża, 

znakiem OSP oraz 

symbolami straży 

pożarnej.  

 

Wnęki puste. 

W momencie 

wykonania 

fotografii 

obiekt w 

trakcie 

renowacji. 



118 
 

10

8 

Trzcianka 1994 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem. W 

dolnej części napis 

„1994 R”. Ustawiony 

ma betonowym 

podłożu, ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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9 

Trzcianka 1991 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa na 

murowanym cokole. 

Przed krzyżem 

ustawiony głaz, a na 

nim tablica z napisem: 

„śp. Por. Piotrowi 

KULASIŃSKIEMU 

11.VIII.1914 – 

5.XI.1946 r. 

Nauczycielowi, 

budowniczemu szkoły 

w latach 1945-1946 

Żołnierzowi NOW I 

AK 

w 45 rocznicę śmierci 

z rąk UB 

- społeczeństwo wsi 

Trzcianka 

- współtowarzysze 

broni 

3.XI.1991 r.” 
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11

0 

Trzcianka 1953 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole, z blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

W półkolistej wnęce 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką napis: 

„NIEPOKALANE 

SERCE MARII 

MÓDL SIĘ ZA 

NAMI 

<-> 

1953 r.” 

Otoczona żelaznym 

płotkiem, ustawiona 

na betonowym 

podłożu.  
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1 

Trzcianka  Kapliczka murowana 

z czerwonej cegły, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, z daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem żelaznym 

gałkowym 

promienistym z figurą 

Chrystusa. Na drugim 

od góry poziomie od 

frontu niewielka 

otwarta wnęka, 

osłonięta ceglanym 

daszkiem 

dwuspadowym, z 

płaskorzeźbą Matki 

Bożej z Dzieciątkiem. 

Poniżej, we wnęce za 

szybą, reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej. Po 

prawej stronie, we 

wnęce, nieczytelny, 

zatarty wizerunek 

(najprawdopodobniej 

również Matki Bożej). 

Ogrodzona żelaznym 

płotkiem. 
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Trzcianka 1954 Krzyż murowany na 

wielopoziomowym 

cokole, z figurą 

Chrystusa i napisem 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1954”. Otoczony z 

trzech stron siatką, a 

od frontu żelaznym 

płotkiem.  
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3 

Trzcianka 1953 Krzyż murowany na 

cokole, z figurą 

Chrystusa. Od frontu 

drewniana kapliczka 

wisząca, skrzynkowa, 

z daszkiem 

dwuspadowym. W 

oszklonej wnęce 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa Króla. Pod 

kapliczką na cokole 

pozłacany napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1953 R.”. Ustawiony 

na betonowym 

podłożu, otoczony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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4 

Tuchlin 1896 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa na 

wielopoziomowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Ramiona 

krzyża zakończone 

liściastymi 

zdobieniami. Na 

pierwszym od góry 

poziomie reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej. Pod 

nią napis: „1896 

ROK”. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem. 
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Tuchlin  Kapliczka murowana 

w typie groty z figurą 

Matki Bożej 

Fatimskiej, z dachem 

dwuspadowym 

łamanym, zamykana 

metalowym płotkiem. 

Boki groty od frontu 

stylizowane na 

kolumnadę. 
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6 

Tuchlin 1942 

2011 

Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce 

tabliczka z napisem: 

„1942 

23.04.2011 r.” 
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7 

Tuchlin  Krzyż żelazny 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym cokole. 

Ustawiony na podłożu 

pokrytym płytkami. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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Tuchlin  Krzyż metalowy 

liściasty z figurą 

Chrystusa i 

ażurowymi 

ornamentami. W 

dolnej części 

kapliczka drewniana 

w typie przeszklonej 

latarni, z figurą Matki 

Bożej z Medjugorje. 

Ustawiona na 

betonowym podłożu. 

 

 

Betonowe 

podłoże 

pochodzi z 

czasów 

przedwojennyc

h. W czasie 

wojny 

wszystko 

zostało spalone. 

Wcześniej, do 

początku lat 

70., stał tu 

drewniany 

krzyż, 

następnie został 

wymieniony na 

metalowy. 

Właścicielka 

posesji 

pielgrzymował

a do 

Medjugorje, 

skąd 

przywiozła 

figurę i 

kamienie. 

 

Według relacji 
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mieszkanek 

posesji krzyże 

w Tuchlinie 

powstawały w 

podzięce za 

ocalenie życia 

dzieci, w 

czasach gdy 

odnotowywano 

ich wysoką 

śmiertelność. 
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9 

Turzyn  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

ustawiony na 

wielopiętrowym 

cokole. W dolnej 

części krzyża ażurowe 

zdobienia. Na cokole 

płaskorzeźba z 

wizerunkiem 

Chrystusa 

Frasobliwego. Całość 

ustawiona na 

betonowym podłożu.  
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0 

Turzyn  Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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1 

Turzyn  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Ramiona 

zakończone 

liściastymi 

zdobieniami. Przy 

ramionach i w dolnej 

części krzyża ażurowe 

zdobienia. Na cokole 

na czwartym od dołu 

poziomie znajduje się 

półkolista otwarta 

wnęka z reprodukcją 

obrazu Chrystusa 

Króla. Ustawiony na 

dwustopniowym 

podłożu pokrytym 

ceramicznymi 

płytkami. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem (z 

motywami serca oraz 

krzyża) od frontu i po 

bokach. Od tyłu 

znajduje się 

ogrodzenie posesji.  
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2 

Turzyn 1975 Kapliczka murowana 

(lastryko) wnękowa, 

wielopoziomowa, z 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. Ramiona 

krzyża ścięte. W 

oszklonej wnęce 

figury Chrystusa oraz 

Matki Bożej. Pod 

wnęką słabo czytelny 

napis: 

„EUCHARYSTYCZ

NE SERCE JEZUSA 

DAJ POKÓJ 

ŚWIATU 1975 R”. 

Otoczona żelaznym 

płotkiem, zdobionym, 

otwartym od frontu. 

Ustawiona na podłożu 

z kamieni.  
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Turzyn 1942 Krzyż metalowy na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole z figurą 

Chrystusa. Na drugim 

od góry poziomie 

medalion z 

płaskorzeźbą 

Najświętszej Maryi 

Panny. Pod 

medalionem napis: 

„EUCHARYSTYCZ

NE SERCE JEZUSA 

OGNISKO BOŻEJ 

MIŁOŚCI DAJ 

POKÓJ ŚWIATU”. 

Piętro niżej napis 

„FONDATOR PJOTR 

ROZENEK”. Jeszcze 

niżej data – „1942 R.” 
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4 

Turzyn  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem. Ramiona 

krzyża zakończone 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym 

trójpoziomowym 

cokole – na 

pierwszym od góry 

poziomie prostokątna 

otwarta wnęka z 

wizerunkiem Matki 

Bożej 

Częstochowskiej. Na 

środkowym poziomie 

tablica z suplikacją: 

„OD POWIETRZA 

GŁODU OGNIA I 

WOJNY WYBAW 

NAS PANIE. 

FUNDATOR (…) Z. 

MACIEJEWSKI”.  

Tablica ledwo 

widoczna zza 

ogrodzenia.  
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Turzyn 1935 Krzyż żelazny 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Przy ramionach 

ażurowe zdobienia. 

Krzyż ustawiony na 

wielopoziomowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na drugim od 

góry poziomie napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”, poziom niżej 

– „FONDATOR 

PIOTR ROZENEK”, 

na jeszcze niższym 

piętrze – „1935 R.” 

Podłoże pokryte 

ceramicznymi 

płytkami. Otoczony 

drewnianym płotkiem, 

a od frontu siatką.  
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Turzyn 1915 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężonym ku 

górze. Na trzecim od 

dołu poziomie 

drewniany medalion z 

żelazną płaskorzeźbą 

twarzy Chrystusa w 

koronie cierniowej, 

pod nim napis: 

„PANIE JEZU 

CHRYSTE 

ZBAWICIELU 

ŚWIATA ZMIŁUJ 

SIĘ NAD NAMI 

PAMIĄTKA 

EUROPIEJSKI 

WOJNY 1915 R. 

FONDATORZY 

PODUCHOWNE”. 

Podłoże pokryte 

ceramicznymi 

płytkami. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem od 

frontu oraz 

ogrodzeniem 

sztachetowym.  
 

W momencie 

budowy krzyża 

wieś Turzyn 

nazywała się 

Poduchowne. 

Krzyż został 

przebudowany 

w 1938 r. 
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7 

Turzyn 2003 Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ustawiony na 

kamiennym 

czterostopniowym 

cokole. Od frontu głaz 

z tablicą z napisem: 

„800 LAT 

TURZYNA 1203-

2003 DAR 

MIESZKAŃCÓW”. 
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Turzyn  Krzyż kamienny z 

figurą Chrystusa na 

cokole. W otwartej 

półkolistej wnęce 

figura Matki Bożej z 

Lourdes. Ustawiony 

na podwyższeniu 

pokrytym 

ceramicznymi 

płytkami. 

 

 

Z relacji 

właścicieli 

posesji: 

„Dziadek 

Franciszek 

postawił ten 

krzyż w 

podziękowaniu 

za szczęśliwy 

powrót z 

wojny, po II 

wojnie, około 

1944 roku”. 
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9 

Turzyn  Krzyż żelazny 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Przy ramionach oraz 

wzdłuż pionowej belki 

ażurowe zdobienia. 

Ustawiony na 

wielopiętrowym 

murowanym cokole. 

Na trzecim od góry 

poziomie napis 

„BOZE 

BŁOGOSŁAW 

NAS”. Ogrodzony 

łańcuchem.  

 

Z relacji 

mieszkańców 

posesji 

znajdującej się 

naprzeciwko, 

po drugiej 

stronie drogi: 

„Dziadek 

Stanisław, 

urodzony w 

1910 roku, 

postawił ten 

krzyż po II 

wojnie, po 

śmierci swojej 

siostry. Siostra 

dziadka 

chorowała na 

padaczkę, 

zginęła w 

wyniku 

utonięcia. 

Krzyż 

wyświęcił ks. 

Jerzy 

Błaszczak”. 



141 
 

13

0 

Turzyn  Krzyż żelazny, 

liściasty z figurą 

Chrystusa, ażurowymi 

zdobieniami oraz 

imitacją korony 

cierniowej przy 

ramionach. Ustawiony 

na kamiennym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na cokole 

płaskorzeźba oraz 

napisy – bardzo 

nieczytelne.  
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13

1 

Turzyn  Kapliczka murowana, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, z 

blaszanym daszkiem 

krytym dachówką, 

zwieńczonym 

krzyżem metalowym 

liściastym. W 

oszklonej półkolistej 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

W dolnej części 

tabliczka z napisem 

„NIEPOKALANE 

SERCE MARYI 

MÓDL SIĘ ZA 

NAMI”. Ustawiona na 

betonowym podłożu.  
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13

2 

Brańszczyk  Krzyż murowany z 

kapliczką. W otwartej 

półkolistej wnęce 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. Poniżej 

w okrągłej wnęce 

płaskorzeźba 

Chrystusa 

Frasobliwego. 

Ustawiony na 

murowanym 

podwyższeniu z cegły, 

z tabliczką z napisem 

„BOŻE RATUJ 

DUSZE NASZE”. 

Podłoże betonowe. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem. 
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13

3 

Udrzyn 2007 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem. W 

górnej części napis 

„JEZU UFAM 

TOBIE”. Na pionowej 

belce napis „2007”. 

Ustawiony na cokole 

ułożonym z kamieni.  
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13

4 

Udrzyn  Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 
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13

5 

Udrzyn  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona ścięte pod 

kątem 45 stopni. 

Ustawiony na 

trójpoziomowym 

cokole z czerwonej 

cegły.  
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13

6 

Udrzyn 1890 Krzyż żelazny 

liściasty, promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem. 

Konstrukcja 

szkieletowa. Na górze 

napis „BOŻE ZBAW 

NAS”, poniżej 

„1890”. Ustawiony na 

kamiennym cokole z 

płaskorzeźbą 

Chrystusa 

Frasobliwego. 

Podłoże betonowe. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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13

7 

Udrzyn  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Dolna część (od 

połowy) konstrukcji 

szkieletowej. 

Ustawiony na 

kwadratowej 

betonowej płycie. 
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13

8 

Udrzyn  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ramiona ścięte w 

kształt piramid. Krzyż 

na posesji, dolna część 

osłonięta tujami.  
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13

9 

Udrzyn  Krzyż żelazny prosty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem oraz  z 

napisem „JEZU 

ZBAW NAS”. Dolna 

część konstrukcji 

szkieletowej. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Od tyłu i po bokach 

osłonięty ogrodzeniem 

posesji.  
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14

0 

Udrzyn  Kapliczka murowana 

wielopoziomowa, 

dwuwnękowa, z 

blaszanym daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym. W 

górnej wnęce 

półkolistej zamkniętej 

okienkiem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. W 

dolnej wnęce 

prostokątnej obrazek z 

wizerunkiem św. 

Franciszka. Ustawiona 

na betonowym 

podłożu krytym 

płytkami. Ogrodzona 

płotkiem 

sztachetowym 

drewnianym, 

otwartym od frontu.  
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14

1 

Udrzyn  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa i napisem 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAS”. Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony żelaznym 

płotkiem. 
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14

2 

Udrzynek 2001 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem 

oraz z napisem „JEZU 

UFAM TOBIE” w 

górnej części i 

napisem „2001” na 

pionowej belce. Pod 

krzyżem od frontu 

ustawiona figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 

Obok stoi 

starszy krzyż 

drewniany. 
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14

3 

Udrzynek  Krzyż drewniany. 

Figura Chrystusa 

umocowana na 

pionowej belce w 

dolnej części. 

 

 

Obok stoi krzyż 

metalowy. 
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14

4 

Udrzynek 1970 

2021 

Krzyż murowany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ustawiony na cokole 

wielopoziomowym z 

wnęką zamkniętą 

okienkiem. We wnęce 

figura Najświętszej 

Maryi Panny.  

Na dole tabliczka z 

napisem 

„KRÓLUJ NAM 

CHRYSTE 

Fundatorzy: 

Mieczysław i 

Marianna Sępkowscy 

Rok 1970 

JEZU UFAM TOBIE 

Renowacja 

Teresa Spychalska 

Rok 2021”.  
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14

5 

Udrzynek  Figura Matki Bożej 

Fatimskiej na 

murowanym cokole.  
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14

6 

Udrzynek  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ustawiony na 

kamiennym cokole o 

nieregularnym 

kształcie. 
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14

7 

Udrzynek  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony 

na głazie. Otoczony z 

trzech stron 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym. 
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14

8 

Udrzynek  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa na 

murowanym 

trójstopniowym 

cokole. Ramiona 

zakończone 

sercowatymi 

zdobieniami. Wzdłuż 

ramion ozdobne 

relingi. Ustawiony na 

betonowym podłożu.  
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14

9 

Udrzynek 1948 Krzyż murowany na 

cokole, z figurą 

Chrystusa. W otwartej 

wnęce fotografia św. 

Jana Pawła II 

oprawiona w 

drewnianą ramkę. Pod 

wnęką napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

FU. WŁ. 

WIŚNIEWSKI 

V.8.1948 ROK”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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15

0 

Udrzynek  Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. 
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15

1 

Udrzynek 1894 Krzyż żelazny 

liściasty, promienisty, 

z figurą Chrystusa, na 

murowanym 

wielopiętrowym 

cokole zwężającym 

się ku górze.  

Napis na cokole 

brzmi: „Boże ZBAW 

NAS F.W.U. 1894.r.” 

Nad nim znajduje się 

druga figura 

Chrystusa. 

 

 

 

 


