
Oprac. ks. prof. T. Fitych 

ZASADNICZE ELEMENTY KARTY INWENTARYZACYJNEJ MAS 

(propozycje wstępne badań nad sacrum w krajobrazie dla miłośników małych Ojczyzn) 

 

A - Dwustronna karta inwentaryzacyjna Delegatury Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu: 

Na froncie: 1. – Określenie zabytku; 2. – Materiał, technika; 3. – Styl; 4. – Czas powstania; 5. – Autor, warsztat, 

szkoła; 6. – wymiary; 7. Ilość; 8. – Historia; 9. – Opisy, znaki, sygnatury, napisy; 10. – Źródła i bibliografia; 11 – 

Miejscowość; 12. – Miejsce przechowywania; 13. – Właściciel, jego adres; 14. Udostępnianie; 15. – Data rejestru; 16. 

– Akta – 17. Ikonografia i negatywy fotograficzne nr. Na rewersie: 18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie; 19. 

– Konserwacja; 20. – czas trwania; 21. – Uwagi:  a) – data i nazwisko wpisującego; b) wykonawca konserwacji; 22. – 

Założył kartę; 23. – Sprawdził, data. 

 

B – Inwentaryzacje uproszczone: 

 Krzysztof Baldy, Marek Klędzik, Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach 

Stołowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 169-185.  W zestawieniu zinwentaryzowanych obiektów 

sakralnych i historycznych podaje takie kategorie jak: 1. -  Lokalizacja; 2. – Charakterystyka obiektu; 3. – Budowniczy;  

4. – Fundator. 

 Karta inwentaryzacyjna – „Karta kapliczki” (oprac. Małgorzata Polkowska, Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Lublinie) powinna obejmować m.in. następujące informacje: 1. – Lokalizacja (opis + mapa); 2. – 

Charakterystyka ogólna (rok budowy, opis – typ kapliczki lub krzyża, np. drewniany, metalowy…);  3. – Historia 

powstania kapliczki lub postawienia krzyża (jeśli jest znana); 4. Opis zieleni w otoczeniu (drzewa, krzewy, rośliny 

ozdobne);  5. Charakterystyka drzew (gatunek, liczba, wiek); 6. Dodatkowe informacje (np.: czy miejsce jest zadbane 

czy zniszczone, czy potrzebne są prace porządkowe lub konserwatorskie wokół tego miejsca, czy jest to nadal miejsce 

kultu religijnego, tzn. czy odbywają się tu nabożeństwa lub obrzędy, spotkania...); 7. – Zdjęcie lub szkic. 

 Karta inwentaryzacyjna małej rzeźby  i architektury sakralnej w gminie Otyń (k/ Nowej Soli, woj. lubuskie). 

Obejmuje następujące kategorie: 1. – Obiekt – rodzaj; 2. – Miejscowość, gmina; 3. – Czas powstania, producent, 

sygnatura; 4. – Lokalizacja; 5. – Właściciel, adres; 6. Opis obiektu (materiał, konstrukcja, wymiary, wygląd, stan 

zachowania, otoczenie); 7. – Autorzy, historia obiektu; 8. Inskrypcja; 9. – Symbole wykonanych fotografii; 10. Uwagi. 

Karta inwentaryzacyjna obiektu małej architektury sakralnej w parafii Bieździedza z 2011 r. (parafia 
Bieździedza, gmina Kołaczyce dekanat Brzostek w diec. rzeszowskiej, powiat Jasło); 1. Miejscowość, 2.  Rodzaj obiektu, 
3. Czas powstania, 4. Opis obiektu, 5. Zdjęcia, 6. Historia, 7. Wymiary, 8. Materiał, 9. Właściciel obiektu, 10 Data 
sporządzenia karty, 11. Uwagi. 

 Zob. http://parafia.biezdziedza.pl/media/galeria/20130420_Inwentaryzacja_obiektow_arch_sakr/KARTA_INWENTARYZACYJNA_D.pdf. 

 
 Więcej zob. m.in.: 
 - Wizyta apostolska  św. Jana Pawła II w Sopocie w czerwcu 1999 r. była wydarzeniem ogromnej wagi dla 
wszystkich mieszkańców regionu. Ołtarz papieski na sopockim hipodromie (quasi  mała „Święta Góra Grabarka 
nazywana jest niekiedy ‘Górą Krzyży’; ustawiono na niej tysiące ustawionych krzyży wokół cerkwi Przemienienia 
Pańskiego to krzyże) według projektu Mariana Kołodzieja (gł. Idea umieszczenie figur postaci świętych (Ottona, 
Franciszka) oraz kopii kaszubskich krzyży i kapliczek przydrożnych), tworzyło ponad czterdziestu twórców ludowych 
(m.in. Andrzej Arendt, Franciszek Sychowski i Maciej Zagórowicz z Wejherowa). 

-  Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego i okolic. 
- Pełna inwentaryzacja kap[liczek przydrożnych w gminie Miechów (177 obiektów). 
- Projekt: „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w 

Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach 
ludowych i religijnych” [120 obiektów]. 

- Pełnej inwentaryzacji kapliczek, figur sakralnych i krzyży na obszarze miasta Marki. 

http://parafia.biezdziedza.pl/media/galeria/20130420_Inwentaryzacja_obiektow_arch_sakr/KARTA_INWENTARYZACYJNA_D.pdf


- Pełna inwentaryzacja kapliczek i krzyży w gminie Rudnik przeprowadzona przez studentów PWSZ w Raciborzu 
pod kierunkiem dr Joanny Sokołowskiej-Moskwiak. 

- Centrum Trzech Kultur oraz GOKSiT Suchowola zrealizowało projekt: "Szlakiem przydrożnych kapliczek" 
dofinansowany z Narodowe Centrum Kultury (Program EtnoPolska 2019). W efekcie zinwentaryzowano 120 obiektów, 
czyli prawie  wszystkie kapliczki w gminie Suchowola - na Podlasiu.  

- Przydrożne kapliczki i krzyże na terenie miasta Rumii (zam. przez 48.632 osoby - części Trójmiasta 
Kaszubskiego, jest ich ok. 100-tu), na zlecenie rumskiego Urzędu Miasta, zinwentaryzowała  je Gdynianka Anna 
Panasewicz.  

-  Pełna inwentaryzację istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych w Bieszczadach Wysokich. 
- Projekt: „Inwentaryzacja Bruśnieńskie Krzyże Przydrożne Roztocza Południowego”. 
- Projekt: „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w 

Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach 
ludowych i religijnych”. Celem głównym operacji jest rozwój turystyki a także waloryzacja lokalnych zasobów 
kulturalnych, przyrodniczych i historycznych poprzez inwentaryzację przydrożnych kapliczek i krzyży, wydanie 
publikacji oraz organizację koncertów i wystaw.  http://garbow.parafia.info.pl/?p=main&what=107 [10 X 2020]. 

- (Red. nauk.) Patrycja Żegleń, Jarosław Herbert, Raport z inwentaryzacji obiektów  w kategoriach: Turystyka, 
Zdrowie, Ekotechnologie w pięciu powiatach województwa podkarpackiego (Lubaczowskim, Przemyskim,  Ropczycko-
Sędziszowskim, Rzeszowskim I Strzyżowskim), Rzeszów 2016. 

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2016/9/5/27136d2cecd0917a146ed887ce9cf097/raport%20z%20inwent
aryzacji.pdf [10 X 2020]. 

- Tradycyjne majówki i przydrożne, podkarpackie kapliczki  
https://rzeszow.tvp.pl/47871893/tradycyjne-majowki-i-przydrozne-podkarpackie-kapliczki  [10 X 2020]. 

 

B – Inwentaryzacje systemowe i pełne 

Ks. prof. Tadeusz Fitych - autorski projekt „Boże Młyny” 2009-2020. W zestawieniu zinwentaryzowanych 

obiektów małej architektury sakralnej dla poszczególnych dzielnic (miejscowości) kudowsko-nachodzkiego pogranicza 

podaje takie kategorie jak: 1. – Lokalizacja; 2. -Typ obiektu; 3. –Data powstania; 4. - Postacie świętych i detale; 5. – 

Napisy; 6. - Latarnia; 7. – Fundator, zleceniodawca; 8. – Motyw i cel fundacji; 9. Wykonawca; 10. – Wymiary obiektu; 

11. – Stan zachowania; 12. Wstępna ocena: prace porządkowe lub konserwacyjne. 

Powyższe zestawienie bazuje na znacznie rozbudowanej bazie danych (w sumie ok. 70 pól; np. w opisie 

usytuowania obiektu uwzględniano nieznane dotąd kategorie - typologie jak „leśne sanktuaria”, „ogrody sakralne”, 

czy też krzyże powypadkowe; opisując położenie ustalano zarówno wysokość n.p.m. jak i współrzędne geograficzne – 

szerokość i długość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach kątowych, ilość rodzi symbolikę drzew 

i zieleni…). W konsekwencji przeprowadzano wywiady, usiłowano ustalić genezę i motywy powstania, jak też inspiracje 

płynące zarówno ze strony  kultury monastycznej pobliskich opactw i klasztorów, jak i  aktualnie popularyzowanych 

żywotnych duchowości, czy też dogmatów maryjnych; sporządzano dokładny rysunek budowlany i wykonywano 

bogatą dokumentację fotograficzną różnych porach dnia i roku, ustalano katalogi tzw. kustoszy poszczególnych 

obiektów, gromadzono dawne fotografie, widokówki, jak i literaturę związaną z poszczególnymi krzyżami kapliczkami. 

Rekonstruowano dawne, zwyczaje i obrzędy. 

 

Na progu drugiej dekady trzeciego tysiąclecia, na forum polskiego Kościoła najbardziej dojrzały  projekt 

całościowej inwentaryzacji, interpretacji naukowej i edukacji wypracowała i zainicjowała diecezja rzeszowska (dotąd 

niektóre ze śląskich diecezji obowiązkiem prostej inwentaryzacji obciążały każdego z proboszczów, a był on 

weryfikowany podczas wizytacji biskupich).  

 Twórcą autorskiego projekt badawczo-edukacyjno-duszpasterskiego „Kapliczka”. Mała architektura sakralna 

na terenie diecezji rzeszowskiej (2011-2012) jest ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

KARTA INWENTARYZACYJNA zawiera kilkanaście punktów, które są wypełniane w trakcie gromadzenia 

informacji na miejscu, gdzie znajduje się badany obiekt.  

Są to: 1. - Miejscowość, parafia, gmina, dekanat, powiat, diecezja, województwo; 2. - Rodzaj obiektu; 3. - Czas 

powstania; 4. - Opis obiektu, zdobnictwo, znaki, napisy, wizerunki, otoczenie; 5. - Zdjęcia (całość, detal, w otoczeniu; 

data, autor fotografii); 6. - Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji, autor, warsztat twórcy; 7. - Wymiary; 8. - 

http://garbow.parafia.info.pl/?p=main&what=107
https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2016/9/5/27136d2cecd0917a146ed887ce9cf097/raport%20z%20inwentaryzacji.pdf
https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2016/9/5/27136d2cecd0917a146ed887ce9cf097/raport%20z%20inwentaryzacji.pdf
https://rzeszow.tvp.pl/47871893/tradycyjne-majowki-i-przydrozne-podkarpackie-kapliczki


Aktualny właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie, położenie na gruncie; 9. - Data sporządzenia karty; 10. - Kto 

sporządził kartę; 11. - Uwagi. 


