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3. Miejscowość 
 

Golesze Duże 
 
na skrzyżowaniu, w centrum wsi, naprzeciw Nr50 
 
 
 

 

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 
 
 

1930 r. 

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny, 
miejscowy rzemieślnik  

12. Wymiary (wys./szer./głęb.; waga) 
 
wys całości 5m, 
podstawa pierwszego postumentu 115X115 cm, 
metalowy krzyż wieńczący obiekt 65 cm 
 
 

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
nr. dz. 101011_5.0009.51 

14. Fotografia 

 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka słupowa zbudowana z cegły. Na płaskim ceglanym cokole posadowiony jest 
pierwszy postument – płytki prostopadłościan – na nim zwężające się ku górze 4 postumenty 
przechodzą w czworoboczną krótką kolumnę. Każde przejście postumentu w postument 
zaakcentowane półokrągłymi podwójnymi gzymsikami. Kolumnę która posiada bazę i 
kostkowaną głowicę wieńczy pełna latarnia z 3 wyciętymi prostokątnymi wnękami 
zakończonymi łukiem z zaakcentowanym nadprożem, wnęki są przeszklone, latarnię nakrywa 
betonowy daszek czterospadowy z trójkątnymi przyczółkami – a całość wieńczy kuty 
metalowy krzyż. Budowniczy obiektu uwzględnił w 3 postumencie od frontu kapliczki /str 
południowa/ prostokątną przeszkloną nisze zakończoną półokrągło z zaakcentowanym łukiem 
nadproża. Z kolei na 2 postumencie znajdują się z 4 stron płaskorzeźby krzyża. Od frontu w 
niszach znajdują się: u dołu rycina Serce Maryi, w latarni – obrazek/reprodukcja Serca 
Jezusa. Na 3 postumencie od frontu przymocowana tablica z czarnego marmuru z napisem 
poświadczającym: „Na chwałę / Panu Bogu Wszechmogącemu / Na cześć Maryi  Panny / 
Mieszkańcy Golesz Dużych i Dębska / tę figurę zbudowali / odnowiona na beatyfikację J.P. II 
/ 1.05.2011 r. /. Na kolumnie od frontu wybielona płycina z płaskorzeźbioną datą: „1930”. 
Calość ogrodzona metalowym płotkiem przyozdobionym sztucznymi kwiatami. 
 

5. Przynależność administracyjna 
 

Województwo  łódzkie 
 
 

Powiat  piotrkowski 
 
 

Gmina  Wolbórz 

6. dane GPS / lokalizacja 
N 51 27 54    E 19 53 20 

7. Formy ochrony / proponowane formy ochrony 
 
 Obiekt o dużych wartościach 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, 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 
 
 Obiekt wystawiony ze składek wspólnoty wsi Golesze Duże i Dębsko. 
 

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, upamiętnienia 
itp., 
 
Obiekt w dobrym stanie, zadbany i odnawiany przez miejscową społeczność. 
 
Należy umieścić przy obiekcie/obiektach tablicę „pulpitową” z informacją 
historyczną. 
 
 

18. Źródła historyczne, akta archiwalne, źródła ikonograficzne, źródła topograficzne 
 
literatura: 
 
Piotr Wypych, Kapliczki i krzyże znad Pilicy, ZNPK, 2001. 
 
Piotr Wypych, Dziedzictwo historyczne małej architektury sakralnej na terenie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobeazowych, 
praca doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012. 

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

20. Uwagi / załączniki 
 
 

 

 



 


