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Pobłogosław Panie
moje pomieszkanie
zachowej od ognia
Święty Floryianie
              R.
      1872

 Fascynacja urodą, a szczególnie zdobnictwem murowanych 
chałup w regionie pszczyńskim skłoniła mnie do napisania tego szkicu, 
w którym chcę zwrócić uwagę miłośnikom naszej ziemi na charaktery-
styczne elementy i szczegóły rozwiązań estetycznych, które nadają tym 
wiejskim budowlom dużo uroku i przyciągają uwagę oglądających.
 Ten szkic niech będzie suplementem do publikacji Doroty 
Brauntsch pt. Domy Bezdomne (Warszawa 2019 – owoc stypendium 
Marszałka Woj. Śląskiego).
 XVIII wiek na Górnym Śląsku to wyłącznie chałupy wiej-
skie budowane z drewna w technice wieńcowej. Była to rzeczywistość 
przynależności politycznej tej ziemi do Cesarstwa Austriackiego.
 Fundamentalne zmiany, dotkliwie odczuwane szczególnie 
przez wiejskie, katolickie społeczności tej ziemi, nastąpiły w wyniku 
wojen śląskich pomiędzy Prusami a Austrią (1740-1763), po których 
zwycięski Fryderyk II zwany „królem kapralem” wprowadził na podbi-
tym Śląsku prawdziwie niemiecki „ordnung” i „befehl”. Po łagodnych, 
liberalnych rządach Wiednia wchodzi w życie cały szereg restrykcyj-
nych ustaw, które zostają z wielką konsekwencją wprowadzane. 
Na pierwszy rzut poszła walka z językiem polskim. Fryc pisze  
w cyrkularzu z 22 marca 1764 „Ponieważ My koniecznie chcemy, aby 
coraz silniej mowa niemiecka zaprowadzona była, dlatego więc zu-
pełnie polskim plebanom dozwolono aby w przeciągu jednego roku  
w niemieckiej mowie wydoskonalili, a polscy nauczyciele oddalani byli. 
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 Następnie król zakazuje ślubów Polakom. „Żadnej dziewczynie 
i mężczyźnie nie może być konsens żenienia się udzielony, aże się po 
niemiecku nie nauczą”.
 Następnie Fryderyk wprowadza wieloletni obowiązek służby 
wojskowej, gdzie doprowadza Ślązaków do pruskiego drylu. 
 Wśród wielu rozporządzeń wprowadzono ostre przepisy bu-
dowlane na śląskiej wsi, między innymi zakaz stawiania drewnianych 
chałup na zrąb. Dopuszczono jedynie budownictwo szachulcowo-ry-
glowe oraz murowane. Tłumaczono to wyrębami lasów i marnotra-
wieniem drewna, które było przecież potrzebne do wytopu surówki  
w śląskich hutach. 
 Od tego momentu zmienia się obraz śląskiej wsi. W miejsce 
niedużych chałup drewnianych powstają ceglane domy o dużo więk-
szej kubaturze, często podpiwniczone i otynkowane. 
 Najczęściej pod jednym dachem mieści się część mieszkalna, 
obora i chlewnia. Załączone plany budynków ukazują typowe rozkłady 
pomieszczeń. W miejsce obieków drewnianych, konstrukcji wieńcowej 
o prostym układzie 3 lub 4 pomieszczeń i sieni biegnącej w poprzek 

Chałupa murowana z XIX wieku w Goczałkowicach
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chałupy, rzuty poziome budynków ukazują wielopomieszczeniowe 
mieszkania, oddzielone sienią, sąsiadujące z oborą, chlewnią czy staj-
nią. 
 Zmienia się także usytuowanie obiektu na działce, w stosunku 
do drogi. W przeciwieństwie do małych chałup drewnianych, umiesz-
czonych dłuższą ścianą do drogi, murowane obiekty zazwyczaj sytu-
owano ścianą szczytową, o wiele węższą, do traktu. Determinował to 
układ działek, które miały wąski odcinek przy drodze, a długa działka 
biegła zazwyczaj pod kątem prostym do niej. 
 To narzucało zmianę całego układu działki i murowanej cha-
łupy. Wejścia do niej były zawsze w długiej ścianie bocznej, a szczyt, 
który dolegał do drogi był miejscem dekoracji ściennych i ozdobnych 
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okien. To na tych szczytowych ścianach dawano upust ozdabianiu i de-
korowaniu. Kąt szczytu dachu w zasadzie zachowano z chałup drew-
nianych i wynosił ok 80-100 stopni. 
 Połacie dachu przestawały ponad ścianę szczytową na 20-50 
cm. Czasami pozostawiano także odsłonięte płatwie pośrednie, cho-
ciaż nie było to regułą. Część szczytową ściany ograniczał od spodu 
wąski przydaszek, kryty dachówką, dzieląc ścianę na część parterową 
ściany i szczyt. Tak przydaszek jak i wystająca końcówka połaci dachu 
chroniły ściany zewnętrzne budynku przed zacinającymi deszczami. 
 Część szczytowa ściany posiadała otwory niezaszklone, róż-
nych kształtów, służące do przewietrzania całej przestrzeni strychu. 
Była to duża powierzchnia nad parterem, zabudowana tylko konstruk-
cją dachową: słupami i stolcem, płatwiami wzmocnionymi zastrzałami, 
służyła do składowania płodów rolnych, głównie zboża w szafarniach, 
a także suszenia wędlin itp. 
 Wspomniane otwory przybierały różne kształty, od prostych, 
kolistych lub prostokątnych, poprzez półksiężyce, gwiazdy, romby  
i ozdobne krzyżyki. Otwory miały czasami stiukowe obramowania  

Wisła Wielka - chałupa z 2 połowy XIX wieku
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i opaski. Panowała duża dowolność kształtów, wielkości i zdobnictwa. 
Wydaje się, że głównie chodziło muratorom i właścicielom o funkcję 
dekoracyjną tych otworów. 

 W największych murowanych obiektach na poddaszach 
umieszczano często pomieszczenia mieszkalne i klatkę schodową. 
Wówczas w ścianach szczytowych montowano zaszklone okna, do-
świetlające te izby. Tutaj pomysłowość budujących ograniczała się do 
otworów prostokątnych lub zwieńczonych półkoliście, w które wpra-
wiano stolarkę okienną. Otwory okienne były w rozmaity sposób de-
korowane, zwykle stiukiem wapiennym. Najczęstszym wykończeniem 
były profilowane opaski wokół otworów. 
 W niektórych chałupach wokół okien wstawiano pilastry za-
kończone dachówkami lub płycinami o łukowatych kształtach. Cza-
sem wymienione pilastry akcentowano swego rodzaju „sgrafitem” czyli 
na ciemny tynk kładziono drugą, jasną warstwę tynku, w której ryto 
rysunek. W tej samej technice ryto inskrypcje fundacyjne np. „Pobło-
gosław Panie moje pomieszkanie, zachowej od ognia Święty Floryia-
nie”

Ściana szczytowa chałupy w Miedźnej z 1844
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 Wiele dowolności stosowano ozdabiając szczyty chałup drob-
nymi elementami, wśród których najczęściej spotykane to: oko Opatrz-
ności Bożej, kwiaty róży, wschodzące słońce, rozeta w kształcie rombu, 
koła czy elipsy, symbol IHS, monstrancja, serce z krzyżem czy gałązki 
kwiatów. 
 W niektórych obiektach w miejscu przydaszku murowany był 
fryz poziomy z cegieł układanych „w jaskółkę” lub „w ząbek”. 

 To wielkie bogactwo różnorodnych zdobień, które składają się 
na dekoracyjność szczytów murowanych chałup w pszczyńskim regio-
nie sprawia, że stanowią one niepowtarzalne w swojej urodzie wytwory 
ludowej kultury. Mogę je porównać do bogactwa i dekoracyjności we 
wsiach rumuńskiej Transylwanii, gdzie murowane chałupy i obejścia 
mieszkańców tej węgierskiej mniejszości narodowej budzą powszech-
ny podziw turystów. Tam są starannie odnawiane i rekonstruowane. 
Na naszych wsiach niestety giną i są wypierane przez współczesne, 
bezstylowe budownictwo. 

Ozdobny szczyt murowanej chałupy w Goczałkowicach
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 Pozostaną jedynie nieliczne dokumentacje fotograficzne i ry-
sunkowe archiwizacje.
 Dodam jeszcze kilka elementów będących praktyczną ozdobą 
umierających domów, czyli tzw. „wysiadki” i „lauby”.
Wysiadki to charakterystyczne ławki wkomponowane w drzwi wej-
ściowe do obiektu w bocznych ścianach. 
 Wnęki drzwiowe, zwykle zwieńczone półkoliście lub płaskim 
łukiem, mają dwie boczne ławki, będące kiedyś ulubionym miejscem 
posiedzeń i rozmów gospodyń i sąsiadek. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest fakt, że w wypadku dwóch wejść w bocznej ścianie chałupy, z któ-
rych to drugie prowadzi do części hodowlano-gospodarczej, nie nastę-
powały wspomniane „wysiadki”.
 Jest jeszcze jeden element tzw. „małej architektury”, często 
występujących w omawianej grupie budynków. To tzw. „lauby”, czyli 
płytkie werandy, pełniące rolę wiatrołapów przed wejściem do chału-
py. Ażurowe konstrukcje z drewna, przykryte dwuspadowym daszkiem 
skutecznie chroniły wejścia z „wysiadkami” przed zacinającym desz-
czem i wiatrem. 

Chałupa z XIX wieku w Miedźnej. Widoczny przydaszek z dachówki, dzielący ścianę szczytową.
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 Kończąc rozważania nad tym uroczym tematem zacytuję kilka 
zdań z wydanej w 2008 roku publikacji „Budowa i urządzenie skan-
senu Zagroda Wsi Pszczyńskiej” o losach i problemach murowanych 
chałup.
 „Po zakończeniu organizacji skansenu rozpoczęły się wśród 
grona budowniczych i entuzjastów gorące dyskusje na temat uratowa-
nia choćby jednej chałupy murowanej z terenu ziemi pszczyńskiej. Te-
mat był o wiele trudniejszy niż w wypadku budownictwa drewnianego, 
to ostatnie bowiem można po inwentaryzacji i konserwacji elementów 
po prostu przenosić do muzeum na wolnym powietrzu. 
 Budynków murowanych nie da się przenosić, w grę wchodzi-
łaby jedynie rekonstrukcja według poprzedzającej ją dokładnej inwen-
taryzacji. Nie byłyby to już oryginalne zabytki, a raczej makiety mają-
ce znaczenie jedynie dydaktyczne dla zwiedzających, szczególnie dla 
młodzieży. 

Zdobiony szczyt z inskrypcją w murowanej chałupie z Wisły Wielkiej z 1872 roku.
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 Pokusa była jednak wielka, a wynikała ona między innymi  
z faktu, że te piękne, wielkowymiarowe chałupy ginęły w zastrasza-
jącym tempie z pejzażu pszczyńskiej wsi. Każdy gospodarz, budujący 
swój nowy dom z centralnym ogrzewaniem, łazienką i garażem według 
nowoczesnej mody, wydawał wyrok na dotychczasową siedzibę dziad-
ków i ojców. Był to wyrok natychmiastowy lub opóźniony zakazami 
konserwatora wojewódzkiego, które jednak, co zrozumiałe, umiejętnie 
omijano. 
 A stare wiejskie chałupy murowane na ziemi pszczyńskiej były 
po prostu piękne. Duże ze śnieżnobiałymi ścianami, corocznie bielo-
ne, z charakterystycznymi „wysiadkami” przy drzwiach wejściowych, 
ze sklepionymi sieniami i częściami gospodarczymi. Najbardziej de-

koracyjne były jednak ściany szczytowe, zwłaszcza te skierowane ku 
drodze, przy której chałupy były usytuowane, jako że większość tych 
obiektów była budowana szczytem ku drodze. Zazwyczaj ściana była 
dzielona symetrycznie, na parterze 2 lub 3 okna, zaś przestrzeń ściany 

Szczyt chałupy z pilastrami i poziomym fryzem w Wiśle Wielkiej. Przełom XIX i XX wieku.
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powyżej była miejscem dekoracyjnych motywów roślinnych lub geo-
metrycznych. Tutaj także umieszczano często sentencje.

Szkic szczytu murowanej chałupy  
w Miedźnej. Widoczna wnęka  
z charakterystyczną opaską o moty-
wie roślinnym.

Różne kształty otworów wentylacyjnych w szczytach pszczyńskich chałup
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 Rozmieszczenie okien w części górnej szczytowej było różne. 
Mogło to być jedno okienko półkoliście zwieńczone, otoczone sztu-
katerią z laurowych liści. Mogły być 2-3 okna uzupełnione motywami 
religijnymi, np. IHS, serce z płomieniem czy krzyżykiem, monstrancja 
lub wazoniki z kwiatami. Czasem była to imitacja boniowania. Uzu-
pełniały to otwory w kształcie koła, gwiazd czy półksiężyca. 
 Idea rekonstrukcji tych imponujących, wiejskich siedlisk z XIX 
wieku na terenie skansenu spełzła jednak na niczym, głównie z powo-
du negatywnych opinii środowisk konserwatorskich. Zarzucano nam, 
że będą to zaledwie kopi czy makiety oryginałów. 

Ozdoby szczytu z motywami religijnymi na chałupie w Wiśle Wielkiej
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 Teraz żałuję bardzo, że wtedy posłuchałem tych głosów. Teren 
pod budowę był, środki finansowe również, a teraz mielibyśmy mu-
rowany obiekt do eksponowania np. strojów ludowych, czy obrazów, 
zapewniając im odpowiednią wilgotność i temperaturę, czego nie uzy-
skamy w obiektach drewnianych. 
 A co do makiety, to przecież cały Babilon czy Persepolis jest 
jedynie wielką, XX-wieczną makietą!

Wejście z „wysiadkami” i wnękami w murowanej chałupie Adamczyka  
w Miedźnej
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Charakterystyczne „wysiadki” 
przy wejściu do chałupy  
w Grzawie.

Czasami przy wejściu do 
chałupy sytuowano „laubę”. 

Swoisty wiatrołap, chroniący 
wejście od wiatru i deszczu. 

Suszec, XIX wiek.


