Krzyże i kapliczki
Stawiane od pokoleń na gościńcach i skrzyżowaniach dróg przez mieszkańców tej
ziemi, są wyrazem głębokiej wiary i miłości. Przez trud, ofiarę i krzyż dochodzi człowiek
do ostatecznego zwycięstwa - do zmartwychwstania. Mieszkańcy i goście wędrujący
drogami, czują spojrzenie Boga i jego świętych; Bóg obecny wśród mieszkańców to największe bezpieczeństwo człowieka.
Krzyże i kapliczki w sąsiedztwie,
w drodze do Czarni i Brzozowy
(foto: autor, z wyj. figury św. Rocha)
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Krzyż powojenny we wsi Grale. Krzyżówka drogi
z Kadzidła do Czarni.

Kapliczka w Gralach z wizerunkiem św. Jana Nepomucena –
ludowego artysty, wykonana po wojnie. Stoi przy strumyku
z Grali - do Brzozowy i Czarni.

Krzyż powojenny we wsi Baba na skrzyżowaniu dróg
Plewki-Czarnia, Kuzie.

Krzyże powojenne we wsi Laski, na skrzyżowaniu dróg
Laski-Dąbrówka, Czarnia, Gontarze - gdzie jest mogiła
kpt. A. Wolskiego.

Kapliczka z figurą M. Bożej w Złotej Górze na skrzyżowaniu
dróg - Kuzie - Plewki, Dawia wybudowana w 2012r. Miejsce
święceń pól, Mszy Św. Polowej i nabożeństw majowych
z okolicznych domów i wiosek.

Krzyż z początku XX w. w Gąskach w drodze do Czarni.

Kapliczka nowa z 2003 r. na drodze z Szafrank do Czarni.

Kapliczka przydrożna w Gąskach, w uroczym zakątku, z figurką św. Franciszka z
Asyżu - rzeźba współczesna z roku 2010.

Krzyż na styku wiosek: Gąski, Brzozowa,
Czarnia z roku 2010.
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Krzyż, wieś Gąski, z 1806 r. Fundator Maciej Myszka.

Gąski, skrzyżowanie Stanisłowo - Czarnia.

Krzyże w Czarni i Brzozowie

Krzyż powojenny w Czarni - dzielnica Stara Wieś - skrzyżowanie dróg w kierunku dzielnicy Budy i Szafrank.
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Czarnia – Włóki; Krzyż ufundował Czesław Mamajek w 1952 r.

Krzyż w Czarni - dzielnica Podkuzie w kierunku
dzielnicy Podwycze, nowy na miejsce bardzo
starego krzyża tzw. ,,Pawłowego”.

Krzyż drewniany w Czarni - dzielnica
Budy, zbudowany przez Mikołaja Bacławskiego w okresie międzywojennym
ok. 1930 r.

Krzyż stary drewniany, po pierwszej wojnie światowej, nowy
metalowy, we wsi Brzozowo - dzielnica Zuzony.

Kapliczka Matki Bożej w Czarni - dzielnica Podborze, zbudowana w 1937 r. przez Franciszka Bacławskiego - z wdzięczności
za szczęśliwy pobyt w USA i powrót.

Krzyż przydrożny we wsi Brzozowa - od strony Gąsk.

Krzyż na skrzyżowaniu dróg Brzozowa.
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Krzyż przydrożny w kolejnej dzielnicy Brzozowy.

Figura Św. Rocha w Jazgarce z 2013 r.,
wykonana przez artystę ludowego z Czarni
Stanisława Bacławskiego.
Fot. Sławek Śniadach.
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Przydrożna kapliczka z figurą Matki Bożej w Brzozowie.

Najstarszy w regionie drewniany krzyż przydrożny w Brzozowie - w drodze do Grali,
z początku XX wieku.

