




















Krzyż ten został postawiony z inicjatywy NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych z okolicznych wsi. Msza  święta odbyła 
się na boisku w pobliskim parku, którą celebrował ks. Kniołek. 

Następnie krzyż został przeniesiony na miejsce dawnego krzyża, 
który uległ zniszczeniu z upływem czasu, ponieważ był drewniany. 

Na nowym krzyżu umieszczona była mosiężna tabliczka 
upamiętniająca to wydarzenie, ale została skradziona przez 
zbieraczy złomu lub być może zdjęta przez komunistów. 

Krzyż podczas 
przenoszenia 

na nowe 
miejsce













,,Na 1000 
lecie

chrztu Polski 
kaplicę tę

ku czci 
Matki Boskiej 
Jasnogórskiej
wieś Radonice
966-1966”

















,,Pod Twą obronę
Matko nasza”

,,Pamiątka pielgrzymki
narodowej nadziei

Ojca św. Jana Pawła II
W 1983r.”







,,Któryś za nas
cierpiał rany
Jezu Chryste 

zmiłuj się 
nad nami”

,,Fundator 
Szczepan Kowalski 

z Czubina”







Na krzyżu widnieją dwie 
tabliczki z napisami:
,, Jezu ufam Tobie”

i
,,Czym się Panu odpłacę 

za wszystko co mi 
wyświadczył”











Kapliczka ta znajduje się 
na skrzyżowaniu ulicy 

Nowakowskiego i 3 Maja.

Dawniej odbywały się 
tam modlitwy, ale ze 

względu na niebezpieczne 
położenie wybudowano 
nową przed budynkiem 
Urzędu Miasta i Gminy 

Błonie na ul 
Nowakowskiego.

Stara kapliczka

Nowa Kapliczka



Nowa 
kapliczka

















































Kapliczka ta 
powstała w 
1931r. z 

pieniędzy od 
myśliwych, 

które rolnicy 
uzyskali w 
zamian za 

polowanie na 
terenie wsi.













Na krzyżu widnieje napis:
,,Krzyż z 1906 r. 

odnowiony w 2007r.”

,,Na chwałę Boga
oraz

największego Polaka
Jana Pawła II
apostoła miłości

pamięci Bieniewic i okolic
Mieszkańcy

Październik 2007







,,W 100 rocznicę 
istnienia,

w roku śmierci
wielkiego Polaka

papieża Jana Pawła 
II 

Matce Niepokalanej
Mieszkańcy

Bieniewice 2005















,,1913
1914- 1918
od wojny,

ognia, głodu, zarazy,
walk bratobójczych
zachowaj nas Boże”

,,LR. HR. KR. AR.
z Bieniewic”

11 listopada 1918





















































































,,Królowo 
Niebios módl się
za nami, którzy 
się do Ciebie 

uciekamy
zbudowała Nowa 
Wieś tę figurę 

1934r.”





,, Dęby pamięci
Posadzone ku czci 

bohaterów
zamordowanych przez 

NKWD
W Charkowie, Katyniu 
i Twerze w 1940r.”






