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L

P 

Lokalizacja Rok 

powstani

a 

Opis Fotografia Uwagi 

1 Cegłów, teren 

cmentarza 

 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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2 Cegłów, teren 

kościoła 

 Figura Matki Bożej z 

Dzieciątkiem ustawiona 

na kamiennym 

„pękniętym” cokole w 

formie groty. Na cokole 

po lewej (patrząc od 

frontu) stronie napis „W 

550 ROCZNICĘ 

PARAFII”. 
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3 Cegłów, teren 

kościoła 

 Krzyż misyjny, 

drewniany prosty.  

Na pionowej belce 

tabliczka z napisem: 

„w 300 rocznicę 

koronacji Obrazu 

Jasnogórskiego 

w 100 rocznicę 

objawień fatimskich 

Na pamiątkę Misji 

Świętych 

17-20 września 2017 

przed nawiedzeniem 

kopii Obrazy 

Jasnogórskiego 

12-13 października 

2017 

wdzięczni parafianie”. 
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4 Cegłów, teren 

kościoła 

 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa oraz 

napisem „JEZU UFAM 

TOBIE” w górnej 

części. Ustawiony na 

betonowym podłożu.   
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5 Cegłów, teren 

kościoła 

mariawickieg

o 

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole. Na niższym 

poziomie przed figurą 

ustawiona tablica w 

kształcie chorągwi z 

napisem „Matko nie 

opuszczaj nas! Votum 

dziękczynne za 25 lat 

kapłaństwa (…) 

M.Grzeg(…)” – część 

napisu zasłonięta. 
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6 Cegłów teren 

kościoła 

mariawickieg

o 

 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa. Pod krzyżem 

ustawiona tablica z 

napisem „NA 

PAMIĄTKĘ 100 

LECIA POWSTANIA 

KOŚCIOŁA 

STAROKATOLICKIE

GO MARIAWITÓW I 

ERYGOWANIA 

PARAFII 

MARIAWICKIEJ W 

CEGŁOWIE, W 

DOWÓD 

WDZIĘCZNOŚCI 

BOGU W TRÓJCY 

ŚWIĘTEJ JEDYNEMU 

ZA OBJAWIENIE 

DZIEŁA WIELKIEGO 

MIŁOSIERDZIA, 

ŚWIĘTEJ F.M. 

FRANCISZCE 

KOZŁOWSKIEJ ZA 

PRZEKAZANIE 

OBJAWIEŃ DZIEŁA 

MIŁOSIERDZIA 

ŚWIATU, 

PIERWSZEMU 

PROBOSZCZOWI 

PARAFII 

MARIAWICKIEJ W 

CEGŁOWIE, 
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KAPŁANOWI 

BOLESŁAWOWI M. 

ŁUKASZOWI 

WIECHOWICZOWI 

ORAZ PIONIEROM 

RUCHU 

MARIAWICKIEGO 

(…) REALIZOWANIE 

TEGO DZIEŁA PRZEZ 

PRACĘ DLA BOGA 

(…) PARAFII 

CEGŁOWSKIEJ (…) 

WDZIĘCZNI 

PARAFIANIE” – część 

zasłonięta. 
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7 Cegłów  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, z daszkiem 

dwuspadowym krytym 

blachą. W zamkniętej 

szybką wnęce 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Szczyt daszku 

ozdobiony krzyżem.  
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8 Cegłów 1996 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

(umocowaną na 

mniejszym metalowym 

krzyżyku) osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce data 

„1996”. Pod krzyżem 

uszkodzona (brak rąk) 

druga figura Chrystusa. 

Krzyż ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony od tyłu i po 

prawej (patrząc od 

frontu) stronie żelaznym 

płotkiem.  
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9 Cegłów 2000 Krzyż milenijny, 

żelazny prosty z figurą 

Chrystusa. Na pionowej 

belce rok powstania – 

„2000”. Ustawiony na 

betonowym podłożu.  
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10 Cegłów  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym krytym 

dachówką. W otwartej 

półkolistej wnęce figura 

Chrystusa. Poniżej 

druga pusta wnęka.  
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11 Cegłów 1932 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, z 

napisem: „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 3 

V 1932 R.” 
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12 Cegłów 2010 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Nad figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. Na 

ramionach data „03 07 

2010”. Na pionowej 

belce zamontowana jest 

podstawka, na której 

ustawiono figurę św. 

Teresy od Dzieciątka 

Jezus, tzw. Małej 

Teresy. Pod figurą 

tablica z moditwą: „ 

03.07.2010 r. Panie, 

Boże Wszechmogący, 

ufając Twemu 

wielkiemu Miłosierdziu 

zanoszę do Ciebie moją 

pokorną modlitwę: 

wyzwól duszę Twojej 

służebnicy od 

wszystkich grzechów i 

kar na nie. Niech święci 

Aniołowie jak 

najprędzej zaprowadzą 

ją z ciemności do 

wiekuistego światła, z 

karania do wiecznych 

radości. Przez 

Chrystusa, Pana 
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naszego. Amen”.  

13 Cegłów  Krzyż murowany z 

figurą Chrystusa, na 

wielopoziomowym 

cokole.  
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14 Cegłów  Kapliczka metalowa w 

typie przeszklonej 

latarni z figurą 

Chrystusa, osłonięta 

daszkiem 

czterospadowym z 

blachy, zwieńczonym 

krzyżem. Ustawiona na 

murowanym cokole z 

cegły.  
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15 Cegłów  Krzyż żelazny prosty z 

figurą Chrystusa.  
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16 Huta 

Kuflewska 

 Kapliczka murowana 

wnękowa, otynkowana, 

z blaszanym dachem 

wielospadowym. W 

zamkniętej oknem 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Szczyt dachu zdobiony 

motywem krzyża. Pod 

wnęką napis „Staraniem 

Edwarda 

CHILINSKIEGO 

Ofiarodawcy (…)” - 

reszta nieczytelna.  

 

Kapliczka upamiętnia 

mord rekrutów przybyłych 

z Warszawy, aby 

przystąpić do Józefa 

Jankowskiego, który 

często w tym regionie 

pozyskiwał nowych 

ochotników. Powstańcy, 

którzy zatrzymali się w 

Folwarku Huta, zostali 

zaatakowani przez 

żołnierzy rosyjskich. 

Wrogie wojsko pod 

dowództwem generała 

Tolla wymordowało 

niemalże wszystkich z 

kilkunastu powstańców, 

którzy w Hucie 

Kuflewskiej otrzymali 

schronienie. Ciała zabitych 

miały zostać zabrane do 

Kałuszyna. Folwark 

zrabowano, a generał Toll 

zapowiedział, że jeżeli 

jeszcze raz zastanie w tym 

miejscu powstańców, spali 

go razem z mieszkańcami. 

Rzecz działa się w 3 

kwietnia 1863 roku. 

 

Historię mordu na 

powstańcach styczniowych 
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opisali twórcy projektu 

„Szlak Niepodległości” 

realizowanego przez 

Fundację na Rzecz 

Ochrony Krajobrazu 

Kulturowego. 

(Opracowano na podstawie 

strony 

www.szlakniepodleglosci.

pl). 

 

Kapliczka to w tej chwili 

jedyne upamiętnienie tego 

zdarzenia na terenie Huty 

Kuflewskiej, jednak z 

czasem uległa zniszczeniu. 

Inskrypcja na tablicy jest 

już niemalże całkowicie 

nieczytelna. 



19 
 

17 Huta 

Kuflewska 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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18 Kiczki 

Pierwsze 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem.  
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19 Kiczki 

Pierwsze 

 Krzyż metalowy 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Pod figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu, 

ogrodzony metalowym 

płotkiem.  
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20 Kiczki 

Pierwsze 

2005 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą 

Chrystusa. Ustawiony 

na betonowym podłożu, 

ogrodzony drewnianym 

płotkiem sztachetowym. 

W dolnej części napis 

„ROK V 2005”.  
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21 Kiczki 

Pierwsze 

 Kapliczka metalowa w 

typie latarni z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej, osłonięta 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

prostym. Ustawiona na 

murowanym cokole z 

czerwonej cegły.  
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22 Kiczki Drugie 1965 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem.  

Kapliczka drewniana 

skrzynkowa z daszkiem 

dwuspadowym, 

umocowana w dolnej 

części. We wnęce 

zamkniętej szybką 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. Pod 

kapliczką tablica z 

napisem: 

„KTÓRYŚ CIERPIAŁ 

ZA NAS RANY. 

JEZU CHRYSTE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI. 

FUNDATOR: 

HELENA I JAN LUBA 

26 VII 1965 r.” 

Krzyż ogrodzony 

metalowym płotkiem.   
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23 Kiczki Drugie  Kapliczka drewniana w 

typie domkowej z figurą 

Matki Bożej Fatimskiej, 

z daszkiem 

dwuspadowym krytym 

blachą. Ustawiona na 

pniu po ściętym 

drzewie.  

 

Mieszkanka posesji, na 

której znajduje się 

kapliczka, opowiedziała, 

że jej babcia Waleria 

(zmarła w latach 90. w 

wieku 87 lat) miała w 

domu ołtarzyk z figurą 

Matki Bożej Fatimskiej. 

Po jej śmierci figura 

została przeniesiona na 

zewnątrz. 
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24 Kiczki 

Drugie, teren 

kościoła 

1928 

2008 

Kapliczka z figurą 

Chrystusa, z daszkiem 

czterospadowym 

wykonanym z blachy, 

zwieńczonym krzyżem 

prostym, ustawiona na 

murowanym 

trzypiętrowym cokole. 

Napis na tabliczce 

umieszczonej na 

środkowym piętrze 

brzmi: „JEZU UFAM 

TOBIE Parafia Kiczki 

1928 r. Renowacja 2008 

r.” 
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25 Kiczki 

Drugie, na 

terenie 

kościoła 

2000 Krzyż Milenijny 

drewniany prosty z 

napisem „HERI HODIE 

SEMPER” oraz 

chrystogramem i datą 

„2000”.  
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26 Kiczki 

Drugie, na 

terenie 

kościoła 

 Krzyż misyjny, 

drewniany gałkowy 

pokryty napisami: 

„DO KOŃCA NAS 

UMIŁOWAŁ 

+ 

O.O. DOMINIKANIE 

31.V 

2. VI 

1987 R.” 

Poniżej przytwierdzona 

metalowa tabliczka z 

napisem: 

„MISJE ŚWIĘTE 

OJCOWIE 

PASJONIŚCI 

8+14 MAJA 

2016 r.” 
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27 Kiczki 

Drugie, na 

terenie 

kościoła 

2013 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

wielopoziomowym 

cokole, na którym 

znajduje się tablica z 

łacińską inskrypcją „IN 

HONOREM B. 

MARIAE VIRG IUBIL 

AEO ANNO 

ARGENTEO 

SACERDOTII SUI 

SLAVOMIRUS FECIT 

AD MMXIII”.  
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28 Kiczki 

Drugie, na 

terenie 

kościoła 

 Figura św. Dominika. 
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29 Kiczki Drugie  Krzyż żelazny gałkowy 

konstrukcji szkieletowej 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony na 

podłożu z betonowej 

kostki. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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30 Kiczki Drugie 1911 

2015 

Kapliczka murowana 

arkadowa, 

wielopoziomowa, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

pokrytym dachówką, 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym, wspartym na 

czterech kolumnach. 

Górna część wykonana 

z czerwonej cegły, 

podstawa otynkowana. 

Wewnątrz figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Nad figurą od frontu 

medalion z wizerunkiem 

Chrystusa. W dolnej 

części wyryta pozłacana 

data powstania – „1911 

R”. Pod datą tabliczka z 

łacińską inskrypcją: 

„MONSTRA TE ESSE 

MATREM * 

RENOVATIO AD 2015 

* MARCUS 

EPISCOPUS 

BENEDIXIT”.   
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31 Kiczki Drugie  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiona w ramkę. 

Pod daszkiem na tylnej 

ściance umocowany 

krzyżyk z figurą 

Chrystusa. 

 

Drzewo, na którym wisi 

kapliczka, ozdobione jest 

sztucznymi kwiatami oraz 

ogrodzone żelaznym 

płotkiem.  
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32 Mienia  Kapliczka murowana, 

otynkowana, wnękowa, 

dwupoziomowa, 

osłonięta daszkiem 

czterospadowym krytym 

dachówką, 

zwieńczonym 

wieżyczką z ażurowym 

krzyżem promienistym. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej z 

Dzieciątkiem. 

Ustawiona na podłożu z 

betonowej kostki. 

Ogrodzona drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  
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33 Mienia  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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34 Mienia  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

(po skosie) tabliczka z 

napisem „INRI”. 

Ramiona krzyża 

zakończone kolistymi 

zdobieniami. 

Umocowany na 

murowanym owalnym 

cokoliku. Ustawiony na 

podłożu z betonowej 

kostki. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  

 

 



37 
 

35 Pełczanka  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na ramionach napis 

„PAN MÓJ BÓG 

MÓJ”. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem. 
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36 Pełczanka 1990 Krzyż drewniany 

gałkowy z napisem 

„PAN MÓJ BÓG 

MÓJ”. W dolnej części 

na pionowej belce data 

– „1990”. 
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37 Piaseczno  Trzy krzyże drewniane 

gałkowe otoczone 

płotkiem sztachetowym. 

Na pionowej belce 

środkowego krzyża 

napis „BOŻE 

POBŁOGOSŁAW TĄ 

WIEŚ”.  
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38 Piaseczno, 

teren kościoła 

mariawickieg

o 

2006 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa, z 

relingami zbiegającymi 

się w szczycie oraz na 

końcach ramion. 

Ustawiony na pagórku. 

Pod krzyżem od frontu 

tablica z napisem:  

„1906 + 2006 

W 100 ROCZNICĘ 

POWSTANIA 

KOŚCIOŁA 

STAROKATOLICKIE

GO MARIAWITÓW 

26 lipca 2006 r 

Parafianie Piaseczna”. 
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39 Piaseczno, 

teren kościoła 

mariawickieg

o 

 Metalowa kapliczka w 

typie przeszklonej 

latarni z figurą Matki 

Bożej Niepokalanej, 

osłonięta półkolistym 

daszkiem. Ustawiona na 

murowanym cokole, do 

której przytwierdzona 

jest tablica z inskrypcją 

„ŚWIĘTA MARYJO 

MÓDL SIĘ ZA 

NAMI”.  
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40 Piaseczno  Krzyż z kapliczką. 

Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej w otwartej 

wnęce, osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym. 
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41 Podciernie  Latarnia metalowa z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej, 

zwieńczona metalowym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa.  
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42 Podciernie  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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43 Gajówka 

Sokolnik 

 Krzyż liściasty, 

metalowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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44 Podskwarne  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  
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45 Podskwarne  Murowana, otynkowana 

kapliczka domkowa, 

kryta dachem 

dwuspadowym 

pokrytym blachą, 

zwieńczonym krzyżem. 

Elewacja malowana w 

motywy winorośli. 

Szczyt dachu z 

malowaną inskrypcją 

"N.M.P", poniżej 

„MÓDL SIĘ ZA 

NAMI”. Wejście 

drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. W 

środku figura Matki 

Bożej. 
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46 Posiadały  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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48 Posiadały, 

obok OSP 

2003 Przeszklona latarnia z 

 daszkiem 

czterospadowym, z 

figurą św. Floriana, 

ustawiona na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole z czerwonej 

cegły. Na cokole 

metalowa tabliczka z 

napisem „75 LAT OSP 

POSIADAŁY 2003”.  
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49 Posiadały  Kapliczka murowana, 

otynkowana, wnękowa, 

dwupoziomowa, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

W zamkniętej oknem 

kwadratowej wnęce 

dwie figury Matki Bożej 

oraz krzyżyk z figurą 

Chrystusa. Ustawiona 

na betonowym podłożu. 

Ogrodzona metalowym 

płotkiem.  
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50 Gajówka 

Posiadały 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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51 Posiadały  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej ustawiona 

na murowanym cokole z 

cegły.  
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52 Gajówka 

Posiadały 

1917 

2014 

Dwa krzyże obok siebie. 

  

Wyższy krzyż – 

drewniany prosty, z 

figurą Chrystusa. Na 

dole na pionowej belce 

słabo czytelny napis 

„1917” (?).  

Niższy krzyż – żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem. Na dole na 

pionowej belce data „27 

IV 2014”.  

Ogrodzone żelaznym 

płotkiem.  

 

Prawdopodobnie również 

na ramionach starszego 

krzyża znajdują się zatarte 

napisy. 
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53 Rososz 1945 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa oraz napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

ROL(…)” w górnej 

części i „DN 4V 1945 R 

(…) 11” w dolnej 

części. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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54 Rososz  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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55 Rudnik 2007 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa. W 

dolnej części na 

pionowej belce 

tabliczka z napisem 

„A.D. 2007”.  
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56 Rudnik  Kapliczka drewniana 

słupowa osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce reprodukcja 

ikony Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  
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57 Rudnik  Metalowa kapliczka w 

typie przeszklonej 

latarni, z figurą Matki 

Bożej Niepokalanej, 

osłonięta daszkiem 

półkolistym krytym 

blachą, zwieńczonym 

krzyżem. Ustawiona na 

murowanym słupie.  
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58 Rudnik 1996 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Nad figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. W 

górnej części napis 

„JEZU UFAM TOBIE”. 

U dołu na pionowej 

belce napis „1996 * 30 * 

06”.  

 

 



60 
 

59 Skupie  Kapliczka murowana, 

trzypoziomowa, 

wnękowa. Na 

najwyższym poziomie 

otynkowana. Poniżej 

wykonana z czerwonej 

cegły i częściowo 

otynkowana. Osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej szybką 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 



61 
 

60 Skupie  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem.  

 

 

 



62 
 

61 Skwarne  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na pionowej 

belce w dolnej części 

druga figura Chrystusa z 

rozczłonkowaną 

strukturą, umocowana 

drucikami.  

 

 



63 
 

62 Skwarne  Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

"INRI". Ramiona krzyża 

owalnie ścięte. 

 

 



64 
 

63 Skwarne  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa. 

Ramiona zakończone 

gałkami. 

 

 



65 
 

64 Skwarne  Kapliczka murowana, 

wnękowa, 

dwupoziomowa, 

otynkowana, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

Z zamkniętej oknem 

wnęce figura Matki 

Bożej Różańcowej, 

popiersie św. Jana 

Pawła II oraz 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiona w ramkę.  

 

 

 



66 
 

65 Tyborów  Krzyż żelazny liściasty 

z figurą Chrystusa, 

umocowany na 

kamiennym cokole. Na 

głazie słabo widoczny 

napis: 

„PRZECHODNIU 

WESTCHNIJ DO 

BOGA (…) Ś+P 

STANISŁAWA 

KISTEWSKIEGO (…)” 

– pozostała część 

nieczytelna.  

 

 



67 
 

66 Tyborów 1939 Kapliczka murowana, 

wnękowa, otynkowana z 

blaszanym dachem 

dwuspadowym 

zwieńczonym krzyżem 

z ażurowymi 

zdobieniami. W 

półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybką figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką tablica z 

napisem: 

„O MARYJO! 

BEZ GRZECHU 

POCZĘTA MÓDL SIĘ 

ZA NAMI KTÓRZY 

SIĘ DO CIEBIE 

UCIEKAMY 

___ . ___ 

KAPLICZKA 

ZOSTAŁA 

WYBUDOWANA 

PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW WSI 

TYBORÓW 20 

SIERPNIA 1939 

 

 



68 
 

ROKU”.  

67 Tyborów 2017 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

dolnej części na 

pionowej belce 

tabliczka z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAM 2017 R.”  

 

 

 



69 
 

68 Wiciejów  Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa oraz 

inskrypcją „BOŻE 

BŁOGOSŁAW”.  

 

 



70 
 

69 Wiciejów 1947 Kapliczka murowana z 

cegły, wnękowa 

dwupoziomowa, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym 

promienistym z figurą 

Chrystusa. W 

zamkniętej oknem 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką tabliczka z 

napisem „1947 ROK 

KRÓLOWO POLSKI 

MIEJ W OPIECE SWEJ 

NAS I NASZĄ 

OJCZYZNĘ”.  

 

 



71 
 

70 Wiciejów  Latarnia metalowa z 

figurami Chrystusa, 

Jana Pawła II oraz 

Matki Bożej Skępskiej.  

 

Wcześniej w tym miejscu 

stała tylko figura 

Chrystusa na kamieniach. 

Kapliczka ma ok. 10 lat. 

Powstała w intencji 

błogosławieństwa dla 

rodziny. 



72 
 

71 Wiciejów  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym cokole z 

cegły. 

 

 



73 
 

72 Wiciejów 2017 Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

drewnianym dachem 

dwuspadowym krytym z 

wierzchu blachą. W 

prostokątnej wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. Nad 

wnęką drewniany 

krzyżyk. Na niższym 

poziomie pod wnęką 

tabliczka z napisem „O 

MARYJO BEZ 

GRZECHU POCZĘTA 

MÓDL SIĘ ZA NAMI, 

KTÓRZY SIĘ DO 

CIEBIE UCIEKAMY. 

WICIEJÓW 

30.05.2017”.  

 

 



74 
 

73 Wiciejów 1886 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trójpoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

We wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką tablica z 

napisem: „O MARYJO 

BEZ GRZECHU 

POCZĘTA MÓDL SIĘ 

ZA NAMI, KTÓRZY 

SIĘ DO CIEBIE 

UCIEKAMY… 

Fundatorzy tej pamiątki 

Mateusz i Józefa z 

Kieliszczyków Padzik 

15 maj 1886 rok”.  

 

 



75 
 

74 Wiciejów 1994 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAM R 1994” na 

pionowej belce.  

 

 



76 
 

75 Wiciejów  Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE 

POBŁOGOSŁAW” na 

pionowej belce. 

Ogrodzony drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

 



77 
 

76 Wola 

Stanisławows

ka 

2014 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa, z 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

ROK 2014”. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  

 

 



78 
 

77 Wola 

Stanisławows

ka 

 Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony na 

ogrodzeniu.  

 

 



79 
 

78 Wola 

Stanisławows

ka 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopiętrowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

z figurą Chrystusa. We 

wnęce zamkniętej 

dwuskrzydłowym 

oknem figura Matki 

Bożej – słabo widoczna 

ze względu na jej 

ustawienie wewnątrz 

kapliczki oraz formę 

okna.  

 

 



80 
 

79 Woźbin 1996 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, z 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAS 

1996 W M” na 

drewnianej półkolistej 

tabliczce. Na pionowej 

belce w dolnej części 

druga figura 

ukrzyżowanego 

Chrystusa, 

przymocowana 

drucikami.  

 

 



81 
 

80 Wólka 

Wiciejowska 

 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce 

wizerunek Matki Bożej 

z Lourdes. 

 

 

 


