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3. Miejscowość 
 

Wolbórz 
 
Plac dr Siniarskiego, obok nr 18  
nr dz. 101011_4.0004.1073  

1. Nazwa - typologia obiektu/obiektów 
 

Kapliczka słupowa 

2. Materiał, technika: 
 
cegła, tynk  

9. Styl 
 
monumentalne 
kapliczki okolic 
Piotrkowa i 
Tomaszowa 

10. Czas powstania / 
datowanie 
 
 

1916 r. 

11. Autor / szkoła / warsztat 
 
regionalny - miejscowy 

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

 4. Nazwa miejsca / właściciela gruntu 
 
grunt komunalny Gminy Wolbórz 

14. Fotografia 
 
 

15. Opis obiektu/obiektów / forma /  zdobnictwo / otoczenie 
 
Kapliczka słupowa, murowana z cegły - otynkowana, ufundowana w 1916 roku przez 
„młodzież i koło gospodyń”. Wzniesiona  na niewielkim wyniesieniu - kopcu? pośród 
współczesnej zabudowy jednorodzinnej, w pobliżu linii energetycznej i ogrodzeniami 
nieruchomości o rożnej skali i formie. Składa się z cokołu na rzucie kwadratu o podstawie 
156X156 cm,  na który składają się trzy zwężające się ku górze postumenty  - każdy posiada 
wys. ok 27-28 cm, oraz czwartego postumentu sześciennego wyraźnie zarysowanego o 
wys.55 cm. - na postumencie tym wznosi się właściwy słup kolumny- wys ok. 200 cm , z 
wyraźnie zarysowaną czworościenną bazą zwężającą się ku górze , trzonem czworościennym 
z wyciętymi z czterech stron wnękami prostokątnymi o wym 42X87 cm oraz głowicą z 
zarysowanym gzymsem na którym usadowiona jest czworościenna latarnia z wyciętymi z 
czterech stron wnękami prostokątnymi zakończonymi półkoliście. Całość pokrywa 
czterospadowy daszek z wyraźnie zaakcentowanymi trójkątnymi gzymsami zwieńczeń po 
formie dachu. Kapliczkę wieńczy ok. 1m kuty krzyż metalowy z tego samego okresu. Od frontu 
we wnęce znajduje się wmurowana 
tablicaowym.32X42cm,fundacyjno/upamiętniająca/poświadczenia/historyczna - wykonana z 
kamienia (piaskowca) z wykutą inskrypcją antykwą dwuelementową, minuskułą- tekstem: „Na 
pamiątkę wojny europejskiej/figurę tę wznosi młodzież/i grono gospodyń ul. Krakowskiej/ 1916 
r.” Zdobnictwo trwałe oprócz tablicy stanowi kuty krzyż - dobrej kowalskiej roboty, pochodzący 
z miejscowej kuźni, charakterystyczny dla wielu spotykanych obiektów w tych okolicach. 
Zdobnictwo nietrwałe: obrazki Matki Bożej, sztuczne kwiaty, drewniany krzyżyk z Chrystusem 
Ukrzyżowanym umieszczony nad tablicą we wnęce, metalowa okrągła plakieta z Matką Bożą 
w bocznej wnęce.   

5. Przynależność administracyjna 
 

Województwo  łódzkie 
 
 

Powiat  piotrkowski 
 
 

Gmina  Wolbórz 

6. dane GPS / lokalizacja 
N:51°29’53,09”,    E:19°50’7,94 
 

7. Formy ochrony / proponowane formy ochrony 
 
Obiekt o wysokich 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, 30 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 
 
Fundacja związana z trwającą I wojną światową – w 1916 roku Wolbórz znalazł się pod okupacją austriacką, ówczesne władze 
cywilne i wojskowe pozwalały na manifestowanie przejawów kultury narodowej. Kapliczkę wzniesiono: „Na pamiątkę wojny 
europejskiej/figurę tę wznosi młodzież/i grono gospodyń ul. Krakowskiej/ 1916 r.” 

17. Stan zachowania i postulaty konserwacji, odbudowy, odtworzenia, 
upamiętnienia itp., 
 
 
stan dobry, obiekt w poprzednim roku przeszedł remont generalny 

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

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

20. Uwagi / załączniki 
 
 

 

 



 


