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Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże są
nieodłącznym elementempolskiego
krajobrazu, a szczególnie polskiej wsi. Temałe

formy architektury sakralnejmożemy zobaczyć
wszędzie, w centrummiejscowości, na jej skraju,
przy głównych drogach, wśród pól i łąk, czy przy
kościele. Są bardzo różnorodne –małe i duże,
skromne i okazałe, rzeźbione imalowane,
drewniane,metalowe imurowane.Wyrosły
z potrzeb duchowychmieszkańcówmiast i wsi,
są ściśle związane z ich naturalną religijnością.
Stanowią wyraz tradycji kultury chrześcijańskiej,
troski o wartościmoralne i duchowe. Często określa
się jemianemprzydrożnych świadków historii,
bożymi i ludowymi pomnikami, czy też nieopisaną
kroniką lokalnej społeczności widzianą
z perspektywymiasta lubwsi.WGminie Nieporęt
też je znajdziemy. Każda kapliczka, każda figurka,
czy każdy krzyż na ziemi nieporęckiej ma swoją
własną historię, swój niepowtarzalny wygląd.
Naznaczone są bowiem tradycją danejmiejscowości
i jej historią.Wyrażają żywą i prostą wiarę ludzi.
Często upamiętniają wydarzenia tragiczne, jak
i radosne, ale wszystkie są niezmiernie ważne dla
lokalnej społeczności. Z pewnością dają świadectwo
o czasachminionych, a przedewszystkim
o ludziach, którzy już odeszli. Mówią bardzo dużo
o ludziach opiekujących się nimi współcześnie
i o dniu dzisiejszym. Ponadto świadczą owrażliwości
człowieka na sprawy religijne i na piękno
krajobrazu, zarówno kiedyś, jak i dzisiaj. Chcemy
uchronić je od zapomnienia.

To właśnie dlatego narodził się pomysł stworzenia
publikacji „Przydrożne kapliczki GminyNieporęt”.
Książka, którą oddajemyw Państwa ręce jest próbą
usystematyzowania wiedzy na tematmałej
architektury sakralnej naszej gminy. Chcieliśmy
stworzyć ilustrowany przewodnik pokazujący
wszystkiemiejscowe kapliczki, figurki oraz krzyże.

Podczas pracy nad książką udało się nie tylko poznać
historię tych sakralnych obiektów, ale i odnaleźć
wiele zapomnianychmiejsc kultu, znajdujących się
w okolicznych lasach czy zagajnikach.WGminie
Nieporęt przy drogach i granicachmiejscowości,
przy prywatnych posesjach i na drzewachmożna
znaleźć kapliczki i krzyże upamiętniającemiejsca
szczególnej wagi, chroniące przed złem
i nieszczęściem, stawiane ku pamięci ważnych
wydarzeń i osób świętych. Jednak najczęściej
stawiane i fundowane były jakowotumdziękczynne
lub błagalne, jako świadectwowiary, tradycji
i historii naszych przodków.Warto dodać, że
zarówno kapliczki, jak i krzyże pełnią niezmiennie
funkcję kulturową, do której niewątpliwie należą
obrzędy i zwyczaje kultywowane odwielu już lat
przezmiejscową ludność.W przeszłości zbierano się
przed nimi na niedzielnąmszę, święcono ziele na
Matkę Boską Zielną, czy też wewsiach odległych od
świątyni czy cmentarza związane z nimi były
zwyczaje pogrzebowe. Z kolei współcześnie
dekorujemy je kwiatami i wstążkami oraz zgodnie
z tradycją przodków odprawiamymodlitwymajowe.

Nie przechodźmy koło nich obojętnie. Dbajmy o nie
i przekazujmywiedzę na ich temat naszym
dzieciom.Wszakże przydrożne kapliczki, figurki
i krzyże są skarbemnaszego polskiego krajobrazu,
stanowią symbol naszej tożsamości i źródło wielu
różnych zwyczajów. Towymowni świadkowie nie
tylko historii naszego narodu, państwa i kościoła, ale
również całej GminyNieporęt. Mamnadzieję, że
książka „Przydrożne kapliczki GminyNieporęt”
okaże się w tym pomocna.

W tymmiejscu pragnę podziękować

Radzie GminyNieporęt, Sołtysom, pracownikom
Urzędu GminyNieporęt, księżom z tutejszych parafii
oraz wszystkimmieszkańcomGminyNieporęt,
którzy przyczynili się do powstania tej publikacji.
Państwa pamięć historyczna, jak również
przytaczane historie związane z powstaniem lub
odrestaurowaniem kapliczek, figurek i krzyży oraz
z ich fundatorami na terenie wszystkich
miejscowości GminyNieporęt bez wątpienia
świadczą oWaszejmiłości domałej ojczyzny
i przekonaniu, że bez względu na okoliczności warto
ocalić wszystkie obiektymałej architektury
sakralnej, gdyż są one skarbem zasługującymna
pamięć i na ochronę.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Maciej Mazur –Wójt GminyNieporęt

Nieporęt - czerwiec 2022



76

Wstęp

Zwyczaj budowania przydrożnych krzyży
i kapliczekw Polsce pojawił się tak dawno, że
ich istnienie w krajobrazie przyjmujemy jako

oczywiste. Z reguły nie dochodzi się przyczyn ich
powstania. Jednak z historycznego punktuwidzenia
krzyże przydrożne pojawiły się na polskiej ziemi
wraz z chrześcijaństwem, kiedy tomisjonarze
niosąc Dobrą Nowinęwznosili je w pogańskich
miejscach kultu jako symbole zwycięstwa Dobra nad
Złem. Z biegiem lat ich liczba wzrosła, szczególnie
w okresie kontrreformacji. Sobór trydencki i synod
z 1621 roku nakazał stawianie znaków religijnych,
w tym krzyży i kapliczekwewszystkich
miejscowościach. Odzew był tak duży, że w 1878 roku
ks. M. Nowodworski w „Encyklopedii Kościelnej”
pisał, że „W żadnym kraju po dziś dzień niemasz tyle
dużych krzyżów przy drogach, po polach i po
cmentarzachwiejskich jak u nas”. Stawiano je więc
w różnychmiejscach, począwszy odmiejsc
związanych z ważnymi wydarzeniami, po granice
miejscowości, wśród zabudowań, a także na
rozstajach dróg. Zaczynając od czasów zaborów
i powstań narodowych, poprzez czasy okupacji
hitlerowskiej, aż po panowanie władzy
komunistycznej obecność krzyży i kapliczek
przydrożnych urosła dodatkowo do rangi symbolu
narodowego. Również i wGminie Nieporęt jest dużo
takichmiejsc związanych z kultem religijnym,
z pobożnością jej mieszkańców, z ważnymi
wydarzeniami historycznymi zarówno o zasięgu
krajowym, jak i lokalnym, których symbolami są
przydrożne kapliczki, figurki i krzyże.W 2021 roku
rozpoczęto spis obiektówmałej architektury
sakralnej wGminie Nieporęt, którego celem było
zlokalizowanie jak największej ich liczby, zwłaszcza
tych krzyży i kapliczek nadrzewnych znajdujących
się w nieporęckich lasach, zagubionych, a nierzadko
już zapomnianych. Z pewnością warto je było
odnaleźć, ponieważ powstawały w konkretnej
intencji, wmiejscu i w czasie szczególnie ważnym
dla ich fundatorów. Poza tym bezwątpienia
stanowią ważny element społecznej tożsamości,

symbolizują osoby i wydarzenia, o których należy
pamiętać. Spośród 79 zlokalizowanych obiektów
zdecydowanąwiększość, aż 35, stanowią krzyże:
drewniane, żelazne orazmurowane. Na terenie
GminyNieporęt znajdują się również 32 kapliczki
przydrożne oraz 12 figur świętych.

Najwięcej obiektówmałej architektury sakralnej,
aż 22, znajduje się wNieporęcie. Prawie połowa
wmiejscowymkościele i jego najbliższym otoczeniu,
np. figura św. Judy Tadeusza, patrona spraw
trudnych i beznadziejnychw kościele, a przy
plebanii figura św. Jakuba, patrona pielgrzymów.
9 obiektów znajduje się w Stanisławowie Pierwszym,
8 obiektówwWólce Radzymińskiej, 7 obiektów
odnajdziemyw Józefowie, po 6w Białobrzegach
i Ryni.W Zegrzu Południowym znajdują się
4 obiekty. Po 3 obiekty są w Izabelinie, Michałowie –
Grabinie i w KątachWęgierskich. Po 2 obiektymamy
wAleksandrowie, Rembelszczyźnie iWoli
Aleksandra, natomiast pojedynczemamy okazję
obejrzeć w Beniaminowie oraz w Stanisławowie
Drugim.

Z historycznego punktuwidzenia do najstarszych,
datowanych obiektówmałej architektury sakralnej
wGminie Nieporęt należą: FiguraMatki Bożej
Pocieszycielki Strapionych z 1863 r. wNieporęcie,
wybudowana przez ziemianina Jakóba
Dębkowskiego; krzyż żelazny na kamiennym cokole
z 1906 r. przy kościele wNieporęcie, fundatorami
którego byli Julianna i Jan Korzeniewscy; krzyż
drewniany z tabliczką z 1906 r. na cmentarzu
parafialnymwNieporęcie stanowiący pamiątkę
Misji św. (dzięki napisowi na tabliczce wiadomo, że
przy krzyżu udzielane były odpusty); kapliczka
murowana z 1911 r. na granicyMichałowa –Grabiny
i Józefowa, ufundowana przez Józefa Kowalskiego,
który stawiając ją „przedłużył swe życie o 7 lat, jak
mu to było obiecane” oraz kapliczka drewniana
z 1914 r. wisząca na drzewie w Białobrzegach.
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Boska Częstochowska
Jan Lechoń
Matka Boska Częstochowska ubrana perłami.
Cala w złocie i brylantachmodli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdziemywszyscy, patrzy naWarszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie,
W ręku tego co umiera, nad kołyską dzieci
I przed którą dniem i nocąwciąż się światło świeci.
Która perłymasz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudownymi oczami.
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!

Z kolei jednym z najbardziej znanych i oryginalnych
obiektówmałej architektury sakralnej jest kapliczka
wNieporęcie, zlokalizowana przy PlacuWolności,
której patronką jest Matka Boska Częstochowska.
Do 17 grudnia 1981 r. wmiejscu obecnej kapliczki
stała tablica z nazwą „Solidarność Rolników
Indywidualnych”.Wówczas, w latach 80.
XXw.(„Solidarność RI”) była jedyną niezależną
organizacją działającą na terenie gminy.
Po 17 grudnia 1981 r. obok tablicy ustawiono gablotę
z wizerunkiemMatki Boskiej Częstochowskiej,
a następnie obudowano ją w taki sposób, jaki
przetrwała do dzisiejszych czasów. Dokonał tego,
nieżyjący już Piotr Jasiński z Izabelina. Bardzo
szybko przed kapliczką z obrazemMatki Bożej,
a zarazem z tabliczką „Solidarności”mieszkańcy
zaczęli w dowód hołdu i uznania zdejmować czapki
z głów.
Fundatorami kapliczek, krzyży i figur znajdujących
się na terenie GminyNieporęt są zarówno
indywidualne osoby, jak i całe społeczności lokalne.
Kapliczkęmurowaną z figurąMatki Bożej
Różańcowej w Aleksandrowie ufundowali
mieszkańcywsi w 1900 r. (odnowionaw 2009 r.),
którzy w ten sposób chcieli wyprosić „Boże
błogosławieństwo przez wstawiennictwoMatki
Najświętszej”.

Murowaną kapliczkę wnękową z czterospadowym
żelaznymdaszkiem zwieńczonym krzyżem z figurą
Chrystusa ufundowali mieszkańcywsi Rynia w
1948 r.Wspólnota wiejska, sprzedała działkę
tzw. „Kępę”, a z uzyskanych pieniędzy wybudowała
kapliczkę. Miejsce pod kapliczkę ofiarowali
Stanisław i Julian Kopka.W latach 90. odprawiano
pod kapliczkąmsze święte gromadzące rzesze
wiernych.
Murowana kapliczka w Rembelszczyźnie powstała
w 1953 r. dzięki ofiarnościmieszkańców tego
sołectwa. KapliczkęmurowanąwMichałowie
Grabinie wybudowali w 1955 r. małżonkowie
Dzikowscyw intencji błagalnej: „Królowo Korony
Polskiej broń naszej wiary i wolności”.
Murowaną, okazałą, wielopoziomową kapliczkę przy
ul. Jana Kazimierza wNieporęcie wzniosła tuż po
zakończeniu wojny Bronisława Powała, dziękując
w ten sposób za szczęśliwy powrót z wojennej
tułaczkimęża Jana i syna Antoniego. Z kolei
fundatorem figury św. Michała Archanioła przy
plebanii nieporęckiego kościoła był proboszcz
ks. Jerzy Sieńkowski.
Ponadto na szczególną uwagę zasługują obiekty,
które sąmiejscem kultu religijnego, a jednocześnie
nawiązują doważnychwydarzeń historycznych,
niejednokrotnie łącząc przeszłość
z teraźniejszością. Są to, m.in.: krzyż
w Beniaminowie, ustawiony przezmieszkańców
w 1918 r., jako symbol wojny polsko-bolszewickiej,
przy którymmodlili się żołnierze w sierpniu 1920 r.
oraz kapliczka wisząca na dębie w Białobrzegach
zawieszonaw 1914 r. przezmieszkańca tej
miejscowości przed pójściemnawojnę. Spośród
zidentyfikowanych 79 obiektówwyróżnia się
z pewnością krzyż drewniany z figurą Chrystusa
wKątachWęgierskich.Właściciele posesji, na której
znajduje się ów krzyż, znaleźli tę figurę na polu i tak
naprawdę ocalili ją, a następnie dali jej drugie życie.
Co prawda figura jest zniszczona, Chrystus niema
rąk ani nóg, jest przedziurawiony dwiema kulami,
okaleczony, niczymwwierszu Bolesława Leśmiana
„Żołnierz”, alemimo tych ran i niedoskonałości,
posąg jest piękny, okazały i stanowi oznakę życia
i trwania. Z interesującą historią związana jest
natomiast figura św. Jana Chrzciciela wNieporęcie.
Z przekazów ustnychwiadomo, że wiele lat temu
drewniana figura św. JanaNepomucena przypłynęła

doNieporętu Narwią i zatrzymała się wmiejscu,
w którym dziś wznosi się wspomniany obiekt.
Według opowieścimieszkańców, za przyczyną
św. JanaNepomucena doszło do uzdrowienia
chorego dziecka. Figura przetrwała wojnę, ale
z powodu znacznych uszkodzeń została wymieniona
na stojącą obecnie w tymmiejscu figurę Jana
Chrzciciela. I chociaż niektórzy historycy wciąż
twierdzą, że jest to figura św. JanaNepomucena,
tomieszkańcy Nieporętu postać na postumencie
nazywają JanemChrzcicielem.Warto ponadto
zwrócić uwagę na krzyż żelaznywNieporęcie
ustawiony namogile nieznanego żołnierza
polskiego, poległegow BitwieWarszawskiej 1920 r.,
jak również na krzyż żelaznyw Stanisławowie
Pierwszym, który usytuowany jest wraz z głazem
wmiejscu, gdzie 17 czerwca 1943 r. zginęli wwalce
z hitlerowcami, osłaniając transport z bronią,
podchorążowie AK – zaledwie 25-letni Mieczysław
Stępnowski „Alfa” i cztery latamłodszy Stanisław
Felicki „Skiba”.
Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże – niewielkie,
wolnostojące obiekty chrześcijańskiej, małej
architektury sakralnej wewszystkich
miejscowościachwGminie Nieporęt charakteryzują
się różnorodną formą i bogactwem zdobienia.
Wwiększości autorstwa anonimowych, lokalnych
artystów, nadzwyczaj urzekające imające swoją
historię stanowią ozdobę krajobrazu tutejszej ziemi
i wpisują się w jej historię. Zarówno kapliczki
domkowe naziemne, wnękowe nadziemne, słupowe
i skrzynkowe, drewniane lub kamienne, z figurkami
lubwizerunkami religijnymi, jak i krzyże drewniane,
żelazne imurowane,majestatycznie górujące nad
łąkami i polami, stojące przy dróżkach i drogach
albo ozdabiające skwery i tereny przykościelne –
wszystkie, które udało się zlokalizować,
zaprezentowane sąw części albumowej poniższej
publikacji.
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Aleksandrów
ul. Królewska

Czas powstania 1900 r. / 2009 r.

Kapliczkamurowana, dwupoziomowa,
wnękowa.W przeszklonej wnęce figuraMatki
Bożej Różańcowej. Podwnęką tabliczka
z napisem: „BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PRZEZWSTAWIENNICTWOMATKI
NAJŚWIĘTSZEJWYPRASZAJĄMIESZKAŃCY
1900 R. ODNOWIONO 2009 R.”

Czterospadowy daszek zwieńczony żelaznym
krzyżem. Ustawiona na betonowympodłożu
z kostki. Ogrodzona żelaznympłotkiem.Według
przekazywanych opowieści kapliczka powstała
122 lata temuwmiejscu, gdzie konie poniosły
i wwielkim niebezpieczeństwie znalazł się
podróżujący bryczką ksiądz. Kapliczka jest
podziękowaniem za ocalenie życia.
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Aleksandrów
ul. Królewska

Czas powstania 2022 r.

Kapliczka drewniana namurowanym cokole.
Wewnęce zamkniętej szybką figuraMatki Bożej
Niepokalanej.
Fundatorzy: PaństwoMatuszewscy
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Beniaminów
Na granicy zmiejscowością Łąki Radzymińskie

Czas powstania 1918 r.

Krzyż drewniany, prosty, z figurą krytą daszkiem,Wzdłuż belek florystyczne ornamenty kowalskiej
roboty. Na belkach napisy: „OD POWIETRZA”, „GŁODU, OGNIA I”, „WOJNY ZACHO”, „WAJ NAS
PANIE”. U dołu napis: „WROKUWOJNY 1918” oraz „ODMIESZKAŃCÓWWSI BENIAMINÓW”.
Ogrodzony żelaznympłotkiem.

Drewniany krzyż został ustawiony przezmieszkańców Beniaminowa 25maja 1918 r. I chociaż na
belce widnieje napis, iż powstał „w rokuwojny 1918 r.”, to jest powszechnie uważany za symbol
wojny polsko-bolszewickiej. Przy tym krzyżumodlili się żołnierze przed bitwąw sierpniu 1920 r.

Krzyż wybudowany przezmieszkańców Beniaminowaw gminie Nieporęt, po reformie
administracyjnej znalazł się w gminie Radzymin.
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Białobrzegi
ul.Wczasowana terenie przy kościele pw. bł. KarolinyKózkówny

Białobrzegi
ul.Wczasowana terenie przy kościele pw. bł. KarolinyKózkówny

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa, z sercowatymi zakończeniami ramion.Wzdłuż belek ażurowe
zdobienia. Ustawiony na betonowympodłożu.

Czas powstania 2018 r.

Krzyż drewniany. Na poziomej belce napis „JEZUUFAMTOBIE”. Na belce pionowej tabliczka
z 54napisem: „DO ŹRÓDŁAWIARY I ŻYCIA PAMIĄTKAMISYJNA 18–24. 03.2018 R.”
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Białobrzegi
ul.Wczasowana terenie przy kościele pw. bł. KarolinyKózkówny

Białobrzegi
ul.Wczasowa

Kapliczka drewniana z drewnianą rzeźbą – figurąMatki Bożej Różańcowej.

FiguraMatki Bożej została zakupiona przez rodzinęmieszkającą na pobliskim osiedlu wojskowym.
W 2021 roku kapliczka została odnowiona z okazji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

Czas powstania 1982 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem. Na pionowej belce data „1982”.
Ogrodzony żelaznympłotkiem.
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Białobrzegi
ul. Starych Dębów

Czas powstania 1914 r.

Kapliczka drewnianawisząca na
drzewie.Wewnętrzu za
drzwiczkami z szybką figurkaMatki
Bożej Fatimskiej oraz obraz zmało
czytelnymwizerunkiemNMP.
Drewniany dwuspadowy daszek
zwieńczony drewnianym krzyżem.
Pod daszkiem, a nad drzwiczkami,
data „1914”.

W dniu 08.10.2021 r. obok kapliczki
została zawieszona tabliczka
ufundowana przezmieszkańców
z napisem: „POD TWOJĄOBRONĘ
UCIEKAMY SIĘ ŚWIĘTA BOŻA
RODZICIELKO”.



2322

Białobrzegi
Rondo Legionów Polskich

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą
blaszanymdaszkiem. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.



2524

Izabelin
ul. Małołęcka / ul. Izabelińska

Izabelin
ul. Szkolna

Czas powstania 1967 r.

Kapliczkamurowana, wielopoziomowa, w typie
przeszklonej latarni.Wewnęce figuraMatki
Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Czterospadowy
blaszany daszek zwieńczony żelaznym krzyżem.
Na cokole od frontu tablica z napisem: „NA
PAMIĄTKĘ TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
WPOLSCE 966–1966 R. NAWIEDZENIAOBRAZU
MATKI BOŻEJWEWSI IZABELINODDANIA SIĘ
RODZINY JASIŃSKICH PODOPIEKĘMATKI
BOŻEJ 1967 ROKUUFUNDOWALI
MAŁŻONKOWIE PIOTR I FRANCISZKA
JASIŃSCY.

Krzyż żelazny, prosty, na
murowanym, wielostopniowym
cokole.W czwartym od ziemi
stopniu wnęka, w niej krzyżyk oraz
dwie figurki NMP; jedna
w kapliczce w typie groty
z kamieni.



2726

Izabelin
ul. Szkolna

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa
ustawiony namurowanym cokole.
Krzyż z relingami wzdłuż poziomej
i pionowej belki. Figura Chrystusa
osłonięta blaszanymdaszkiem.
U podstawy krzyża figurka NMP.
Cokół z wnęką, wewnęce dwie
pasyjki.



2928

Józefów
ul. Szkolna

Józefów
ul. Rodziny Kalińskich

Krzyż żelazny o szkieletowej
konstrukcji z figurą Chrystusa.
Wewnątrz krzyż drewniany, który
poprzednio stał w tymmiejscu.
Otoczony polnymi kamieniami.

Kapliczka nadrzewna – drewniana płaskorzeźba
z wizerunkiem św. Jana Gwalberta. Drewniany dwuspadowy
daszek zwieńczony prostym drewnianym krzyżem.



3130 3130

Józefów
ul. Sienkiewicza na terenie przy kościele NMPKrólowej

Józefów
ul. Główna

Czas powstania 2022 r.

FigurkaMatki Bożej Niepokalanej ustawiona namurowanym cokole. Pierwsza kapliczka na tej
posesji została postawionaw okresiemiędzywojennym. Kolejna kapliczka postawiona namiejscu
poprzedniej została zniszczonaw latach 50-tych.

Fundatorzy: Dorota i Jarosław Słupek

Figura NMP na dwustopniowym
cokole. Od frontu na cokole napis:
„PANI I KRÓLOWONASZA POD
TWOJĄOBRONĘ SIĘ UCIEKAMY”.



3332

Józefów
ul. Sienkiewicza na terenie przy kościele NMPKrólowej

Józefów
ul. Sienkiewicza / ul. Leśna

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa
na kamiennym cokole. Ustawiony
na betonowympodłożu, ogrodzony
żelaznympłotkiem.

Czas powstania 2010 r.

Krzyż drewniany. Na poziomej belce napis:
„JEZUUFAMTOBIE”.W dolnej części pionowej
belki dwie tabliczki. Napis na pierwszej:
„PARAFIANAJŚW.MARYI PANNYKRÓLOWEJ
W JÓZEFOWIEMISJE ŚWIĘTE 8-14 CZERWCA
1995, 14-21 LISTOPADA 2010”.

Poniżej tabliczka z napisem: „FUNDATORZY
ZOFIA I STANISŁAWKAWKAZKĄTÓW
WĘGIERSKICHMIROSŁAWA I ADAM
SERWIŃSCY ZMICHAŁOWAGRABINY
JÓZEFÓW, 21 LISTOPADAAD 2010”.
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Józefów
ul. Strużańska

Krzyż z figurą Chrystusa osłonięty blaszanymdaszkiem. Pionowa belka otoczonamisternymi
florystycznymi zdobieniami kowalskiej roboty. Ustawiony na trójstopniowympostumencie.
Ogrodzony żelaznympłotkiem.



3736

KątyWęgierskie
ul. Strużańska / ul. Kościelna

Kapliczkamurowana, wnękowa, dwupoziomowa.W zamkniętej kolorowymi szybkami półokrągłej
wnęce figura NMP. Czterospadowy daszek zwieńczony krzyżem żelaznym z figurą Chrystusa
osłoniętą blaszanymdaszkiem. Krzyż promienisty, wzdłuż pionowej belki ażurowe zdobienia.

Pierwsza kapliczka w tymmiejscu została wybudowana już przed drugąwojną światową. Obecna
powstała na początku lat 90. XXw. Kiedy sołtysemKątówWęgierskich został Mieczysław Stańczak,
za główny cel postawił sobie odbudowę kapliczki. Prace zostały wykonanew ramach remontu, do
wykonania którego nie była potrzebna zgoda zarządcy drogi. Obecnywygląd kapliczka zawdzięcza
murarzowi Zdzisławowi Sarneckiemu. Prace sfinansowano z pieniędzy sołeckich, a figuręMatki
Bożej zakupili mieszkańcy.

(Na podstawie wspomnieńMieczysława Stańczaka)



3938

KątyWęgierskie
ul. Przyleśna

Krzyż drewniany na drzewie z figurą Chrystusa. Figura zniszczona, osłonięta drewnianym
dwuspadowymdaszkiem.



4140

KątyWęgierskie
ul. Kościelna

Krzyżmurowany z cegły, z figurą
Chrystusa osłoniętą blaszanym
daszkiem.

W tymmiejscu już przed drugą
wojną światową stał drewniany
krzyż, do którego odprowadzano
zmarłychmieszkańcówKątów
Węgierskich. Pomodlitwie przy
krzyżu ciała zmarłych były
przewożone do nieporęckiego
kościoła, a następnie na cmentarz.

Obecnywłaściciel posesji
wmiejsce drewnianego krzyża
wystawiłmurowany z cegły, który
wkomponował w ogrodzenie
wykonane z tego samego
materiału.
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MichałówGrabina
ul. Kwiatowa przy granicy z Józefowem

Czas powstania 1911 r.

Murowana kapliczka wnękowaw typie kapliczki słupowej. Czterospadowy daszek zwieńczony
krzyżem żelaznym (kowalskiej roboty) z figurą Chrystusa.W niezamkniętej wnęce figuraMatki
Bożej Różańcowej. Poniżej wnęki tablica z ryngrafem przedstawiającym twarz Chrystusa
w cierniowej koronie oraz napisem: „A.D. 1911 MATKOBOŻAMIEJ NASWSWOJEJ OPIECE”.

Poniżejmniejsza tabliczka z napisem: „JÓZEF KOWALSKI STAWIAJĄC TĘOTOKAPLICZKĘ
PRZEDŁUŻYŁ SWEŻYCIE O 7 LAT TAK JAKMUTOBYŁOOBIECANE”. Ogrodzona żelaznympłotkiem.



4544

MichałówGrabina
ul. Przyrodnicza

MichałówGrabina
ul. Kwiatowa / ul. Kasztanowa

Czas powstania 1955 r.

Kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa.Wewnęce zamkniętej szybką figura
Najświętszej Maryi Panny. Poniżej wnęki od frontu tabliczka z napisem: „KRÓLOWOKORONY
POLSKIEJ BROŃNASZEJWIARY IWOLNOŚCI ROK 1955”,

„FundatorzyMałżonkowie Dzikowscy”, „Odnowionow 2010 B.B. Gera”. Czterospadowy blaszany
daszek zwieńczony żelaznym krzyżem.

Czas powstania 1975 r.

Kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa.W przeszklonej wnęce figura NMP oraz obraz
z wizerunkiem Jana Pawła II. Na drugim poziomie od ziemi od frontu tabliczka z napisem: „ROK
BUDOWY 1975 PRZEBUDOWANOWROKU 1998NAXX-LECIE PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA
PAWŁA II”.

Zwieńczona czterospadowymdaszkiem.
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Nieporęt
PlacWolności

Czas powstania 1863 r.

FiguraMatki Bożej Pocieszycielki Strapionych nawielostopniowym cokole. Od frontu na cokole
napis: „POCIESZYCIELKO STRAPIONYCHMÓDL SIĘ ZANAMI.Ogrodzona żelaznympłotkiem.

Fundatorem figury w 1863 roku był ziemianin i „propinator” na Dąbkowiźnie Jakób Dębkowski.

Intencją było podziękowanie za ocalenie i powrót z Sybiru do ojczyzny.

Obiekt został odnowionyw 138 . rocznicę powstania z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu,
wspólnymi siłami proboszcza ks. Zbigniewa Brzozowskiego, parafian i członków Towarzystwa.
Pełnej konserwacji w 2001 r. dokonał zespół konserwatorów z Pracowni Konserwacji Rzeźbyw
MuzeumWilanowskim pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej. Ogrodzenie nieodpłatnie wykonał
Waldemar Szczechowski.
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Nieporęt
Wkościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Czas powstania 1952 r.

Figura św. Judy Tadeusza.

Figura św. Judy Tadeusza została ofiarowana nieporęckiej parafii w 1952 r. przezMatkę Generalną
Zakonu Sióstr FelicjanekwOklahomie (USA) oraz HenrykaWiśniewskiegomieszkającego
wNowym Jorku. (Informacja pochodzi z Powiatowego ProgramuOpieki nad Zabytkami na lata
2011-2014).Figura św. FranciszkaFiguraMatki Bożej Fatimskiej.
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Nieporęt
Na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Czas powstania 1906 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa namurowanym, kilkustopniowym, zwężającym się ku górze
cokole. Na cokole od frontumiejsce pownęce, poniżej tablica zmało czytelnymnapisem
(prawdopodobnie): „OFIARODAWCY JAN I JULIANNAMAŁŻONKOWIE KORZENIEWSCY 1906 R.”.
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Nieporęt
Przy wejściu na teren kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nieporęt
Na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Krzyż drewniany. Na poziomej belce napis: „JEZUUFAMTOBIE”. Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa namurowanym cokole.
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Nieporęt
Na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nieporęt
Na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Figura św. Franciszka na podwyższeniu
z kamieni polnych.

Figura św. Jakuba na
cokole z kamieni
polnych.
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Nieporęt
PlacWolności

Nieporęt
Na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

Czas powstania 2008 r.

Figura św. Michała Archanioła. Fundatorem figury był ks. Jerzy Sieńkowski po objęciu probostwa
w parafii.

Krzyż żelazny, gałkowy, z figurą
Chrystusa. Ustawiony na
betonowympodłożu.
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Nieporęt
ul. Jana Kazimierza / pl. Wolności

Czas powstania 1982 r.

Kapliczkamurowana, z wizerunkiem obrazuMatki Boskiej
Częstochowskiej. Pod obrazem tabliczka z napisem: „MATKO
NIE OPUSZCZAJ NAS”. Nad obrazem, pod daszkiem, figurki
aniołów oraz daty 1382-1982. Blaszany dwuspadowy daszek
oparty namurowanych kolumnach.

Pomysłodawcą i fundatorem kapliczki był Piotr Jasiński.
Do 17 grudnia 1981 r. w tymmiejscu stała tablica z napisem
„Solidarność Rolników Indywidualnych”.Wówczas
„Solidarność Rolników Indywidualnych” była jedyną
niezależną organizacją działającą w gminie Nieporęt.
Po 17 grudnia w zamkniętej gablocie ustawiono obraz
z wizerunkiemMatki Boskiej Częstochowskiej. Z czasem
fundator obudował gablotę i w tej formie kapliczka
przetrwała do obecnych czasów.
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Nieporęt
ul. Jana Kazimierza / ul. Rejtana

Czas powstania 1900 r. / 2009 r.

Kapliczka drewnianawisząca na drzewie.Wewnęce zamkniętej szybką figura Najświętszej Maryi
Panny. Blaszany daszek dwuspadowy zwieńczony żelaznym krzyżem.
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Nieporęt,
ul. Jana Kazimierza (przy rondzie im. Jana Pawła II)

Czas powstania 1964-1965 r.

Figura św. Jana Chrzciciela namurowanym cokole.

Wmało widocznymmiejscu, przy nasypie drogowymwNieporęcie w okolicy Ronda Jana Pawła II
tuż za stacją benzynową, stoi figura św. Jana Chrzciciela. Niektórzy historycy twierdzą, że jest to
figura św. Jana Nepomucena. Skąd ta rozbieżność?Według tradycji ludowej święty Jan
Nepomucen chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego jego figury
stawiano przy drogach w sąsiedztwiemostów, rzek oraz na skrzyżowaniach dróg. Obecna figura,
wzniesiona namurowanym cokole, ufundowana została na przełomie lat 1964-1965 przez
małżonków Józefa i Genowefę Ostrowskich. Zastąpiła drewnianą figurę, którą jak głosi ustny
przekaz, przyniosły do tegomiejsca wody Kanału Królewskiego. Znaleziona w szuwarach przez
mieszkańców, została wyłowiona i ustawiona na cokole z polnych kamieni (w innych źródłach jest
mowa o drewnianym cokole). Z faktem tymwiąże się opowieść o cudownym uzdrowieniu dziecka.
Nie znamy nawet przybliżonej daty, kiedymiało tomiejsce. Figura świętego stała wówczas przy
skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg – ulicy Dworcowej i drogi z Marek do Zegrza przy Kanale
Królewskim. Takie ustawienie figurymogło wskazywać na to, że pierwotna, drewniana figura
przedstawiała właśnie św. Jana Nepomucena. Figura przetrwała wojnę, ale z powodu znacznych
uszkodzeń została wymieniona na stojącą obecnie w tymmiejscu figurę św. Jana. Odnowioną,
dzięki staraniommieszkańców, chciano postawić na dawnymmiejscu, jednak władze
komunistyczne się temu sprzeciwiały. Heroicznego aktu przywrócenia figurki podjęły się pod
osłoną nocy dwie rodziny.

Zmiana ukształtowania terenu, związana z powstaniem Jeziora Zegrzyńskiego i przebudową
węzła komunikacyjnego spowodowała, że figura znalazła się u podstawy nasypu drogowego, gdzie
stoi do dziś. I chociaż niektórzy historycy wciąż twierdzą, że jest to figura św. Jana Nepomucena, to
mieszkańcy Nieporętu postać na postumencie nazywają Janem Chrzcicielem.
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Nieporęt
ul. Jana Kazimierza

Nieporęt
ul. Dworcowa

Kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa, zwieńczona krzyżem
żelaznym.Wewnęce zamkniętej szybką figura Najświętszej Maryi Panny
i krzyż z figurą Chrystusa. Ustawiona na betonowympodłożu. Ogrodzona
żelaznympłotkiem.

Czas powstania lata 50-teXXwieku

Kapliczkamurowana, wnękowa,
wielopoziomowa. Zwieńczeniemnajwyższego
poziomu jest krzyż żelazny, promienisty,
z figurą Chrystusa.W niezamkniętej wnęce
figura Najświętszej Maryi Panny.

Poprzednio w tym samymmiejscu stał krzyż
zniszczonyw trakcie działańwojennych.
Fundatorka Bronisława Powała z domuKos
wybudowała tę kapliczkę w intencji
dziękczynnej za powrót z wojnymęża Jana oraz
syna Antoniego.
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Nieporęt
ul. Nowolipie

Nieporęt
ul. Zwycięstwa

Krzyż drewniany, prosty, z figurą Chrystusa, ogrodzony żelaznympłotkiem.

Kapliczka drewniana, wisząca na
drzewie.Wewnęce zamkniętej
szybką figurka Najświętszej Maryi
Panny. Dwuspadowy daszek
zwieńczony prostym drewnianym
krzyżem.

Kapliczkę na akacji ufundował
mniej więcej 30 lat temu nieżyjący
już Tadeusz Kowalski, mieszkaniec
z ul. Nowolipie. Kapliczka została
zawieszonaw intencji błagalnej
o opiekę nad synami Tadeusza
i Krystyny Kowalskich.
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Nieporęt
ul. Nowolipie

Czas powstania 1996 r.

Kapliczka w typie przeszklonej
latarni namurowanym cokole.
Czterospadowy daszek zwieńczony
drewnianym krzyżem.Wewnęce
figuraMatki Bożej Niepokalanej.

Kapliczka z figurąMatki Bożej
Niepokalanej została ufundowana
przez Krystynę i Tadeusza
Kowalskich. Małżonkowie
Kowalscy wybudowali kapliczkę na
własnej posesji w intencji
błogosławieństwaMatki Bożej dla
dwóch synów, z których jeden jest
zakonnikiem Zakonu Braci
Mniejszych (Bernardyni).

Nieporęt
ul. Nowolipie

Kapliczkamurowana, wnękowa.Wewnęce zamkniętej szybką figura Najświętszej Maryi Panny.
Dwuspadowy daszek. Ustawiona na betonowympodłożu, ogrodzona drewnianympłotkiem.
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Nieporęt
ul. Nowolipie

Krzyż żelazny, promienisty, z ażurowymi zdobieniami wokół figury Chrystusa. Krzyż ustawiony na
mogile nieznanego żołnierza polskiego poległegow BitwieWarszawskiej 1920 r.

Pochowanyw tymmiejscu żołnierz zginął 14 lub 15 sierpnia 1920 r. w pobliżu Kanału Królewskiego.
Kilka dni później zwłoki znalazł na swoim polu Florentyn Pogorzelski. Wraz z synem i szwagrem
pochowali żołnierza nawzniesieniu nad rzeczką Beniaminówką. Po zakończeniu działań
wojennych przymogile odbywały się uroczystości rocznicowe.W tym samymmiejscu pochowany
jest także jeniec radziecki polskiego pochodzenia, który w 1942 r. zbiegł z obozuw Białobrzegach.

Nieporęt
Na terenie cmentarza

Czas powstania 1906 r.

Krzyż drewniany. Na poziomej
belce nieczytelny napis: „RATUJ
DUSZĘ SWOJĄ”. Na pionowej belce,
w dolnej części, tabliczka
z napisem: „PAMIĄTKA ŚW.MISYI
D. 14WRZEŚNIA 1906 R. ODPUSTY
PRZYKRZYŻUMISYJNYM”. Nad
tabliczką wyryty napis:
„MISJA ŚW. 27 I – 6 II 1949.
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Rembelszczyzna
ul. Jana Kazimierza

Czas powstania 1953 r.

Kapliczkamurowanaw typie przeszklonej
latarni. Pierwszy poziom od ziemi wybudowany
z kamieni polnych.Wewnęce figura
Najświętszej Maryi Panny. Nadwnęką tabliczka
z napisem:

„ROK BUDOWY: 1953
ROKRENOWACJI: 2012
DZIĘKI OFIARNOŚCIMIESZKAŃCÓW
SOŁECTWAREMBELSZCZYZNA”.

Czterospadowy blaszany daszek zwieńczony
krzyżem żelaznym, promienistym, z figurą
Chrystusa. Ogrodzona żelaznympłotkiem.

Kapliczka przed remontem



7574

Rembelszczyzna
ul. Strużańska

Krzyż żelazny, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem. Ustawiony
namurowanym cokole i na betonowympodłożu. Ogrodzony żelaznympłotkiem.
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Rynia
ul. Główna

Czas powstania 1983 r.

Kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurą Najświętszej Maryi Panny. Blaszany czterospadowy
daszek zwieńczony prostym żelaznym krzyżem. Ustawiona namurowanym cokole.

Fundatorem kapliczki był Eugeniusz Pogorzelski, ojciec obecnej właścicielki posesji.

Rynia
ul. Radzymińska / ul. Główna

Czas powstania 1948 r.

Kapliczkamurowana, wnękowa.W przeszklonej wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.
Czterospadowy żelazny daszek zwieńczony krzyżem z figurą Chrystusa. Ogrodzona żelaznym
płotkiem.

W 1948 rokuwspólnota wiejska, sprzedała działkę tzw. „Kępę”, a z uzyskanych pieniędzy
wybudowano kapliczkę. Miejsce pod kapliczkę ofiarowali Stanisław i Julian Kopka.
W latach 90-tych odprawiano pod kapliczkąmsze święte gromadzące rzesze wiernych.
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Rynia
ul. Główna

Czas powstania 1990 r.

Kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurąMatki Bożej Różańcowej. Czterospadowy daszek
zwieńczony prostym krzyżem. Ustawiona namurowanym cokole. Fundator: Bogdan Rasiński.

Rynia
ul. Główna

Krzyż żelazny, prosty, ustawiony na betonowympodłożu.
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Rynia
ul. Główna

Krzyż żelazny, prosty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem.

Rynia

Kapliczka żelazna nadrzewna, z figurą Chrystusa na krzyżu. Pod krzyżemmedalion z wizerunkiem
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dwuspadowy daszek zwieńczony żelaznym krzyżem.
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StanisławówPierwszy
ul. Strużańska / ul. Przyszłość

V
VKapliczkamurowana, wnękowa,

dwupoziomowa.Wewnęce zamkniętej
półokrągłą szybką figuraMatki Bożej
Różańcowej. Na pierwszympoziomie od ziemi
wnęka z żelaznym krzyżem z figurą Chrystusa.
Czterospadowy daszek zwieńczony żelaznym
krzyżem z figurą Chrystusa. Ogrodzona
żelaznympłotkiem.
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StanisławówPierwszy
ul. Izabelińska, na terenie przy kościele NMPWspomożycielkiWiernych

Czas powstania 2002 r.

Krzyż drewniany. Na poziomej
belce napis: „JEZUUFAMTOBIE”.
W dolnej części pionowej belki dwie
tabliczki z napisami: „MISJE
ŚWIĘTE 14-22.03.2015 R. KS.
MAREK PASIUK PALLOTYN” oraz
„DO ŹRÓDEŁWIARY I ŻYCIA
1MISJE PARAFIALNE 10-15.02.2002
R. PROWADZIŁ KS. M. NOWAK”.

StanisławówPierwszy
ul. Pogodna, kapliczka w lesie

Kapliczka żelazna, wisząca na
drzewie, w typie przeszklonej
latarni. Półokrągły daszek
zwieńczony krzyżem.



8786

StanisławówPierwszy
ul. Izabelińska, na terenie przy kościele NMPWspomożycielkiWiernych

Czas powstania 2003 r.

FiguraMatki Bożej Brzemiennej na
kamiennym cokole.

FiguraMatki Bożej Brzemiennej
została poświęcona pomszy
świętej 14.08.2003 r. Figura
autorstwa artystki plastyka Janiny
Karczewskiej-Koniecznej została
odlanaw brązie. Obiekt
ufundowały dwie rodziny: Ewy
i Jacka Pawlaków oraz Anny i Pawła
Skowrońskich. Na podstawie
Kroniki Parafii NMP
w Stanisławowie Pierwszym.
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StanisławówPierwszy
ul. Przyszłość

Czas powstania 1950 r.

Kapliczka w typie przeszklonej latarni na
murowanym, trzypoziomowym cokole.We
wnęce figura Najświętszej Maryi Panny.
Czterospadowy daszek zwieńczony krzyżem.

Kapliczka została odbudowanaw 1950 r. przez
Janinę i Józefa Bartosiewiczów, wmiejscu, gdzie
stała poprzednia kapliczka.W latach 90. XXw.
renowację obiektu wykonali Tadeusz
Bartosiewicz i Józef Gniadek.

StanisławówPierwszy
ul. Jana Kazimierza

Czas powstania koniec lat 90. XXw.

Kapliczkamurowana, dwupoziomowa,
wnękowa.W półokrągłej wnęce zamkniętej
szybką figura Najświętszej Maryi Panny.
Czterospadowy daszek zwieńczony krzyżem,
żelaznym, promienistym. Ogrodzona żelaznym
płotkiem.

Kapliczkę ufundowali Anna i AdamOlechowscy.



9190

StanisławówPierwszy
ul. Izabelińska / ul. Krzywa

Czas powstania 1981 r.

Kapliczka wisząca na drzewie,
żelazna, przeszklona, z figurą
Dzieciątka Jezus. Daszek
zwieńczony krzyżem. Na tabliczce
pod kapliczką data: „3V – 81”.

Fundator Piotr Jasiński. Kapliczka
została zawieszona 3maja 1981 r.,
w rocznicę ustanowienia
Konstytucji 3maja.Wówczas po raz
pierwszy odwielu latmożna było
obchodzić to święto, stąd na
tabliczce obok daty symbol
wolności – zerwane łańcuchy.
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StanisławówPierwszy
ul. Strużańska

Czas powstania 1957 r.

Krzyż żelazny, promienisty, z ażurowymi zdobieniami, przy
głazie usytuowanymna betonowympodłożu. Na głazie
napis:

„W TYMMIEJSCU 17.VI.1943 POLEGLI BOHATERSKĄ
ŚMIERCIĄWWALCE ZHITLEROWCAMI OSŁANIAJĄC
TRANSPORT BRONI PODCHORĄŻOWIE AKALFA –
STĘPNOWSKIMIECZYSŁAWLAT 25
SKIBA – FELICKI STANISŁAWLAT 21
KAWALEROWIE KRZYŻAVIRTUTIMILITARI
TOWARZYSZE BRONI”.

Krzyż ustawionywmiejscu śmierci dwóch podchorążych AK
z II Batalionuw Jabłonnie. Podchorążowie zginęli podczas
akcji osłonowej transportu broni zrzutowej. Przed
Stanisławowemkonwój z bronią natknął się na oddział
żołnierzy niemieckich.Wywiązała się walka, podczas której
wóz z bronią zdołał się oddalić, transport został uratowany.
Niestety, podchorążowie zginęli podczas tej akcji.
Pośmiertnie zostali awansowani do stopni oficerskich i
odznaczeni KrzyżemSrebrnymOrderu Virtuti Militari. Krzyż
został ustawionyw pierwszą rocznicę ich śmierci, a w 1957r.
został odsłonięty (z inicjatywy dowódcy poległych) głaz
pamiątkowy.
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StanisławówPierwszy
ul. Klonowa

Czas powstania 2020 r.

Kapliczka namurowanym cokole.
Wewnęce figuraMatki Boskiej
Niepokalanej. Kapliczka została
poświęconaw 2020 roku przez ks.
wikaregoMarcinaWojtczaka
z Parafii Rzymskokatolickiej NMP
WspomożycielkiWiernych
w Stanisławowie Pierwszym.

Fundator kapliczki Jadwiga Krupa
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StanisławówDrugi
ul.Wolska

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa.

Krzyż wzniesionyw pobliżu
miejsca, gdzie 1.09.1939 r.
przymusowo lądował polski
myśliwiec powalce
z przeważającymi siłami
niemieckiego lotnictwa. Ciężko
ranny pilot samolotu kpt.
MieczysławOlszewski zmarł
w kabinie samolotu w następstwie
odniesionych ran.

W 2017 r. Nieporęckie
Stowarzyszenie Historyczne
przeprowadziło badania (za zgodą
MazowieckiegoWojewódzkiego
Konserwatora Zabytków), które
pomogły w ustaleniumiejsca
katastrofy. Ponadto, podczas badań
odnaleziono fragmenty poszycia
rozbitej maszyny.
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Czas powstania 2000 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem. Ustawiony na betonowym
podłożu. Na poziomej belce data „2000”.W dolnej części pionowej belki drewniana kapliczka
z dwuspadowymdaszkiem.Wewnęce figura NMP.

WolaAleksandra
ul. Zaciszna
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WolaAleksandra
ul. Gajowa / ul.Wolska

Czas powstania 1997 r.

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa i kapliczką. Na
poziomej belce data „1997”.W dolnej części
krzyża przeszklona kapliczka z obrazem
przedstawiającymMatkę Boską Częstochowską.
Ustawiony na betonowympodłożu.
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WólkaRadzymińska
ul. Cicha / ul. Leśna

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa. Na pionowej belce dwie
płaskorzeźby z wizerunkiemMatki Bożej Karmiącej. Poniżej
daty: 1999 i 1955. Ogrodzony drewnianympłotkiem.
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WólkaRadzymińska
ul. Szkolna

Krzyż żelazny namurowanym, zwężającym się ku górze cokole. Krzyż z figurą Chrystusa,
z ażurowymi zdobieniami wzdłuż belek i sercowatymi zakończeniami. Na cokole od frontu ryngraf
z wizerunkiemMatki Bożej z Dzieciątkiem. Poniżej tablica z napisem: „KTÓRYŚ ZANAS CIERPIAŁ
RANY JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NADNAMI”. Ogrodzony żelaznympłotkiem.

WólkaRadzymińska
ul. Majowa / ul. Szkolna

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa na
murowanym cokole. Krzyż
kowalskiej roboty z ażurowymi
zdobieniami wzdłuż obu ramion.
Na zwężającym się ku górze cokole
tablica z napisem „JEZUUFAM
TOBIE”. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.
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WólkaRadzymińska
ul.Wirażowa

Kapliczka w typie groty z figurą
Najświętszej Maryi Panny. Grota
murowana, wyłożona polnymi
kamieniami. Figura na cokole.
Zamknięta żelazną furtką.
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WólkaRadzymińska
ul. Topolowa

Czas powstania 1999 r.

Krzyż żelazny, gałkowy, z figurą Chrystusa, ogrodzony betonowympłotkiem.

Krzyż został ustawionyw 1999 r. na działce przekazanej przez BolesławaWardaka. Krzyż spawał
Janusz Piechociński, a przymontowaniu pomagał Edward Raczkiewicz. Krzyż został poświęcony
przez proboszcza ks. Brzozowskiego. Krzyż przy ul. Topolowej został postawionyw tym samym celu
co krzyże przy Leśnej i Szkolnej – dochodziły do nich kondukty pogrzebowe.
(Z informacji uzyskanych od sołtysMoniki Piotrowskiej).

WólkaRadzymińska
ul. Szkolna

Krzyż żelazny z figurą Chrystusa osłoniętą
blaszanymdaszkiem. Ustawiony na betonowym
podłożu.

Krzyż ustawiony po zakończeniu pierwszej
wojny światowej przezmałżeństwo Zofię
iWojciecha Kałkusóww intencji dziękczynnej
za przeżycie wojny.
(Z informacji uzyskanych od sołtysMoniki
Piotrowskiej).
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WólkaRadzymińska
ul.Kapitana Stefana Pogonowskiego

Czas powstania 2020 r.

Krzyż dębowy upamiętniający zwycięską Bitwę
Warszawską 1920 został postawiony
w listopadzie 2020 roku. Na poziomej belce
krzyża napis CentesimoAnno Victoriae
Varsoviensis (W StulecieWiktorii
Warszawskiej).
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WólkaRadzymińska
ul. Cicha

Czas powstania 2018 r.

Kapliczkamurowana, wnękowa.
Czterospadowy blaszany daszek
zwieńczony żelaznym krzyżem.
Wprzeszklonej półokrągłej wnęce
figura Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Obokwnęki tabliczka z
napisem: „W 100 LATODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI CHWAŁA
BOHATEROM 1920 ROKUCHWAŁA
STANISŁAWOWI
GRZYBOWSKIEMUŻOŁNIERZOWI
WRZEŚNIA 1939 OBROŃCY
WARSZAWYWŁAŚCICIELOWI TEJ
ZIEMIMIEJSCE POCHÓWKU
NIEZNANEWIECZNY
ODPOCZYNEKWSZYSTKIMRACZ
DAĆ PANIE CO ŻYLI I PRACOWALI
NA TEJ ZIEMI. PANIE BOŻE ZMIŁUJ
SIĘ NADNAMI AD 11.11.2018.
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Zegrze Południowe
ul. Rybaki / ul. Graniczna

Dwie kapliczki drewnianewiszące na drzewie.
W zamkniętych szybkami wnękach figury:
w kapliczce na górze –Matki Bożej Fatimskiej,
w kapliczce poniżej –Matki Bożej z Lourdes oraz
Najświętszego SercaMaryi. Obie kapliczki
z drewnianymi dwuspadowymi daszkami.

Zegrze Południowe
ul. Radziwiłła

Krzyż drewniany. Przy pionowej belce tabliczka z nieczytelnymnapisem oraz ryngraf w typie
medalionu z wizerunkiem prawdopodobnieMatki Bożej z Dzieciątkiem.
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Zegrze Południowe
ul. Rybaki przy kaplicy pw. Św. Kazimierza

Krzyż drewniany z figurą
Chrystusa. Ogrodzony żelaznym
płotkiem.
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1. Aleksandrów – kapliczkamurowana, dwupoziomowa, wnękowa z figurąMatki Bożej Różańcowej przy ul. Królewskiej – str. 8, 9
2. Aleksandrów – kapliczka drewniana z figurąmatki Bożej Niepokalanej przy ul. Królewskiej – str. 10, 11
3. Beniaminów – krzyż drewniany, prosty, z figurą krytą daszkiem, na granicy zmiejscowością Łąki Radzymińskie – str. 12, 13
4. Białobrzegi – krzyż żelazny z figurą Chrystusa przy kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny – str. 14
5. Białobrzegi – krzyż drewniany przy kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny – str. 15
6. Białobrzegi – kapliczka drewniana z drewnianą rzeźbą- figurąMatki Bożej Różańcowej,

przy kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny – str. 16
7. Białobrzegi – krzyż żelazny z osłoniętą blaszanymdaszkiem figurą Chrystusa przy ul.Wczasowej – str. 17
8. Białobrzegi – kapliczka drewnianawisząca na drzewie przy ul. Starych Dębów – str. 18, 19
9. Białobrzegi – krzyż żelazny z figurą Chrystusa przy Rondzie Legionów Polskich – str. 20
10. Izabelin – kapliczkamurowana, wielopoziomowa, w typie przeszklonej latani, z figurąMatki Bożej z Dzieciątkiem Jezus,

u zbiegu ul. Małołęckiej i Izabelińskiej – str. 22
11. Izabelin – krzyż żelazny, prosty, namurowanym, wielostopniowym cokole przy ul. Szkolnej – str. 23
12. Izabelin – krzyż żelazny z figurą Chrystusa ustawiony namurowanym cokole przy ul. Szkolnej – str. 24
13. Józefów – krzyż żelazny o szkieletowej konstrukcji z figurą Chrystusa przy ul. Rodzin Kalińskich – str. 26
14. Józefów – kapliczka nadrzewna – drewniana płaskorzeźba z wizerunkiem św. Jana Gwalberta przy ul. Szkolnej – str. 27
15. Józefów – figuraMatki Bożej Niepokalanej ustawiona namurowanym cokole przy ul. Głównej – str. 28
16. Józefów – figura Najświętszej Maryi Panny na dwustopniowym cokole przy kościele NMPKrólowej – str. 29
17. Józefów – krzyż drewniany z figurą Chrystusa na kamiennym cokole u zbiegu ulic Leśnej i Sienkiewicza – str. 30
18. Józefów – krzyż drewniany na terenie przy kościele NMPKrólowej – str. 31
19. Józefów – krzyż z figurą Chrystusa osłonięty blaszanymdaszkiem przy ul. Strużańskiej – str. 32, 33
20. KątyWęgierskie – kapliczkamurowana, wnękowa, dwupoziomowa, z figurą NMP, ul. Strużańska/ul. Kościelna – str. 34, 35
21. KątyWęgierskie – krzyż drewniany z figurą Chrystusa na drzewie przy ul. Przyleśnej – str. 36, 37
22. KątyWęgierskie – krzyżmurowany z cegły, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem, przy ul. Kościelnej – str. 38
23. Michałów-Grabina-murowana kapliczka wnękowaw typie kapliczki słupowej przy ul. Kwiatowej – str. 40, 41
24. Michałów-Grabina – kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa z figurą Najświętszej Maryi Panny,

ul. Kwiatowa/ul. Kasztanowa – str. 42
25. Michałów-Grabina – kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa z figurą NMP oraz wizerunkiem Jana Pawła II,

ul. Przyrodnicza – str. 43
26. Nieporęt – FiguraMatki Bożej Pocieszycielki Strapionych nawielostopniowym cokole na PlacuWolności – str. 44, 45
27. Nieporęt – figuramatki Bożej Fatimskiej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 46
28. Nieporęt – figura św. Franciszka w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 46
29. Nieporęt – figura św. Judy Tadeusza w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 47
30. Nieporęt – krzyż żelazny z figurą Chrystusa namurowanym, kilkustopniowym, zwężającym się ku górze cokole, na terenie przy

kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 48, 49
31. Nieporęt – krzyż drewniany na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 50
32. Nieporęt – figura Najświętszego Serca Pana Jezusa namurowanym cokole, przy wejściu na teren kościoła Niepokalanego

Poczęcia NMP – str. 51
33. Nieporęt – figura św. Franciszka na podwyższeniu z kamieni polnych,

na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 52
34. Nieporęt – figura św. Jakuba na cokole z kamieni polnych, na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 53
35. Nieporęt – figura św. Michała Archanioła, na terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – str. 54
36. Nieporęt – krzyż żelazny, gałkowy z figurą Chrystusa, na PlacuWolności – str. 55
37. Nieporęt – kapliczkamurowana z wizerunkiem obrazuMatki Boskiej Częstochowskiej

przy ul. Jana Kazimierza/pl. Wolności – str. 56, 57
38. Nieporęt – kapliczka drewnianawisząca na drzewie u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Rejtana – str. 58,59
39. Nieporęt – figura św. Jana Chrzciciela namurowanym cokole, przy rondzie im. Jana Pawła II, ul. Jana Kazimierza – str. 60, 61
40. Nieporęt – kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa, zwieńczona krzyżem żelaznym,

przy szkole podstawowej na ul. Dworcowej – str. 62
41. Nieporęt – kapliczkamurowana, wnękowa, wielopoziomowa przy ul. Jana Kazimierza – str. 63
42. Nieporęt – krzyż drewniany, prosty, z figurą Chrystusa, przy ul. Zwycięstwa – str. 64

43. Nieporęt – kapliczka drewniana, wisząca na drzewie przy ul. Nowolipie -str. 65
44. Nieporęt – kapliczka w typie przeszklonej latarni namurowanym cokole przy ul. Nowolipie – str. 66
45. Nieporęt – kapliczkamurowana, wnękowa przy ul. Nowolipie – str. 67
46. Nieporęt – krzyż żelazny, promienisty, z ażurowymi zdobieniami wokół figury Chrystusa, przy ul. Nowolipie – str. 68
47. Nieporęt – krzyż drewniany na terenie cmentarza – str. 69
48. Rembelszczyzna – kapliczkamurowanaw typie przeszkoleni latarni przy ul. Jana Kazimierza – str. 70,71
49. Rembelszczyzna – krzyż żelazny, gałkowy, promienisty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem,

przy ul. Strużańskiej – str. 72
50. Rynia – kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurą Najświętszej Maryi Panny, przy ul. Głównej – str. 74
51. Rynia – kapliczkamurowana, wnękowa u zbiegu ulic Radzymińskiej i Głównej – str. 75
52. Rynia – kapliczka w typie przeszklonej latarni z figurąMatki Bożej Różańcowej, przy ul. Głównej – str. 76
53. Rynia – krzyż żelazny, prosty, ustawiony na betonowympodłożu, przy ul. Głównej – str. 77
54. Rynia – krzyż żelazny, prosty, z figurą Chrystusa osłoniętą blaszanymdaszkiem, przy ul. Głównej – str. 78
55. Rynia – kapliczka żelazna nadrzewna, z figurą Chrystusa na krzyżu – str. 79
56. Stanisławów Pierwszy – kapliczkamurowana, wnękowa, dwupoziomowa z figurąMatki Bożej Różańcowej,

u zbiegu ul. Strużańskiej i Przyszłość – str. 80, 81
57. Stanisławów Pierwszy – kapliczka żelazna, wisząca na drzewie, w typie przeszklonej latarni – str. 82
58. Stanisławów Pierwszy – krzyż drewniany, na ternie przy kościele NMPWspomożycielkiWiernych – str. 83
59. Stanisławów Pierwszy – figuraMatki Bożej Brzemiennej na kamiennym cokole,

na ternie przy kościele NMPWspomożycielkiWiernych – str. 84, 85
60. Stanisławów Pierwszy – kapliczkamurowana, dwupoziomowa, wnękowa, przy ul. Jana Kazimierza – str. 86
61. Stanisławów Pierwszy – kapliczka w typie przeszklonej latarni namurowanym, trzypoziomowym cokole,

przy ul. Przyszłość – str. 87
62. Stanisławów Pierwszy – przeszklona, żelazna kapliczka z figurką Dzieciątka Jezus,

wisząca na drzewie u zbiegu ul. Izabelińskiej i Krzywej – str. 88, 89
63. Stanisławów Pierwszy – krzyż żelazny, promienisty, z ażurowymi zdobieniami, przy głazie usytuowanymna betonowym

podłożu, przy ul. Strużańskiej – str. 90,91
64. Stanisławów Pierwszy – kapliczka namurowanym cokole przy ul. Klonowej – str. 92
65. StanisławówDrugi – krzyż żelazny z figurą Chrystusa przy ul.Wolskiej – str. 94
66. Wola Aleksandra – krzyż żelazny z osłoniętą blaszanymdaszkiem figurą Chrystusa i z zamocowaną u dołu drewnianą kapliczką

z figurą NMP, przy ul. Zacisznej – str. 96,97
67. Wola Aleksandra – krzyż żelazny z figurą Chrystusa i kapliczką, u zbiegu ulic gajowej iWolskiej – str. 98
68. Wólka Radzymińska – krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Cicha/ul. Leśna – str. 100,101
69. Wólka Radzymińska – krzyż żelazny z figurą Chrystusa namurowanym cokole u zbiegu ulic Majowej i Szkolnej – str. 102
70. Wólka Radzymińska – krzyż żelazny namurowanym, zwężającym się ku górze cokole przy ul. Szkolnej – str. 103
71. Wólka Radzymińska – kapliczka w typie groty z figurą Najświętszej Maryi Panny przy ul.Wirażowej – str. 104, 105
72. Wólka Radzymińska – krzyż żelazny, gałkowy, z figurą Chrystusa przy ul. Topolowej – str. 106
73. Wólka Radzymińska – krzyż żelazny z osłoniętą blaszanymdaszkiem figurą Chrystusa przy ul. Szkolnej -str. 107
74. Wólka Radzymińska – krzyż dębowy upamiętniający zwycięską BitwęWarszawską 1920,

przy ul. Kapitana Stefana Pogonowskiego – str. 108,109
75. Wólka Radzymińska – kapliczkamurowana, wnękowa, z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Cichej – str. 110
76. Zegrze Południowe – kapliczka drewniana z figurąMatki Bożej Fatimskiej

wisząca na drzewie u zbiegu ulic Rybaki i Granicznej – str. 112
77. Zegrze Południowe – kapliczka drewniana z figurą Batki Bożej z Lourdes oraz Najświętszego SercaMaryi wisząca na drzewie u

zbiegu ulic Rybaki i Granicznej – str. 112
78. Zegrze Południowe – krzyż drewniany przy ul. Radziwiłła – str. 113
79. Zegrze Południowe – krzyż drewniany z figurą Chrystusa przy kaplicy pw. św. Kazimierza, przy ul. Rybaki – str. 114
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