
Przed podjęciem jakichkolwiek prac renowacyjnych należy
sprawdzić czy dany obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji
Zabytków. Taka ewidencja jest dostępna w Urzędzie Gminy lub 
 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.
Jeżeli świątek przydrożny jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytków,  prace  remontowe  muszą być  realizowane  zgodnie  
 z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Jeżeli interesujący nas obiekt nie jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytków możemy rozpocząć prace we własnym
zakresie. Warto jednak powiadomić o tym:
właściciela gruntu, na który stoi świątek przydrożny,
sołtysa wsi,
miejscowego proboszcza,
w przypadku większych prac budowlanych Urząd Gminy lub
Starostwo Powiatowe
Prowadzenie   prac  remontowych     powinno      odbywać      się           
z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami sztuki
remontowo-budowlanej. Należy zwracać szczególną uwagę na to,
aby zachować oryginalny stan i charakter świątka przydrożnego.
Warto sporządzić dokumentację z przebiegu prac, w tym
wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po
przeprowadzonym remoncie.

Osoby prywatne, stowarzyszenia lub grupy społeczne chcące podjąć
się przeprowadzenia renowacji świątka przydrożnego powinny mieć
na uwadze poniższe wskazówki.
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Powierzenie prac remontowych osobom nieposiadającym
odpowiednich kompetencji.

Brak fachowej porady przy naprawie i porządkowaniu otoczenia
przydrożnego świątka.

Malowanie farbą ceglanych kapliczek, co prowadzi do
zniszczenia i osypywania cegły.

Wykorzystywanie w naprawie nieodpowiednich materiałów
budowlanych, np. uzupełnianie tynków i spoin silnymi
zaprawami cementowymi, co może doprowadzić do rozerwania
konstrukcji.

Pozostawianie pustych wnęk kapliczkowych lub też umieszczanie
w nich plastikowych figurek, wyblakłych obrazów lub sztucznych
kwiatów.

Usuwanie bądź nieprawidłowe przycinanie drzew oraz krzewów
w otoczeniu świątka.
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Odnawianie świątków przydrożnych
– o czym warto pamiętać

Najczęściej popełniane błędy 
i zaniedbania

Kapliczka św. Wawrzyńca, Wytomyśl
Krzyż przydrożny, Róża
Kapliczka Matki Boskiej, Sątopy 
Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej, Nowy Tomyśl
Figura z Groty św. Antoniego Padewskiego, Stary Tomyśl
Tablica wotywna z Kapliczki św. Huberta, Przyłęk
Figura Chrystusa Dobrego Pasterza, Boruja Kościelna
Figura Pana Jezusa, Przyłęk
Krzyż przydrożny, Jastrzębsko Stare
Kapliczka Miłosierdzia Bożego, Sękowo
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Grota Matki Boskiej z Lourdes, Glinno



Wiele świątków przydrożnych to zabytki. Są świadectwem
dawnych dziejów. Tym świadectwem są również znajdujące się na
nich ślady zniszczeń, spękania i nierówności tynku. Niewłaściwe
stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych zaciera te
cenne ślady.

Stosowanie odpowiednich, tradycyjnych materiałów budowlanych
umożliwia zachowanie oryginalnej formy świątka. Należy m.in.
zastępować dachówkę – dachówką, nie malować cegły farbą olejną
oraz dbać o oryginalny wygląd otoczenia świątka.

Zabytkowe rzeźby – figury wymagają fachowej konserwacji. Takie
zadanie należy powierzyć konserwatorowi dzieł sztuki.

Ważne jest prowadzenie bieżących prac remontowych, takich jak:
malowanie otynkowanych, zabrudzonych elewacji i wnęk, drobne
naprawy, porządkowanie zieleni rosnącej wokół obiektu.

Podczas kolejnych konserwacji należy wystrzegać się używania
zbyt jaskrawych kolorów oraz nowoczesnych elementów
ozdobnych.

Świątek przydrożny wraz z przyległym terenem powinien tworzyć
jednolitą całość. Typowe otoczenie świątka to nawierzchnia
trawiasta, ziemna, żwirowa lub kamienna z bruku.

Przy uzupełnianiu drzewostanu wskazane są lipy, bzy, głogi czy
róża polna; z roślin iglastych – tuje.

skucie starego, odpadającego tynku,
zabezpieczenie pęknięć oraz uzupełnienie braków 

nałożenie nowego tynku,
zabezpieczenie daszku kapliczki i jego uszczelnienie,
pomalowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych,
zachowanie wszelkich napisów i dat fundacyjnych,
pomalowanie kapliczki z zachowaniem pierwotnych kolorów.

usunięcie z krzyża starej farby olejnej,
zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi środkami do ochrony
drewna,
pomalowanie krzyża farbą chroniącą przed warunkami
atmosferycznymi,
zabezpieczenie elementów metalowych farbą antykorozyjną,
zachowanie wszelkich napisów i dat fundacyjnych,
sprawdzenie mocowania krzyża w fundamencie.

Renowacja kapliczek
Kapliczki przydrożne są zbudowane głównie z cegły lub kamienia.
Prace remontowe przy nich powinny odbywać się z udziałem
doświadczonego murarza. Zakres prac wchodzących w renowację
kapliczki:

w strukturze,

Renowacja figur
W przypadku figur drewnianych ich konserwacja powinna zostać
powierzona specjaliście – konserwatorowi drewna. Renowację
zabytkowych figur gipsowych należy powierzyć konserwatorowi
zabytków. Zabiegi pielęgnacyjne współczesnych figur można
powierzyć osobie utalentowanej plastycznie. Należy wówczas
zabezpieczyć gips odpowiednim środkiem konserwującym. Podczas
malowania figury koniecznym jest zachowanie wcześniejszej
kolorystyki.

Renowacja krzyży
Prace renowacyjne drewnianych krzyży powinny być prowadzone
przez stolarza. Zakres prac konserwacyjnych:

Przydrożne kapliczki, figury i krzyże przez stulecia wrosły w polski
krajobraz. Stawiano je na pamiątkę wydarzeń historycznych lub
rodzinnych, w podziękowaniu za opiekę lub jako zadośćuczynienie
za popełnione grzechy. Były nie tylko symbolami wiary, wyrazami
czci dla Boga i świętych, ale i formą patriotyzmu, dziękczynienia za
doznane łaski czy prośbami o uchronienie od niebezpieczeństw.

Przydrożni „świadkowie minionych dziejów” to bardzo często
prawdziwe perły małej architektury sakralnej. Dzięki
zaangażowaniu lokalnych społeczności  wiele z tych  obiektów jest 
 w bardzo dobrym stanie technicznym.

Czym są świątki przydrożne? Jak dbać o świątki przydrożne?

Dbając o kapliczki, figury i krzyże - 

dbamy o swoją przeszłość. 

Chrońmy zatem świątki przydrożne!
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