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3. Miejscowość 
 

Młynary Małe 

 
Przy skrzyżowaniu i przystanku obok Nr 2 
 
 
 
 

 

1. Nazwa - typologia obiektu/obiektów 
 

Kapliczka słupowa z cegły 

2. Materiał, technika: 
 
Cegła, beton 

9. Styl 
 
Monumentalne 
słupowe kapliczki 
okolic Piotrkowa i 
Tomaszowa 

10. Czas powstania / 
datowanie 
 

1921  

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny - miejscowy 

12. Wymiary (wys./szer./głęb.; waga) 
 
Wys 5,7 m 
 

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
nr dz. 101011_5.0022.105 

 

14. Fotografia 

 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka typu słupowego zbudowana z cegły. Na betonowej wylewce wznosi się słup, w 
którym zaznaczają się 2 postumenty, które łagodnym gzymsem przechodzą w kolumnę o 
przekroju kwadratowym na której wznosi się pełna latarnia z trzema przeszklonymi 
prostokątnymi wnękami zakończonymi półkoliście, latarnię nakrywa daszek czterospadowy z 
zaznaczonymi trójkątnymi przyczółkami – całość wieńczy kuty krzyż z odlewem Chrystusa. 
W drugim postumencie wycięte przeszklone nisze z 3 stron – od frontu znajduje się 
współczesna płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, od strony wschodniej figurka MB 
Fatimskiej. W trzonie kolumny z 3 stron płaskorzeźby wklęsłe krzyża, a od strony wschodniej 
przeszklona nisza z napisem odręcznym, poświadczającym: „Pamiątka / I wojny światowej / 
Fundatorzy / Andrzej i Antonina / Duszyńscy / Tomasz i Józefa / Badkowie / Antoni i Józefa / 
Badkowie / 19 IV 1921 r. / Odrestaurowali / Mieszkańcy / Młynar / Kwiecień 2008 r. / Boże 
Błogosław / Naszej Ojczyźnie”. W latarni kapliczki od frontu reprodukcja św. Jana Pawła II, od 
wschodu obrazek MB częstochowskiej, od północy św. Antoniego. Całość otoczona niskim 
metalowym ogrodzeniem. Wokół kapliczki pielęgnowane naturalne kwiaty i roślinność 
ozdobna. 

5. Przynależność administracyjna 
 

Województwo  łódzkie 
 
 

Powiat  piotrkowski 
 
 

Gmina  Wolbórz 

6. dane GPS / lokalizacja 
N 51 30 20   E 19 47 20 

7. Formy ochrony / proponowane formy ochrony 
 
Obiekt o dużych wartościach, 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, 29 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 
 
Według informacji od właścicieli działki kapliczka została wystawiona za ocalenie i powrót do domu z I wojny światowej 
pradziadka rozmówczyni.  

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, upamiętnienia 
itp., 
 
Stan dobry, obiekt zadbany 
 
Należy umieścić przy obiekcie/obiektach tablicę „pulpitową” 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 
 

 

 

 



 


