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LP Lokalizacja Czas 

powstani

a 

Opis Fotografia Uwagi 

1 Borki 1930 

2000 

Krzyż drewniany 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

W dolnej części na 

pionowej belce 

tabliczka z inskrypcją 

„Pierwszy fundator 

Andrzej Łuszczewski 

22 V 1930 r. 

Renowacji dokonał 

prawnuk fundatora 

Andrzej Łuszczewski 

15 VIII 2000 r. Króluj 

nam Chryste”.  
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2 Borki  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

Jest to tzw. krzyż 

pożegnalny, przy 

którym 

zatrzymywały się 

kondukty 

pogrzebowe. 

Zgodnie z tradycją 

trumna z ciałem 

zmarłego była 

niesiona przez całą 

wieś. W pochodzie 

tym szli wszyscy 

mieszkańcy. 

Kondukt 

zatrzymywał się 

przy krzyżu, gdzie 

następowało 

symboliczne 

pożegnanie 

zmarłego z wsią. 

Stamtąd trumnę 

wieziono do 

kościoła. 
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3 Borki  Figura Chrystusa z 

Otwartym Sercem 

ustawiona na 

kamiennym cokole. 

Nad głową Chrystusa 

znajduje się świecąca 

aureola. Figura 

osłonięta metalowym 

daszkiem 

umocowanym na 

drucianym stelażu.  

 

Właściciel posesji, 

sołtys wsi Borki, 

przyrzekł, że 

wybuduje kapliczkę 

Chrystusa z 

Otwartym Sercem, 

jeśli uda mu się 

pogodzić z synem. 

Rodzinny konflikt 

został zażegnany, 

dlatego w podzięce, 

ok. 2005 r., w 

ogrodzie przed 

domem stanęła 

figura. 

 

Sołtys dba również 

o stan pozostałych 

kapliczek i krzyży 

na terenie wsi, 

mobilizuje 

mieszkańców oraz 

sam wykonuje 

niezbędne prace. 

Obiekty są 

odnawiane co roku 

na wiosnę, przed 

Wielkanocą. 
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Opiekunowie 

sprzątają otoczenie 

kapliczek i krzyży, 

sadzą kwiaty i 

wieszają nowe 

wstęgi. 
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4 Borki  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony żelaznym 

płotkiem zdobionym 

m.in. motywami serca 

i krzyża.  
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5 Borki  Murowana kapliczka 

domkowa, 

otynkowana, osłonięta 

drewnianym dachem 

dwuspadowym 

krytym z wierzchu 

blachą, zwieńczonym 

ażurowym krzyżem. 

We wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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6 Borki 2007 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„PANIE BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

2007”.  
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7 Choszcze 

 

52.15289 

21.89351 

 Kapliczka domkowa 

murowana z cegły, 

częściowo 

otynkowana, osłonięta 

dachem 

dwuspadowym 

krytym dachówką, z 

dwoma krzyżami 

prostymi. Wejście 

drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej.  
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8 Choszcze 

 

52.15574 

21.89011 

1953 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

inskrypcjami „INRI”, 

„JEZU ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI”, „D. 12 

IV R. 1953”. Nad 

figurą ozdobne 

ułożenie koralików w 

znak nieskończoności.  
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9 Choszcze 

 

52.1506 

21.89874 

 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą zdobionym 

blaszanym daszkiem; 

z napisem „BOŻE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI 2013”. 

Ramiona krzyża ścięte 

pod kątem 45 stopni. 

Ustawiony na 

betonowym cokoliku. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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10 Choszcze 

 

52.15264 

21.89498 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

murowanym 

trójstopniowym 

cokoliku. Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  
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11 Dąbrowa  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  
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12 Dąbrowa  Kapliczka 

skrzynkowa wisząca, 

słupowa, wykonana z 

drewna, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. W 

oszklonej wnęce 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Umocowana na 

żelaznym słupie.  
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13 Dąbrowa 1923 Kapliczka murowana, 

otynkowana, o 

łukowatym 

sklepieniu, wnękowa. 

We wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką słabo 

czytelny napis „1923” 

(?) 
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14 Dąbrowa  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem.  
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15 Dąbrowa  Krzyż metalowy 

liściasty promienisty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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16 Dąbrowa  Krzyż drewniany 

prosty. 
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17 Dąbrowa  Krzyż liściasty, 

metalowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  
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18 Dębowce 

 

52.07645 

21.93148 

1952 Drewniany krzyż 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce 

napisy „BOŻE 

BLOGOSŁAW NAM 

15. VI. 1952 R”.  
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19 Dębowce  Krzyż drewniany 

prosty. Na nim 

umocowana tabliczka 

w kształcie tarczy z 

napisem „Ś.P. Miller 

Czesław żołnierz 

ppor. WP poległ 

13.IX.1939 r. pod 

Dębowcami z rąk 

niemieckich. Gloria 

victis.  
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20 Dębowce  Krzyż drewniany z 

dwiema figurami 

Chrystusa. Obie 

figury uszkodzone 

(brak lewego 

ramienia).  
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21 Dębowce 

 

52.07474 

21.93381 

 Murowana kapliczka 

domkowa, 

otynkowana, osłonięta 

blaszanym dachem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. W 

szczycie dachu krzyż 

drewniany z figurą 

Chrystusa. Wejście 

drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz m.in. figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej, 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa 

Miłosiernego oraz 

liczne dewocjonalia. 

Po obu stronach drzwi 

płytkie otwarte wnęki 

ze zdobieniami w 

formie krzyży. 

Kapliczka ogrodzona 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.   
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22 Gójszcz  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „JEZU 

UFAM TOBIE”. Na 

pionowej belce 

medalik z 

wizerunkiem Matki 

Bożej Karmiącej.  
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23 Gójszcz  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym z 

figurą Chrystusa. W 

półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem z 

witrażową szybką 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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24 Grodzisk/Mrozy, 

na granicy 

1981 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1981”.  

 

 



26 
 

25 Grodzisk  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, z 

daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. W otwartej 

wnęce reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiona w ramkę.  
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26 Grodzisk, obok 

szkoły 

1914 Krzyż kamienny z 

figurą Chrystusa, na 

wielopoziomowym 

cokole z napisem „O 

BOZE ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI F. JAN 

PIENIEK 1914 

ROK”.  

 

Obok znajduje się 

drugi krzyż – 

drewniany z 1996 r. 
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27 Grodzisk, obok 

szkoły 

1996 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa. Na 

pionowej belce napis 

„BOŻE ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI 1996”. 

W dolnej części 

płaskorzeźba Matki 

Bożej.  

 

Obok znajduje się 

drugi krzyż - 

kamienny z 1914 r. 

 



29 
 

28 Grodzisk, przy 

OSP 

1981 Krzyż metalowy 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1981”, ustawiony na 

murowanym 

cokoliku.  
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29 Grodzisk, przy 

OSP 

 Figura św. Floriana 

umocowana na ścianie 

budynku OSP w 

Grodzisku.  
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30 Grodzisk 

 

52.1691 

21.86965 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

dachem 

dwuspadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

krzyżem. Ramiona 

krzyża ścięte pod 

kątem 45 stopni. W 

szczycie dachu figura 

Chrystusa osłonięta 

blaszanym daszkiem. 

We wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  
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31 Guzew  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa. 

Ramiona ścięte pod 

kątem 45 stopni.  
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32 Guzew 1950 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole z napisem 

„PANIE BOŻE 

POBŁOGOSŁAW 

NAM FUN. 

GROMADA GUZEW 

19.III.1950 R.”  
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33 Guzew 1950 Krzyż murowany z 

figurą Chrystusa, na 

wielopoziomowym 

cokole z napisem 

„PANIE BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAS 

10 VII 1950 R”. Nad 

figurą Chrystusa 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”.  
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34 Guzew, teren 

kościoła 

 Krzyż misyjny, 

drewniany prosty. Na 

pionowej belce dwie 

tabliczki z napisami. 

Wyżej: „MISJE 

ŚWIĘTE 23-30 

KWIETNIA 2017 

OO. PAULINI”. 

Niżej: „MISJE 

ŚWIĘTE 12-19 

CZERWCA 2022 OO. 

REDEMPTORYŚCI”.
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35 Guzew, teren 

kościoła 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

Obok krzyża 

ustawiona tablica z 

napisem: 

 

„<<Nie rzucim 

ziemi skąd nasz ród, 

nie damy pogrześć 

mowy. 

Polski my naród, 

polski lud, 

królewski szczep 

piastowy. 

Nie damy by nas 

zgnębił wróg. Tak 

nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż 

Bóg!...>> 

 

WIECZNA 

CHWAŁA 

BOHATEROM 

WALKI Z 

ZABORCAMI O 

ODZYSKANIE 

NIEPODLEGŁOŚC

I POLSKI W 1918 

R. 

 

NIECH KAMIEŃ 

TEN BĘDZIE DLA 

POKOLEŃ 

SYMBOLEM 
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PAMIĘCI I 

PATRIOTYZMU 

W SETNĄ 

ROCZNICĘ 

ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚC

I POLSKI, 

UFUNDOWANY 

PRZEZ PARAFIĘ 

GUZEW. 

 

A.D.2018”. 



38 
 

36 Guzew, 

naprzeciwko 

kościoła 

 Kapliczka drewniana 

w typie domkowej 

(bez desek 

szalunkowych), z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem. Umocowana 

na pniu po ściętym 

drzewie, ustawionym 

na kamieniach.  
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37 Jeruzal 

 

52.07814 

21.85338 

1960 

2021 

Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Krzyż ustawiony za 

głazem, na którym 

znajduje się tablica z 

inskrypcją „BOŻE 

BŁOGOSŁAWNAM 

1960-2VI-2021 Na 

Chwałę Bogu 

Mieszkańcy Kolonii 

Jeruzal”.  
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38 Jeruzal 

 

52.07059 

21.85005 

 Metalowa kapliczka w 

typie przeszklonej 

latarni, z figurą 

Chrystusa, osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Ustawiona na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole. Na wyższym 

poziomie inskrypcja 

„SERCE JEZUSA 

DLA 

NIEPRAWOŚCI 

NASZYCH STARTE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”.  
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39 Jeruzal, przy 

cmentarzu, 

naprzeciwko szkoły 

 

52.06829 

21.84899 

 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Ramiona krzyża ścięte 

pod kątem 45 stopni.  
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40 Jeruzal 

 

52.0656 

21.84765 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

wielopoziomowym, 

zwężającym się ku 

górze cokole. Na 

drugim od góry 

poziomie od frontu 

płytka otwarta wnęka, 

w której znajduje się 

oprawiony w ramkę 

wizerunek Matki 

Bożej.  
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41 Jeruzal 

 

52.0664 

21.84659 

 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Odgrodzony od drogi 

zdobionym 

metalowym płotkiem 

z napisem 

„BŁOGOSŁAW”.  
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42 Jeruzal 

 

52.07068 

21.84116 

 Drewniana kapliczka 

nadrzewna, wisząca, 

skrzynkowa, osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. W 

otwartej wnęce 

oprawiona w ramkę 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Karmiącej.  
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43 Jeruzal, teren 

kościoła 

 

52.0651 

21.8474 

 Figura Matki Bożej 

Różańcowej ze 

świecącą aureolą, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem. Daszek 

zwieńczony krzyżem 

gałkowym z figurą 

Chrystusa, wsparty na 

czterech „kolumnach” 

ze świetlówek.  
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44 Jeruzal, teren 

kościoła 

 Figura św. Floriana na 

murowanym cokole z 

cegły. 
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45 Jeruzal, teren 

kościoła 

1928 

2018 

Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Przed krzyżem 

ustawiony głaz z 

inskrypcją „W 10 

LECIE 

NIEPODLEGŁOŚCI 

POLSKI 11.XI.1918-

11.XI.1928”. Pod nią 

tablica, na której napis 

brzmi: „Bóg Honor 

Ojczyzna <<Dla nas 

po Bogu największa 

miłość to Polska!>> 

Kardynał S. 

Wyszyński Kraków, 

dnia (…) maja 1974 

W 100. rocznicę 

odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę A.D. 2018 

PARAFIANIE”.  
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46 Jeruzal, teren 

kościoła 

2021 Figura Świętej 

Rodziny na 

murowanej zdobionej 

kolumnie wzniesionej 

na planie kwadratu. W 

dolnej części tablica z 

inskrypcją „ŚWIĘTA 

RODZINO 

BŁOGOSŁAW NAM 

NA PAMIĄTKĘ 

ROKU RODZINY 

2021/22 

PARAFIANIE”.  
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47 Jeruzal, teren 

kościoła 

 Krzyż misyjny, 

drewniany prosty.  
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48 Jeruzal 

 

52.06734 

21.85285 

1948 Figura Matki Bożej na 

murowanym cokole 

kolumnowym. 

Fundament murowany 

na planie prostokąta. 

Kolumna o przekroju 

kołowym. W dolnej 

części napis „POD 

TWOJĄ OBRONĘ 

UCIEKAMY SIĘ 

1948 R”.  
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49 Jeruzal 

 

52.07286 

21.83898 

 

 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Nad figurą tabliczka 

w kształcie chorągwi 

z napisem „INRI”. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem.  
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50 Jeruzal/Łukówiec, 

na granicy 

 

52.05792 

21.85071 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami.  

 

Obok, oparta o 

drzewo, stoi 

spróchniała belka, 

najprawdopodobniej 

pozostałość po 

zniszczonym 

drewnianym krzyżu, 

który stał w tym 

miejscu wcześniej.  
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51 Kołacz 

 

52.08467 

21.82652 

 Wielopoziomowa 

kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa, osłonięta 

dachem 

dwuspadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

ażurowym krzyżem. 

W półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej.  

 

W miejscu 

wybudowania 

kapliczki powstańcy 

listopadowi pod 

dowództwem płk. 

Henryka 

Dembińskiego 

walczyli o groblę 

koło wsi Kołacz z 

armią Iwana 

Dybicza.  

 

Historię opisali 

twórcy projektu 

„Szlak 

Niepodległości” 

realizowanego przez 

Fundację na Rzecz 

Ochrony Krajobrazu 

Kulturowego.  
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52 Kołacz 

 

52.07847 

21.83176 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

 

 



55 
 

53 Kołacz 

 

52.08661 

21.82389 

 Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, z 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

krzyżem. Wnęka 

otwarta, pusta. Krzyż 

wygięty.  
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54 Kruki  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z relingami wzdłuż 

obu belek.  
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55 Kruki  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, na 

murowanym 

cokoliku.  
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56 Kruki 1917 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż kamienny z 

figurą Chrystusa, na 

wielopoziomowym 

cokole. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

"INRI". Na 

najwyższym piętrze 

inskrypcja „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”, poniżej data 

„1917 ROKU. DN. 

10.-X.” Od frontu 

ustawiona metalowa 

kapliczka skrzynkowa 

z figurą Matki Bożej 

Różańcowej osłonięta 

półkolistym 

blaszanym daszkiem.  
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57 Kuflew 

 

52.10088 

21.81374 

 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem.  
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58 Kuflew, teren 

kościoła 

 

52.10321 

21.80476 

 Figura św. Jana 

Nepomucena na 

murowanym 

wielopiętrowym 

postumencie. Na 

najwyższym poziomie 

tablica z częściowo 

zatartym napisem „S. 

Ianie Nepomucenie 

(…)męczenniku 

Chwalebny Twoiey 

się po(…)zam Opiece 

y Strazy abyśmną 

niegardzi(…) wielu 

potrzebach uciskach y 

nędzach 

zostaia(…)ego Ciebie 

Patrona mego proszę 

bądź w cno(…)ch 

wspomozycielem y 

Protektorem zebym 

nie(…)padl w 

niebespieczenstwo y 

dobrego (…)ienia 

mego wspo=moż mię 

abym wszelk(…) 

cier=pliwie mogł 

znieść napal(…) 

wyrwał yza Twą 

pr(…) Katoliku (…) 

Franciska 

Kosowskiego 

 

Rzeźbioną z 

piaskowca figurę 

św. Jana 

Nepomucena 

postawiono w 1777 

roku, po śmierci ks. 

kan. Franciszka 

Kosowskiego, w 

celu upamiętnienia 

jego zasług dla 

parafii. Był on 

proboszczem 

kuflewskim, jednym 

z fundatorów 

drewnianego 

kościoła 

wybudowanego w 

1759 roku. Budynek 

spłonął w roku 

1991, przyczyny 

pożaru nie udało się 

ustalić. W jego 

miejsce wzniesiono 

kościół murowany. 

Na terenie kościoła, 

oprócz zabytkowego 

pomnika, ujrzymy 

również barokową 

dzwonnicę.  



61 
 

Kanonika 

War=(…)awskiego 

P(…)szcza 

Kuflowski(…) 

zmarłego 23. (…)777. 

Ktory tu Koscio(…) 

łaskawie opa(…) Pięc 

Zdrowas Ma(…)”.  

 

Poziom niżej 

tabliczka z napisem: 

„Figurę św. Jana 

NEPOMUCENA 

odnowiono w roku 

obchodów 500. lecia 

utworzenia parafii 

Kuflew. Parafianie i 

Darczyńcy Kuflew 

11.11.2015 r.” 



62 
 

59 Kuflew, teren 

kościoła 

 Krzyż drewniany 

prosty.  

 

 



63 
 

60 Kuflew, teren 

kościoła 

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej 

ustawiona na 

murowanym cokole z 

cegły.  

 

 



64 
 

61 Kuflew 

 

52.09091 

21.81901 

1980 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ustawiony 

na kamiennym cokole 

z napisem „30 08 

1980”.  

 

 



65 
 

62 Kuflew 

 

52.0944 

21.8292 

 Metalowa kapliczka 

słupowa, w typie 

przeszklonej latarni, 

osłonięta daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

Zdobiona ażurowymi 

i roślinnymi 

ornamentami. 

Umocowana na 

metalowym słupie.  

 

 



66 
 

63 Kuflew  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 



67 
 

64 Kuflew/Podskwarn

e (gm. Cegłów), na 

granicy 

 

52.10692 

21.80191 

1961 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa oraz 

inskrypcjami „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAS”, „MAJ 1961”.  

 

 



68 
 

65 Kuflew/Podskwarn

e (gm. Cegłów), na 

granicy 

 

52.10692 

21.80191 

 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

ustawiony na polnych 

kamieniach. Przed 

krzyżem tablica z 

inskrypcją: „W 

OKOLICY TEGO 

KRZYŻA ZOSTAŁO 

POCHOWANYCH 

25 BEZIMIENNYCH 

POWSTAŃCÓW 

STYCZNIOWYCH 

POLEGŁYCH W 

BITWIE POD 

KUFLEWEM W 

DNIU 27 

PAŹDZIERNIKA 

1863 ROKU W 150 

rocznicę powstania 

styczniowego 

mieszkańcy Gminy 

Mrozy i Gminy 

Cegłów”.  

 

 



69 
 

66 Lipiny 

 

52.08002 

21.88931 

1992 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „JEZU 

CHRYSTE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1992”.  

 

 



70 
 

67 Lipiny 

 

52.07165 

21.90516 

1992 Krzyż kamienny z 

figurą Chrystusa, na 

dwupoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

wyższym poziomie 

napis „NACZEŚĆ I 

CHWAŁĘ BOŻĄ 

WYSTAWILI JAN I 

JÓZEFA NOCNIE 

DNIA 14 SIERPNIA 

1922 R”.  

 

 



71 
 

68 Lipiny 

 

52.06988 

21.90377 

 Kapliczka domkowa, 

murowana z cegły, 

osłonięta blaszanym 

dachem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym z 

ażurowymi 

ornamentami. Szczyt 

dachu wypełniony 

okrągłą ozdobną 

szybą. Wejście 

drewnianymi 

drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz m.in. figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

wizerunek Jana Pawła 

II. Po obu stronach 

drzwi płytkie otwarte 

wnęki z ułożonymi z 

cegieł zdobieniami w 

kształcie krzyży. Do 

kapliczki prowadzą 

schody z betonowej 

kostki. Ogrodzona 

ozdobnym 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  

 

 



72 
 

69 Lipiny 

 

52.06817 

21.90055 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

dwustopniowym 

murowanym cokoliku. 

Ogrodzony ozdobnym 

metalowym płotkiem.  

 

 



73 
 

70 Lubomin  Kapliczka domkowa 

obudowana blachą, 

osłonięta dachem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem. We wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej 

Różańcowej oraz 

drewniany krzyżyk z 

figurą Chrystusa.  

 

 



74 
 

71 Lubomin  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

 

 



75 
 

72 Lubomin  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



76 
 

73 Lubomin  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa, o 

łukowatym 

sklepieniu, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

zwieńczonym 

krzyżem. We wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej, 

popiersie św. Jana 

Pawła II, krzyż z 

figurą Chrystusa oraz 

– na tylnej ścianie – 

reprodukcja ikony 

Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  

 

 



77 
 

74 Łukówiec 

 

52.05067 

21.86051 

 Krzyż drewniany 

gałkowy.  

 

 



78 
 

75 Łukówiec 

 

52.05199 

21.85222 

 Krzyż metalowy 

prosty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



79 
 

76 Łukówiec 

52.05379 

21.85209 

 Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

tabliczka w kształcie 

chorągwi z napisem 

„INRI”.  

 

 



80 
 

77 Mała Wieś, 

niedaleko OSP 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

na wielopoziomowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze.  

 

 



81 
 

78 Mała Wieś  Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa, o 

łukowatym 

sklepieniu, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

zwieńczonym 

krzyżem. W 

zamkniętej oknem 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  

 

 



82 
 

79 Mała Wieś 2002 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „JEZU 

UFAM T(…)” – część 

napisu zasłonięta 

sztucznym kwiatem. 

W dolnej części na 

pionowej belce data – 

„2002”.  

 

 



83 
 

80 Mała Wieś  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 

 



84 
 

81 Mrozy 

 

52.16783 

21.78083 

1997 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1997 R.” Nad figurą 

Chrystusa tabliczka z 

napisem „INRI”. 

Krzyż ustawiony na 

niskim 

dwupoziomowym 

cokoliku z cegły.  

 

 



85 
 

82 Mrozy 

 

52.17459 

21.78203 

 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem. We wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Kapliczka ustawiona 

na betonowym 

podłożu krytym 

płytkami.  

 

 



86 
 

83 Mrozy, przy OSP 

 

52.1664 

21.79929 

 Figura św. Floriana na 

murowanej kolumnie.  

 

 



87 
 

84 Mrozy, teren 

kościoła 

2008 Figura św. Jana Pawła 

II na murowanym 

dwupoziomowym 

cokole. Na wyższym 

poziomie tablica z 

napisem „ŚWIĘTY 

JAN PAWEŁ II, 

PAPIEŻ 

PONTYFIKAT 1978-

2005 KAROL 

WOJTYŁA 

18.V.1920-2.VI.2005 

W 30. ROCZNICĘ 

WYBORU NA 

STOLICĘ 

PIOTROWĄ Nie 

lękajcie się… 

PARAFIA MROZY 

2008”. 

 

 



88 
 

85 Mrozy, teren 

kościoła 

 Krzyż drewniany 

prosty z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE”.  

 

 



89 
 

86 Mrozy, teren 

kościoła 

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym 

trójstopniowym 

cokole zwężającym 

się ku górze.  

 

 



90 
 

87 Mrozy, teren 

kościoła 

 Figura Chrystusa na 

murowanym 

trójstopniowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. 

 

 



91 
 

88 Mrozy 

 

52.16755 

21.80701 

 Kapliczka metalowa 

w typie przeszklonej 

latarni, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. 

Kapliczka ustawiona 

na murowanym 

cokole z cegły.  

 

 



92 
 

89 Mrozy 

 

52.16768 

21.81458 

 Kapliczka drewniana 

w typie przeszklonej 

latarni, osłonięta 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. Wewnątrz 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej oraz 

drewniany krzyż z 

figurą Chrystusa. 

Kapliczka ustawiona 

na kamiennym cokole.  

 

 



93 
 

90 Mrozy 

 

52.16756 

21.81558 

1983 Krzyż metalowy 

gałkowy (gałki w 

kształcie płomieni) 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z ozdobnymi 

relingami wzdłuż obu 

belek. W górnej 

części wycięty z drutu 

napis „BOŻE DAJ 

SIŁĘ SWOJEMU 

LUDOWI 1983 ROK 

ODKUPIENIA” 

(część napisu w 

łukowatej formie). Na 

dole na pionowej 

belce druga figura 

Chrystusa. Ogrodzony 

metalowym płotkiem 

zdobionym motywami 

serca i krzyża.  

 

 



94 
 

91 Mrozy 

 

52.16734 

21.82428 

 Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa. Nad figurą 

tabliczka z napisem 

„INRI”.  

 

 



95 
 

92 Mrozy 

 

52.16703 

21.8308 

1987 Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

ozdobnym blaszanym 

daszkiem, z wyciętym 

z drutu napisem „1987 

3 MAJ JEZU 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”.  

 

 



96 
 

93 Mrozy 

 

52.16669 

21.80279 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



97 
 

94 Mrozy 

 

52.16149 

21.80474. 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

 

 



98 
 

95 Mrozy 1983 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Nad figurą tabliczka z 

napisem „IHS”. Na 

pionowej belce w 

dolnej części tabliczka 

z inskrypcją „W 

ROKU JUBILEUSZU 

ODKUPIENIA 1983 

ORAZ II 

PIELGRZYMKI 

OJCA ŚW. JANA 

PAWŁA II DO 

OJCZYZNY 

MIESZKAŃCY 

MROZÓW POŁUD. 

6.VI.1983 R.” 

 

 



99 
 

96 Mrozy 

 

52.16644 

21.78416 

 Krzyż kamienny 

stylizowany na 

drewniany, z figurą 

Chrystusa, na 

wielopoziomowm 

cokole. Na cokole 

tablica z inskrypcją 

„BOŻE Błogosaw 

Nam w Pracy Mrozy 

4.04.1939 r. Fundator 

Józef Paciejewski”. 

Nad figurą tabliczka 

w kształcie chorągwi 

z napisem „INRI”.  

 

 



100 
 

97 Natolin 1944 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAS” 

(część napisu w 

odbiciu lustrzanym). 

Na dole na pionowej 

belce napis „R 1944 

M29C”. Umocowany 

na murowanym 

cokoliku.  

 

 



101 
 

98 Natolin  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

N(reszta nieczytelna)” 

wyciętym z drutu. 

Niżej na pionowej 

belce druga figura 

Chrystusa (figura 

zasłania część 

napisu).  

 

 

 



102 
 

99 Natolin  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

BŁOGOS(…)” – 

część napisu 

zasłonięta jest 

sztucznymi kwiatami.  

 

 

 



103 
 

10

0 

Natolin  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

N(…)” – część napisu 

zasłonięta jest przez 

drugą figurę 

Chrystusa umocowaną 

na pionowej belce.  

 

 



104 
 

10

1 

Płomieniec 

 

52.07979 

21.85423 

 Murowana kapliczka 

domkowa, 

otynkowana, osłonięta 

dachem 

dwuspadowym 

krytym blachą, 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

Wejście drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 



105 
 

10

2 

Płomieniec 

 

52.07089 

21.86111 

 Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, wisząca, 

nadrzewna, z 

daszkiem 

dwuspadowym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  

 

 



106 
 

10

3 

Płomieniec 

 

52.07262 

21.86552 

 Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami.  

 

 



107 
 

10

4 

Płomieniec 

 

52.07416 

21.86965 

1916 Kapliczka murowana, 

otynkowana, 

dwupoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. W 

półkolistej wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej. 

Pod wnęką inskrypcja 

„POD OPIEKĘ 

NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY W 

LATACH WIELKIEJ 

WOJNY NARODÓW 

UDAJE SIĘ WIEŚ 

PŁOMIENIEC 1916 

ROK.” 

 

 



108 
 

10

5 

Płomieniec 

 

52.07791 

21.88418 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami.  

 

 



109 
 

10

6   

Płomieniec 

 

52.07247 

21.87209 

 Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



110 
 

10

7 

Porzewnica 

 

52.13936 

21.90355 

 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „JEZU 

UFAM TOBIE 2012”. 

Przed krzyżem 

ustawiony stolik, na 

którym znajdują się 

dewocjonalia.  

 

 



111 
 

10

8 

Rudka  Krzyż drewniany 

prosty.  

 

 



112 
 

10

9 

Rudka 1989 Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NA(…) 1989”.  

 

 



113 
 

11

0 

Rudka 1924 Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Na pionowej belce w 

dolnej części druga 

figura Chrystusa, 

również osłonięta 

blaszanym daszkiem, 

poniżej wizerunek 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. Na 

krzyżu znajdują się 

dwa napisy. Pierwszy, 

umiejscowiony 

wzdłuż pionowej 

belki, brzmi „ZBAW 

DUSZĘ NASZĄ!” 

Drugi, pod 

wizerunkiem Matki 

Bożej – „Rok 1924 m. 

Lipiec 18”. Krzyż 

ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.   

 



114 
 

11

1 

Rudka 1945 

1990 

Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z wyciętym z drutu 

napisem „BOŻE 

MIEJ W OPIECE 

POLSKĘ 1945 1990”. 

Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  

 

 



115 
 

11

2 

Skruda 

 

 

1985 Krzyż metalowy 

promienisty liściasty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Przy 

ramionach w górnej 

części łukowaty 

wycięty z drutu napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

LUDOWI 

SWOJEMU”. Na dole 

również wycięta z 

drutu data „1985”.  

 

 



116 
 

11

3 

Skruda 

 

52.1661 

21.89044 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z wyciętym 

z drutu napisem 

„JEZU NIE 

OPUSZCZAJ NAS”. 

Ogrodzony 

metalowym płotkiem 

zdobionym motywem 

krzyża.  

 

 



117 
 

11

4 

Skruda 

 

52.16967 

21.88576 

 Dwa drewniane 

krzyże stojące w 

bliskim sąsiedztwie.  

 

Niższy krzyż prosty, 

ze słabo czytelną 

inskrypcją na 

pionowej belce – 

„Zmiłuj się nad 

nami”. Ogrodzony 

drewnianym płotkiem 

sztachetowym.  

 

Wyższy krzyż 

gałkowy (zachowana 

tylko jedna gałka) z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„BOŻE ZMIŁUJ SIĘ 

NAD NAMI”.  

 

 



118 
 

11

5 

Skruda 

 

52.17154 

21.88339 

 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 



119 
 

11

6 

Sokolnik  Kapliczka murowana, 

otynkowana, o 

łukowatym 

sklepieniu, 

zwieńczona krzyżem 

promienistym z 

ażurowymi i 

liściastymi 

zdobieniami. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej.  

 

 



120 
 

11

7 

Sokolnik  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty, 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 



121 
 

11

8 

Sokolnik  Kapliczka murowana, 

otynkowana, o 

łukowatym 

sklepieniu, wnękowa, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym z figurą 

Chrystusa. We wnęce 

zamkniętej oknem 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 



122 
 

11

9 

Sokolnik  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem.  

 

 

 



123 
 

12

0 

Sokolnik  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem.  

 

 



124 
 

12

1 

Topór 

 

52.12308 

21.91909 

 Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z relingami 

wzdłuż obu belek. 

Wycięty z drutu napis 

brzmi „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”. Ogrodzony 

metalowym płotkiem 

zdobionym motywem 

krzyża.  

 

 



125 
 

12

2 

Topór, 

naprzeciwko 

świetlicy wiejskiej 

 

52.11937 

21.92044 

 Murowana kapliczka 

domkowa, 

otynkowana, osłonięta 

blaszanym dachem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

Wejście drzwiami 

jednoskrzydłowymi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz m.in. figura 

Matki Bożej 

Fatimskiej, 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej, 

wizerunek św. Jana 

Pawła II oraz liczne 

dewocjonalia.  

 

 



126 
 

12

3 

Topór, obok 

świetlicy wiejskiej 

 Kapliczka drewniana 

w typie domkowej bez 

desek szalunkowych, 

osłonięta daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. 

Wewnątrz figura św. 

Jana Pawła II. 

Kapliczka ustawiona 

na kamiennym cokole.  

 

 



127 
 

12

4 

Topór 

 

52.11436 

21.92199 

2009 Kapliczka w typie 

kamiennej groty 

osłonięta drewnianym 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym z wierzchu 

blachą. W otwartej 

wnęce figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką dwie 

drewniane tabliczki z 

napisami „AVE 

AVE” I „15 08 2009”.  

 

 



128 
 

12

5 

Topór 

 

52.11225 

21.93165 

 Grota kamienna z 

figurą Matki Bożej 

Niepokalanej.  

 

 



129 
 

12

6 

Topór 

 

52.11528 

21.93076 

2016 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

z napisem „JEZU 

UFAM TOBIE ROK 

2016”. Przed krzyżem 

ustawiony stolik.  

 

 



130 
 

12

7 

Topór 

 

52.11746 

21.90475 

2010 Grota kamienna z 

figurą Chrystusa w 

otwartej wnęce. Pod 

wnęką trzy drewniane 

tabliczki z napisami 

„SURSUM CORDA 

16 X 2010”.  
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12

8 

Trojanów  Krzyż metalowy 

liściasty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem. 

Nad figurą tabliczka z 

malowanym napisem 

„I.N.R.I.”  

 

 



132 
 

12

9 

Trojanów 1975 Krzyż metalowy 

promienisty liściasty z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

tabliczka z napisem 

„USTAWIONO W 

1975 R”. Umocowany 

na trójstopniowym 

murowanym 

cokoliku.  

 

 

 



133 
 

13

0 

Wola Paprotnia 1980 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z napisem 

wyciętym z drutu 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1980”. Nad figurą 

Chrystusa tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”.  

 

 

 



134 
 

13

1 

Wola Paprotnia  1947 Krzyż kamienny z 

figurą Chrystusa na 

wielopoziomowym 

cokole z napisem 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

1.X.1947 R.”  

 

 



135 
 

13

2 

Wola Rafałowska 1938 Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym daszkiem, 

na murowanym 

wielopiętrowym 

cokole. Na 

najwyższym poziomie 

napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW NAM 

WOLA 

RAFAŁOWSKA 

1938 R.”  

 

 



136 
 

13

3 

Wola Rafałowska 1851 Kapliczka domkowa 

drewniana osłonięta 

dachem 

czterospadowym 

pokrytym dachówką 

drewnianą i 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

Wejście poprzez 

jednoskrzydłowe, 

drewniane drzwi z 

przeszkleniem. 

Wewnątrz obraz 

Matki Bożej 

Częstochowskiej oraz 

ołtarzyk z licznymi 

dewocjonaliami. Nad 

wejściem inskrypcja 

„R 1851”. 

 

Kapliczka powstała 

w 20. rocznicę 

powstania 

listopadowego i 

upamiętnia 

mieszkańców wsi 

uczestniczących w 

walce. 



137 
 

13

4 

Wola Rafałowska  Krzyż żelazny z figurą 

Chrystusa, z 

liściastymi 

ornamentami. Nad 

figurą tablica w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”.  

 

 

 


