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Fot. 1. Punkt rozpowszechniania informacji na rozstajach dróg; W; Frąckiewicz 2011 
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Wstęp 

 

Znaki wizualne w poznaniu: przekazywaniu doświadczeo: wierzeo: 

informacji: wiedzy używane były przed wynalazkiem pisma; Z niektórych 

powstało pismo obrazkowe; „Jeden obraz jest wart tysiąca słów” – głosi 

mądrośd chioska; W poznaniu naukowym – zajmującym się także 

człowiekiem i jego relacjami społecznymi – zapisów wizualnych używano 

przed wynalazkiem fotografii. W dziele Darwina Wyraz uczud u człowieka 

i zwierząt (1873) analityczne rysunki i fotografie z komunikacji niewerbalnej 

rejestrują i przekazują to: co słowami jest bardzo trudne lub niemożliwe 

do przekazania; Techniki obrazowania przyczyniły się do rozwoju wielu nauk 

przyrodniczych (Frąckiewicz 1982). Od dawna są też wykorzystywane 

w humanistyce; Mamy zdjęcia z obserwacji uczestniczących polskiego 

antropologa – Bronisława Malinowskiego z początku XX wieku; Ostatnimi 

laty: chyba przez dostępnośd  i techniczną łatwośd wykonywania fotografii 

i filmów: stają się one częstym materiałem lub narzędziem badawczym 

i przekazywania wiedzy; Pogłębia się także refleksja nad obrazami i ich 

zastosowaniami w nauce.  

Jednocześnie w humanistyce: nie naśladując tylko obiektywnych 

statystycznych metod nauk przyrodniczych: rozwijają się badania jakościowe 

(Kubinowski 2010). Heisenberg twierdził: że "przedmiotem badania nie jest 

już natura sama w sobie: lecz natura wystawiona na ludzkie zapytywanie 

i w tym sensie człowiek także i tutaj spotyka samego siebie [...]. Prawa 

naukowe stosują się tylko do ograniczonych zakresów doświadczenia; 

Przestrzeo: w której rozwija się człowiek jako istota duchowa: ma więcej 

wymiarów niż tylko ten jeden: w którym dokonał się rozrost człowieka 

w ostatnich stuleciach" (Heisenberg 1979, s. 120). Parafrazując słowa fizyka 

„od zasady nieoznaczoności”: człowiek badając innych nie jest w stanie 

(a może i nie powinien) pozbywad się swojej indywidualnej wrażliwości: 

osobowości: tożsamości: ale i otwartości na tajemnicę nieznanego; 

Przedstawione tu opracowanie wpisuje się w aktualne trendy 

poznawcze: chod przedmiotem badania jest rzeczywistośd: która wielu 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 4 

wydaje się już przeszłością; Ta moja - po części - „autoetnografia” (Pink 2009) 

wyrasta z przednaukowych zainteresowao rzeczywistością religijnych 

symboli wizualnych. Wydaje mi się: że najczęściej spotykane w pejzażu poza 

miastem niekomercyjne, nieutylitarne ekspresje wrażliwości estetycznej 

i tożsamości kulturowej: to: kapliczki: figury: krzyże przydrożne; 

„Nieutylitarnośd”: „bezinteresownośd” rozumiana jest tu w przeciwstawieniu 

do kulturowych działao komercyjnych, ale i sponsorowanych, dotowanych. 

Obiekty te mają jednak służyd uszczęśliwianiu przechodzących ludzi a i ich 

budowniczych tu na ziemi: a także zbliżad ich do szczęścia w niebie. Tworzone 

ad maiorem Dei gloriam, bywają też upamiętnieniem fundatorów; Stawiane 

są w dowód wdzięczności za uratowanie życia ale i jako przebłagalne: 

chroniące przed zarazą: wojną; Poza nabożeostwami majowymi: 

czerwcowymi: przy niektórych mają miejsce obrządki święcenia przez księdza 

pokarmów w Wielką Sobotę i pól w maju; 

Dla uproszczenia – w tej, jak i w innych publikacjach – wszystkie takie 

obiekty hasłowo nazywane są kapliczkami; W terenie możemy natknąd się 

na niejednoznaczności terminologiczne; Osoba zapytana o kapliczkę wskazała 

mi kaplicę: w której ksiądz odprawia nabożeostwa; w innym miejscu 

powiedziano mi: że kapliczki tu nie ma, ale jest figura; a gdzie indziej osoba 

pytana o figurę – wskazała na krzyż;  

Moją pierwotną intencją było fotograficzne rejestrowanie naturalnych 

destrukcji ludzkich dokonao: głównie pod wpływem oddziaływao 

atmosferycznych i mikroorganizmów: które nadają indywidualne, osobne (by 

nie powiedzied osobowe) rysy - też sztampowym - figurkom. Destrukcje te, 

jak zmarszczki na twarzy mówiące o doświadczeniach życiowych osoby – 

w moim odczuciu – nadają „życia” martwym przedmiotom: często 

przemysłowo produkowanym. Tym nieuchronnym oddziaływaniom natury 

towarzyszą zadziwiające zabiegi człowieka; Raczej nie będę zajmował się 

tutaj analizami ich – czasem kontrowersyjnych – wartości estetycznych: chod 

warto zwrócid uwagę: na przykład na współczesne akcenty w postaci lampek 

solarnych, plastikowych kolorowych kwiatów - konwencjonalnie bliskim 

ulicznym reklamom. 
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W moich poszukiwaniach kapliczek zetknąłem się też ze wspólnotą 

budowaną przy nich za pomocą symboli niezapośredniczonych w rzeczach; 

Wspólne śpiewanie – poza przekazem tożsamości religijnej: narodowej – 

wymaga otwartości na drugą osobę: jest szukaniem współbrzmienia 

z innymi: też tego najbardziej dosłownego konkretnego: zsynchronizowania 

oddechów; To próbowałem zapisad językiem najbardziej adekwatnym – 

filmem z dźwiękiem; Słowa: liczby: nuty zapisują tylko sobie właściwe 

struktury pojęciowe: które mogą wytworzyd w odbiorcy jakąś wizję: 

ale jednocześnie odgradzają go od rzeczywistości: mogącej byd odbieraną 

bezpośrednio czy za pośrednictwem medium (fotografia: fonogram: wideo): 

przekazującym więcej niż abstrakt – stąd moja „etnografia audiowizualna”; 

Obecne poznanie bez multimediów byłoby jak wiedza analfabety w epoce 

Gutenberga; We współczesnych badaniach kulturoznawczych: etnologicznych 

nie można pomijad powszechnej amatorskiej twórczości wizualnej 

w Internecie (fotograficznej, filmowej) ale i tej kontynuowanej od wieków 

w realnym krajobrazie; Kapliczki są kulturowymi akcentami w krajobrazie, 

ekspresjami: znakami: symbolami najwyższych wartości; 

 

Relacja z wypraw 

 

Żyjąc w świecie globalizujących massmediów wydaje nam się: 

że lokalna kultura tradycyjna umarła: że kapliczki to tylko rozpadające się 

relikty. Z takim przeświadczeniem i z intencją „uwieczniania odchodzącego 

świata”: zacząłem je fotografowad;  

Krzyże stawiane były w szczególnych miejscach: związanych 

z ważnymi wydarzeniami ale i w punktach istotnych dla komunikacji, 

na przykład na rozstajach dróg: miejscach podejmowania decyzji o kierunku, 

miejscach spotkania tras podążających z i do różnych światów; Te lokalizacje 

są nadal wykorzystywane do rozpowszechniania rozmaitych informacji, 

jak na rozstajach między wsiami: Zakrzówek, Rudnik, Majdan-Grabina 

(fot. 1).  
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Rzadko można natknąd się na sytuację całkowitej destrukcji obiektu, 

jak na fotografii nr 2 z północno-zachodnich granic Lubelszczyzny; Krzyż ten – 

prawdopodobnie w sposób naturalny – rozpadł się, a jego szczątki zostały 

zebrane przez człowieka w jedno miejsce; Może czekają na jakąś 

rekonstrukcję;  

 

 

 

 

 

 
Fot; 2; Destrukcja u północno-zachodnich granic Lubelszczyzny; W; Frąckiewicz 2007 

 
 
 
 
 

Między wsiami Wymysłówka i Czółna - obok pozostałości po starym 

krzyżu - stanął nowy: też drewniany (fot; 3;); 
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Fot. 3. Szczątki starego i cieo nowego krzyża - Wymysłówka / Czółna; W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 
 

Fot; 4; Obcięty i nowy krzyż - Ludwików / Nowogród; W; Frąckiewicz 2009 
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Między Ludwikowem a Nowogrodem nowy krzyż stoi obok obciętego 

u dołu drewnianego krzyża (fot; 4; i 5.).  

 

 
 
Fot. 5. Ogrodzony obcięty i nowy krzyż Ludwików / Nowogród. W; Frąckiewicz 2009 
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W Malinówce trzy stare krzyże oparto o drzewo, a obok postawiono 

nowy – żelazny (fot; 6.). 

 

  
 

Fot. 6; Nowy żelazny i trzy: oparte o drzewo stare krzyże - Malinówka; 
W. Frąckiewicz 2009 
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Czasem: uprzedzając upadek starego krzyża: stawiany bywa obok nowy lub 

murowana jest kapliczka: jak między Spławami a Tarnawką (fot; 7.). 

 

 

 

 

Fot; 7; Kapliczka w miejsce krzyża? Spławy / Tarnawka; W; Frąckiewicz 2009 

 

 

W Polichnie w stawianych w jednym miejscu kolejnych krzyżach (fot. 8.) 

możemy zauważyd powrót do drewna po „epoce żelaza”; Najstarszy: oparty 

o drzewo: i najnowszy są drewniane; 
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Fot. 8; Kolejno stawiane krzyże – Polichna Pierwsza.                               
W. Frąckiewicz 2010 
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Na skraju Wyryk od strony Adampola: koło prawosławnego cmentarza 

stał – chyba tylko dlatego: że był podtrzymywany konarami rosnącego 

przy nim dębu – drewniany krzyż; Grupa młodych ludzi – porządkujących 

zaniedbane cmentarze pogranicza – z pomocą fachowców wykopywała 

zniszczone u dołu krzyże (fot; 9;): dokręcała dębowe „szczudła” i zakopywała 

z powrotem; Ten krzyż został wkopany jednak parę metrów od pierwotnego 

miejsca i dębu (fot; 10 i 11., film 7.). Przekroczone zostało ludowe tabu, 

o jakim słyszałem – o nieprzestawianiu raz postawionego krzyża; Za zgodą 

proboszcza krzyż można przestawid: jednak z ważnych powodów i w sposób 

godny – dowiedziałem się od księdza spotkanego w pociągu; 

 

 

Fot. 9; Człowiek w kurtce wojskowej z polską narodową naszywką wzmacnia krzyż       
prawosławnych - Wyryki Adampol, film 7.; W; Frąckiewicz 8 lipca 2010 

 

http://youtu.be/GTqkrf4_d8A
http://youtu.be/GTqkrf4_d8A
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Fot. 10 i 11. Przeniesiono krzyż - Wyryki Adampol.                  

W. Frąckiewicz 7 i 8 lipca 2010 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 14 

 
 
 
 

 

 

 

Fot. 12; Stary pochylony i nowy prosty krzyże obok siebie - okolice Strycha. 
W; Frąckiewicz 2007 

 

 

Krzyż koło Strycha (fot; 12.) jest z karpą: czyli zrobiony z drzewa 

bez całkowitego obcięcia korzeni; Procesy gnilne najsilniejsze w najwyższym 

poziomie gleby – w takim rozwiązaniu muszą potrwad dłużej: zanim powalą 

krzyż; Posadowienie jednak może okazad się mniej stabilne; Tu jakieś 

miejscowe tabu nie pozwoliło chodby na jego podparcie, jak w Lasach 

Kozłowieckich (fot; 13.).  
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Fot. 13. Podpora - Lasy Kozłowieckie;  W; Frąckiewicz 2009 
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Chwiejący się krzyż bywa przywiązywany drutem lub łaocuchem 

do drzewa (fot. 14.).  

 

 

 
 

Fot; 14; Krzyż przywiązany łaocuchem do drzewa - Konopnica; W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 

Z okazji uroczystości: jak w Kępie podczas nawiedzenia obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej, czasem dokonuje się rekonstrukcji starego krzyża 

i umieszcza informację o tym (fot. 15.); Obecnie drewniane krzyże: 

dla większej trwałości: często mocuje się na betonowym cokole; Z tyłu 

zatknięto tutaj figurę Chrystusa – prawdopodobnie ze starego krzyża (fot; 15;: 

16.).  
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Fot; 15; Tabliczka na nowym krzyżu z informacją o starym – Kępa; W; Frąckiewicz 2010 
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Fot; 16; Z drugiej strony krzyża – Kępa; W; Frąckiewicz 2010 
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Przy żelaznych krzyżach lub murowanych kapliczkach można spotkad 

oparty żelazny krzyżyk (film 11; 4’14”- 4’53”) – pamiątkę po starym 

drewnianym krzyżu: na szczycie którego był wbity; W Pliszczynie taki 

krzyżyk był zamaskowany dekoracją ze sztucznych kwiatów: z której 

wystawała figurka. Fotografię nr 17; zrobiłem po ich usunięciu; 

 

 

 

 

Fot; 17; Za kapliczką – Pliszczyn; W; Frąckiewicz 2009. 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=4m14s
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Poświęcone ale nieprzydatne: uszkodzone dewocjonalia: by nie były 

profanowane czasem się pali a czasem – zwłaszcza niepalne – zostawia 

w poświęconym: ale nieeksponowanym miejscu (np; za kapliczką); 

Uszkodzone różaoce mogą stad się elementem dekoracji: jak pod metalowym 

krzyżem w Kooskowoli przy drodze do Sielc (fot; 18;);  

 

 
 

Fot; 18; Różaoce – Kooskowola; W; Frąckiewicz 2010; 
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Czasem figurki uszkodzone lub z innych powodów nieprzydatne 

w domu: wstawia się do kapliczek – prawdopodobnie stąd ich 

nagromadzenie: na przykład we Wronowie (fot; 19;); Takie: nie w pełni 

świadomie tworzone: surrealistyczne scenografie (fot; 19. – 21;) z czasem mogą 

przybierad formy na granicy groteski: czy profanacji; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 19. Nagromadzenie figurek - Wronów; W. Frąckiewicz 2010 
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Fot. 20. Surrealna scenografia - Słupie;                 Fot. 21. W kieliszku - Stojeszyn Pierwszy. 
W; Frąckiewicz 2010                                    W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 
 

Fot. 22. Na posadzce kapliczki - Kopce; W; Frąckiewicz 2010 
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Pozbywanie się „babcinych świętości” z domu jest jednak czymś innym 

niż celowe profanowanie i niszczenie obiektów sakralnych; W 2005 roku 

między Kozubszczyzną a lotniskiem w Radawcu jednego dnia zdewastowano 

dwa krzyże; Lotnisko leży na dawnych włościach hrabiego Stadnickiego: 

który w 1932 roku był fundatorem jednego z nich – stojącego przy granicy 

lotniska: przy nieistniejącym obecnie przejeździe przez tory drogi 

wojciechowskiej z Lublina; Znam współczesną historię o narzeczeoskich 

oświadczynach pod tym krzyżem; Miejsce to (fot. 23.) bywa przystankiem 

(na odmówienie części różaoca) dla pielgrzymek rowerowych z Lublina 

do Wąwolnicy i Kębła; W 2007 roku stanął w tym samym miejscu między 

drzewami nowy (po zdewastowanym) krzyż ufundowany przez J;Ł; (inicjały 

na nim wyryte) – właściciela pola obok lotniska (fot; 24.). W Kęble: w chyba 

najbardziej znanym od 1278 roku świętym miejscu koło Lublina: w 2008 roku 

postawiono kaplicę: zastępującą tam już co najmniej piąty z kolei mały 

obiekt sakralny.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 23. Pielgrzymka rowerowa - Radawiec lotnisko, przy torach. W. Frąckiewicz 2005 
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Fot. 24; Nowy krzyż w miejscu zniszczonego między drzewami - Radawiec 
lotnisko, koło torów; W; Frąckiewicz 2007 

 

 

Drugi ze zdewastowanych krzyży (fot; 25;) stał przy skrzyżowaniu dróg: 

Wojciechowskiej i Kozubszczyzna-Motycz.  

 

 
 

Fot; 25; Zestaw zdjęd zrobiony dla Teresy Misztal: krzyż stary (2007): nowy i tabliczka 
na nim - Motycz; W; Frąckiewicz 2008 
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Fundatorką nowego krzyża w miejsce zdewastowanego jest Teresa 

Misztal. W 1946 roku został zabrany z domu jej ojciec przez UB za to: że ktoś 

zatrzymał się u niego: by naprawid rower; Gdy zdjął czapkę przed tym 

krzyżem: został przez funkcjonariuszy uderzony w głowę; „Z UB wrócił tak 

pobity: że nie było na nim miejsca: które nie byłoby tak sine: jak te bzy” – 

opowiedziała mi: mieszkająca nieopodal Teresa Misztal: którą spotkałem pod 

krzyżem: niosącą naręcze kwiatów; Na tabliczce nie wspomina o sobie, 

lecz o poprzedniej fundatorce. Na zdjęciu z 2007 roku stary krzyż stoi dzięki 

oparciu go o konary drzewa. W tych okolicach spotkałem wiele krzyży 

z rokiem 1932 – 1934.  

 

 

Na zdjęciach z domowego archiwum Teresy Misztal (fot; 26; – 28.) 

widzimy miejsce z drzewami pozbawione krzyża: okolicznych mieszkaoców 

i – podczas poświęcenia – miejscowego proboszcza i biskupa: o którym 

informuje tabliczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 26 

 

 

 
 
 

Fot. 26. - 28; Przed postawieniem nowego krzyża i jego poświęcenie – Motycz.  
Z archiwum T. Misztal 2008 
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 Idąc dalej Wojciechowskim Gościocem w kierunku Lublina 

koło Gawidzielówki można było zobaczyd Frasobliwego wyrzeźbionego 

w drewnie, przyczepionego przeze mnie do brzozy.  

 

 

 

 

Fot; 29; Frasobliwy J; Sekuły i ja; A Siczek 2000 

 

 

Nie była to jedna rzeźba; Pierwszą ktoś ukradł: niszcząc ją przy tym. Drugą 

z napisem „nie niszcz: zamów darmo” i numerem telefonu: przymocowaną 

w 2000 roku (fot. 29) – też z lipowego drewna – po kilku latach uszkodziły 

i oderwały od brzozy oddziaływania natury; Udało się urządzid przy tej 

figurce jedną majówkę w 2005 roku (film 2. kadr fot; 30;); Uczestniczyły 

w niej osoby: które przyjechały lub przyszły z Lublina: zatrzymując się 

po drodze przy krzyżach na jedną pieśo;  

http://youtu.be/cyikXY_XKWc
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Fot 30; Majówka – Gawidzielówka, film 2. W; Frąckiewicz 2005 

 

 

 

Trzecią figurkę Frasobliwego postanowiłem umieścid pod daszkiem: 

więc z pomocą znajomych: wymurowaliśmy kapliczkę w krzakach koło 

brzozy w 2009 roku (fot; 31; i 32;); Wszystkie te trzy rzeźby wykonał Jarosław 

Sekuła (fot; 35;) – samorodny talent: którego poznałem: gdy pasł kozy 

na skraju Starego Lasu koło Lublina; Obecnie odnawia stare i tworzy nowe 

kapliczki w parafii Borów: gdzie zamieszkał w Janiszowie. 

 

 

 

 

http://youtu.be/cyikXY_XKWc
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Fot. 35. J. Sekuła rzeźbi Frasobliwego; W; Frąckiewicz 
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Fot. 31. i 32. Budowa kapliczki – Gawidzielówka, film 12; W; Frąckiewicz 2009 

http://youtu.be/CgrNPbWkBY8
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W kapliczce zamurowane zostały zdjęcia z dwudziestu lat 

fotografowania najbliższej okolicy (gmina Konopnica koło Lublina); Zdjęcia 

robione były przeze mnie i moich studentów; Były to fotografie „dzikiej 

przyrody”, ale i krajobrazy współtworzone przez naturę i człowieka; 

Gdy odsłoniłem widok kapliczki od drogi: wycinając krzaki: niektórzy 

najnowsi mieszkaocy-osadnicy z okolicy byli przekonani: że ktoś 

uporządkował teren przy starej kapliczce; 

 

 

 

 

Fot; 33; Frasobliwy J; Sekuły (złamaną wyrzeźbioną trzcinę zastąpiłem trawą) 

w murowanej kapliczce – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 
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W koocu kwietnia 2010 roku: przygotowując się do poświęcenia 

kapliczki: powiesiłem koło niej swoją wystawę fotografii Z czasem przybywa 

życia –  Kapliczki wokół Lublina (film 5.); Eksponowane tam zdjęcia (niektóre 

zamieszczam w tej publikacji): to więcej niż inwentaryzacyjne dokumenty 

czy widoki z samochodu; Dzięki nim można  zajrzed do wnętrza kapliczek: 

których nie mamy śmiałości lub możliwości otworzyd; Zobaczymy tam jakby 

surrealistyczne scenografie budowane ręką ludzką: przyrody i upływającego 

czasu; Wiatr: światła i cienie wśród drzew tworzyły żywe fotomontaże 

na wystawie rozwieszonej w lesie. Natura budowała też kolaże: łącząc 

fotografię z kroplami: pajęczyną: winoroślą: ptakami: śniegiem: … (fot; 36.-

40;); Żywioły zmuszały mnie do zmiany kompozycji ekspozycji – jesienny 

wiatr obrywał niektóre zdjęcia jak liście z drzew; Otwarty dostęp pozwalał 

nieznanym osobom na naprawianie uszkodzeo wystawy i stawianie 

bukietów przy kapliczce; Dołączałem nowe zdjęcia z ostatnich wycieczek – 

w sumie do zimy pokazałem ponad 300 zalaminowanych fotografii: 

przeważnie w formacie 30x42 cm (film 12. ).  

 

 

 

 

Fot. 34. Afisz przy wystawie –  Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 

http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg
http://youtu.be/CgrNPbWkBY8


 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 33 

 
 

 
Fot. 36. - 40; Wystawa ożywiana przez naturę – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 
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Życie kapliczek to też łopoczące – najczęściej w maju – flagi (fot. 78.) 

narodowe: biało-czerwone; maryjne - biało-niebieskie; papieskie - biało-

żółte; kwiaty wokół nich, a przede wszystkim śpiewy ptaków i ludzi na 

majówkach: czerwcówkach: przy poświęceniu pól; Przygotowując się do 

oficjalnego otwarcia wystawy 13 maja 2010 roku, jak rok wcześniej (film 4.), 

szukałem w okolicy tradycyjnych majówek: by śpiewad ale i zapisywad je 

na fotografiach, filmach (film 11., fot. 45. - 59.). Punktem „wypadowym” 

rowerowych objazdów okolicy była chatka na mojej działce za nowo 

postawioną kapliczką; Na ścianach domu znalazła się częśd stała wystawy, 

a wnętrze tarasu zamieniło się w „kapliczkę domkową” z obrazami-

fotografiami (fot. 41. - 43.).  

 

 

 

 

Fot; 41; Punkt wypadowy objazdów – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 

http://youtu.be/jyls6wUsXJo
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw
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Fot. 42. - 43; „Kapliczka domkowa” z wystawą fotografii – Gawidzielówka; 

W; Frąckiewicz 2010 
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Na okolicznych majówkach poznałem zróżnicowane warianty 

melodyczne i tekstowe znanych i nieznanych pieśni: nie tylko religijnych; 

Na przykład na granicy wsi: Radawiec Duży / Marynin naprzeciw lotniska 

śpiewano „Polskie kwiaty” (słowa i melodia – Magdalena Nazaretanka). 

Tu wśród młodzieży nie były tylko dziewczęta; Chłopcy byli zainteresowani 

raczej nimi niż śpiewaniem; Stali w ostatnim rzędzie, a z ich postawy ciała 

(odchylanie głowy) poznałem: że nie chcą byd fotografowani: więc 

przyciąłem kadr: na którym się znaleźli (fot; 45;); Występując wobec tych 

znających się nawzajem osób z lokalnych społeczności: jako ktoś z zewnątrz 

i w co najmniej podwójnej roli: „majówkowicza” i przypadkowego 

rowerzysty-fotografa: w różny sposób próbowałem się tam znaleźd; Tu będąc 

przed czasem (początek o godzinie 20): nawiązałem rozmowę z osobą 

prowadzącą (na której własności stoi kapliczka) i mówiłem: że chciałbym 

nagrad nieznane mi pieśni; Pani ta opowiedziała mi: jak w czasach PRL-u 

po zastąpieniu nocą zniszczonego drewnianego krzyża nowym żelaznym: nikt 

przed milicją: która robiła przesłuchania w tej sprawie: nie przyznawał się 

do tego (film 11; 4’13”- 9’19”); Do śpiewania wyciągnąłem swój zestaw 

tekstów: pokazując: że nie jestem przypadkowym „podglądaczem”; 

Po wspólnych śpiewach w Zemborzycach Wojciechowskich 

powiedziałem: że następnym razem chciałbym nagrad konkretną pieśo; 

Przyjechałem z kamerą (film 3. kadr fot. 50;); Tu majówki prowadziły 

nastoletnie dziewczęta: które przyszły ze swoim zeszytem o godzinie 19.  

Czasem dołączałem w trakcie nabożeostwa: i w czasie pieśni – stojąc 

z tyłu – utrwalałem jej fragmenty kieszonkowym aparatem (Tereszyn 

po godzinie 20  – na filmie błędny napis: „Radawczyk Kolonia” film 4. 6’42”- 

7’55”: kadr fot; 55;);  

Na majówkę w Sporniaku (fot; 49.) – nowe dla mnie miejsce na skraju 

wsi od strony lotniska – w deszczowy wieczór o godzinie 19 przyjechałem 

pierwszy i doszła tylko jedna pani: mieszkająca przy kapliczce; Majówka się 

nie odbyła;  

W Rudniku po dworze Żeleźnickich został tylko zapuszczony park, 

a w nim figura Matki Boskiej; Kilkaset metrów od tego miejsca przed 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=4m13s
http://youtu.be/RoVOWt6xqcg
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=6m42s
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domem siedziała pani: którą zapytałem o to: czy śpiewa się tam majówki; 

Odpowiedziała: że czeka na drugą panią: z którą przeważnie tylko we dwie 

śpiewają (film 10; 6’33”- 8’15”: fot; 56;): bo „gdy dwie osoby spotykają się 

w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich”; Jednak druga z nich tym razem 

nie przyszła: a ta ze mną nie chciała się udad do tego zarośniętego parku; 

Innym razem: gdy przyjechałem pod tę figurę z moją przyjaciółką: obie 

zapraszały też na inne dni na godzinę 18;30;  

Pod kapliczką domkową przy skraju lasu koło Urzędowa jest Źródło 

Św; Otylii; Woda z niego – za wstawiennictwem świętej – ma leczyd choroby 

oczu: głowy: gardła; Do kapliczki prowadzi aleja z dwoma szeregami białych 

figur świętych; Kiedyś wandale poutrącali głowy tym figurom; Zatrzymuje 

się tu lubelska pielgrzymka do Częstochowy (fot; 57: film 8; 3’46”- 4’45”) 

i obok kapliczki odprawiana jest msza. Wierni licznie gromadzą się także 

w drugi dzieo Zielonych Świąt. Przychodzą po wodę także w inne dni 

(fot. 58.), szczególnie w Wielki Czwartek; Przekazują tę wodę rodzinom 

i znajomym spoza Urzędowa;  

1 maja mszą z poświęceniem pól (film 9. fot. 54.) od kilku lat przy 

figurze na peryferiach Lublina przy ulicy Palmowej inaugurowane są 

codzienne majówki o godzinie 19;  

Krzyż w Lipniaku stoi przy granicy miasta Lublina. Tu w 2009 roku 

spotkali się niektórzy członkowie lubelskiej parafii p. w. Świętej Urszuli 

Ledóchowskiej łącznie z księdzem (fot; 59;: film 4; 0”-  8”);  

Ogólnoparafialne nabożeostwa odbywają się normalnie w kościołach; 

Ale w parafii Św; Rodziny na Czubach w Lublinie organizowane są nie przez 

księży przy figurze koło kościoła (o godzinie 20.30). Czasem proboszcz 

przyjdzie pod koniec na Apel Jasnogórski o godzinie 21 zaśpiewad pieśo: 

powiedzied kilka słów: pobłogosławid swoich parafian; Tu uczestniczyłem 

w najliczniejszych majówkach (film na WWW i film 4. 7'55"-8'29"). 

Przed majówką odmawiany bywa różaniec. Kiedyś spotkałem jednego 

z uczestników: jak grał na organkach melodie maryjnych pieśni (film 1.). 

Przy tym kościele – w rocznicę wizyty w tym miejscu Ojca Świętego Jana 

Pawła II 9 czerwca 1987 roku – w 2010 roku został poświęcony ogród 

http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=6m33s
http://youtu.be/W9blURvcLoo?t=3m46s
http://youtu.be/MUWMXsr5A5g
http://youtu.be/jyls6wUsXJo
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/jp.htm
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=7m55s
http://youtu.be/ubaKe0H0lyM
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różaocowy z 23 kapliczkami z 80 figurami (film 6.), przeważnie naturalnych 

rozmiarów, wyrzeźbionymi w drewnie w darze ad maiorem Dei gloriam 

przez tutejszą nauczycielkę plastyki Teodorę Pikułę; Miejscem papieskich 

spotkao jest krzyż z żelaznej konstrukcji: jaki został po wizycie Jana Pawła II 

(WWW).  

W Lublinie dośd licznie na regularnych osiedlowych majówkach 

o godzinie 19 pojawiają się ludzie przy nowej kapliczce poświęconej w Boże 

Ciało 2009 roku przy ul; Przyjaźni (film 10; 3’20”-4’20”);  

W 2010 roku znajoma zwołała majówkę jako jednorazowy „happening 

artystyczny” przy kapliczce w centrum Lublina u zbiegu ulic Nadbystrzyckiej 

i Plażowej (film 10; 1”30”-4’20”).  

W kościele parafii p. w. Św; Teresy na ul; Krochmalnej ogłaszana była 

majówka u paostwa przy ulicy Wąwozowej 8 o godzinie 19.30. Tu ołtarzyk 

z figurką Matki Boskiej ustawiany był na podwórku tuż przed 

nabożeostwem i otwierana była brama prywatnej posesji (film 10 0'29"-

8’14”;);  

W Stasinie od godziny 19.30 odbywają się równocześnie majówki 

w dwóch miejscach (fot. 46. film 11; 3’22”-4’12”: fot; 49., film 4. 28"-56”);  

Na kraocach wsi Kozubszczyzna „gdzieś po szóstej: jak się ludzie zejdą” 

(film 4.1'18"-1’59” kadr fot; 48;) i o godzinie 19 blisko Urzędu Gminy (film 4. 

1'59"-2’49”): tak że z małym spóźnieniem mogłem uczestniczyd w dwóch;  

Majówki są też w Motyczu w kapliczce domkowej nad rzeczką 

o godzinie 18 (film 11. 3'-3’20”: fot; 52;), a o 19 w Motyczu Góry (film 4. 56"-

1’18” kadr fot; 47;) i w Motyczu Józefinie (film 4. 2'50"-4’31” kadr fot; 53;);  

Rzadko można zobaczyd afisz-zaproszenie na majówki: jak między Lipą 

a Łążkiem Ordynackim (fot; 44;); Trwają one około pół godziny: czasem 

krócej: na przykład z powodu deszczu: a czasem dłużej – w zależności 

od ochoty uczestników; „Obowiązkowa” jest (przeważnie odśpiewana) 

Litania Loretaoska; Zestawy pieśni zmieniają się w zależności od preferencji 

uczestników danego dnia; Programy lokalnych - stałych i zmiennych - pieśni 

i modlitw są różne; Czasem uwzględniane są aktualne wydarzenia 

(np. powodzie w 2010 roku) i wprowadzane modlitwy: pieśni w intencji 

http://youtu.be/QgnxBtNma7M
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/jp.htm
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=3m20s
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=1m30s
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=29s
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=29s
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=3m22s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m28s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m18s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m59s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m59s
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=3m
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m56s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m56s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=2m50s
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poszkodowanych; Plenerowe majówki są miejscem: gdzie jeszcze można 

spotkad ludzi śpiewających pełnym głosem: bo słyszących siebie nawzajem: 

bo nie zagłuszanych organami czy głosem organisty z głośników. 

Wprowadzenie do kościołów organów: wzmacniaczy przyczyniło się 

do degradacji śpiewu ludu – ludzie przestali słyszed siebie nawzajem 

a i siebie samych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot; 44; Zaproszenie; W; Frąckiewicz 2010 

 

Rzadziej można spotkad nabożeostwa czerwcowe – z litanią 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa; Przy krzyżu we wsi Warszawiaki parafii 

Niedrzwica Kościelna odbywały się one w 2011 roku o godzinie 20 w piątki 

i niedziele (film 13.), a codziennie przy kapliczce w Lubartowie (Budzyoska 

2010). 

http://youtu.be/330Pln9OC6g
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 Fot. 45. Marynin / Radawiec, film 11.                     Fot. 46. Stasin 33a, film 11. 
 W; Frąckiewicz 2010                                             W; Frąckiewicz 2010    
 
 

 
 
          Fot; 47; Motycz Góry, film 4.                       Fot. 48. Kozubszczyzna, film 4.  
          W; Frąckiewicz 2009                                   W; Frąckiewicz 2009 
 
 

 
 
 Fot. 49. Stasin, film 4.                         Fot. 50. Zemborzyce Wojciechowskie, film 3.  
 W; Frąckiewicz 2010                                   W; Frąckiewicz 2009 
 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=4m14s
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=3m22s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m56s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m18s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m28s
http://youtu.be/RoVOWt6xqcg
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        Fot. 51. Sporniak, film 11.                           Fot. 52. Motycz, film 11.  
        W. Frąckiewicz 2010                                 W. Frąckiewicz 2010 

 
 

 
 
             Fot. 53. Motycz, film 4.                                  Fot. 54. Poświęcenie pól, film 9. 
             W. Frąckiewicz 2009                                     W. Frąckiewicz 2010 

 
 

 
 
         Fot. 55. Tereszyn, film 4.                                      Fot. 56. Rudnik, film 10. 
         W. Frąckiewicz 2009                                           W. Frąckiewicz 2010 

 
 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=3m
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=2m50s
http://youtu.be/MUWMXsr5A5g
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=6m42s
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=6m33s
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Fot. 57. i 58. U Źródła Św; Otylii Pielgrzymka do Częstochowy 2010, film 8.  
i nowożeocy 2009; W; Frąckiewicz 

 
 
 
 

 
 

Fot. 59. Lipniak, 30 maja 2009, film 4. W; Frąckiewicz 
 

 

 

 

Marzyło mi się: by przy okazji otwarcia wystawy zrobid i u mnie 

tradycyjną majówkę; Jednego wieczoru: ruszając na kolejny objazd: 

usłyszałem dobiegające z niedaleka śpiewy; Okazało się: że od początku 

maja, codziennie o godzinie 19 przy mojej kapliczce gromadzą się okoliczni 

mieszkaocy (dorośli z dziedmi) i śpiewają majówki (fot; 60;); 

http://youtu.be/W9blURvcLoo?t=3m46s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo
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Fot; 60; Majówki przed poświęceniem kapliczki – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 
 
  

 

 

Teksty pieśni – wybrane z oficjalnych śpiewników kościelnych 

i z ręcznie zapisanych zeszytów z okolicy – powieliłem i zostawiłem 

pod brzozą przy kapliczce; Na poświęceniu przez zaproszonego miejscowego 

proboszcza (majówce: otwarciu wystawy) pojawiły się też osoby 

z odwiedzanych przeze mnie okolicznych majówek i znajomi z Lublina 

(film 5.: fot; 61;: 62;); W 2011 roku nabożeostwa majowe tu organizowały 

same dzieci (film 14.). 

http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg
http://youtu.be/lSjEKfWqriU
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Fot; 61;: 62; Poświęcenie kapliczki z majówką – Gawidzielówka: film 5. 
W; Frąckiewicz: M; Kruk 2010 

 
 

http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg?t=3m13s
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Poza religijnym: nie mniej ważny jest aspekt wspólnotowy: 

integracyjny tych spotkao; Zauważyłem – też na innych majówkach – 

młodzież: która przychodziła raczej w celach towarzyskich: niż religijnych; 

Opisywana wystawa ma swoją stronę w Internecie; Tam też zamieściłem 

ponad 1000 fotografii z lokalizacjami na mapie i filmy z majówek oraz 

innych spotkao: w których uczestniczyłem: poświęconych kultywowaniu 

tradycji. Kanał YouTube „Majówki kapliczki krzyże” poświęcony jest 

tytułowej tematyce; Przez Internet: dzięki tej wystawie nawiązałem 

kontakty i spotkałem się z osobami o podobnych zainteresowaniach; 

Dostarczały mi one swoje zdjęcia: oglądałem ich fotograficzne galerie 

internetowe z kapliczkami; Za moją kapliczkę ktoś zatknął karteczkę 

o starotestamentalnym zakazie czynienia obrazów: rzeźb – może Świadek 

Jehowy. Zdjęcia podlubelskich kapliczek powiewały na wietrze, 

jak buddyjskie chorągiewki modlitewne: zawieszone obok fallicznej stupy 

łącząc najdalsze konteksty z umiłowaniem najbliższych; Towarzyszący 

wystawie album Kapliczki wokół Lublina (fot; 64; Frąckiewicz: 2010) 

i pojedyncze zdjęcia dawałem osobom spotykanym: fotografowanym 

podczas moich włóczęg (fot; 63;): zostawiałem w „uwiecznionych” w albumie 

miejscach (fot. 65;) i miejscach majówek: w których uczestniczyłem;  

 

 
 

Fot; 63;: 64; Przesyłka z albumem „dla pana ze zdjęcia”; W; Frąckiewicz 2010 

http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/kapliczki.htm
http://www.youtube.com/majowki
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Fot; 65; Album w kapliczce; W; Frąckiewicz 2010 

 
 

W Pliszczynie wnętrze starej drewnianej kapliczki: stojącej na cokole 

z betonowej rury, przeniesiono do nowej, postawionej w tym samym 

miejscu (fot. 66. - 68.). Oprócz najwyższej jakości tradycyjnych materiałów 

budowlanych (np; modnej ostatnio cegły klinkierowej): spotkałem 

adaptowane opony: częśd ciągnika jako cokół: miednicę jako dach (fot; 66. -

 71.). 
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Fot. 66. - 68; Wnętrze starej kapliczki przeniesiono do nowej - Pliszczyn.  

W; Frąckiewicz 2009 – 2010 
 
 
 

 
 
 
  Fot. 69. Budowa - Brzeziny.     Fot; 70; Z ciągnika - Irena.    Fot. 71. Z miednicy - Ryczydół;                      
  W; Frąckiewicz 2010                  W; Frąckiewicz 2010             W; Frąckiewicz 2010 
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Małe społeczności integrują się także przy remontach i budowach 

kapliczek. Do budowy kapliczki koło rodzinnego gospodarstwa w Motyczu 

Józefinie (filmy: 15., 16., fot. 73. - 74.) wykorzystano polodowcowe otoczaki, 

przywożone przed laty z Olsztyoskiego przez synów fundatora: dokąd wozili 

na sprzedaż owoce z rodzinnego sadu oraz kamieo zza oceanu: dokąd za 

chlebem wyjechał jeden z synów; Przed kapliczką położony został kamieo 

z żarn (fot; 72.), zrobionych przez ojca fundatora w czasie okupacji, gdy nie 

wolno było mled mąki; „KRÓLOWO  POLSKI  RATUJ  OJCZYZNĘ  2009” – to 

napis na tej kapliczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 72; Kamieo z żarn sprzed kapliczki; W; Frąckiewicz 2009 

http://youtu.be/Jp3PSvIgM_A
http://youtu.be/Kn-YDQyeHak
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Fot. 73., 74. Budowa kapliczki – Motycz Józefin; W; Frąckiewicz 2009 
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Fot; 75: 76; Rozpadająca się i rekonstruowana kapliczka – Dębina.  

W. Frąckiewicz 2010, 2011 
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W Majdanie Krasienioskim w odległości kilku metrów stoją dwie 

kapliczki: nowa – murowana i stara – drewniana: którą ściskają lipy (fot; 77.). 

W starej zachowano dawne wyposażenie wnętrza; Nie remontowana - 

przypuszczam - została zostawiona naturalnym procesom destrukcji;  

 

  

Fot. 77. Nowa i stara kapliczki obok siebie – Majdan Krasienioski; W; Frąckiewicz 2009 

 

I tak: kapliczki naturalnie umierają i odradzają się w jednym miejscu. 

Powstają też w nowych: dawno lub świeżo zasiedlonych; Podobnie 

z majówkami; Profesor Wiktor Zin (2004) zauważył: że tyle „świętych 

domków”: co na polskiej ziemi: można spotkad tylko w Nepalu, Indiach. 

Kapliczki – ich budowy: dekoracje: rekonstrukcje: majówki: wystawy 

fotografii: zdjęcia i filmy w Internecie: to podobne owoce oddolnej 

inicjatywy: tworzącej duchowe akcenty w naszej codzienności; 

Pozainstytucjonalne, nie dotowane, nie sponsorowane – niezależne; 

Z każdym z takich obiektów związana jest indywidualna i rodzinna historia 

osób zanurzonych w historii narodu; Kapliczki: krzyże: charakterystyczne 

dla polskiego krajobrazu: to integrujące elementy naszej tożsamości; Nic 

dziwnego: że np; „(…) po powstaniu styczniowym generał-gubernator, 
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Michaił Murawjow wydał oficjalny dekret o niszczeniu krzyży i zakazie ich 

konserwacji; Wydanie zarządzenia uzasadniono bezpieczeostwem ludzi (sic!) 

(…)” (Zin 2004, s. 9). W PRL-u – mimo braku pozwolenia władz – kapliczkę 

potrafiono wymurowad w jedną noc: jak przy ul; Raszyoskiej na peryferiach 

Lublina; W 2010 roku mówiono mi na wsi: że obecne władze też będą 

likwidowad krzyże i kapliczki w Polsce; Może przez taką świadomośd 

niezależny: przekorny polski lud dba o stare i stawia dużo nowych?  

Kapliczki budowane w związku z jakimś ważnym osobistym lub 

społecznym doświadczeniem: jako ofiara dla Boga ale i dla upamiętnienia 

doczesnych wydarzeo i osób (chod tylko czasem z podaniem imienia 

fundatora): są przekazem dla innych i dla przyszłości –  jak cała kultura; 

Są kulturowym przekazem najwyższych wartości w osobistym 

doświadczeniu; Czyli pełnią to: co może pełnid edukacja, wychowanie, 

sztuka, kultura w najlepszym rozumieniu.  

Moim pierwotnym przekonaniom – płynącym z naukowych 

i popularnych publikacji oraz potocznych opinii: przypuszczeo – zaprzeczyło 

osobiste ugruntowanie w rzeczywistości; Świat kapliczek jest nadal żywym 

światem;  

 

 

 
 

Fot. 78. Flagi – Osmolice; W; Frąckiewicz 2008 
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Frąckiewicz W;: Kapliczki – wystawa fotografii, ekspozycje:  

1. Zagajnik  autora: Gawidzielówka: kwiecieo – grudzieo 2010, 

2. Galeria Stowarzyszenia Twórców Ludowych: Lublin  ul; Grodzka 14, 

styczeo-luty 2011,  

3. Stacja Kolejowa Dynów: podczas Festiwalu SztukAtak organizowanym  

przez Stowarzyszenie DE-NOVO, lipiec 2011. 
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