
LISTA KRZYŻY POKUTNYCH STAN FAKTYCZNY LIPIEC 2020 

l.p. miejscowość uwagi zdjęcie 

1 BAGIENIEC 

krzyż maltański, dawniej leżał na drodze przy 
posesji nr 18, niedawno przeniesiony obok 
świetlicy wiejskiej, usytuowany na lekkim 
wzniesieniu  
  

 

2 BIAŁA 
krzyż maltański, przy bocznej drodze naprzeciw 
budynku wielorodzinnego nr 47, zadbany, choć 
bez górnej części, ogrodzony 

 



3 BOJANICE przed murem kościoła, wolnostojący 

 

4 BOJANICE 
krzyż maltański, wmurowany w przyporę muru 
przy kościele, z boku pierwszego krzyża 

 



5, 6 BOLESŁAWICE 

2 krzyże, stoją na skrzyżowaniu, w tle prywatny 
dom; na jednym z krzyży widoczna chyba dzida, 
na drugim miecz, po środku umieszczony jest 
słup, który może być uszkodzonym trzecim 
krzyżem (pozbawionym ramion) 

 

7 BUKÓW 

krzyż lekko maltański w murze okalającym 
plebanię przy ul. Lipowej 16, tabliczka 
wypłowiała – mur został odnowiony, krzyż został 
zachowany – widoczny z obu stron muru 

 



8 BUKÓW 

W murze przy prywatnej posesji ul. Lipowa 3, 
kiedyś był wbudowany w ścianę obory, teraz 
przeniesiony i wyeksponowany od strony ulicy, 
zadbany, widać, że ktoś kto budował z tyłu nowy 
dom miał świadomość zabytku  

 

9 BUKÓW 

krzyż łaciński, na równoległej ulicy do głównej 
ulicy wsi, za kapliczką na prywatnej działce – być 
może kapliczka też ma coś wspólnego ze 
zbrodnią od krzyża pojednania 

 



10 CIERNIE 
krzyż maltański w wiosce - dzielnicy Świebodzic, 
przy posesji nr 93, bardzo często parkują tam 
samochody 

 

11 CIERNIE 
w murze przy posesji 39, wyeksponowany w 
odnowionym ogrodzeniu, droga równoległa do 
głównej 

 



12 CIERNIE 
w prywatnym ogrodzie przy posesji nr 40, bardzo 
sympatyczny właściciel – będzie można zrobić 
zdjęcie od tyłu, czyli ze strony ogrodu 

 

13 GOLA ŚWIDNICKA 

jeden z piękniejszych krzyży maltańskich, przy 
drodze wjazdowej do Goli Świdnickiej od strony 
Kraskowa (po prawej), przed wsią na prywatnym 
terenie – z pięknym widokiem na Ślężę 

 

14 GOŁASZYCE 
krzyż łaciński, przy głównej drodze pomiędzy 
ogrodzeniem murowanym, a drewnianym 

 



15, 
16 

GRODZISZCZE 
 

2 krzyże przy murze kościelnym, zadbany teren, 
krzyże pięknie wyeksponowane, zostały 
przeniesione z dawnego muru przyszkolnego 

 

17 
GRODZISZCZE 

 

krzyż wykuty w bazalcie, co jest ewenementem, 
naprzeciwko muru kościelnego, zdjęcie będzie 
trudno wykonać, bo obok jest postawiony słup 
wysokiego napięcia 

 



18  GRUSZÓW 

krzyż łaciński przy drodze pomiędzy Gruszowem 
a Stefanowicami, zadbany, wyeksponowany, w 
oddali stara kapliczka; legenda głosi, że: „zabito 
tu Żyda pilnującego skarbów zakopanych przez 
wycofujące się wojsko cesarskie w czasie 30-
letniej wojny.” (Scheer A. „Krzyże pokutne ziemi 
świdnickiej”, wyd. 1984 r., str. 34) 

 

19 IMBRAMOWICE 

krzyż maltański ma częściowo odtrącone jedno 
ramię, w ogrodzie na prywatnej posesji nr 39, 
obok strumyka przy kamiennym moście, za 
kasztanem, jest niewidoczny z drogi i trudno się 
do niego dostać, strasznie zarośnięty 

 

20 IMBRAMOWICE 
jedno ramię krzyża maltańskiego wbudowane w 
mur przy bramie tylnej na teren kościoła  

 



21 JAROSZÓW 
krzyż łaciński wmurowany w mur wokół kościoła 
od DK nr 5  

 

22 JAROSZÓW 
wmurowany w mur wokół kościoła od DK 5 – 
krzyż kapliczka zakończona ostrołukiem 

 



23 JAROSZÓW 

krzyż łaciński, położony około 900 m od ostatnich 
zabudowań, za działkami na lekkim wzniesieniu; 
krzyż z widokiem na Śnieżkę, Wielką Sowę i Ślężę 
– najpiękniej umiejscowiony; kiedyś to miejsce 
było nazywane Szewską Drogą 

 

24 JAWORZYNA ŚL. 
krzyż łaciński z bardzo widocznymi zagłębieniami 
po świecach, usytuowany na placu przy kościele, 
dość zacienione miejsce 

 



25 KRUKÓW 
krzyż łaciński bez jednego ramienia, za rowem na 
skrzyżowaniu drogi Żarów-Mielęcin 800 m od 
wjazdu do wsi, którą tworzy aleja lip 

 

26 KRUKÓW 

krzyż łaciński bez jednego ramienia, na prywatnej 
posesji ul. Zamkowa 1, od zewnątrz siatka, która 
może przeszkadzać w wykonaniu fotografii, 
ewentualnie zdjęcie od tyłu po zgodzie 
właściciela działki; jest oddalony o 100 m od 
zielonej kapliczki z 1701 r. 

 



27 
LUTOMIA DOLNA 

 
krzyż pokutny płytowy, przy w murze okalającym 
cmentarz, krzyż wyryty w typie łemkowskim 

 

28 
LUTOMIA DOLNA 

 

krzyż łaciński przy posesji nr 75, z tyłu kapliczki, 
zadbany, na skrzyżowaniu drogi Mościsko-
Pieszyce 
  

 



29 MILIKOWICE 
krzyż łaciński wmurowany poziomo od 
wewnętrznej strony w okalający teren kościoła 
mur, bardzo duży   

 

30 MIŁOCHÓW 

krzyż łaciński na drodze (obecnie utwardzonej) 
pomiędzy Miłochowem a Boleścinem, 
oznakowany – znajduje się na ścieżce spacerowo-
edukacyjnej 

 



31 
MODLISZÓW 

 

absolutny unikat: połączenie krzyża pokutnego z 
kapliczką; na skrzyżowaniu dróg Świdnica – 
Wałbrzych – Złoty Las, obecnie droga jest 
remontowana, będzie rondo 

 

32, 
33, 
34 

MODLISZÓW 

3 krzyże łacińskie na dachu kościoła św. 
Bartłomieja, w murze okalającym teren kościoła 
wbudowana góra kapliczki pokutnej zakończonej 
wypukłym krzyżem 

 

35 MOKRZESZÓW 
krzyż łaciński, przed wejściem do kościoła, na 
górce, brak jednego ramienia, widoczne ślady po 
stawianych świecach 

 



36 MOKRZESZÓW 

krzyż łaciński ulokowany przy drodze w stronę 
Milikowic posesja nr 65, trzeba umówić się na 
robienie zdjęć, bo jest umieszczony za płotem z 
zewnątrz nie widać 

 

37, 
38, 
39 

MYSŁAKÓW 
3 krzyże, w tym 2 maltańskie, usytuowane na 
zewnątrz muru okalającego kościół, okalające 
teren lipy dają dużo cienia 

 

40 PANKÓW 

kapliczka pokutna przy wjeździe na teren posesji 
nr 18, jest najstarszą kapliczką na terenie 
Dolnego Śląska – pochodzi z 1494 roku, 
poddawana była specyficznej „konserwacji”, 
obecnie widać, że jest wykonana z piaskowca  

 



41 PASIECZNA 
krzyż łaciński przy płocie pierwszych zabudowań 
od strony Jaworzyny Śl.  

 

42 PASTUCHÓW 
krzyż łaciński, mocno pochylony przy tylnej furcie 
cmentarnej, ma ryt miecza, który był narzędziem 
zbrodni 

 

43, 
44 

PASTUCHÓW 
2 krzyże łacińskie wmurowane w ogrodzenie 
kościoła, po lewej stronie od głównego wejścia 

 



45 POGORZAŁA 
krzyż lekko maltański usytuowany na lekkiej 
skarpie przy drodze na boisko, zadbany 

 

46 POŻARZYSKO 

krzyż łaciński, pięknie położony (z widokiem na 
Zalew w Mietkowie), na zewnętrznej stronie 
murów okalających kościół, „odświeżony” farbą, 
albo wapnem, zadbany, ma wyryty miecz 

 

47 
PSZENNO 

 

krzyż maltański, na terenie Szkoły Podstawowej, 
ul. Wrocławska 15, wmurowany w schody w 
starej części zabudowy szkolnej, widać tylko 
górną część, reszta krzyża pod ziemią 

 



48, 
49, 
50 

RUSKO 

3 krzyże zgromadzone na brzegu boiska, z czego 
jeden lekko maltański z dolną aureolą, zostały 
przeniesione w jedno miejsce, bo wcześniej 2 
były przy boisku, a jeden zniszczony przez firmę 
melioracyjną, po drugiej stronie ulicy  

 

51 RUSKO 
krzyż maltański wmurowany w mur okalający 
kościół od głównej drogi w kierunku DK nr 5, ma 
słabe ślady wyrytego topora 

 

52 SKARŻYCE 
krzyż maltański na drodze: Morawa – Przyłęgów, 
tuż przed tabliczką oznaczającą granicę gminy 
Żarów i Strzegom, na lekkiej skarpie, zarośnięty 

 



53 STANOWICE 
krzyż łaciński na terenie kościoła obok wejścia – 
widać, że to był bardzo duży krzyż, otoczenie 
zadbane, widać tylko górną część 

 

54, 
55 

STARY JAWORÓW 
 

2 krzyże jeden łaciński, drugi maltański, z którym 
związana jest legenda o zabójstwie 2 kobiet 
szpilkami do włosów, usytuowane tuż przy 
murach kościelnych na lekkim wzniesieniu, 
zadbane 

 



56, 
57 

STRZELCE 

2 krzyże w obrębie kościoła: jeden wbudowany w 
kościelną wieżę, tuż pod witrażem – obecnie ta 
część jest w remoncie, nie można sfotografować, 
ograniczony dostęp; drugi po przeciwnej stronie, 
na dachu  

   

 

58 SULISŁAWICE 

krzyż łaciński przy drodze głównej od strony 
Świdnicy w kierunku Żarowa po lewej stronie, 
fotografii będzie przeszkadzał blisko umieszczony 
znak ograniczenia prędkości 

 



59 SZCZEPANÓW 

krzyż łaciński, otoczenie zadbane, ogrodzony, na 
bocznej uliczce, przy przystanku autobusowym , 
usytuowany na równoległej do DK35 drodze 
wiejskiej 

 

60 ŚMIAŁOWICE 

krzyż łaciński wbudowany w bramę 
przykościelną, w mur wraz z innymi artefaktami, 
m.in. greckim sakramentarium, czy pręgież; na 
krzyżu wyryta kusza 

 



61 ŚWIDNICA 

krzyż maltański bez obu ramion umiejscowiony 
na pl. św. Małgorzaty, legenda mówi, że w tym 
miejscu został stracony Jakub Thau karzeł i 
prześmiewca na dworze księcia Bolka II 
Świdnickiego, który przez przypadek zabił 
jedynego potomka księcia, na krzyżu, inicjały JT 
oraz data 1347 pochodzą z późniejszych czasów  

 

62, 
63 

ŚWIDNICA 

2 krzyże przy strumyku i polnej drodze, na 
północy widoczny łącznik do A4, na południu 
komin elektrociepłowni, zarośnięty teren, 
usytuowane za strefą ekonomiczną 

 



64 ŚWIDNICA 
krzyż maltański, skrzyżowanie ulic Pionierów i 
Wałbrzyskiej; na skwerze często przesiadują 
ludzie, teren zadbany, ogrodzony  

 

65 ŚWIDNICA 

krzyż łaciński usytuowany przy drodze na 
Dzierżoniów, ul. Westerplatte, przy popularnym 
markecie, bardzo dużo ludzi, dużo aut, 
schroniony pod brzozą 

 



66 ŚWIDNICA 

krzyż znajduje się w magazynie Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości, jest przywalony innymi 
elementami z Lapidarium Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, będę starała się by wrócił na swoje 
miejsce lub znalazł się w bardziej godnym 
otoczeniu 

 

67 ŚWIEBODZICE 
krzyż łaciński od strony ogródków działkowych 
przy drodze krajowej nr 35, wbrew pozorom 
teren zadbany, trawa wykoszona  

 

68, 
69, 
70, 
71, 
72 

WIERZBNA 

5 krzyży, w tym 3 maltańskie i 2 łacińskie, 
ustawione niedaleko wyschniętego stawu w 
części ogrodowej dawnego opactwa Cystersów, 
wyeksponowane na górce; 2 nieodnalezione 
krzyże (jeden z nich stał na rozwidleniu dróg: 
Świdnica – Żarów – Panków, drugi w parku 
opactwa), grupa kiedyś 7 krzyży stojących obok 
siebie związana jest legendą, że wzgardzony 
kochanek zabił państwa młodych i 5. gości 
weselnych 

 



73 WIERZBNA 
krzyż łaciński, przy głównej ulicy na posesji 
dawnej szkoły ul. Świdnicka 1c, bardzo blisko 
siatki  

 

74, 
75 

WIERZBNA 

2 krzyże łacińskie przeniesione z Kalna, przez 
nieżyjącego już proboszcza księdza Andrzeja 
Walów, usytuowane przy murze kościelnym przy 
bocznej furcie 

 



76, 
77 

WIRY 
2 krzyże usytuowane na dachu kościoła p.w. 
Michała Archanioła, 3 nowy, granitowy  

         

 

78 WITOSZÓW DOLNY  
krzyż łaciński przy głównej drodze naprzeciwko 
wjazdu do kościoła – droga jednokierunkowa 

 



79, 
80 

WITOSZÓW DOLNY 
2 krzyże: jeden łaciński, drugi maltański przy 
głównej drodze naprzeciwko kościoła pomiędzy 
drewnianym krzyżem 

 

81 WITOSZÓW GÓRNY 
krzyż łaciński wbudowany w mur okalający 
zamek  

 

82, 
83 

WITOSZÓW GÓRNY 

2 krzyże łacińskie wbudowane w wał oporowy 
rzeki z tyłu zabudowań posesji 39; wg legendy 
znajdował się tam 3-ci krzyż, a postawione były 
na pamiątkę topielców w potoku Witoszówka 

 



84 ZASTRUŻE 
krzyż łaciński przy DK nr 5 na 379 km w kierunku 
na Osiek; posiada ryt topora, a ze względu na 
swój kształt nazywany był „kamiennym nosem” 

 

85, 
86, 
87 

ZEBRZYDÓW 
3 krzyże łacińskie na dachu kościoła NMB 
Szkaplerznej 

 

88 ZEBRZYDÓW 
krzyż łaciński w murze przykościelnym od strony 
bocznej uliczki na górce 

 



89 ZEBRZYDÓW 
krzyż łaciński w murze przykościelnym od strony 
głównej drogi 

 
 


