
Ceramika budowlana towarzyszy ludzko-
ści od 5 tysięcy lat. Proces doskonalenia tech-
nologicznego cegły miał miejsce na terenie 
Starożytnego Wschodu. Wszędzie tam, gdzie 
dotarła cywilizacja, cegła stała się podstawo-
wym materiałem budowlanym. Tam, gdzie uży-
to cegły, powstawały piękne, trwałe i wspania-
le harmonizujące z krajobrazem, estetyczne 
i przyjazne człowiekowi budowle. Ich piękno 
podziwiamy, podróżując po Europie i świe-
cie. W Polsce ceramika budowlana ma ponad 
800-letnią tradycję i tam, gdzie mamy do czy-
nienia z budowlami z czerwonej cegły cera-
micznej, doceniamy jej wpływ na piękno, este-
tykę i harmonię z otoczeniem.

Myśląc o historii cegły na ziemiach pol-
skich, warto przyjrzeć się uwarunkowaniom 
geologicznym, z których wynika, że w każ-
dym rejonie kraju znajdują się zasoby surow-
ców ceramicznych. Najważniejszymi z nich są 
złoża surowców czwartorzędowych (lessy, gli-
ny i iły aluwialne, gliny zwałowe, gliny i muł-
ki zastoiskowe), złoża surowców trzeciorzędo-
wych (iły eoceńskie, oligoceńskie, mioceńskie, 
plioceńskie), złoża surowców starszych od trze-
ciorzędu (iły kredowe, triasowe, łupki karboń-
skie, iły permskie). Surowce te były od zara-
nia naszych polskich dziejów wykorzystywane 
na różne sposoby przez mieszkańców, o czym 
świadczą wykopaliska archeologiczne. Surowce 
ceramiczne wykorzystywano głównie do spo-
rządzania naczyń zarówno codziennego użytku, 
jak i naczyń rytualnych, a także do uszczelnia-
nia drewnianych konstrukcji chat mieszkalnych.
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Pierwsza cegła była obca naszym przod-
kom, powstała bowiem z dala od Europy – 
na terenach Mezopotamii. Tajemnicę wyro-
bu tego taniego środka do murowania ścian 
posiedli w Europie starożytni Grecy. Cegła 
pojawiła się w bardzo nowoczesnym państwie 
(na ówczesne czasy), jakim było Bizancjum, 
bazującym na postępie cywilizacyjnym czasów 
rzymskich. Stawiano świątynie zachwycające 
bogatymi wnętrzami, pozostawiając surowe 
ceglane ściany zewnętrzne.

Swoje apogeum cegła osiągnęła w śre-
dniowieczu, stając się podstawowym mate-
riałem budowlanym – idealnym elementem 
konstrukcyjnym na miejskie mury obronne, 
zamki czy obiekty sakralne. Od XII do począt-
ku XVI wieku centrami budownictwa ceglane-
go były Włochy (Lombardia), Francja i Niemcy. 
Cegła stała się elementem dekoracyjnym. Piękne 
elewacje z cegieł budowano przede wszystkim 
w rejonach Europy północnej, w szczególności 
w północnych Niemczech, Belgii, Holandii, Anglii 
i krajach skandynawskich. Niuanse materiałowe 
tworzywa ceramicznego spowodowały pojawia-
nie się cegieł o różnym kształcie, barwie czy 
o finezyjnym sposobie ułożenia, czyniąc z cegieł 
ozdobę budowli.

Nie można wyobrazić sobie średniowiecznej 
Europy bez cystersów. Zakon działał i rozwijał 
się prężnie, a ich zasługi dla rozwoju kultury 
i gospodarki są nieocenione. Zakon przybył 
do Polski z Morimond – filii Citeaux – najstar-
szej siedziby cystersów w Burgundii we Francji. 
Pierwsze klasztory cystersów na ziemiach pol-
skich powstały w Brzeźnicy (1149–1153, dzi-
siejsze miasto Jędrzejów), Łęknie w pobli-
żu Wągrowca (1153), Lądzie (1153), Lubiążu 
(1163), Kołbaczu (1174), Sulejowie (1176), 
Wąchocku (1179), Koprzywnicy (1185) i Oliwie 
(1186). To właśnie za ich sprawą w XIII wieku 
cegła pojawiła się w Polsce. Powstały pierwsze 
ceglane budowle sakralne w Kołbaczu (1210), 
Krakowie-Mogile (1222), Sandomierzu (1226), 
Zawichoście (1245).

Po raz pierwszy na większą skalę użyto 
cegły przy budowie kościoła w Trzebnicy – 
na Dolnym Śląsku (1240), w której stała się 
dominującym materiałem budowlanym, choć 
w niektórych partiach konstrukcyjnych oraz 
dekoracji zastosowano kamień. To jeden z naj-
starszych średniowiecznych zabytków cegla-
nych w Polsce. Kościół św. Jakuba – klasz-
tor oo. Dominikanów w Sandomierzu (1266) 
to przykład wykorzystania cegły nie tylko 
jako podstawowego materiału budowlanego, 
ale i elementu dekoracyjnego, który stano-
wią aplikacje ze szkliwionej – glazurowanej 
cegły ceramicznej. Cegły były zdobione róż-
nobarwnymi szkliwami: białymi, stalowoczar-
nymi, brunatnymi, zielonymi lub czerwonymi. 
Układało się je w wielobarwne wzory zdobiące 

Kościół św. Jakuba 
w Sandomierzu

Bazylika Mariacka w Krakowie

obramowania np. portali lub płaszczyzn ścian. 
Od tego tła często odcinały się tynkowane blen-
dy urozmaicające szczyty budowli. Nie sposób 
w tym miejscu nie wspomnieć o budowlach 
ceglanych wznoszonych podczas panowania 
Kazimierza Wielkiego (1333–1370). W tym 
czasie powstał Kościół św. Katarzyny (1643–
1378), bazylika w Sandomierzu (1360–1382) 
i kościół Mariacki – główna fara Krakowa, 
w której powstało prezbiterium ceglane z fun-
dacji Mikołaja Wierzynka (1360).

Architektura Wielkopolski gotyckiej nie 
miała jednolitego oblicza, posługiwała się roz-
maitymi wzorcami przejmowanymi z Zachodu 
i Północy, łączył je jednak zasadniczy materiał 
budowlany, jakim była cegła. W krajobrazie 
architektonicznym tego okresu rysują się wspa-
niałe, ceglane bryły katedr poznańskiej (1244) 
i gnieźnieńskiej (1342). W grupie budownic-
twa sakralnego z cegieł na najwyższy poziom 
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architektoniczny wzniósł się kościół NMP 
w Poznaniu na Ostrowie Tumskim (1430–1447).

Tereny zajmowane niegdyś przez zakon 
krzyżacki zaskakują jednolitością architekto-
niczną. Potężne bryły wielkich założeń zam-
kowych Kwidzyna i Malborka są zbudowane 
z cegły. Kościoły Torunia, Chełmna, Kwidzyna, 
Pelplina czy Gdańska zadziwiają potęgą i dosto-
jeństwem. Wielki mistrz Zakonu Siegfried von 
Feuchtwangen 4 września 1309 roku prze-
niósł do Malborka swój urząd. Trwająca bli-
sko czterdzieści lat rozbudowa przekształciła Ratusz w Toruniu

dom konwentualny w silnie umocniony Zamek 
Wysoki.

W tych latach powstawały nie tylko budow-
le sakralne, ale i świeckie, spośród których 
najznamienitsze to ratusz w Toruniu (1259–
1385), ratusz we Wrocławiu (1299). Perłami 
ceglanej architektury świeckiej są zamki 
i pałace w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, 
Olsztynku, Barcianach, Ostródzie, Szymbarku, 
Reszlu, Rynie.

Obraz rozwoju cegły w Polsce byłby nie-
pełny, gdyby pominąć Gdańsk, który stał się 
głównym spadkobiercą ceglanego budow-
nictwa ziem krzyżackich. Jest to interesują-
cy, zamknięty rozdział historii sztuki euro-
pejskiej, w której styl gdański był kompilacją 
architektonicznych trendów wielkich mistrzów 
i biskupów pruskich z silnymi trendami sztuki 
flamandzkiej. Tak więc idea gotyku osiągnę-
ła apogeum swojej świetności na Pomorzu 
i w Wielkopolsce, gdzie została najpełniej zre-
alizowana. Pierwsze najstarsze gotyckie cegły 
w Polsce miały wymiary 28 ́  12÷13 ́  8÷9 cm 
oraz 28,5÷29 ́  13 ́  9,5 cm i ważyły ponad 7 kg.

Cegła od XV wieku stała się najpowszech-
niejszym materiałem budowlanym. Jednak 
nowe epoki niosły z sobą nowe mody formal-
ne. Surowe mury pokrywano w renesansie 
i baroku warstwą ozdobnych tynków. Wraz 
z ekspansją na tereny Polski ludności pru-
skiej w XVIII wieku budownictwo ceglane 
doczekało się powrotu. Koronnym przykła-
dem tego budownictwa był mur pruski, czyli 
tzw. ryglówka o konstrukcji słupowo-ramowej 
wypełniana cegłą. Budowanych w ten spo-
sób domów zachowało się do dnia dzisiej-
szego bardzo dużo. Poza tym na terenach, 
gdzie znaczenie cegły ceramicznej zakorze-
niło się w tradycji budowlanej, wiele budyn-
ków XIX- i XX-wiecznych posiada czerwone 
elewacje murów. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć o tym, że często mury licowe posiadają 
finezyjny, ozdobny układ cegieł na gzymsach 
i zwieńczeniach oraz dekoracyjne aplikacje.

Jednym z prekursorów w upowszech-
nianiu ceramiki na ziemiach polskich był 
ks. Krzysztof Kluk (1739–1796), który w swojej 
działalności i wydanych dziełach (m.in. Rzeczy 
kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, 
poznanie i zażycie, Warszawa 1781) wskazy-
wał na powszechność występowania surow-
ców ceramicznych i namawiał chłopów do 
wytwarzania cegieł. Powstało wtedy bardzo 
wiele cegielni polowych, wypalających wyro-
by w piecach powłokowych (mielerzowych), 
a cegły ceramiczne stanowiły podstawowy 
materiał budowlany.

Wg informatora wydanego w 1929 roku 
przez Związek Przemysłowców Ceramicznych na 
ziemiach wchodzących w skład Rzeczypospolitej 
Polskiej zlokalizowanych było 950 cegielni, 

Zamek w Malborku
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w tym 210 czynnych (mechanicznych i ręcz-
nych) oraz 1265 cegielni polowych. Ponadto 
było czynnych 50 zakładów produkcyjnych, 
wytwarzających cegłę wapienno-piaskową 
oraz kilka zakładów produkujących cegłę szla-
kową. Wyżej przedstawiona ilość zakładów 
mogła rocznie produkować około 4 miliardów 
jednostek ceramicznych w tym 150 milionów 
dachówek i rurek drenarskich.

W Polsce istniały wielowiekowe tra-
dycje w wytwarzaniu cegieł ceramicznych, 
a ich produkcją w przeszłości zajmowała się 
ogromna rzesza ludzi. Zakłady ceramiczne 
na Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu, na 
Warmii i Mazurach znajdowały się w każdej 
większej miejscowości, co pozwala na wypro-
wadzenie twierdzenia, że wytwarzanie cera-
miki było polskim narodowym przemysłem. 
Doskonałość w budownictwie objawia się 

pięknymi formami, trwałością i ekonomicz-
nością. Wszystkie te atrybuty spełnia tworzy-
wo ceramiczne, jakim była cegła czerwona.

Tak można by zamknąć historię cegły 
na ziemiach polskich. Ceglane mury dodają 
naszemu krajobrazowi malowniczości i nie-
powtarzalnego uroku, a często po prostu ich 
nie zauważamy. W murach z czerwonej cegły 
ceramicznej jest zaklęta moc, a więc warto, 
chodząc ulicami miasta, rozejrzeć się wokół 
i dostrzec ich nieprzemijające piękno.

Opracowanie inż. Ryszard Belak
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