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LP Lokalizacja Rok 

powstania 

Opis Fotografia Uwagi 

1 Dąbrowa  Krzyż z kapliczką. 

Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. W górnej 

części napis „JEZU 

UFAM TOBIE”. Na 

pionowej belce 

umocowana 

drewniana kapliczka 

skrzynkowa, 

wisząca, z daszkiem 

dwuspadowym, z 

figurami Chrystusa i 

Maryi w 

prostokątnej wnęce 

zamkniętej szybką. 

Szczyt daszku 

zdobiony motywem 

krzyża. 
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2 Dąbrowa  Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Pod figurą 

symbol kielicha 

eucharystycznego z 

hostią. Umocowany 

na trzypoziomowym 

cokole z prostokątną 

wnęką. We wnęce 

zamkniętej szybką 

słabo widoczny 

wizerunek Matki 

Bożej z 

Dzieciątkiem.  
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3 Dąbrowa 1997 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Ramiona 

krzyża zakończone 

gałkami. W górnej 

części napis „JEZU 

BŁOGOSŁAW 

NAM”. Na pionowej 

belce wizerunek św. 

Jana Pawła II, 

poniżej napis 

„1997”. W dolnej 

części kapliczka 

skrzynkowa, 

drewniana wisząca z 

daszkiem blaszanym 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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4 Dąbrowa  Figura Chrystusa z 

Otwartym Sercem, 

ustawiona na 

murowanym 

wielopoziomowym 

postumencie. Na 

drugim od góry 

piętrze tablica z 

napisem 

„NAJSŁODSZE 

SERCE JEZUSA 

KRÓLUJ NAM”.  
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5 Dąbrowa  Krzyż liściasty, 

metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym 

dwupoziomowym 

cokole.  
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6 Gołystok  Ażurowy krzyż 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, 

umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Pod 

figurą ornament w 

kształcie serca z 

odchodzącymi 

promieniami. 

Poniżej na cokole 

ustawiony 

wizerunek Chrystusa 

Miłosiernego. Na 

najwyższym 

poziomie niewielka 

zamknięta szybką 

wnęka z figurą 

Matki Bożej. Pod 

wnęką płaskorzeźba 

Matki Bożej 

Częstochowskiej z 

orłem w koronie. 

Przed krzyżem od 

frontu ustawiony 

stolik, na którym 

znajduje się 

oprawiony w 
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ozdobną ramkę 

wizerunek Matki 

Bożej 

Częstochowskiej.  

7 Gołystok  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Na 

wierzchołku 

umocowany mały 

krzyżyk.  
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8 Grądy Polewne  Krzyż liściasty, 

żelazny promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowym 

ornamentem na 

pionowej belce. 

Umocowany na 

murowanym 

trzypoziomowym 

cokole. 
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9 Grodziczno  Krzyż żelazny, 

ażurowy, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. Na 

najwyższym 

poziomie zamknięta 

szybką wnęka z 

figurą Chrystusa 

oraz słabo czytelny 

napis „JEZU 

BŁOGOSŁAW 

NAM” (?) 

 

 



10 
 

10 Grodziczno (gm. 

Rząśnik)/Grądy 

Zalewne (gm. 

Długosiodło), na 

granicy 

 Krzyż murowany 

(lastryko) z figurą 

Chrystusa, na 

wielopoziomowym 

cokole z otwartą 

półkolistą wnęką 

oraz bardzo słabo 

czytelnym napisem 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

(…)”. We wnęce 

figura Matki Bożej. 

Krzyż ogrodzony 

żelaznym płotkiem 

zdobionym 

motywami krzyża 

oraz zachodzącego 

słońca.  
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11 Janowo  Krzyż żelazny 

liściasty promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

drugim od góry 

poziomie zamknięta 

szybką wnęka, w 

której znajduje się 

oprawiony w ramkę 

obrazek 

przedstawiający 

objawienie 

fatimskie. Krzyż 

ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem 

ze zdobioną 

bramką.  
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12 Janowo  Krzyż żelazny 

liściasty promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. 
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13 Janowo  Krzyż żelazny, 

ażurowy, 

promienisty, 

liściasty, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

cokole płytka wnęka 

z reprodukcją obrazu 

Chrystusa 

Miłosiernego. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem 

zdobionym m.in. 

motywem krzyża.  
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14 Komorowo 1949 Kapliczka 

murowana, 

otynkowana, 

wielopiętrowa, 

dwuwnękowa, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem krytym 

dachówką, 

zwieńczonym 

ażurowym krzyżem. 

W dużej półkolistej 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej, pod nią 

tablica z napisem 

„POD TWOJĄ 

OBRONĘ 

UCIEKAMY SIĘ 

ŚW. BOŻA 

RODZICIELKO”. 

Pod wnęką 

umocowana 

latarenka. Poniżej 

mniejsza wnęka, 

półkolista, 

zamknięta oknem, ze 

słabo widoczną 

zawartością. Pod 

małą wnęką dwie 

tablice z 

inskrypcjami. 

Wyżej: „ŚW. 
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TERESO MÓDL 

SIĘ ZA NAMI”. 

Niżej: „BOGU NA 

CHWAŁE NA 

CZEŚĆ 

NIEPOKALANEJ 

DZIEWICY 

OFIARUJE 

MŁODZIEŻ WSI 

KOMOROWO 

DNIA 6-VI-1949 

R.”  
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15 Komorowo 1949 

 2010 

Krzyż z kapliczką. 

Krzyż żelazny z 

figurą Chrystusa i 

ażurowymi 

zdobieniami. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. Kapliczka 

skrzynkowa, 

wisząca, 

umieszczona na 

cokole, z daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. We 

wnęce zamkniętej 

szybką wizerunek 

Matki Bożej z 

Dzieciątkiem. 

Szczyt daszku 

ozdobiony motywem 

krzyża. Obiekt 

ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym. Na 

płotku od frontu 

napis „1949 r. – 

2010 R” oraz 

zdobienia m.in. w 

kształcie krzyża.  
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16 Komorowo  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, z 

relingami 

zbiegającymi się na 

końcach ramion i 

wierzchołku. 

Ustawiony na 

murowanym cokole. 
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17 Komorowo  Kapliczka metalowa 

w typie przeszklonej 

latarni, z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej, 

zwieńczona krzyżem 

gałkowym 

promienistym z 

figurą Chrystusa. 

Ustawiona na 

murowanym 

(lastryko) 

trójstopniowym 

cokole z napisem 

„BOGU NA 

CHWAŁĘ NA 

CZEŚĆ 

NIEPOKALANEJ 

DZIEWICY 

OFIARĘ ZŁOŻYŁA 

RODZINA 

JÓŹWIAKÓW”. 
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18 Komorowo  Kapliczka metalowa 

w typie przeszklonej 

latarni, z figurą 

Matki Bożej, 

zwieńczona krzyżem 

promienistym 

konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa. 

Ustawiona na 

murowanym cokole 

z wizerunkiem 

Matki Bożej oraz 

inskrypcją „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAS”. Ogrodzona 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

Kapliczką przez 

wiele lat 

zajmowała się 

matka sołtysa 

sąsiedniej wsi, 

Wólki-Folwark, 

p. Ryszarda 

Borka. Przy 

kapliczce 

regularnie 

odbywały się 

nabożeństwa 

majowe. Po 

śmierci kobiety 

w 2010 roku 

opiekę nad 

kapliczką przejął 

jej syn, brat 

sołtysa, który 

wciąż pielęgnuje 

tradycję 

nabożeństw 

majowych i 

wykonuje 

wszystkie 

niezbędne prace 

porządkowe. 
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19 Komorowo  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami. W 

dolnej części krzyża 

płaskorzeźba twarzy 

Chrystusa w koronie 

cierniowej. 

Ustawiony na 

murowanym cokole 

z otwartą wnęką, w 

której znajduje się 

figura Matki Bożej. 
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20 Komorowo  Krzyż metalowy z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowym 

zdobieniami, 

ustawiony na 

murowanym 

dwustopniowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

niższym poziomie 

we wnęce 

zamkniętej szybką 

wizerunek Matki 

Bożej 

Częstochowskiej. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem 

sztachetowym. 

 

 

Krzyżem 

opiekuje się 

m.in. sołtys wsi 

Wólka-Folwark 

p. Ryszard 

Borek. On też 

jest wykonawcą 

ogrodzenia 

otaczającego 

obiekt. 
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21 Nowa Wieś  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym 

zwężającym się ku 

górze 

wielopoziomowym 

cokole z otwartą 

wnęką, w której 

znajduje się 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. 
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22 Nowe Wielątki  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. 
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23 Nowe Wielątki 1960 Krzyż liściasty 

żelazny promienisty 

z figurą Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

cokole napis „JEZU 

POBŁOGOSŁAW 

NAM ROK 1960”. 
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24 Nowe Wielątki  Ażurowy krzyż 

żelazny liściasty z 

figurą Chrystusa. 

Pod figurą 

wizerunek św. Jana 

Pawła II. 

Umocowany na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze.  
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25 Nowe Wielątki  Kapliczka 

skrzynkowa, 

drewniana, wisząca, 

nadrzewna, z 

daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. We 

wnęce zamkniętej 

szybką wizerunek 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Szczyt daszku 

zdobiony 

rzeźbionym w 

drewnie motywem 

gwiazdy. 
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26 Nowe Wielątki 1984 Krzyż żelazny 

konstrukcji 

szkieletowej, 

promienisty, 

gałkowy, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. W dolnej 

części umocowana 

kapliczka w typie 

przeszklonej latarni 

z figurą Matki Bożej 

Niepokalanej, 

osłonięta daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. 

Pod kapliczką napis 

„1984”. 
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27 Nowy Lubiel  Kapliczka 

skrzynkowa, 

wisząca, nadrzewna, 

metalowa z 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce płaskorzeźba 

Matki Bożej 

umocowana na 

tylnej ściance. 
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28 Nowy Lubiel  Kapliczka drewniana 

skrzynkowa z 

daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym. W 

otwartej wnęce 

figura Chrystusa 

Frasobliwego. 

Umocowana na 

słupie wykonanym z 

pnia po ściętym 

drzewie. Słup 

ustawiony na 

kamieniach.  
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29 Nowy Lubiel, 

teren kościoła  

 Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

kamiennym cokole. 
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30 Nowy Lubiel, 

teren parafii, 

przed bramą 

cmentarza 

1956 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„OD POWIETRZA 

GŁODU OGNIA I 

WOJNY 

ZACHOWAJ NAS 

PANIE DN. 18-IV-

1956 R”.  
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31 Nowy Lubiel, 

teren kościoła 

 Krzyż misyjny, 

drewniany, gałkowy. 

W dolnej części na 

pionowej belce trzy 

tablice z napisami. 

Najwyżej: „MISJE 

ŚWIĘTE Roku 

Jubileuszowego 

2000 9-16.IV.2000 

/Michaelici/”. 

Pośrodku: „MISJE 

ŚWIĘTE LUBIEL 

NOWY 27.03 – 

3.04.2011 

Przeprowadzili – 

O.O. 

Redemptoryści”. 

Najniżej: „MISJE 

ŚWIĘTE W 

PARAFII LUBIEL 

3-8 MAJA 2022 R. 

Przeprowadził O. 

Grzegorz Lachowicz 

CSsR”.  
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32 Nowy Lubiel, 

teren kościoła 

 Figura Chrystusa na 

murowanym 

wielopoziomowym 

postumencie. 
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33 Nowy Lubiel, 

niedaleko 

kościoła 

 Figura św. Jana 

Pawła II na 

murowanym cokole 

z cegły. 
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34 Nowy Lubiel, 

niedaleko 

kościoła 

1896 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami, na 

murowanym 

wielopiętrowym 

cokole z napisem: 

„F.STANISŁAW 

SOLIWO (…) 

1896”. 
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35 Nowy Lubiel  Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą daszkiem, 

z ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze, z zamkniętą 

wnęką (zawartość 

wnęki 

niewidoczna).  

 

 



37 
 

36 Nowy Lubiel 1983 Krzyż murowany 

(lastryko) z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, na 

wielopiętrowym 

cokole. Na 

najwyższym 

poziomie 

płaskorzeźba Matki 

Bożej oraz 

pozłacany napis 

„Boże zmiłuj się nad 

nami”. Niżej 

tabliczki z napisami: 

„6 VI 1983 r.” i 

„Figurka ta 

wybudowana na 

pamiątkę trag. 

wypadku, w którym 

śmierć trag. poniosła 

Stanisława Pęgier”.  
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37 Nury 1981 Krzyż murowany 

(lastryko) z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, na 

wielopiętrowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

najwyższym piętrze, 

w półkolistej wnęce 

zamkniętej szybką, 

znajduje się figura 

Matki Bożej. Poniżej 

napis „JEZU 

CHRYSTE ZMIŁUJ 

SJĘ NAD NAMI. R. 

– 198 
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38 Ochudno 2007 Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowym 

zdobieniami. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole z 

wizerunkiem Matki 

Bożej 

Częstochowskiej 

oraz tabliczką z 

napisem 

„A.D.2007”. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu 

krytym płytkami.  
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39 Ochudno  Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. 
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40 Ochudno 1995 Krzyż żelazny z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

cokole od frontu 

tabliczka z napisem 

„MISJE ŚW. 1995 

r.” Pod napisem 

płytka otwarta 

wnęka z obrazkiem 

przedstawiającym 

wizerunek Matki 

Bożej.  
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41 Ochudno  Kapliczka 

murowana w typie 

latarni z dachem 

wielospadowym 

zwieńczonym 

metalowym krzyżem 

z ornamentami 

wzdłuż obydwu 

ramion. W środku 

figura Matki Bożej. 

Od frontu pod figurą 

ornament w formie 

ozdobnego ułożenia 

cegieł w kształcie 

krzyża.  
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42 Ochudno  Krzyż żelazny 

gałkowy, 

promienisty, 

konstrukcji 

szkieletowej, z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. W dolnej 

części otwarta 

wnęka wypełniona 

sztucznymi 

kwiatami. 

Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem. 

Na płotku od frontu 

po zewnętrznej 

stronie łukowaty 

napis „JEZU UFAM 

TOBIE”.  
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43 Ochudno  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Krzyż 

posiada imitacje 

cierni wystające pod 

różnymi kątami.  
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44 Ochudno  Drewniana kapliczka 

skrzynkowa, 

wisząca, nadrzewna, 

z daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

wysokim krzyżem 

prostym z figurą 

Chrystusa. We 

wnęce reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Karmiącej 

oprawiona w ramkę.  
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45 Osiny 1976 Krzyż murowany 

(lastryko) z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, na 

wielopiętrowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

najwyższym 

poziomie 

prostokątna 

zamknięta szybką 

wnęka, w której 

znajduje się figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Nad 

wnęką napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”, pod wnęką – 

„PAMIĄTKA 

NAWIEDZENIA 

MATKI BOSKIEJ 

1976”.  
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46 Osiny 1901 Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym cokole 

z napisem „F.W.A. 

KAMIŃSCY 1901” 

(?). Ogrodzony 

żelaznym płotkiem z 

sercowatym 

zdobieniem i 

napisem „IHS” od 

frontu. 
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47 Osiny 1938 

1973 

Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. W górnej 

części napis „BBN” 

 wycięty z drutu. 

Niżej również 

wycięte z drutu daty 

– „1938” oraz 

„1973”. W dolnej 

części otwarta 

wnęka z uszkodzoną 

(brak głowy) figurą. 

Ogrodzony 

żelaznym 

zdobionym 

płotkiem.  
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48 Bielino  Krzyż żelazny z 

figurą Chrystusa i 

ażurowymi 

zdobieniami, 

umocowany na 

wielopiętrowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na cokole od 

frontu płaskorzeźba 

Matki Bożej 

Licheńskiej. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem. 

Po prawej i lewej 

stronie oraz od tyłu 

ustawione ławki.  
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49 Ostrówek  Krzyż żelazny 

liściasty promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowym 

zdobieniami, 

umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole.  
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50 Ostrówek  Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

relingami wzdłuż 

obu belek. Ramiona 

i wierzchołek krzyża 

oraz relingi ścięte 

pod kątem 45 stopni. 

Ustawiony na 

murowanym cokole.  

 

 



52 
 

51 Plewica 1984 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopiętrowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

cokole na 

najwyższym 

poziomie napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAS 1984 r PS”.  
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52 Plewica  Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Pod 

figurą symbol 

kielicha 

eucharystycznego z 

hostią. Na cokole na 

najwyższym 

poziomie płytka 

prostokątna 

niezamknięta wnęka 

z figurą Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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53 Plewica  Krzyż metalowy 

promienisty, 

gałkowy, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

relingami wzdłuż 

obu belek. 

Umocowany na 

kamiennym 

cokoliku.  
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54 Porządzie  Figura Chrystusa z 

Otwartym Sercem 

na murowanym 

cokole z napisem 

„NAJŚWIĘTSZE 

SERCE JEZUSA 

ZMIŁUJ SIĘ NAD 

NAMI”.  
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55 Porządzie  Kapliczka w typie 

przeszklonej latarni, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem 

promienistym. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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56 Porządzie  Kapliczka brogowa 

z dachem 

dwuspadowym. 

Dach zwieńczony 

imitacją dzwonnicy 

o czterospadowym 

daszku krytym 

gontem 

bitumicznym w 

typie dachówki 

„karpiówki”, 

zwieńczonym 

krzyżem gałkowym. 

Dach wsparty na 

czterech ozdobnych 

kolumnach. Szczyt 

dachu zdobiony 

motywem krzyża. 

Wewnątrz figura 

Chrystusa z 

Otwartym Sercem. 

Kapliczka ustawiona 

na murowanym 

„złamanym” cokole 

krytym płytkami, 

rozszerzającym się 

ku górze.  
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57 Porządzie 1908 

2005 

Krzyż gałkowy z 

figurą Chrystusa, w 

całości wykonany z 

drewna. Nad figurą 

tabliczka z napisem 

„INRI”. Niżej na 

pionowej belce 

tablica z inskrypcją: 

„NIEZNANYM 

ŻOŁNIERZOM 

POLEGŁYM ZA 

OJCZYZNĘ W 

LATACH 1830-

1831 1863”. Poniżej 

daty: „1908” i 

„2005”. Otoczony 

polnymi 

kamieniami.  

 

Jest to 

"końcówka" 

krzyża, który 

pod wpływem 

czasu i 

warunków 

atmosferycznych 

gnił i był 

wkopywany 

coraz głębiej w 

ziemię. Może 

być starszy niż 

sugeruje 

datowanie. 
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58 Porządzie  Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

otwarta wnęka bez 

figury. Ustawiony na 

betonowym podłożu. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem. 

Na płotku od frontu 

wycięty z drutu 

napis „KRÓLUJ 

NAM CHRYSTE” 

(brakuje litery „T”) 

oraz sercowate 

zdobienie.  
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59 Porządzie 2000 

2022 

Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. Na 

pionowej belce 

tabliczka z napisem 

„Krzyż postawiony 

w 2000 r. z 

inicjatywy 

ówczesnego 

Dyrektora Szkoły 

Henryka Jakackiego. 

Wymieniony na 

nowy w 2022 r. 

Porządzie, 10 

czerwca 2022 r.” 

Ustawiony na 

żwirowym podłożu.  
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60 Porządzie  Krzyż żelazny 

konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Ustawiony na 

szerokim 

kamiennym cokole. 

Odgrodzony od 

drogi drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  
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61 Porządzie, teren 

kościoła  

 Figura św. Michała 

Archanioła 

pokonującego 

Szatana. Ustawiony 

na 

wielopoziomowym 

kamiennym cokole.  

 

 

 



63 
 

62 Porządzie, teren 

kościoła 

 Figura św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, 

tzw. Małej Teresy, 

ustawiona na 

kamiennym cokole. 

Osłonięta daszkiem 

z tworzywa 

sztucznego na 

metalowym stelażu. 
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63 Porządzie, teren 

kościoła 

 Figura Matki Bożej 

Różańcowej na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole. 
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64 Porządzie, teren 

kościoła 

2004 Krzyż drewniany z 

figurą Chrystusa. 

Nad figurą tabliczka 

w kształcie chorągwi 

z napisem „INRI”. 

Poniżej na pionowej 

belce napis 

„PAMIĄTKA 

PARAFIALNEJ 

DROGI 

KRZYŻOWEJ 

19.03.2004”.  
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65 Porządzie, teren 

kościoła 

 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem "I.N.R.I." 

Na pionowej belce 

tabliczka z napisem 

– modlitwą: 

 

„Boże 

wszechmogący, 

który poniosłeś 

śmierć na drzewie 

osobliwym za moje 

grzechy – bądź ze 

mną. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

ulituj się nade mną. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

bądź moją nadzieją. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

miej litość nad nami. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

odwróć ode mnie 

wszelką broń ostrą. 
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Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

wlej we mnie 

wszelkie dobro. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

odwróć ode mnie 

wszelkie zło. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

spraw abym doszedł 

do drogi zbawienia. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

odwróć ode mnie 

wszelką napaść 

śmiertelną. 

Święty Krzyżu 

Jezusa Chrystusa – 

odwróć ode mnie 

każdy upadek 

grożący duszy i 

ciału.  

Niech na zawsze 

uwielbiam święty 

Krzyż Jezusa 

Chrystusa. Jezusie z 

Nazaretu 

ukrzyżowany – 

ulituj się nade mną. 

Spraw, aby zły duch 
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niewidoczny uciekł 

na wieki. Amen.” 

66 Porządzie  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Ramiona 

krzyża ścięte pod 

kątem 45 stopni. 

Przy pionowej belce 

ażurowe zdobienia. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

najwyższym 

poziomie 

prostokątna otwarta 

wnęka z figurą 

Matki Bożej 

Niepokalanej. Nad 

wnęką symbol 

kielicha 

eucharystycznego z 

hostią.  
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67 Porządzie  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym cokole. 
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68 Rogóźno  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami, 

umocowany na 

trójpoziomowym 

cokole. Ogrodzony 

żelaznym płotkiem z 

kolistymi 

zdobieniami i 

niewielkim 

krzyżykiem od 

frontu.  
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69 Rogóźno  Krzyż żelazny 

ażurowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, 

umocowany na 

płaskim kamiennym 

cokole o 

nieregularnym 

kształcie. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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70 Rogóźno  Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem. Ramiona 

krzyża ścięte pod 

kątem 45 stopni. 

Nad figurą tabliczka 

w kształcie chorągwi 

z napisem „INRI”.  
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71 Rogóźno  Krzyż z kapliczką. 

Krzyż metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Wzdłuż 

ramion i pionowej 

belki relingi. Od 

frontu kapliczka 

skrzynkowa, 

drewniana, wisząca, 

z daszkiem 

dwuspadowym. W 

zamkniętej szybką 

prostokątnej wnęce 

figura Matki Bożej. 

Krzyż umocowany 

na murowanym 

trójpoziomowym 

cokole. Ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym. 
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72 Rogóźno  Zespół ołtarza z 

dwoma krzyżami.  

Wyższy krzyż 

drewniany z figurą 

Chrystusa. Prawe 

(patrząc od frontu) 

ramię wsparte na 

grubej gałęzi 

drzewa. Wzdłuż obu 

belek nieczytelne 

inskrypcje. Na dole 

na pionowej belce 

zawieszone 

dewocjonalia, a 

także druga figura 

ukrzyżowanego 

Chrystusa. Na 

samym dole 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Licheńskiej.  

Niższy krzyż 

metalowy 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ozdobnymi 

relingami wzdłuż 

obu belek. Ramiona 
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i wierzchołek krzyża 

oraz relingi ścięte 

pod kątem 45 stopni. 

Krzyż umocowany 

na zwężającym się 

ku górze 

murowanym cokole 

z inskrypcją 

„PRZEPUŚĆ 

PANIE LUDOWI 

TWOJEMU… A.D. 

2002 FUND. H.Z.” 

U dołu ustawiony 

wizerunek 

Chrystusa.  

Na ołtarzu, 

ustawionym przed 

krzyżami, 

umieszczona 

kapliczka w typie 

przeszklonej latarni 

z figurą Matki Bożej 

z Dzieciątkiem.  
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73 Rząśnik  Krzyż metalowy z 

relingami wzdłuż 

obu belek. Figura 

Chrystusa poniżej 

ramion, osłonięta 

blaszanym 

daszkiem.  
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74 Rząśnik  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

imitacje cierni 

wystające pod 

różnymi kątami. 
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75 Rząśnik  Krzyż metalowy 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami (brak 

części zdobień po 

lewej – patrząc od 

frontu – stronie). 

Ustawiony na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. 
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76 Rząśnik  Figura Chrystusa 

Miłosiernego na 

murowanym cokole; 

z napisem „JEZU 

UFAM TOBIE”.  
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77 Rząśnik, teren 

kościoła 

 Drewniany krzyż 

misyjny, gałkowy, z 

symbolem Ducha 

Św. w miejscu, 

gdzie zazwyczaj 

znajduje się figura 

Chrystusa. Na 

ramionach 

inskrypcja 

„PAMIATKA MISJI 

SW.”, poniżej na 

pionowej belce 

„DUCHU ŚWIĘTY 

PRZYJDŹ”. W 

dolnej części na 

pionowej belce napis 

„MISJE ŚWIĘTE 

26.V – 1 VI 1998 

R.”, a pod nim 

tabliczka z napisem 

„Misje Święte 20-27 

maja 2012 r. O.O. 

Redemptoryści”.  
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78 Rząśnik  Figura Matki Bożej 

Różańcowej na 

kamiennym 

cokoliku. 
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79 Rząśnik (droga na 

Obryte)/Gołystok, 

na granicy  

 Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, z 

relingami 

zakończonymi 

kształtem strzał. Nad 

figurą tabliczka w 

formie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Umocowany na 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na cokole 

tablica z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE”. Ogrodzony 

betonowym płotem.  
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80 Rząśnik  Krzyż żelazny z 

figurą Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami. 

Ustawiony na 

kamiennym cokole.  
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81 Rząśnik  Krzyż metalowy 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

ramionach imitacje 

cierni wystające pod 

różnymi kątami.  
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82 Rząśnik  Figura Matki Bożej 

Niepokalanej na 

murowanym cokole. 
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83 Rząśnik  Krzyż z kapliczką. 

Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

kapliczka wisząca 

skrzynkowa 

zwieńczona krzyżem 

prostym. W 

zamkniętej szybką 

wnęce wizerunek 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

oprawiony w 

ramkę.  
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84 Rząśnik 1906 

2015 

Krzyż drewniany 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

napisy „JEZU 

UFAM TOBIE”, 

„1906”, „2015 

GST”. Poniżej druga 

figura Chrystusa 

osłonięta blaszanym 

daszkiem, pod nią 

płaskorzeźba Matki 

Bożej 

Częstochowskiej i 

Sanktuarium na 

Jasnej Górze. Krzyż 

ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym. 

 

 



88 
 

85 Stary Lubiel 1938 Krzyż żelazny z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi 

zdobieniami. 

Umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

najwyższym piętrze 

reprodukcja obrazu 

Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Pod nią napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM 1938 R”. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem.  
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86 Wielątki  Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Wzdłuż 

ramion i pionowej 

belki faliste relingi 

zawijane u dołu. Od 

frontu wnęka 

osłonięta blaszanym 

daszkiem. Wewnątrz 

figura Matki Bożej 

Niepokalanej.  
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87 Wielątki  Krzyż liściasty, 

żelazny, 

promienisty, z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

relingami wzdłuż 

obu belek. W dolnej 

części (mniej więcej 

od połowy) 

konstrukcja 

szkieletowa z 

metalową kapliczką 

wiszącą, 

skrzynkową, 

osłoniętą daszkiem 

dwuspadowym 

zwieńczonym 

krzyżem prostym; 

we wnęce 

zamkniętej szybą 

figura Matki Bożej 

Królowej Polski. 

Nad wnęką, w 

szczycie daszku, 

niewyraźny obrazek. 

Krzyż ustawiony na 

betonowym podłożu 

krytym płytkami. 

Ogrodzony 

żelaznym płotkiem z 

liściastymi 
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ornamentami.  

88 Wielątki  Krzyż żelazny 

liściasty konstrukcji 

szkieletowej z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. 

Ogrodzony 

kamienno-

drewnianym 

płotkiem.  
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89 Wielątki-

Folwark/Nowe 

Wielątki, na 

granicy 

 Krzyż żelazny 

promienisty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z 

ażurowymi i 

liściastymi 

zdobieniami, 

umocowany na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole.  
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90 Wielątki-

Folwark/Nowe 

Wielątki, na 

granicy 

 Krzyż żelazny 

gałkowy konstrukcji 

szkieletowej, z 

napisem „JEZU 

MIEJ W OPIECE 

NAS” na ramionach. 

W dolnej części 

otwarta wnęka z 

figurą Matki Bożej.  
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91 Wielątki-Folwark 1927 Krzyż drewniany 

prosty z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. W dolnej 

części pionowej 

belki zamknięta 

wnęka z figurą 

Matki Bożej. Pod 

wnęką słabo 

czytelny napis: 

„Fondator Jan 

Piotrowski 

Postawiół D. 31/10 

(?) 1927 ROKU”.  
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92 Wielątki-Folwark  Krzyż drewniany 

prosty. Figura 

Chrystusa 

umocowana na 

mniejszym 

metalowym 

krzyżyku.  

 

 

Krzyż znajduje 

się na terenie 

cmentarza 

wojennego. 

Nieopodal 

ustawiona tablica 

z napisem: 

„CMENTARZ 

WOJENNY 

Na cmentarzu 

tym spoczywa 

około 150 

żołnierzy 

rosyjskich i 

niemieckich, w 

tym wielu 

narodowości 

polskiej, 

poległych w 

walkach na linii 

rzeki Prut w 

lipcu i sierpniu 

1915 r. w I 

Wojnie 

Światowej. 

Cmentarz ten 

został założony 

w latach 1915-

1918. 

Powierzchnia: 

326m2”. 
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93 Wincentowo  Krzyż wykonany z 

okorowanych kłód. 

Na pionowej belce 

figura Chrystusa. Na 

ramionach słabo 

czytelny napis 

„PAMIĄTKA MISJI 

ŚW.”. W dolnej 

części na pionowej 

belce daty: „3 V 

1987 12-20 XI 1949 

29 V - 7 VI 1972”. 
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94 Wincentowo  Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa, na 

murowanym 

wielopoziomowym 

cokole z otwartą 

wnęką, w której 

znajduje się figura 

Matki Bożej.  
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95 Wola Polewna 1991 Krzyż żelazny 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Na 

pionowej belce 

symbol kielicha 

eucharystycznego z 

hostią. Umocowany 

na 

wielopoziomowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na 

najwyższym 

poziomie napis 

„BOŻE 

BŁOGOSŁAW 

NAM”, na trzecim 

od dołu – „1991 r.”  
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96 Wola Polewna  Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

daszkiem. 

Umocowany na 

kamiennym cokole o 

nieregularnym 

kształcie. Na 

wierzchołku 

mniejszy krzyż.  
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97 Wólka Lubielska 1955 Krzyż żelazny 

ażurowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem. 

Umocowany na 

dwupoziomowym 

murowanym cokole 

zwężającym się ku 

górze. Na wyższym 

poziomie zamknięta 

szybką kwadratowa 

wnęka (zawartość 

wnęki niewidoczna). 

Pod wnęką napis 

„NA PAMI. JAN 

KATARZYNA 

CICHOCCY 1955 

r.” Ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

 



101 
 

98 Wólka Lubielska  Krzyż żelazny 

gałkowy z figurą 

Chrystusa, z 

ażurowymi 

zdobieniami. Nad 

figurą tabliczka w 

kształcie chorągwi z 

napisem „INRI”. 

Umocowany na 

murowanym 

wielostopniowym 

cokole zwężającym 

się ku górze. Na 

najwyższym 

poziomie w otwartej 

płytkiej wnęce 

płaskorzeźba Matki 

Bożej 

Częstochowskiej. 

Krzyż ustawiony na 

podłożu z betonowej 

kostki. Ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  
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99 Wólka Lubielska  Metalowa kapliczka 

słupowa, wisząca, w 

typie przeszklonej 

latarni, z daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa. 

Wewnątrz figura 

Matki Bożej.  
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100 Wólka-Folwark  Kapliczka drewniana 

kryta dachem 

dwuspadowym 

łamanym o 

blaszanym pokryciu. 

Dach zwieńczony 

imitacją dzwonnicy 

o czterospadowym, 

łamanym dachu 

zwieńczonym 

krzyżem. Od frontu 

pomiędzy 

wiatrownicami 

ozdobny pazdur. 

Szczyt ozdobiony 

motywem 

zachodzącego 

słońca. Dach 

wsparty na 

cieniowanych, 

ozdobnych 

kolumnach 

pomiędzy którymi 

ponad podłożem 

rozpostarta podstawa 

przeszklonej 

skrzynki. Wewnątrz 

figura Matki Bożej. 

Na podstawie 

inskrypcja 

„MARYJO 

BŁOGOSŁAW”. 

 

Kapliczka 

ustawiona jest 

przed domem 

sołtysa wsi 

Wólka-Folwark 

p. Ryszarda 

Borka. Powstała 

ok. 2013 roku 

jako 

dziękczynienie 

za zdrowie dla 

rodziny. Figurę 

Matki Bożej 

przywieziono z 

Lichenia. Została 

dwukrotnie 

poświęcona – po 

raz pierwszy w 

Licheniu, drugi 

raz przez księdza 

z parafii w 

Pniewie (gm. 

Zatory), do 

której należą 

mieszkańcy 

miejscowości. 

Właściciel 

posesji 

podkreśla, że ma 

ogromny 

sentyment do 

Lichenia. 



104 
 

Kolumny 

rozszerzające się ku 

podłożu tworzące 

czteronóg na którym 

wsparta jest 

podstawa. 

Wizerunki Matki 

Bożej 

Licheńskiej 

znajdują się 

również na 

innych 

obiektach, 

którymi się 

opiekuje. 
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101 Wólka-Folwark 2006 Krzyż z kapliczką. 

Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE” w górnej 

części. Na pionowej 

belce kapliczka 

skrzynkowa, 

wisząca, drewniana, 

z daszkiem 

dwuspadowym 

krytym blachą. W 

szczycie daszku 

symbol korony. We 

wnęce zamkniętej 

szybką figura Matki 

Bożej. Nad 

kapliczką data 

„01.06.2006”. 

 

Wcześniej w tym 

miejscu stał inny 

drewniany krzyż, 

który spróchniał 

i wymagał 

gruntownego 

odnowienia. 

Nowy krzyż, 

postawiony w 

2006 r., 

poświęcił ks. 

Staniszewski z 

parafii w 

Pniewie. 

Renowacja 

krzyża była 

ważnym 

wydarzeniem dla 

mieszkańców 

całej wsi, z tej 

okazji m.in. 

zorganizowano 

spotkanie 

integracyjne. 
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102 Wólka-Przekory 1931 Kapliczka 

murowana, 

otynkowana, 

wielopoziomowa, 

wnękowa, osłonięta 

blaszanym daszkiem 

czterospadowym 

zwieńczonym 

krzyżem z figurą 

Chrystusa i 

ażurowymi 

zdobieniami. We 

wnęce zamkniętej 

oknem figura Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Pod wnęką napis 

„KU CZCI NAJSW 

MARII NIEP. 

POCZ. KOŁO 

MŁODZIEŻY 

DNIA 15 

SIERPNIA 1931 R.” 
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103 Wólka-Przekory 1886 Żelazny krzyż 

liściasty, 

promienisty, 

ażurowej budowy, z 

figurą Chrystusa 

osłoniętą blaszanym 

daszkiem. Nad 

figurą napis „INRI”. 

Poniżej data „1886”. 

Umocowany na 

kamiennym cokole.  
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104 Wólka-Przekory 2013 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE” w górnej 

części. Na pionowej 

belce napis „2013” 

(?) zasłonięty 

sztucznym kwiatem. 

Ustawiony na 

murowanym cokole. 

Ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

Naprzeciwko po 

drugiej stronie 

drogi znajduje 

się identyczny 

krzyż. 
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105 Wólka-Przekory 2013 Krzyż drewniany 

gałkowy z figurą 

Chrystusa osłoniętą 

blaszanym 

daszkiem, z napisem 

„JEZU UFAM 

TOBIE” w górnej 

części. Na pionowej 

belce napis „2013” 

(?) zasłonięty 

sztucznym kwiatem. 

Ustawiony na 

murowanym cokole. 

Ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

Naprzeciwko po 

drugiej stronie 

drogi znajduje 

się identyczny 

krzyż. 
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106 Wólka-Przekory  Drewniana kapliczka 

słupowa z 

blaszanym daszkiem 

dwuspadowym. 

Szczyt daszku 

zdobiony motywami 

krzyża i 

zachodzącego 

słońca. W 

zamkniętej oknem 

wnęce reprodukcja 

obrazu Matki Bożej 

Licheńskiej. 

Kapliczka ustawiona 

na podłożu z 

betonowej kostki. 

Ogrodzona 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

Kapliczka 

znajduje się na 

drodze do 

miejscowości 

Lutobrok (gm. 

Zatory). 

Wybudowana 

przez p. 

Ryszarda Borka 

ok. 1984 r. 

Ustawiona na 

prośbę kobiety, 

która życzyła 

sobie, aby po jej 

śmierci w tym 

miejscu stanęła 

kapliczka. 

Obrazki z 

wizerunkiem 

Matki Bożej 

Licheńskiej są co 

pewien czas 

wymieniane. 
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107 Osiny/Józefowo, 

na granicy 

 Krzyż drewniany 

gałkowy promienisty 

z figurą Chrystusa. 

W górnej części 

napis „BOŻE 

BŁOGOSŁAW (?) 

NAM”. Na dole na 

pionowej belce 

reprodukcja obrazu 

Chrystusa 

Miłosiernego 

oprawiona w ramkę, 

osłonięta blaszanym 

daszkiem. Krzyż 

ogrodzony 

drewnianym 

płotkiem 

sztachetowym.  

 

 

 


