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LP Lokalizacja Rok 

powstani

a 

Opis Fotografia Uwagi 

1 Aleksandrów  Krzyż kamienny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, na 

wielopoziomowym 

cokole. Napis zasłonięty 

sztucznymi kwiatami.  
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2 Anielinek  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, 

otynkowana, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

promienistym. W 

półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybą figura 

Matki Bożej. 
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3 Anielinek  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym krzyżem, 

wisząca pomiędzy 

dwoma słupami 

drewnianymi 

zwieńczonymi daszkiem 

dwuspadowym z 

krzyżującymi się 

wiatrownicami. 

Wewnątrz za 

przeszkleniem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

krzyżyk z figurą 

Chrystusa. Szczyt 

daszku kapliczki 

wypełniony ozdobną 

szybą. 
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4 Anielinek  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trzypoziomowa, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym z figurą 

Chrystusa. We wnęce 

zamkniętej oknem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 



5 
 

5 Anielinek 1878 

1996 

Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części napis 

„JEZU UFAM TOBIE”. 

Na dole na pionowej 

belce daty: „1878” i 

„1996”. 
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6 Antonina  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NASZĄ WIEŚ”. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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7 Antonina 2003 Kapliczka murowana z 

cegły, wielopoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

ażurowymi zdobieniami. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybą figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką tablica z 

napisem: 

 „Boże błogosław pracę 

rolnika 

Fundator: Ksiądz Prałat 

Stanisław Rawski 

Rok 2003”.  
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8 Brzozówka  Kapliczka murowana z 

cegły, wnękowa, z 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

ażurowymi i liściastymi 

zdobieniami. W 

półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Ogrodzona żelaznym 

płotkiem.  
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9 Brzozówka 2014 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na pionowej 

belce ornament w 

kształcie róży. Poniżej 

tabliczka z datą „2014”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem z gałkami.  
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10 Budy Kumińskie  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem. Ustawiony na 

podłożu z betonowej 

kostki. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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11 Budy Kumińskie, 

przy świetlicy 

wiejskiej 

 Krzyż żelazny 

promienisty gałkowy z 

figurą Chrystusa. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem.  
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12 Budy Kumińskie  Kapliczka murowana z 

czerwonej cegły, 

wnękowa, z daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

figurą Chrystusa. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Różańcowej.  
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13 Budy Kumińskie  Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”. Ustawiony na 

betonowym podłożu.  
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14 Góry 1901 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na cokole 

umocowany oprawiony 

w ramkę obrazek 

przedstawiający scenę 

objawienia fatimskiego. 

Poniżej napis „1901”.  
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15 Góry 1991 Kapliczka murowana, 

otynkowana, wnękowa, 

z blaszanym daszkiem 

oraz dwiema 

wieżyczkami. Daszek 

zwieńczony krzyżem z 

ażurowymi zdobieniami. 

Wieżyczki pokryte 

blachą, zwieńczone 

krzyżami prostymi. We 

wnęce zamkniętej 

przeszklonymi drzwiami 

figura Matki Bożej z 

Lourdes oraz tablica z 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

PANU Z JEGO 

DARÓW WIEŚ GÓRY 

1991 r.”  
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16 Góry 1901 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym się 

ku górze. Na cokole 

napis „1901”.  
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17 Izabelin 1919 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa, z ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na najwyższym 

poziomie cokołu 

wizerunki św. Jana 

Pawła II, Chrystusa oraz 

Matki Bożej. Pod 

wizerunkami napis 

„1919 1 MAJ”.  
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18 Izabelin 1997 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trzypoziomowa, w typie 

przeszklonej latarni, z 

witrażowymi szybami, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

Wewnątrz figura Matki 

Bożej z Medjugorje, pod 

której stopami znajduje 

się kościół św. Jakuba. 

Poniżej tablica z 

napisem „MATKO NIE 

OPUSZCZAJ NAS 

1.V.1997 r.” Ustawiona 

na podłożu z betonowej 

kostki. Ogrodzona 

żelaznym płotkiem – od 

frontu bramka ze 

zdobieniem w kształcie 

krzyża promienistego.  

 

Przy kapliczce 

odprawiane są 

nabożeństwa. 

Opiekują się nią 

mieszkańcy wsi. 

Prace przy 

kapliczce 

organizuje sołtys. 

Okoliczne 

rodziny 

otrzymują 

informacje na 

temat 

planowanych 

prac za 

pośrednictwem 

mediów 

społecznościowy

ch. 
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19 Jakubów, 

naprzeciwko 

kościoła 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trójpoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

żelaznym gałkowym z 

figurą Chrystusa. W 

otwartej wnęce 

płaskorzeźba twarzy 

Matki Bożej. Pod wnęką 

wyrzeźbiony krzyż.  
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20 Jakubów, przy 

kościele 

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym 

dwustopniowym cokole. 
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21 Jakubów, przy 

kościele 

 Kamienna figura św. 

Jakuba na murowanym 

cokole z napisem 

„ŚWIĘTY JAKUBIE 

MÓDL SIĘ ZA 

NAMI”.  
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22 Jakubów, przy 

kościele 

 Krzyż misyjny, 

drewniany prosty z 

figurą Chrystusa. Na 

pionowej belce 

umocowane trzy 

tabliczki z napisami. Na 

górze: „PAMIĄTKA 

MISJI FATIMSKICH 

3.12-10.12 1989 o.o. 

Dominikanie”. 

Pośrodku: „PAMIĄTKA 

MISJI 

JUBILEUSZOWYCH 

19.III. – 26.III. 2000 r. 

o.o. Dominikanie”. Na 

dole: „PAMIĄTKA 

MISJI 

PARAFIALNYCH 

7+14 Października 2012 

r. Prowadzili: 

Misjonarze Świętej 

Rodziny”. 
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23 Jakubów 1952 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trójpoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

figurą Chrystusa i 

ażurowymi zdobieniami. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybką figura 

Matki Bożej 

Różańcowej. W szczycie 

dachu umocowany 

wizerunek Matki Bożej 

Częstochowskiej. W 

dolnej części tablica z 

napisem „O MARIO 

BŁOGOSŁAW 

OJCZYZNIE NASZEJ I 

PRACY NASZEJ 1952 

R”.  
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24 Jakubów 2000 Krzyż milenijny. 

Drewniany, gałkowy, z 

figurą Chrystusa. Na 

ramionach napis „JEZU 

UFAM TOBIE” (wyraz 

„ufam” zasłonięty 

figurą). Na pionowej 

belce napis „2000 III”.  
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25 Jakubów  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa, z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAS”. Ramiona i 

wierzchołek krzyża 

zakończone 

zdobieniami.  
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26 Jakubów  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”. 
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27 Jakubów  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na górze 

wycięty z metalu napis 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAS”. Poniżej na 

pionowej belce symbol 

drabiny. 
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28 Jakubów  Krzyż drewniany 

gałkowy z napisem 

„JEZU UFAM TOBIE” 

na ramionach. 
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29 Jakubów  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. W górnej 

części napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAS”.  
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30 Jędrzejów Nowy  Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  
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31 Jędrzejów Nowy 2018 Kapliczka metalowa 

wisząca, w typie 

przeszklonej latarni, z 

figurą św. Floriana. 

Umocowana na ścianie 

budynku OSP. Pod 

kapliczką tablica z 

symbolem straży 

pożarnej oraz napisem 

„PAMIĄTKA 90-lecia 

OSP JĘDRZEJÓW 

NOWY 7 lipca 2018”.  
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32 Jędrzejów Nowy 2010 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Na pionowej 

belce w dolnej części 

wyryty napis „2010 R”.  
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33 Jędrzejów Nowy  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trzypoziomowa, 

wnękowa, z blaszanym 

daszkiem 

dwuspadowym krytym 

dachówką, 

zwieńczonym krzyżem. 

W zamkniętej oknem 

prostokątnej wnęce 

figura Matki Bożej. Pod 

wnęką tablica z napisem 

„O Mario bez grzechu 

poczęta modl się za 

nami którzy się do 

Ciebie uciekamy 

Fundacja M 

Wąsowska”.  
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34 Jędrzejów Nowy  Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa.  
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35 Jędrzejów Nowy  Krzyż żelazny gałkowy 

z dwiema figurami 

Chrystusa. Pierwsza 

figura na górze, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem. Druga na 

pionowej belce w dolnej 

części, umocowana na 

mniejszym metalowym 

krzyżyku.  
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36 Jędrzejów Nowy  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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37 Jędrzejów Stary  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

promienistym z figurą 

Chrystusa. W trójkątnej 

wnęce zamkniętej 

oknem z witrażową 

szybką figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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38 Jędrzejów Stary  Krzyż żelazny gałkowy 

konstrukcji szkieletowej 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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39 Jędrzejów Stary 1934 Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

daszkiem blaszanym 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

ażurowymi zdobieniami. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej szybą figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Od wnęki 

odchodzą promienie 

ułożone z cegieł. Nad 

wnęką krzyż, również 

ułożony z cegły. Pod 

wnęką tablica z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAM WSZYSTKIM 

1934 r.” 
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40 Józefin 1995 Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, z blaszanym 

daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym krzyżem z 

figurą Chrystusa. W 

zamkniętej szybą wnęce 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

mniejsze figury – Matki 

Bożej z Dzieciątkiem i 

Świętej Rodziny. Pod 

wnęką tablica z napisem 

„POD TWOJĄ 

OBRONĘ UCIEKAMY 

SIĘ ŚWIĘTA BOŻA 

RODZICIELKO 26 V 

1995 R”.  
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41 Józefin  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. Na 

pionowej belce ryngraf z 

wizerunkiem Matki 

Bożej Częstochowskiej. 
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42 Kamionka 1936 Krzyż kamienny z figurą 

Chrystusa na 

trójpoziomowym cokole 

z napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NASZEJ PRACY 

KAMIONKA 1936”.  
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43 Kamionka 1988 Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. Na 

pionowej belce napis „R 

1988”.  

 

 

 



44 
 

44 Kamionka  Kapliczka murowana 

trójpoziomowa, 

otynkowana, z daszkiem 

blaszanym 

wielospadowym, 

zwieńczonym krzyżem z 

ażurowymi i liściastymi 

zdobieniami. We wnęce 

zamkniętej oknem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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45 Leontyna  Kapliczka metalowa w 

typie przeszklonej 

latarni z blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

łamanym, zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Wewnątrz figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Ustawiona na 

murowanym cokole 

krytym z wierzchu 

blachą.  
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46 Leontyna  Kapliczka murowana z 

cegły, wnękowa. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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47 Leontyna 1964 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części napis 

wycięty z drutu „ROK 

1964”.  
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48 Ludwinów  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trzypoziomowa, z 

daszkiem 

dwuspadowym krytym 

blachą, zwieńczonym 

krzyżem promienistym z 

figurą Chrystusa. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej oraz 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiona w ramkę.  
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49 Ludwinów 1866 

1966 

Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem. Na 

górze napis: „JEZU 

BŁOGOSŁAW PRACĘ 

ROLNIKA”. W dolnej 

części na pionowej belce 

daty: „1966” i „1866”.  
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50 Ludwinów, przy 

OSP 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

dwupoziomowa, 

wnękowa, z blaszanym 

daszkiem 

wielospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym z figurą 

Chrystusa. Figura 

osłonięta daszkiem. Na 

ramionach i wierzchołku 

krzyża koliste zdobienia. 

Na niższym poziomie 

tablica z napisem 

„MATKO BOŻA 

POBŁOGOSŁAW 

NAM”. W trójkątnej 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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51 Ludwinów, przy 

OSP 

2017 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni z 

daszkiem 

dwuspadowym. 

Ustawiona na 

murowanym cokole z 

cegły. Wewnątrz figura 

św. Floriana. Na cokole 

tablica z napisem: 

„PAMIĄTKA 50-

LECIA I NADANIA 

SZTANDARU DLA 

OSP LUDWINÓW 17 

czerwca 2017 r.” 
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52 Ludwinów  Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 
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53 Łaziska 1988 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części napis 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAS”. Niżej na 

pionowej belce napis 

„1988”.  
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54 Łaziska, przy 

OSP 

2011 Kapliczka metalowa w 

typie przeszklonej 

latarni, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym krzyżem. 

Ustawiona na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole (górna część z 

cegły, dolna kryta 

płytkami). Na wyższym 

poziomie tablica z 

napisem: 

„Gdy obowiązek 

wezwie mnie, 

Tam wszędzie, gdzie 

się pali, 

Ty mi, o Panie 

siłę daj,  

Bym życie ludzkie 

ocalił. 

45-lecie OSP Łaziska 

05.06.2011 r.” 

 

 



55 
 

55 Łaziska  Drewniana kapliczka 

brogowa z daszkiem 

dwuspadowym. Na 

dachu imitacja 

dzwonnicy z daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

prostym. Dach wsparty 

na czterech kolumnach. 

Na kalenicy dachu od 

frontu ozdobny pazdur. 

Szczyt dachu zdobiony 

motywem krzyża. 

Wewnątrz figury Matki 

Bożej Fatimskiej oraz 

Chrystusa Frasobliwego. 

Kapliczka ustawiona na 

murowanym cokole. 

 

Kapliczka 

powstała z okazji 

25-lecia święceń 

kapłańskich brata 

właściciela 

posesji, w 1998 r. 

Wcześniej 

znajdowała się 

tam figurka 

Matki Bożej 

Niepokalanej, 

jednak uległa 

zniszczeniu. 

Drewniana figura 

Chrystusa została 

sprowadzona z 

Ludźmierza. 



56 
 

56 Łaziska  Kapliczka murowana 

trzypoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

dachem 

czterospadowym 

łamanym, krytym 

gontem bitumicznym, 

zwieńczonym krzyżem. 

Górna część 

otynkowana, dolna – z 

czerwonej cegły. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej. Pod wnęką 

tablica z napisem 

„KRÓLOWO POLSKI 

MÓDL SIĘ ZA 

NAMI”.  
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57 Łaziska  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem.  
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58 Łaziska  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, z 

dachem 

wielospadowym, 

zwieńczonym krzyżem z 

ażurowymi zdobieniami. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybką figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Od wnęki 

odchodzą  malowane 

promienie.  
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59 Łaziska  Żelazny krzyż saletyński 

z figurą Chrystusa i 

ażurowymi zdobieniami. 

Nad figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. Na 

ramionach symbole 

młotka i obcęgów. Na 

pionowej belce symbol 

drabiny. Umocowany na 

kamiennym cokole o 

nieregularnym 

kształcie.  
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60 Łaziska 1846 

1962 

2008 

Krzyż żelazny prosty z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. Na 

pionowej belce w dolnej 

części tabliczka z trzema 

datami: „1846”, „1962” 

i „2008”.  

 

 



61 
 

61 Mistów 1912 

1964 

2000 

Krzyż żelazny gałkowy. 

Figura Chrystusa 

umocowana na 

mniejszym drewnianym 

krzyżyku, osłonięta 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części wycięty z 

drutu napis „JEZU 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”. Na dole daty 

(również wycięte z 

drutu): „2000”, „1964” 

oraz  „1912”. 

 

 



62 
 

62 Mistów 2004 Krzyż żelazny gałkowy 

z inskrypcją „JEZU 

UFAM TOBIE” w 

górnej części. Figura 

Chrystusa umocowana 

na mniejszym 

drewnianym krzyżyku. 

Nad figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. Poniżej 

napis „A.D.2004”. W 

dolnej części napis 

„KOLONIE 

MISTÓW”.  

 

 



63 
 

63 Mistów 1946 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, z dachem 

dwuspadowym krytym 

blachą, zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. W szczycie 

dachu napis „1946”. We 

wnęce zamkniętej szybą 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką tablica z 

inskrypcją „BOŻE 

BŁOGOSŁAW PRACE 

NASZE”.  

 

 



64 
 

64 Mistów 1994 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części napis 

wycięty z drutu „BOŻE 

BŁOGOSŁAW PRACE 

ROLNIKA”. Na 

pionowej belce niżej 

napis „1994 R”. Pod nim 

medalik z wizerunkiem 

Matki Bożej Licheńskiej 

osłonięty blaszanym 

daszkiem. Krzyż 

ogrodzony drewnianym 

płotkiem sztachetowym.  

 

 

 



65 
 

65 Mistów  Grota kamienna 

zwieńczona krzyżem, z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej. 

 

 



66 
 

66 Mistów, teren 

kościoła 

 Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa. 

 

 



67 
 

67 Mistów, teren 

kościoła 

2007 Figura Matki Bożej 

Fatimskiej na 

wielopoziomowym 

cokole z inskrypcją: 

„MÓDLCIE SIĘ, 

NAWRACAJCIE SIĘ, 

CZYŃCIE POKUTĘ. 

MOJE NIEPOKALANE 

SERCE ZWYCIĘŻY. 

13.V.2007 r.” 

 

 



68 
 

68 Mistów, teren 

kościoła 

2019 Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa. 

Ramiona i wierzchołek 

krzyża obite blachą. Na 

pionowej belce w dolnej 

części tabliczka z 

napisem „PAMIĄTKA 

POŚWIĘCENIA 

PLACU POD 

BUDOWĘ KOŚCIOŁA 

PARAFIALNEGO I 

DOMU 

REKOLEKCYJNEGO 

CENTRUM SILOE W 

MISTOWIE 18 MAJA 

2019 ROKU”.  

 

 



69 
 

69 Mistów, teren 

kościoła 

1964 Krzyż żelazny prosty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. W górnej 

części napis „JEZU 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”, na dole - „1964 

ROK”.  

 

 

 



70 
 

70 Mistów, przy 

OSP 

1997 Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym z figurą 

Chrystusa. W półkolistej 

zamkniętej 

dwudzielnym oknem 

wnęce figury Matki 

Bożej Niepokalanej oraz 

św. Floriana. Na tylnej 

ścianie za figurami 

zawieszona reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Karmiącej. Pod wnęką 

tablica z napisem 

„MATKO BOSKA 

POBŁOGOSŁAW 

LUDZIOM DOBREJ 

WIARY MISTÓW – 

MAJ 1997”. 

 

 



71 
 

71 Mistów  Krzyż drewniany 

gałkowy (gałka na 

lewym – patrząc od 

frontu – ramieniu 

oderwana) z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części napis 

„JEZU RATUJ NAS”.  

 

 



72 
 

72 Mistów/Anielinek

, granica wsi 

1916 Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Figura Chrystusa 

umocowana poniżej 

ramion. Na pionowej 

belce ażurowe 

zdobienia. Umocowany 

na murowanym cokole z 

napisem „BOŻE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI 1916 R.”  

 

 



73 
 

73 Mistów 1982 Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

daszkiem 

czterospadowym 

łamanym, krytym 

gontem bitumicznym w 

typie dachówki 

„karpiówki”, 

zwieńczonym krzyżem. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej szybą figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Nad 

wnęką płaskorzeźba 

Jana Pawła II w 

objęciach Matki Bożej. 

Pod wnęką napis: 

„Matko Prowadź Nas 

Do Boga 1982 r.” 

 

 



74 
 

74 Moczydła  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa.  

 

 

 



75 
 

75 Moczydła  Krzyż saletyński. 

Drewniany, gałkowy, z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na ramionach 

symbole młotka i 

obcęgów. Na pionowej 

belce ryngraf z 

wizerunkiem Matki 

Bożej Częstochowskiej.  

 

 

 



76 
 

76 Moczydła  Krzyż saletyński. 

Żelazny, z figurą 

Chrystusa. Na 

ramionach symbole 

młotka i obcęgów. Pod 

figurą symbol drabiny.  

 

 

 



77 
 

77 Nart, przy 

świetlicy 

wiejskiej 

 Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 

 



78 
 

78 Nart  Kapliczka murowana z 

cegły, wnękowa, z 

dachem płaskim w 

formie zwieńczenia 

muru obronnego. We 

wnęce za oknem figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Pod 

wnęką napis „MARYJO 

KRÓLOWO POKOJU 

MÓDL SIĘ ZA NAMI”. 

Dach zwieńczony 

krzyżem.  

 

 



79 
 

79 Nart 1988 Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. Na 

pionowej belce napis 

„1988 R”.  

 

 



80 
 

80 Przedewsie  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE BŁOGOSŁAW 

NAS”.  

 

 

 



81 
 

81 Rządza  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa.  

 

 



82 
 

82 Rządza  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

dwupoziomowa, 

wnękowa, z blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym krzyżem 

prostym. W prostokątnej 

wnęce zamykanej 

oknem figura Chrystusa. 

 

 

 



83 
 

83 Rządza 2006 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. W 

górnej części napis 

„JEZU UFAM TOBIE”. 

Na pionowej belce pod 

figurą napis „3.06.2006 

R”.  

 

 



84 
 

84 Rządza  Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

wygiętym daszkiem 

czterospadowym krytym 

gontem bitumicznym w 

typie dachówki 

„karpiówki”, 

zwieńczonym krzyżem z 

figurą Chrystusa i 

ażurowymi zdobieniami. 

We wnęce zamykanej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej. Od 

wnęki odchodzą 

promienie ułożone z 

cegieł.  

 

 

 



85 
 

85 Rządza  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



86 
 

86 Rządza  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

zdobionym daszkiem. 

Przy pionowej belce 

ażurowy ornament. 

Ustawiony na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole zwężającym się 

ku górze, z napisem 

„BOŻE POCIESZ 

PŁACZĄCYCH”.  

 

 

 



87 
 

87 Nart/Strzebula, na 

granicy wsi 

 Krzyż żelazny liściasty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony na 

kamiennym 

dwupoziomowym 

cokole zwężającym się 

ku górze. Zdobienia u 

dołu pionowej belki. 

Ogrodzony drewnianym 

płotkiem sztachetowym. 

Napisy na cokole 

nieczytelne.  

 

 



88 
 

88 Strzebula 1789 

1959 

Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na pionowej 

belce daty „1789” i 

„1959”.  

 

 



89 
 

89 Strzebula 1982 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony na 

niskim murowanym 

cokole ze słabo 

czytelnym napisem 

„1982”. Ogrodzony 

osiatkowanym 

płotkiem.  

 

 



90 
 

90 Szczytnik  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

dwupoziomowym 

cokole zwężającym się 

ku górze, z tablicą z 

napisem „JEZU UFAM 

TOBIE”.  

 

 



91 
 

91 Szczytnik  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa i ażurowymi 

zdobieniami. 

Umocowany na 

dwupoziomowym 

kamiennym cokole o 

nieregularnym kształcie. 

Na wyższym poziomie 

napis – suplikacja: „OD 

POWIETSZA GŁODU 

OGNIA I WOJNY 

ZACHOWAJ NAS 

PANIE” (pisownia 

oryginalna). Pozostałe 

napisy nieczytelne.  

 

 

 



92 
 

92 Szczytnik 1949 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

trzypoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym promienistym 

z figurą Chrystusa. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej. Pod 

wnęką tablica z napisem 

„MATKO NIE 

OPUSZCZAJ NAS 

ROK 1949”.  

 

 



93 
 

93 Szczytnik 2007 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”. Na pionowej 

belce w dolnej części 

data „2007”.  

 

 



94 
 

94 Turek  Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Dolna część 

(od około połowy) 

konstrukcji 

szkieletowej.  

 

 



95 
 

95 Turek  Krzyż z kapliczką. 

Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa. Na 

pionowej belce 

kapliczka wisząca 

skrzynkowa z daszkiem 

dwuspadowym. W 

oszklonej prostokątnej 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Krzyż ustawiony na 

kamieniach.   

 

 



96 
 

96 Turek  Krzyż drewniany prosty 

z figurą Chrystusa.  

 

 

 



97 
 

97 Turek  Krzyż kamienny z figurą 

Chrystusa, na 

trójpoziomowym 

cokole. Na środkowym 

poziomie napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW (…)”. 

 

 



98 
 

98 Tymoteuszew  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce wizerunek św. 

Antoniego z 

Dzieciątkiem.  

 

 



99 
 

99 Tymoteuszew 1989 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Figura 

umieszczona niżej na 

pionowej belce. Na 

górze pozostał jedynie 

blaszany daszek, co 

wskazuje na to, że krzyż 

uległ uszkodzeniu. Na 

dole na pionowej belce 

napis „1989”, a pod nim 

wizerunek Jana Pawła 

II.  

 

 



100 
 

10

0 

Tymoteuszew  Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 



101 
 

10

1 

Tymoteuszew/ 

Ludwinów, na 

granicy 

1926 Krzyż żelazny, zdobiony 

liściastymi motywami, z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą napis „INRI”. Na 

murowanym 

trójstopniowym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na najwyższym 

poziomie medalion z 

wizerunkiem Chrystusa 

Frasobliwego, pod nim 

napis „1926”. Poniżej na 

cokole płaskorzeźba 

twarzy Matki Bożej.  

 

 



102 
 

10

2 

Wiśniew 1900 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem, z 

ażurowymi zdobieniami. 

Krzyż na murowanym 

cokole z napisem 

„KTÓRYŚ ZA NAS 

CIERPIAŁ RANY 

JEZU CHRYSTE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI 1900 R”.  

 

 



103 
 

10

3 

Wiśniew  Krzyż żelazny, gałkowy, 

liściasty, promienisty z 

figurą Chrystusa. Na 

pionowej belce motywy 

roślinne. Ustawiony na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole z cegły.  

 

 

 



104 
 

10

4 

Wiśniew, przy 

OSP 

2015 Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni z 

daszkiem 

dwuspadowym, z figurą 

św. Floriana. Ustawiona 

na trójpoziomowym 

kamiennym cokole o 

nieregularnym kształcie. 

Na najwyższym 

poziomie tablica z 

napisem „Św. Florianie 

Błogosław Nam. Na 

Pamiątkę 80-lecia OSP 

Wiśniew 1935-2015”. 

 

 



105 
 

10

5 

Wiśniew, przed 

wejściem na teren 

kościoła 

 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa. 

 

 



106 
 

10

6 

Wiśniew, teren 

kościoła 

1999 Krzyż drewniany  z 

figurą Chrystusa, z 

żelaznymi relingami 

wzdłuż belek. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu.  

Obok znajduje się głaz, 

a na nim tablica z 

grafiką krzyża oraz 

napisem „PAMIĄTKA 

MISJI 

EWANGELIZACYJNY

CH PRZED 

JUBILEUSZEM ROKU 

2000 ORAZ 

NAWIEDZENIE 

RELIKWII I KRZYŻA 

MĘCZENNIKÓW 

PODLASKICH ORAZ 

OBRAZU MATKI 

BOŻEJ 

LEŚNIAŃSKIEJ W 

PARAFII ŚW. TRÓJCY 

W WIŚNIEWIE W 

DNIACH 15-22.06.1999 

R.” 
 

 



107 
 

10

7 

Wiśniew, teren 

kościoła 

1949 Krzyż drewniany 

misyjny. Na samej górze 

wyryty napis „IHS”. Na 

ramionach napis 

„RATUJ (…) SWOJĄ”. 

Na pionowej belce na 

dole napis 

„PAMIĄTKA MISJI 

ŚWIĘTEJ 16 I(?) 3X 

1949 R”.  

 

 



108 
 

10

8 

Wiśniew, teren 

kościoła 

 Figura św. Antoniego z 

Dzieciątkiem, we wnęce 

nad bramą kościoła. 

 

 



109 
 

10

9 

Wiśniew, teren 

kościoła 

 Figura Matki Bożej we 

wnęce nad bramą 

kościoła. 

 

 



110 
 

11

0 

Wiśniew, teren 

kościoła 

mariawickiego 

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej. 

 

 



111 
 

11

1 

Wiśniew, teren 

kościoła 

mariawickiego 

1993 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony na 

murowanym cokole z 

napisem „1893-1993 

NA PAMIĄTKĘ 

SETNEJ ROCZNICY 

OBJAWIENIA 

ŚWIATU DZIEŁA 

WIEKIEGO 

MIŁOSIERDZIA”. 

Napis słabo widoczny, 

zakryty rosnącymi 

wokół roślinami.  

 

 



112 
 

11

2 

Wiśniew, teren 

kościoła 

mariawickiego 

 Figura Chrystusa na 

niskim murowanym 

cokole, we wnęce na 

ścianie kościoła.  

 

 



113 
 

11

3 

Wiśniew, teren 

kościoła 

mariawickiego 

 Figura Matki Bożej na 

niskim murowanym 

cokole, we wnęce na 

ścianie kościoła.  

 

 



114 
 

11

4 

Wiśniew  Kapliczka murowana z 

cegły, dwupoziomowa, 

wnękowa, z daszkiem 

czterospadowym krytym 

dachówką z blachy, 

zwieńczonym krzyżem 

gałkowym. W oszklonej 

półkolistej wnęce 

reprodukcja ikony Matki 

Bożej Nieustającej 

Pomocy oprawiona w 

ramkę.  

 

 

 



115 
 

11

5 

Wiśniew 2000 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa. Na pionowej 

belce data powstania. 

 

 



116 
 

11

6 

Wiśniew/Turek, 

na granicy 

1985 Krzyż żelazny gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. W 

górnej części wycięty z 

drutu napis „JEZU 

UFAM TOBJE”. Na 

pionowej belce napis 

(również wycięty z 

drutu) „1985”.  

 

 



117 
 

11

7 

Wiśniew  Krzyż gałkowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa.  

 

 



118 
 

11

8 

Wiśniew/Kamion

ka, na granicy 

 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym cokoliku. 

Ramiona i wierzchołek 

krzyża ścięte pod kątem 

45 stopni. 

 

 



119 
 

11

9 

Kamionka, na 

drodze od 

Wiśniewa 

 Krzyż żelazny prosty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 



120 
 

12

0 

Wola Polska 1987 Krzyż żelazny gałkowy 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na samej 

górze napis „1987”. Na 

ramionach i pionowej 

belce napis wycięty z 

drutu „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM”.  

 

 

 



121 
 

12

1 

Witkowizna  Krzyż murowany na 

cokole, z figurą 

Chrystusa i napisem 

„JEZU 

NAJSŁODSZY”.  

 

 

 

 


