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3. Miejscowość 
 

Młynary Małe 
 
przy skrzyżowaniu drogi do Wolborza z drogą na Psary 
 
 
 
 

 

1. Nazwa - typologia obiektu/obiektów 
 

Kapliczka postumentowa zwieńczona krzyżem 

2. Materiał, technika: 
 
piaskowiec, beton,zaprawa 

9. Styl 
 
bezstylowy 

10. Czas powstania / 
datowanie 
 
 

1878 r. 

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny - miejscowy 

12. Wymiary (wys./szer./głęb.; waga) 
 
wys. całości ok 3,5 m 
krzyż ok 1,6 m 

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
nr dz. 101011_5.0022.750 
 

14. Fotografia 
 
 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka postumentowa zwieńczona dużym kamiennym krzyżem . Zbudowana z 3 
zwężających się prostopadłościennych postumentów.  Całość wieńczy krzyż wys 1,6 m z 
cennym, dużym odlewem Chrystusa Ukrzyżowanego, nad postacią Chrystusa odlana mała 
tabliczka z napisem „INRI”. Wokół kapliczki posadzono pierwotnie 4 lipy – do dziś przetrwały 
2, otoczenie jak i obiekt są zadbane i przystrojone sztucznymi, delikatnymi niebieskimi 
kwiatami. Kapliczka kilka lat temu przeszła gruntowny remont. Od frontu na ostatnim 
postumencie znajduje się napis fundacyjny-poświadczający, wycięty w kamieniu majuskułą 
jednoelementową: „Gdzie duch życia i wiary / Przyjął mnie w swe ręce / zbawco krwawej 
ofiary / pamiątkę ci święcę /  Filip Łaski syn / Jana i Jadwigi / roku 1878”. Powyższy cytat 
wierszowany pochodzi  z książki Abraham Rożniatowskiego „Pamiątka krwawej ofiary Pana 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”, Kalwaria 1610 r., była rozpowszechniona przez 
pątników pielgrzymujących do miejsc sanktuaryjnych. 

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 - reprezentujący 
kapliczki z XIX w. na terenie Gminy Wolbórz - 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, 19 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 stoi na miejscu krzyża z XIX w (lub starszego). 
 
Fundator kapliczki według najstarszych mieszkańców był „oficjalistą dworskim” w pobliskim majątku i wystawił tę kapliczkę na 
granicy folwarku, wystawił ją ku pamięci swojej i swych rodziców – sam bowiem miał już 66 lat… 
 
Według innej wersji Filip Łaski wraz z żoną Balbiną nie mogli dochować się dorosłych dzieci – wiele z ich potomstwa zmarło w 
dzieciństwie…stąd wymowny cytat wyryty na postumencie: „Gdzie duch życia i wiary / Przyjął mnie w swe ręce / zbawco 
krwawej ofiary / pamiątkę ci święcę”. 
 
 

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, 
upamiętnienia itp., 
 
Należy umieścić przy obiekcie/obiektach tablicę „pulpitową” z informacją 
historyczną. 
 
 
 

18. Źródła historyczne, akta archiwalne, źródła ikonograficzne, źródła topograficzne 
 
Kapliczkę wystawił/ufundował Filip Jakub Łaski - według akt parafialnych parafii Wolbórz Filip Jakub Łaski - syn Jana i Jadwigi 
Gęszczak ur. 26.04.1812 r . Młynary, ślub 11.06.1834 r Bogusławice, żona Balbina Politańska córka Wincentego i Justyny ur. 
1818 r. Strzemieszno.  
 

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

20. Uwagi / załączniki 
 
 

 

 



  


