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3. Miejscowość 
 

Studzianki 
 
obok Nr 9 

 
 
 
 

 

1. Nazwa - typologia obiektu/obiektów 
 

Kapliczka słupowa z cegły i krzyż drewniany  

2. Materiał, technika: 
 
cegła, drewno 

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

10. Czas powstania / 
datowanie 
kapliczka ok 1920 r. 
krzyż po 1864 r. 

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny, 
miejscowy rzemieślnik  

12. Wymiary (wys./szer./głęb.; waga) 
 
wysokość całości kapliczki 5 m, 
 wysokość krzyża 4 m 
 

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
krzyż 101011_5.0029.613 
kapliczka 101011_5.0029.380 
 

14. Fotografia 
 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka słupowa zbudowana z cegły. Na płaskim sześciennym cokoliku posadowione są 
zwężające się ku górze 2 postumenty przechodzące w kolumnę z zarysowaną bazą i głowicą. 
Wyraźnie zarysowaną kolumna poprzez ozdobne rytmy gzymsów przechodzi  w pełną 
latarnię z 4 wyciętymi prostokątnymi wnękami zakończonymi półkoliście,  latarnię nakrywa 
ceglany daszek czterospadowy z trójkątnymi ozdobnymi naczółkami – a całość wieńczy kuty 
metalowy krzyż. Kapliczkę ogradza metalowe ogrodzenie. Od frontu we wnęce postumentu 
znajduje się figurka MB Niepokalanej i mała figurka Jezusa, zaś w latarni znajduje się 
obrazek / reprodukcja wyklejana fornirem MB Częstochowskiej.  
 
Krzyż drewniany rzymski, wielokrotnie zmieniany i remontowany. Na szczycie belki pionowej 
posiada wyciętą chorągiewkę z blachy z napisem „rok / 1864”, na przecięciu ramion niewielki 
odlew Chrystusa Ukrzyżowanego. 

5. Przynależność administracyjna 
 

Województwo  łódzkie 
 
 

Powiat  piotrkowski 
 
 

Gmina  Wolbórz 

6. dane GPS / lokalizacja 
N 51 29 55        E 19 54 48 

7. Formy ochrony / proponowane formy ochrony 
 
Obiekty o dużych wartościach, zasługują do wpisu do  
gminnej ewidencji zabytków, również należy jet 
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, 20 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 
 
 
Obiekty na skrzyżowaniu dróg. Według najstarszych mieszkańców krzyż nazywano krzyżem „ukazowym”. Krzyż należy do tzw. 
„krzyży wyzwoleńczych” lub „krzyży poddańczych” - były to krzyże, kapliczki czy figury stawiane na pamiątkę zniesienia 
pańszczyzny przez cara Aleksandra II w marcu 1864 roku.  

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, upamiętnienia 
itp., 
 
stan zachowania średni/zły, należy w najbliższym czasie przeprowadzić remont 
kapliczki, również należy odtworzyć w najbliższym czasie krzyż drewniany z 
zachowaniem detali 
 
 

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 
 
 

 

 



 


