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S t r e s z c z e n i e

„Nie	ma	architektury	małej	i	wielkiej,	jest	tylko	architektura	dobra	lub	zła...”	–	mawiał	
profesor	 Włodzimierz	 Gruszczyński	 –	 propagator	 wprowadzania	 tematu	 formy	 ka-
pliczki	do	programu	projektowania	na	Wydziale	Architektury	Politechniki	Krakowskiej.	
Kapliczka	–	miejsce:	sacrum,	tradycji	 i	historii,	 jest	specyficzną	enklawą	wyciszenia,	
zadumy	i	spokoju.	Archetyp	formy	kapliczki	kwalifikowany	jest	jako	fenomen		przykładu	
małej	architektury	krajobrazu	wiejskiego	i	zespołów	zabudowy	miejskiej,	a	nawet	ob-
szarów	wodnych.	Współczesne	możliwości	technologiczne	i	materiałowe	mają	wpływ	
na	nowoczesne	rozwiązania,	jak	również	nowatorskie	pomysły	projektowe	i	realizacyj-
ne	archetypu	kapliczki,	nadając	jej	całkowicie	nowy	wymiar	formalny	i	estetyczny.

Słowa kluczowe: krajobraz, kapliczka, folklor

A b s t r a c t	

“Great	or	small	architecture	does	not	exist,	there	is	only	good	or	bad	architecture...”	–	
Professor	Włodzimierz	Gruszczyński	used	to	say.	He	propagated	the	introduction	of	
the	topic	of	wayside	shrine	to	the	design	syllabus	at	the	Faculty	of	Architecture	at	the	
Cracow	University	of	technology.	Wayside	shrine	as	a	place	–	sacred	realm	of	tradition	
and	history	–	is	a	specific	enclave	of	inner	calmin,	reflection	and	peace.	The	archetype	
of	wayside	shrine	is	classified	as	a	phenomenon	of	the	so	called	little	architecture	of	
rural	and	urban	architecture,	and	even	aquatic	areas.	Contemporary	technological	and	
material	possibilities	have	 influence	on	modern	solutions,	novel	design	projects	and	
realization	of	the	wayside	archetype,	giving	it	new	formal	and	aesthetical	dimension.	
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1. Wstęp

Kapliczki	i	krzyże	przydrożne	stanowią	w	naszej	kulturze	oraz	naszym	krajobrazie	
unikalne	zjawisko	w	skali	europejskiej.	Początki	tradycji	wznoszenia	kapliczek	i	krzy-
ży	przydrożnych	należy	 szukać	u	 zarania	 chrześcijaństwa	na	 ziemiach	polskich1.	
Szczególnie	w	XVII	wieku	wzrosło	zapotrzebowanie	i	swoista	moda	wznoszenia	ka-
pliczek	i	krzyży	przydrożnych.	Już	od	najdawniejszych	lat,	a	w	szczególności	w	XIX	
wieku	kapliczki	 i	krzyże	przydrożne	stały	się	wdzięcznym	tematem	 i	 inspiracją	do	
prac	dla:	artystów,	historyków,	etnografów,	malarzy,	socjologów,	architektów	itp.	Te	
unikalne	budowle	małej	architektury	sakralnej,	wzbudzają	autentyczny	podziw	i	są	
kopalnią	wiedzy	dla	różnych	specjalności	naukowych2.	Są	one	jednak	w	większości	
dziełami	 anonimowych	bądź	 zapomnianych	 twórców.	Powstawały	 one	 jednak	dla	
określonych	celów,	sytuacji,	zapotrzebowania	chwili,	przeżycia,	wzruszenia	lub	czci	
dla	konkretnych	ludzi	 i	sytuacji.	Dzisiaj	nierzadko	te	małe	dzieła	sztuki	są	narażo-
ne	na	zniszczenie	 i	zapomnienie	 (Il.	6.).	Zaciera	się	pamięć	 i	ubywa	 ludzi,	którzy	
z	pokolenia	na	pokolenie	pielęgnowali	 te	obiekty	 i	przekazywali	o	nich	niezbędną	
wiedzę.	Niezależnie	od	sporadycznych	sytuacji	 zaniedbywania	kapliczek	 i	 krzyży,	
stanowią	one	stale	wartości	naszej	kultury,	uznawane	są	za	pomniki	historii	i	symbo-
le	wdzięczności	dla	czasów	minionych.	Stanowią	nierzadko	swoiste	przesłanie	z	mi-
nionej	przeszłości	w	przyszłość	dla	następnych	pokoleń.	Te	formy	małej	architektury,	
tak	niejednokrotnie	subtelne	 i	wyważone	w	formie,	przekazują	wiedzę	o	 ludziach,	
ich	zwyczajach,	problemach	i	tajemnych	strefach	życia.	Niezmiernie	frapującym	za-
gadnieniem	dla	architektów	jest	fakt,	że	formy	kapliczek	zawierają	ogromny	ładunek	
emocjonalny	i	estetyczny.	Ich	twórcy	bazowali	na	formach	niebywale	prostych,	cza-
sami	wprost	ascetycznych.	W	większości	przykładów	kapliczki	wpisują	się	znakomi-
cie	w	krajobraz,	stosownie	do	lokalizacji	danego	regionu.	O	tej	przynależności	regio-
nalnej	decydowały	różne	sposoby	ich	budowania,	stosowanie	określonych	proporcji	
i	materiałów	budowlanych,	 jak	 też	detali	ozdobnych	 i	wykończeniowych.	Ostatnie	
lata	uświadamiają	nam,	że	coraz	częściej	wzrasta	zapotrzebowanie	społeczne	na	
budowanie	przydrożnych	kapliczek	i	krzyży	przydrożnych.	Twórczość	współczesna	
uświadamia,	że	została	zerwana	ciągłość	kulturowa	i	zatraciła	się	jakość	estetyczna	
powstających	 aktualnie	 obiektów	 tej	małej	 architektury.	Obserwuje	 się	 zatracenie	
poczucia	 smaku	 regionalnych	wartości	 plastycznych,	 przy	 równoczesnym	 zerwa-
niu	z	 tradycją	miejsca.	Przeważają	przykłady	 tandetnych	rozwiązań	plastycznych,	
złej	 jakości	materiałowej	 i	 kolorystycznej.	Częstym	wyposażeniem	wystroju	 kapli-
czek	są	masowo	produkowane	figurki	z	gipsu	i	innych	tworzyw.	Wystrój	wewnętrz-
ny	bazuje	na	seryjnych,	(często)	bardzo	prymitywnych	typach	ikonograficznych,	nie	
wspominając	o	jakichkolwiek	wartościach	indywidualnego,	regionalnego	i	twórczego	
podejścia	do	 tego	wyjątkowego	 tematu.	W	celu	 zwrócenia	uwagi	 na	 ten	 ciekawy	

1	 Seweryn	 Tadeusz,	Kapliczki i  krzyże przydrożne w Polsce .	 Instytut	Wydawniczy	
PAX,	Warszawa	1958	r.

2 Ibidem,	„W	polskich	kapliczkach	i	krzyżach	przydrożnych	dostrzegamy	wysokie	wartości	ar-
tystyczne	uprawniające	nas	do	twierdzenia,	że	żaden	z	narodów	nie	stworzył	w	tej	dziedzi-
nie	nic	piękniejszego,	co	by	rozmaitością	i	urodą	formy	harmonizowało	lepiej	z	otaczającą	
przyrodą.	Te	wznoszone	przy	drogach,	w	polach	i	na	bezludziu	arcydzieła	sztuki	 ludowej	
sprzęgły	się	z	charakterem	wsi	polskiej	nierozdzielnie	(…)”.
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problem, powstał pomysł na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zain-
spirowany przez Profesora architektury Jana Władysława Rączkę, aby tematem tym 
zainteresować studentów. Ideą było zorganizowanie konkursów architektonicznych 
dla studentów uczelni architektonicznych i artystycznych. Od 1994 roku odbyło się 
dwanaście edycji konkursowych, których celem były projekty kapliczek i krzyży przy-
drożnych. Konkursy te stały się popularne i osiągnęły zasięg krajowy. Ich celem było

Il. 1. Kapliczka – projekt 
Agnieszka Rączka, studentka 

WA PK (fot. H. Mełges)

Ill. 1. Chapel – project 
by Agnieszka Rączka, 

student WA PK

Il. 2. Kapliczka – projekt 
Paweł Orszulik, student 
WA PK (fot. H. Mełges)

Ill. 2. Chapel – project 
by Paweł Orszulik, 

student WA PK

Il. 3. Kapliczka – projekt 
Piotr Furdzik, student 

WA PK (fot. H. Mełges)

Ill. 3. Chapel – project 
by Piotr Furdzik, 
student WA PK

Il. 4. Kapliczka – projekt 
Jacek Cena, student WA 

PK (fot. H. Mełges)

Ill. 4. Chapel – project by 
Jacek Cena, student WA PK

Il. 5. Kapliczka – projekt 
Monika Chlebek studentka 

WA PK (fot. H. Mełges)

Ill. 5. Chapel – project 
by Monika Chlebek, 

student WA PK

Il. 6. 5. Kapliczka 
(fot. H. Mełges)

Ill. 6. Chapel 
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uaktywnienie	twórcze	młodych	adeptów	architektury	i	sztuki	do	oryginalnych	poszu-
kiwań	w	tym	zakresie.	Ideą	było,	aby	młodzi	artyści	poznali	cechy	regionów,	w	któ-
rych	mogliby	potencjalnie	projektować	i	tworzyć,	szanując	archetyp	regionalny,	przy	
całkowitym	wykorzystaniu	możliwości	materiałowych	i	konstrukcyjnych,	które	oferuje	
nam	współczesny	wiek	 bogaty	w	 najnowsze	 osiągnięcia	 techniczno-materiałowe.

2. Typy architektoniczne kapliczek przydrożnych

Na	podstawie	badań	ustalono	główne,	charakterystyczne	typy	kapliczek,	jak:	kaplicz-
ki	domkowe,	kapliczki	szafkowe,	kapliczki	słupowe,	kapliczki	postumentowe,	kapliczki	
wnękowe.	W	ramach	tak	ogólnie	przyjętej	klasyfikacji	należy	podkreślić,	że	różnorod-
ność	kapliczek	jest	ogromna	z	racji	uwarunkowań	lokalizacyjnych,	jak	też	odrębności	
kultury	regionalnej	i	wpływów	oddziaływania	stylów	epok	architektonicznych.

W	tradycji	stosowano	najczęściej	materiały	budowlane	pochodzenia	rodzimego,	
jak:	drewno,	kamień,	natomiast	w	czasach	bardziej	nam	współczesnych	stosowa-
no	cegłę,	różne	gatunki	blachy,	np.	do	pokrycia	dachu,	dachówki,	eternitu.	Współ-
cześnie,	zauważa	się	wprowadzania	bardzo	różnych	rozwiązań	materiałowych,	np.	
opon	samochodowych.

            

Il.	7,	8.	Współczesne	realizacje	kapliczek	w	miejscowości	
Krzeczów.	Fundator:	ks.	Antoni	Płaczek	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	7,	8.	Contemporary	shrines	in	Krzeczów.	Rev.	Antoni	Płaczek
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3. Projekty studenckie i ich propozycje materiałowo-budowlane 
przy uwzględnieniu oryginalnych pomysłów formalnych

Na	Wydziale	Architektury	Politechniki	Krakowskiej	projekt	kapliczki	i	krzyża	przy-
drożnego	należał	do	kursowych	projektów	wykonywanych	przez	studentów	w	Kate-
drze	Kompozycji	Architektonicznej.	Profesor	Włodzimierz	Gruszczyński	ówczesny	
kierownik	tej	Katedry,	mawiał:	„nie	ma	architektury	małej	i	wielkiej,	jest	tylko	dobra	
lub	zła”…3	Wytycznymi	do	projektowania	były:
–	 znak	graniczny	terenu,	np.	granica	miasta,	wsi	itp.,
–	 znak	pamięci	wydarzenia,	np.:	bitwy,	dramatu	śmierci,	spotkania	itp.,
–	 punkt	orientacyjny,	np.:	na	skrzyżowaniu,	przy	domu,	w	charakterystycznym	miej-
scu	itp.,

–	 obiekt	kultu,	np.:	miejsce,	które	nie	ma	logicznego	wytłumaczenia	(niewyjaśnione	
ocalenie,	wyzdrowienie	itp.).

Il.	9.	Projekt	studentów	WA	PK:	Natalia	
Przesmycka,	Kinga	Raczek	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	9.	Design	project	by	students	of	
Faculty	of	Architecture	in	Cracow’s	
University	of	Technology:	Natalia	
Przesmycka,	Kinga	Raczek

Il.	10.	Projekt	Studentów	WA	PK:	Rafał	
Witusik,	Mariusz	Zaczyk	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	10.	Design	project	by	students	of	
Faculty	of	Architecture	in	Cracow’s	
University	of	Technology:	Rafał	

Witusik,	Mariusz	Zaczyk

3	 Janusz	Trojanowski,	Włodzimierz	Gruszczyński,	[w:]	Teka	Komisji	Urbanistyki	i	Architektury,	
t.	23	(1984),	s.	163.
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Il.	11.	Projekt	studentów:	Michał	Małolepszy,	
WA	Politechnika	Szczecińska	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	11.	Design	project	by	student	of	Faculty	
of	Architecture	in	Szczecin	University	
of	Technology:	Michał	Małolepszy

Il.	12.	Projekt	studentów	WA	PK:	
Cuong	Nguyen	Phu,	Nga	Nguyen	

Thi	Hang	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	12.	Design	project	by	students	of	
Faculty	of	Architecture	in	Cracow’s	
University	of	Technology:	Cuong	

Nguyen	Phu,	Nga	Nguyen	Thi	Hang

Il.	13.	Projekt	studentów:	Ewa	
Natkaniec	Wydział	Grafiki,	ASP	
w	Krakowie	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	13.	Design	project	by	student	
Ewa	Natkaniec	Academy	of	
Fain	Art’s	Grafic	Design	

Il.	14.	Projekt	studenta	WA	PK:	
Paweł	Mika	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	14.	Design	project	by	students	of	
Faculty	of	Architecture	in	Cracow’s	

University	of	Technology:	Paweł	Mika

Formułując	warunki	konkursów	studenckich,	poszczególnych	edycji,	organizato-
rzy	konkursów	dali	pełną	swobodę	wyboru	i	precyzowania	indywidualnego	podejścia	
do	tematu.	Z	uwagi	na	zasięg	ogólnopolski	konkursu,	uznano,	że	wybór	lokalizacji,	
jak	 i	sposób	kształtowania	 formy	pozostawia	się	do	uznania	autorów	poszczegól-
nych	prac.	W	rezultacie	rokrocznie	organizatorzy	ze	zdumieniem	stwierdzali	wyso-
ki	 poziom	 tych	 indywidualnych	pomysłów	koncepcji	 projektowych.	Na	szczególną	
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uwagę zasługiwał fakt, że poszczególne nagrodzone prace reprezentowały szeroką 
gamę różnorodnych, czasami wręcz nowatorskich rozwiązań oraz wysoki poziom 
architektoniczny. W szczególności potwierdziła się zasada, że w formie małej archi-
tektury takiej jak: kapliczka czy krzyż przydrożny, możliwe jest umieszczenie również 
treści filozoficznych. Ze względu na specyfikę tematu, można było odczytać w po-
szczególnych rozwiązaniach projektowych, duży ładunek emocjonalny i symbolicz-
ny, co sprawiało, że wielu pracom towarzyszyła atmosfera mistycyzmu. Nowatorskie 
rozwiązania projektowe posiadały również przemyślane sposoby wprowadzania 
i stosowania nowoczesnych technologii budowlanych, jak też materiałowych. Wpro-
wadzone były w poszczególnych pracach najróżniejsze technologie jak i materiały 
budowlane, takie jak: beton architektoniczny, metal, drewno klejone, szkło, woda, 
trzcina, tworzywa sztuczne, techniki witrażowe, różnego rodzaju metale oraz efekty 
iluminacyjne.

Il. 15. Projekt studenta WA PK: 
Józef Huber (fot. H. Mełges)

Ill. 15. Design project by students of 
Faculty of Architecture in Cracow’s 

University of Technology: Józef Huber

Il. 16. Projekt Studenta WA PK: 
Rafał Kamiński (fot. H. Mełges) 

Ill. 16. Design project by students of 
Faculty of Architecture in Cracow’s 

University of Technology: Rafał Kamiński
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Il.	17.	Projekt	Studentów	WA	PK:	
Justyna	Duszyńska,	Anna	Jeleń,	
Anna	Kowal	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	17.	Design	project	by	students	of	
Faculty	of	Architecture	in	Cracow’s	
University	of	Technology:	Justyna	

Duszyńska,	Anna	Jeleń,	Anna	Kowal

Il.	18.	Projekt	Studenta	WA	
Politechniki	Wrocławskiej:	Jakub	

Marszalski	(fot.	H.	Mełges)

Ill.	18.	Design	project	by	student	of	Faculty	
of	Architecture	in	Cracow’s	University	
of	Technology:	Jakub	Marszalski

4. Wnioski

Zasygnalizowane	problemy	małej	architektury	i	kapliczek	przydrożnych	uświado-
miły,	że	w	przypadku	ich	realizacji	nasuwają	się	różne	problemy	związane	z	lokaliza-
cją,	uszanowaniem	tradycji	kulturowej	miejsca	i	archetypów	lokalnych	tradycji.	Pozo-
stawienie	tego	problemu	do	rozwiązania	w	żywiołowych	i	spontanicznych	realizacjach,	
często	przynosi,	jak	pokazuje	praktyka	–	bardzo	zaskakujące	i	pozbawione	wartości	
estetycznych,	o	których	była	mowa	w	powyższych	stwierdzeniach.	Młodzi	ludzie,	któ-
rzy	studiują	na	kierunkach	artystycznych	posiadają	ogromny	potencjał	twórczy,	który	
w	konfrontacji	konkursowej	może	się	znakomicie	rozwijać	i	warsztatowo	doskonalić.	
Dodatkowo	wprowadzane	przez	młodych	adeptów	sztuki	rozwiązania	konstrukcyjno-
materiałowe,	mogą	stanowić	ciekawe	przyczynki	do	oryginalnych	pokrewnych	prac,	
związanych	z	kształtowaniem	form	różnych	typów	małej	architektury.




