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3. Miejscowość 
 

Proszenie 
 
przy skrzyżowaniu wsi, obok remizy OSP 
 
 

 

1. Nazwa - typologia obiektu/obiektów 
 

Kapliczka słupowa z cegły 

2. Materiał, technika: 
 
cegła, beton, krzyż kuty 

9. Styl 
 
„monumentalne 
słupowe kapliczki 
okolic Piotrkowa i 
Tomaszowa” 

10. Czas powstania / 
datowanie 
 
1949 

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny, 
miejscowy rzemieślnik  

12. Wymiary (wys./szer./głęb.; waga) 
 
wys całości 5,3 m, 
 

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
nr dz. 101011_5.0026.AR_1.187 
 

14. Fotografia 
 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka słupowa zbudowana z cegły – składająca się z 3 postumentów i słabo zarysowanej 
latarni. Na wyłożonej kostce betonowej posadowiony jest pierwszy postument 
prostopadłościenny– na nim prostopadłościan który poprzez gzyms półokrągły przechodzi w 
czworościenny słup / kolumnę ze ściętymi rogami, z małą wybieloną niszą od frontu na której 
są  wypukłe napisy poświadczająco- religijne „ Królowo / Pokoju / Módl / Się za nami / 1949”, 
na tymże słupie wspiera się pełna latarnia z płycinami prostokątnymi zakończonymi łukiem z 
każdej strony. Latarnię zamyka wielospadowy daszek z cegły i wylewki betonowej z 
trójkątnymi naczółkami – całość wieńczy odlany żeliwny krzyż. W 3 wnęce od frontu od 
wschodu znajduje się przeszklona nisza z figurką Matki Bożej Różańcowej, w latarni, a z 
pozostałych stron MB Karmiącą i Chrystusa Miłosiernego. Całość przystrojona wazonem ze 
sztucznymi kwiatami. Kapliczkę ogradza metalowy – spawany płotek, oraz placyk z położonej 
wzorzystej betonowej kostki. Kapliczka odbierała kult z każdej strony – co może świadczyć o 
jej położeniu i układzie ruralistycznym wsi. 
 

5. Przynależność administracyjna 
 

Województwo  łódzkie 
 
 

Powiat  piotrkowski 
 
 

Gmina  Wolbórz 

6. dane GPS / lokalizacja 
N 51 28 14   E 19 46 15 

7. Formy ochrony / proponowane formy ochrony 
 
Wartościowy obiekt reprezentujący ”monumentalne 
słupowe kapliczki okolic Piotrkowa i Tomaszowa”. 
Zasługuje do wpisu do  gminnej ewidencji zabytków, 
również należy ten obiekt uwzględnić w ustaleniach 
wymogów ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji 
lokalizacyjnej innej inwestycji. 
 
 

 
8. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis) 
Piotr Wypych, 13 sierpnia 2022 r. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego


16. Historia , legendy, podania 
 
Kapliczka powstała ze składek wspólnoty wsi. 
 

  

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, upamiętnienia 
itp., 
 
Obiekt w dobrym stanie,  zadbany i w ostatnim roku odnowiony 
 
warto ustawić przy nim tablice z informacją historyczną. 
 
 

18. Źródła historyczne, akta archiwalne, źródła ikonograficzne, źródła topograficzne 
 
 
 

19. Adnotacje o inspekcjach, badaniach, monitoringu 
 
Obiekt monitorowany od początku lat 90. XX w.  

20. Uwagi / załączniki 
 
 

 

 



 


