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MAZURSKIE PRZYDROŻNE ALEJE I KAPLICZKI
Maria Olszowska (Mrągowo)

Ryc. 1.Aleja kwitnących kasztanowców. Mrągowo.Fot.M.Olszowska.  

Każdy region świata ma swój charakterystyczny 
i niepowtarzalny krajobraz. O wyjątkowości mazur-
skiego krajobrazu świadczy nie tylko polodowcowa 
rzeźba terenu, ale też lasy, rozległe pola, łąki i kręte 
drogi, które prowadzą nas po pagórkach między je-
ziorami. Wiele z tych dróg ma do dziś dawny prze-
bieg, sięgający minionych wieków. W krajobraz ma-
zurskiego regionu wpisane są piękne przydrożne aleje 
ze starymi jesionami, lipami, klonami, dębami, wią-
zami lub kasztanowcami (Ryc.1, 2). To jedna z naj-
piękniejszych pamiątek po dawnych mieszkańcach. 
Drzewa sadzone były zgodnie z pruską tradycją przy 
krawędzi dróg, stanowiąc ich obramowanie i two-
rząc wspaniałe tunele, chroniące podróżnych przed 
słońcem, deszczem lub śniegiem. Jak niegdyś, tak  
i dzisiaj ich korony są domem dla wielu gatunków 

ptaków i owadów, a dziuple i zakamarki kory kry-
jówkami nietoperzy. Wiele z przydrożnych drzew ma 
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swoją historię, bowiem ci, którzy je sadzili, często 
umieszczali pod nimi cenne rodzinne pamiątki. To już  
zapomniany mazurski zwyczaj. Pnie przydrożnych 
drzew to także siedlisko różnogatunkowych porostów, 
które pokrywają je grubym kożuchem. Są wśród nich 
brodaczki i porosty listkowate najbardziej wrażliwe 
na skażenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem 
siarki. Ich obecność tutaj świadczy o tym, że obszar 
Mazur pozostaje pod nieznacznym tylko wpływem 
zanieczyszczonego powietrza. 

Niektóre przydrożne aleje to pomniki przyrody. Do 
słynnych mostów w Stańczykach prowadzi turystów 
piękna pomnikowa aleja z jarząbem szwedzkim, zaś 
mieszkańcy Giżycka mogą spacerować w cieniu za-
bytkowej alei lipowej w parku miejskim (Ryc. 3). 

Pośród przydrożnych drzew, na rozstajach dróg, 
koło domów we wsiach stoją kapliczki. „Święte ob-
razki” lub świątki umieszczone w niszach, usado-
wionych na pniach lub na murowanych cokołach. 
Niektóre wyrzeźbione wprost w martwym drzewie. 
Podróżnym wskazywały drogę, chroniły domy przed 
nieszczęściami, utwierdzały w wierze, upamiętniały 
ważne wydarzenia. Stawiane były również jako wota 

dziękczynne za łaskę uzdrowienia. Na katolickiej 
Warmii spotkamy ich znacznie więcej niż na prote-
stanckich Mazurach, bo Mazurzy będąc w większości 
wiernymi kościoła ewangelickiego, nie budowali ka-
pliczek. Tylko mniejszość Mazurów była katolikami. 
Obecnie wyznawców religii katolickiej jest na Mazu-
rach znacznie więcej i pojawiły się współczesne ka-
pliczki, równie piękne, jak te dawniejsze (Ryc. 4).

Kapliczki to także cząstka historii regionu, cza-
sem cenny zabytek kultury. Tak, jak  barokowe ka-
pliczki różańcowe przy pielgrzymkowym trakcie 
łączącym dwie średniowieczne miejscowości: war-
miński katolicki Reszel z mazurską Świętą Lip-
ką – katolickim miejscem pielgrzymek związanych  
z kultem maryjnym. Droga ta ma długość około sze-
ściu kilometrów i po obu jej stronach pośród starych 
pomnikowych lip stoi piętnaście podobnej wielkości 

Ryc. 2. Mazurska aleja zimą. Szestno. Fot. M. Olszowska.  

Ryc. 3. Pomnikowa aleja lipowa w jesieni. Giżycko. Fot. M. Olszowska.  

Ryc. 4. Kapliczka współczesna. Mrągowo. Fot. M. Olszowska.  

Ryc. 5. Jedna z kapliczek drogi różańcowej z płaskorzeźbą. Święta Lipka. 
Fot. M. Olszowska.  
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kapliczek, otynkowanych na biało. Kapliczki wpisa-
ne są do rejestru zabytków. Zbudowano je w latach 
1733–1735. Od frontu w korpusie każdej z nich znaj-
duje się nisza, w której umieszczona jest płaskorzeźba, 
obrazująca jedną ze stacji drogi krzyżowej. Frontony 
wyposażono w pilastry. Każda kapliczka zakończona 
jest trójstopniowym gzymsem a całość przykryta da-
chówką ceramiczną i zwieńczona żelaznym krzyżem 

z chorągiewką (Ryc. 5). Niestety tylko część kapli-
czek zachowała się do dziś w dobrym stanie. 

Przydrożne aleje z kapliczkami są interesującym 
przykładem połączenia krajobrazu kulturowego, 
stworzonego przez człowieka z naturalnym krajobra-
zem, który stworzyła sama natura. Pięknie wtopione 
w mazurski pejzaż są jego ozdobą i historią zapisaną 
w ten niezwykły sposób.


