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1. Temat, cel, zakres i podstawa opracowania
1.1. Temat
Tematem opracowania jest rozpoznanie i analiza tradycyjnego budownictwa
mieszkalnego i gospodarskiego wsi na terenie województwa śląskiego,
w kontekście krain geograficzno-historycznych, jako jednego z elementów
kształtujących krajobraz kulturowy regionu.

1.2. Cel
Celem opracowania jest analiza zachowanej zabudowy wiejskiej –
mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej – oraz określenie cech
wyróżniających ją w poszczególnych regionach geograficzno-historycznych
województwa. Przeprowadzone analizy będą materiałem wyjściowym do
projektowania
współczesnych
wiejskich
domów
mieszkalnych,
kontynuujących miejscową tradycję budowania. Opisane cechy wyróżniające
zabudowę w poszczególnych obszarach województwa będą inspiracją dla
projektantów szukających nowoczesnych interpretacji form historycznych
w powiązaniu z miejscową tradycją.

1.3. Zakres i metoda
Opracowanie obejmuje tereny wiejskie województwa śląskiego.
Analizą objęto zachowaną w możliwie największym stopniu autentyzmu
zabudowę wiejską – mieszkalną jednorodzinną i gospodarsko-inwentarską.
Nieliczne przykłady dotyczące obszarów miejskich i podmiejskich wynikają ze
specyfiki regionu i są związane z historycznymi procesami urbanizacji, kiedy
to rozwijające się szybko miasta wchłaniały okoliczne wsie.
Podstawą opracowania są badania terenowe przeprowadzone przez
pracowników Instytutu Myśli Polskiej w okresie od września do listopada 2020
roku, a także dokumentacje konserwatorskie wykonane w Instytucie1 m.in. na
zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W trakcie prac przeprowadzono kwerendę w archiwum Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz w delegaturach
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej i Częstochowie.
Kwerenda objęła karty ewidencyjne zabytków nieruchomych (tzw. karty
zielone i białe oraz karty adresowe Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków), a także
opracowania studialne gmin. Przeprowadzono również analizy Gminnych
Ewidencji Zabytków gmin wiejskich na terenie województwa śląskiego.
Kwerendą biblioteczną objęto opracowania związane z budownictwem
wiejskim na terenach obecnego województwa śląskiego.
Opracowanie nie ma charakteru studium etnograficznego.
Na potrzeby konkursu architektonicznego zastosowano podział
województwa na powiaty, pozwalający na lepszą orientację terenową.
Podział ten, będący pewnym uproszczeniem, nawiązuje jednak do
1

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego jest kontynuatorem Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
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historyczno-etnograficznych
regionów
występujących
na
terenie
województwa śląskiego (są to przede wszystkim zachodnia Małopolska,
Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna), o skomplikowanej historii i
przenikających się wzajemnych wpływach i oddziaływaniach.

źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztwa_%C5%9
Bl%C4%85skiego#/media/Plik:Silesian_Voivodeship_administrative_map.svg
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2. Krajobraz wsi województwa śląskiego
Tereny rolnicze zajmują ponad 51% powierzchni województwa. Duże
kompleksy rolne znajdują się częściach województwa: południowej,
zachodniej, północnej i północno-wschodniej
Niewielkie drobne obszary
zachowane są w części środkowej (Wyżyna Śląska), wśród terenów
przemysłowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli i Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego. Ze względu na przemysłowy charakter tych obszarów
zostały pominięte w analizie. Z tych samych przyczyn nie zostały
uwzględnione tereny wokół Częstochowy (Obniżenie Górnej Warty).
Gospodarka rolna, podobnie jak każdy inny sposób gospodarczego
wykorzystania środowiska, prowadzi do powstania specyficznych
krajobrazów. Odzwierciedlają one poprzez formy krajobrazu sposób
organizacji i technikę prowadzenia działalności rolnej zawsze uzależnionej od
warunków środowiska przyrodniczego. Ukształtowane tak formy krajobrazu
zależnie od stopnia natężenia przemian gospodarczych i dostępnej techniki
mogą przetrwać nawet wiele setek lat. Złożona budowa geologicznej,
różnorodne warunki hydrologiczne i glebowe, urozmaicona rzeźba terenu oraz
odmienne sposoby organizacji życia społeczno-gospodarczego państw, do
których należały ziemie województwa śląskiego sprawiły, że krajobrazy
rolnicze tego obszaru są odmienne. O współczesnym kształcie krajobrazu
rolniczego województwa decydują nałożone na kanwę wsi średniowiecznych
przekształcenia zachodzące w ostatnich 200 latach2. Stad też analizę
krajobrazu województwa przeprowadzono oddzielnie dla obszarów
znajdujących się w XIX wieku w granicach poszczególnych państw
zaborczych. Jako wyróżniki krajobrazu przyjęto:
• ukształtowanie terenu, wody powierzchniowe, pokrycie terenu;
• typy wsi występujące na danym terenie;
• formy zabudowy.

2.1.

Ziemie pod panowaniem Austrii – Śląsk Cieszyński
i Galicja

Obszar położony na południe od linii Wisły, obejmuje południową część Kotliny
Oświęcimskiej i Ostrawskiej, Pogórze i Beskidy. Beskid Śląski oraz teren
położony na zachód od rzeki Białej to Śląsk Cieszyński. Beskid Żywiecki,
Makowski i Mały, Kotlina Żywiecka oraz obszar położony na wschód od rzeki
Białej (ziemie małopolskie) to Galicja.

2

W okresie od średniowiecza do XIX w. wsie uległy nieznacznym przemianom związanych
m.in. w kształtowaniem się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Przekształcenia XIXwieczne są efektem m.in. uwłaszczenia chłopów, parcelacji i komasacji ziemi, powojennej
reformy rolnej, wprowadzeniem nowych technik upraw i odejściem od trójpolówki.
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Beskidy
W Beskidach tereny rolnicze zajmują piętro podgórskie położone na
wysokości od 360 do 500 m n.p.m. Zajmują żyzną, prawie pozbawiona lasów
Kotlinę Żywiecką, dolinę Łękawki oraz dolne partie dolin rzek i strumieni
spływających z gór. Wsie i tereny rolnicze znajdują się też na polanach
w górnych partiach dolin potoków (np. Złatna w Beskidzie Żywieckim), na
stokach (np. Łysina w Beskidzie Małym) oraz na grzbietach pasma
jabłonkowskiego w Beskidzie Śląskim (Istebna Koniaków i Jaworzynka), na
wysokości 600–750 m n.p.n. Są to wsie zakładane przez Wołochów –
koczowniczy lud pasterski3. W tym przypadku szczyty gór nie są zalesione.
Wszystkie wsie na terenie Beskidów zakładane były w układzie łańcuchowym,
za wyjątkiem wsi lokowanych na stokach gdzie zagrody były rozrzucone na
polanach. We wsiach łańcuchowych łany pól rozciągały się na przedłużeniu
zagonów w górę lub w dół stoków. Obecnie ma miejsce zmiana funkcji wsi
z rolniczych na podmiejskie (w sąsiedztwie Bielska-Białej i Żywca) oraz
turystyczne. Rozwój przemysłu turystycznego oraz budownictwa
mieszkaniowego i letniskowego widoczny jest w krajobrazie w postaci
nadmiernego zagęszczenia zabudowy. We wsiach tereny zabudowane
powiększane są przez tworzenie kolejnych linii zabudowy, dzieląc zagony
i łany pól. Zachowany tradycyjny układ komunikacyjny jest przeciążony. Ulice
poszerzane są kosztem przedogródków i drzew rosnących dawniej przed
domami oraz w obszarze zagród. Tradycyjna zabudowa, o nieznacznie innych
formach wykształconych w każdym z pasm Beskidów, wypierana jest przez
zabudowę murowaną o formach typowych dla obszarów podmiejskich. Zanika
górski krajobraz rolniczy. Łany pól są różnej szerokości, wiele z nich jest
wąskich. Często są dzielone poprzecznie tworzą szachownicę, część pól nie
jest uprawiana. Drogi wyznaczone pomiędzy łanami są likwidowane.
W górnych partiach stoków na części szerokich pól zachowane są podziały
poprzeczne (ochrona przed erozją) tworząc swojego rodzaju tarasy.
Zadrzewienia śródpolne występują wzdłuż potoków i jarów oraz na miedzach.
Obszary rolnicze Śląska Cieszyńskiego
Pogórze – obszar na zachód od linii Skoczów–Ustroń, południowa część
Kotliny Ostrawskiej4 i Oświęcimskiej.
Pogórze cieszyńskie położone jest na wysokości 280–450 m n.p.m., ale
znajdujące się tam wzniesienia są wyższe np. Jesionowa koło Goleszowa
(520 m), Chełm (460 m). Pogórze opada w kierunku północnym ku Kotlinie
3

Wołosi od XVI w. prowadzili w Beskidach gospodarkę pasterską, w wyniku której wysoko
w górach powstały użytkowane wspólnie polany śródleśne. Na terenie Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego na takich polanach budowano drewniane szałasy lub zakładano wsie (Wołosi).
W Beskidzie Małym prowadzono tzw. gospodarkę pastersko-rolną na należących do rolników
działkach położonych wysoko w górach. Ślady ich działalności zachowane są
w pozostałościach kamiennych murków i szpalerów drzew (buki), niewielkich kamiennych
budowli i bardzo wielu dużych lub małych kapliczek wyznaczających określone miejsca, np.
spędu owiec.
4
Kotlina Ostrawska obejmuje niewielkie fragmenty terenu wokół Zebrzydowic, Godowa
i Gorzyc.
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Ostrawskiej i Oświęcimskiej, osiągających wysokość ok. 250 m n.p.m. Rzeźba
terenu od bardzo pofalowanej na pogórzu przechodzi w płaską w kotlinach.
Na całym ternie znajdują się liczne strumienie głębiej wcinające się na
pogórzu, w kotlinach są na nich urządzone łańcuchowe i blokowe stawy rybne.
W okresie XIX- i XX-wiecznych reform agrarnych wsie tego obszaru zostały
rozparcelowane w różnych zakresach. Niektóre z dawnych układów zniknęły
zupełnie (np. Puńców, gdzie ze starego układu zachowany jest kościół
i cmentarz (prawdopodobnie miejsce lokalizacji pierwotnej osady), inne
przetrwały jako relikty (Kończyce Małe, Pruchna). W ich miejsce urządzono
luźne rzędówki tworząc duże i bardzo duże gospodarstwa rolne. Zagrody
prawie zawsze zlokalizowane są w oddaleniu ulicy, czasami na niewielkim
wzniesieniu, poprzedzone ogrodem z zadrzewieniami lub tradycyjnym sadem.
W południowej części pogórza zagrody rozłożone są wzdłuż wijących się dróg,
na szerokich zagonach przedłużonych łanami pól (Puńców, Dzięgielów).
Niektóre działki są podzielone na mniejsze. Liczniejsze podziały znajdują się
w północnej części pogórza (np. Kostkowice, Zamarski). Tutaj pojawiają się
zespoły stawów łańcuchowych wzbogacające krajobraz (Kostkowice). Stawy
dominują w krajobrazie kotlin, gdzie ich duże zespoły ciągną się od Ochabów,
Pruchnej i Drogomyśla aż po Czechowice-Dziedzice. Na terenie kotlin
zachowane są relikty niw siedliskowych niektórych wsi lokowanych, np.
Kończyce Małe. W Pruchnej zagrody zebrane są ciasno wzdłuż ulicy (wynik
wtórnych podziałów). W Kończycach Wielkich, pomimo wtórnych podziałów,
można jeszcze odczytać podział pól na szerokie długie pasy. Na tym terenie
łany pól w większości są wielokrotnie podzielone zarówno wzdłuż, jak
i w poprzek, miejscami tworzą niemal kwadratowe bloki. Część zagród
rozrzucona jest na tak wydzielonych blokach. Na całym omawianym obszarze
śląska cieszyńskiego zachowana jest część pierwotnej zabudowy zagród.
Rozłożyste budynki mieszkalne, murowane i tynkowane, z facjatką, kryte
dachem dwuspadowym z naczółkami, ustawione są kalenicą do drogi. Za
budynkiem mieszkalnym, prostopadle do niego, po obu stronach, ustawione
są duże budynki gospodarcze. W północnej części pogórza większość
oryginalnych budynków wymieniona jest już na współczesne.
Charakterystyczne dla całego omawianego obszaru jest występowanie dużej
ilości zieleni wysokiej. Są to zarówno niewielkie zagajniki leśne i zieleń
porastająca miejsca niedostępne dla rolnictwa, np. doliny cieków, jak
i nasadzenia zieleni śródpolnej wokół pól i na miedzach. Bogata i urozmaicona
jest też zieleń przydrożna.
Obszary rolnicze Galicji
Kotlina Oświęcimska to obszar osiągający wysokość 300 m n.p.m. Jest
porozcinany żlebami potoków, w których założone są nieduże zespoły stawów
rybnych. Rosnące w zagłębieniach i na miedzach zadrzewienia oraz niewielkie
zagajniki urozmaicają krajobraz. Teren jest znacznie zainwestowany na całym
obszarze. Wsie są duże i rozbudowane w formie luźnych rzędówek (Bestwina,
Stara Wieś, Wilamowice). Zachowane są relikty niwy siedliskowej
z rozdrobnionymi działkami oraz różnej szerokości długie pasma pól, często
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z wtórnymi podziałami. Poza historycznymi wsiami zabudowa lokowana jest
na szerokich działkach rozłożonych wzdłuż dróg płynnie wpisanych w teren.
Pewna część zagród rozrzucona jest po terenie.

2.2.

Ziemie pod panowaniem Prus – Górny Śląsk

Obejmuje ziemię górnośląską, obszar pomiędzy Wisłą na południu, Przemszą
i Brynicą na wschodzie oraz Liswartą na północnym wschodzie. Według
podziału na regiony geograficzne są to kotliny (obszar na północ od linii Wisły):
Oświęcimska (dolina Wisły) i Równina Pszczyńska oraz Ostrawska, Nizina
Śląska (obszar w granicach województwa), Płaskowyż Głubczycki, Kotlina
Raciborska, Równina Opolska; Wyżyna Śląska: zachodnia część Garbu
Tarnogórskiego); Wyżyna Woźnicko-Wieluńska: zachodnia część Garbu
Woźnickiego, południowa część Obniżenia Liswarty i Prosny.
Pas kotlin Oświęcimskiej i Ostrawskiej
Obszar na północ od linii doliny Wisły. Teren Kotliny Oświęcimskiej osiąga
wysokość ok. 250 m n.p.m., w Dolinie Ostrawskiej, przy ujściu Olzy do Odry
195 m n.p.m. Rzeźba terenu lekko pofałdowana, w Kotlinie Ostrawskiej
wypłaszczona, wznosząca się ku północy. Pomiędzy Pszczynką i Gostynką
teren płaski, wilgotny, pokryty piaskami (Lasy Pszczyńskie).
W Kotlinie Oświęcimskiej, na terenach rolniczych dominują duże wsie
łańcuchówki z szerokimi zagonami i długimi łanami. Mają postać
łańcuchówek rozłożonych wzdłuż ulic (Miedźna, Grzawa). W zachodniej
części obszaru po obu stronach strumienia, ewentualnie zespołu stawów
łańcuchowych, obecnie z zabudową rozłożona po obu stronach dróg.
(Studzionka, Pielgrzymowice, Golasowice, Kryry). We wsiach w zachodniej
części obszaru zachowane relikty pierwotnych układów: w Pielgrzymowicach
obszar wokół kościoła, w Studzionce fragment niwy siedliskowej. Zagrody
luźno rozrzucone przy drogach lub w niewielkim oddaleniu. Budynki
mieszkalne ustawione szczytem lub kalenicą drogi. W Pielgrzymowicach
spotyka się też zagrody typowe dla austriackiej części Śląska5. Tradycyjna
zabudowa murowana tynkowana lub murowana z cegły (Mszana). Dachy
dwuspadowe, rzadko z naczółkami. Łany pól wydzielone w postaci długich
szerokich pasów obecnie wielokrotnie dzielone, we wschodniej części mniej
podziałów. Miejscami zachowane przejazdy na pola pomiędzy zagrodami lub
przejazd na pola bezpośrednio z zagonu (Mszana, Grzawa). Widoki pól
przerywane sporą ilością zadrzewień występujących wzdłuż cieków
i zbiorników wodnych oraz w jarach, niewielkie kompleksy leśne. Brak
zadrzewień wzdłuż miedz. W północnej części, w lasach Pszczyńskich, wsie
położone są na polanach leśnych (Kobiór, Bojszowy). Mają bardziej zwartą
zabudowę, rozbudowane są na nowych ulicach wiejskich – wsie wielodrożne
(Kobiór, Bojszowy) – lub tworzone są całe nowe osady (Nowe Bojszowy). Wsie
te znajdują się pod presją inwestycyjną w związku z lokalizacją w sąsiedztwie
5
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dużych ośrodków przemysłowych. We wsiach zlokalizowanych nad potokami
w zagrodach zachowane są pojedyncze stawy tzw. kaczoki – element XIXwiecznego systemu oczyszczania ścieków (Kryry, Kobiór).
Kotlina Ostrawska podlega dużej presji inwestycyjnej, w pobliżu znajdują się
ośrodki przemysłowe. Wsie nieregularne wielodrożnice. Małe zagony
i zagrody różnej szerokości. Zabudowa rozproszona. Budynki niewielkie
murowane, tynkowane, dachy dwuspadowe. Budynki ustawione szczytem
(w dużych zagrodach) lub kalenicą do drogi. Występują również budynki
wielofunkcyjne skupiające w jednej bryle funkcje mieszkalną i gospodarczą.
W okolicach Godowa pola pocięte są wąskimi łanami i dzielone poprzecznie
(szachownica) z zadrzewieniami wzdłuż cieków i na odłogowanych polach.
Bardziej na zachód, w okolicy Gorzyc, pola w dużych blokach, brak zadrzewień
śródpolnych.
Nizina Śląska
Obejmuje zachodnie fragmenty województwa śląskiego. Rozciąga się wzdłuż
doliny Odry i jej nizinnych dopływów. W granicach województwa znajduje się
położony po lewej stronie Odry fragment Płaskowyżu Głubczyckiego oraz
leżące po prawej stronie: Kotlina Raciborska oraz fragment Równiny Opolskiej
obejmujący płaskodenną i piaszczystą dolinę Małej Panwi.
Płaskowyż Głubczycki to położona na zachód od Odry równina lessowa
wyniesiona na wysokość 235–260 m n.p.m. Rzeźba terenu tego obszaru jest
lekko porozcinana, opadająca do doliny Psiny (dopływ Odry). Tam robi się
bardziej płaska. Teren pokrywają utwory lessowe, z których wytworzyły się
gleby brunatnoziemne i czarnoziemne. O korzystnych warunkach rolniczych
tego obszaru decyduje łagodny klimat. Płaskowyż prawie całkowicie
pozbawiony jest lasów i zagajników. Niewielkie zadrzewione tereny to parki
i lasy dworskie oraz zadrzewienia w miejscach niedostępnych dla rolnictwa.
Na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego występują wsie nieregularne drogowe:
małe owalnice (Krowiarki), ulicówki (Samborowice, Rudnik, Jastrzębie) wsie
rozdrożnie (Bojanów) i wielodrożnice (Pietrowice Wielkie). W południowej
części płaskowyżu wsie są mniej lub bardziej rozbudowane, zawierają relikty
dawnych układów łańcuchowych (duże wsie Rudyszwałd i Krzyżanowice
oraz niewielki Rożków) oraz relikty niwy siedliskowej (Cyprzanów, Borucin).
W krajobrazie zachowana jest organizacja przestrzenna rolnictwa
towarowego opartego o gospodarkę folwarczną, przejawiająca się m.in.
podziałem gruntów na wąskie dzielone poprzecznie łany chłopskie i duże bloki
pól dworskich. W terenie znajdują się folwarki. W przestrzeni prawie zupełnie
brak zadrzewień śródpolnych i przyulicznych. Widoczne grupy zieleni to
pozostałości starodrzewu dawnych parków dworskich i zadrzewienia
w miejscach niedostępnych dla rolnictw: jarach przy potokach. Zabudowa
wiejska jest murowana, tynkowana tradycyjnie ustawiona szczytem do ulicy,
miejscami zachowane są układy zagród frankońskich z charakterystycznymi
bramami (Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Rudnik, Jastrzębie). Akcentami
krajobrazowymi są wieże kościołów oraz grupy zadrzewień dawnych parków
dworskich. Dominantę układu stanowią murowane kościoły. W krajobrazie
zauważalne grupy starodrzewu parków rezydencjonalnych.
10

Kotlina Raciborska leży po wschodniej stronie Odry, na wysokości ok. 250 m
n.p.m. i obniża się do 200 m n.p.m. w dolinie Odry. Ma charakter wyżyny
lessowej pokrytej glebami brunatnymi i płowymi, ale nie jest tak żyzny jak
zachodni brzeg Odry. Znajdują się tam niewielkie zagajniki leśne, teren jest
bogaty w wody powierzchniowe. Na części potoków urządzone są
łańcuchowe zespoły stawów rybnych. Dno doliny oraz nisko położone płaskie
doliny dopływów Odry – Rudy i Bierawki oraz Kłodnicy – wypełnione są
piaskami i żwirami. Zlewnie Rudy i Bierawki pokrywają kompleksy leśne (Lasy
Raciborskie) łączące się na wschodzie z Lasami Pszczyńskimi. Oddzielają one
od siebie dwa rolnicze obszary kotliny. Na południe od Lasów Raciborskich
tereny rolnicze położone są w zachodniej części kotliny: w dolinie Odry i na
terasie nadzalewowej. Rzeźba terenu jest płaska w dolinie Odry, na terasie
nadzalewowej jest pofałdowana, przecięta głębokimi jarami. W północnej
części bardziej płaska. Wsie zlokalizowane w dolinie Odry to nieregularne
wielodrożnice, bardzo rozbudowane, podlegające presji urbanistycznej
(Lubomia, Nędza). Ponad doliną Odry, zarówno na południe jak i na północ od
Lasów Raciborskich, występują wsie nieregularne drogowe: małe owalnice,
wsie rozdrożne, okolnice (Pstrążna, Lyski, Kornowac, Rachowice, Kozłów). Na
północ od lasów Raciborskich występują też regularne duże ulicówki (Łany
Wielkie) oraz XIX-wieczne luźne łańcuchówki (Bojszów, Rudziniec,
Sierakowice, południowa część Kozłowa). Wsie lokowane są na różnej
wielkości polanach otoczonych lasami. Na terenach upraw wyraźnie
zachowana jest granica pomiędzy różnej szerokości łanami chłopskimi
i blokami gruntów dworskich. We wsiach miejscami zachowane są szerokie
zagony, na których swobodnie rozłożone są zazwyczaj pokaźne zagrody
murowane z czerwonej cegły, czasami tynkowane. Na tym terenie występują
też niewielkie zagrody z prostą i uboga zabudową. Domy mieszkalne
ustawione szczytowo lub kalenicowo do drogi. Miejscami bardzo skromne lub
niepełne zagrody frankońskie (Adamowice). Dominantę układów wiejskich
stanowią kościoły (murowane, drewniane) zachowane w najstarszych części
wsi (Kornowac, Sierakowice, Rachowice, Kozłów). W krajobrazie zauważalne
są grupy starodrzewu parków rezydencjonalnych.
Lasy Raciborskie rosnące w dolinie Rudy i Bierawki przez ponad 500 lat były
kształtowane gospodarką cystersów z Rud. Klasztor zlokalizowano w Rudach,
w centrum kompleksu leśnego. Struktury przestrzenne tego obszaru są do tej
pory zachowane pomimo, że od początków XIX wieku teren przeszedł na
własność książąt raciborskich. Do dzisiaj zachowane są wyprowadzone z Rud
w układzie promienistym drogi prowadzące na tereny rolnicze zakonu,
położone po zewnętrznej stronie lasów. W przestrzeni można oglądać cieki
wodne zagospodarowane w formie łańcuchowych stawów rybnych (np.
Łężczok) oraz założone przez nich folwarki (Stodoły, Zwonowice). Książęta
raciborscy w XIX wieku, podobnie jak pozostali wielcy właściciele ziemscy,
prowadzali na tym terenie przemysłową gospodarkę leśną. Jednym
z przejawów ich działalności jest zmiana gatunkowa drzewostanu na iglasty
(świerki) oraz rozrzucone w lasach leśniczówki. Im zawdzięczamy też
znajdujące się na terenie lasów aleje i zespoły zieleni komponowanej, np. Park
„Pod Dębem”, „Uroczysko Buk”. Wsie tej części kotliny to nieregularne wsie
drogowe (Rudy, Rudy Kozielskie) lub niewielkie osady leśne (Szymocice).
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Zagrody są różnej wielkości i wyposażenia. Zabudowa to proste domy
murowane tynkowane lub o elewacji ceglanej ustawione frontem lub szczytem
do drogi, kryte dachami dwuspadowymi. Najstarsze chałupy drewniane kryte
dachem dwuspadowym z naczółkami i półszczytem.
Równina Opolska obejmuje obszar doliny Małej Panwi i jej dopływu Stoły,
położona jest na wysokości ok. 200 m n.p.m. Jest to teren nizinny i wilgotny.
Powierzchnia terenu zbudowana jest ze zwydmionych piasków. Są one
porośnięte Borami Lublinieckimi, będącymi częścią Borów Strobrawskich
ciągnących się aż pod Wrocław. Obszar jest słabo zaludniony, ale na polanach
śródleśnych od wielu wieków rozlokowane były kuźnice, przerabiające
darniową rudę żelaza. Taki początek miały m.in. wsie położone nad Stołą
(Hanusek, Brynek, Tworóg, Koty, Potępa, Krupski Młyn). Pozostałością dawnej
osady kuźniczej jest m.in. zlokalizowany nad Małą Panwią Brusiek. Relikty
dużego zagłębia hutniczego z XVIII i XIX wieku, w tym osiedla mieszkaniowego
zlokalizowanego nad tą sama rzeką, znajdują w gminie Zawadzkie
(województwo opolskie)6. Wsie tego obszaru położone na polanach
śródleśnych są nieregularne, zazwyczaj mają charakter osad leśnych lub
przemysłowych. Sposób rozlokowania zabudowy wzdłuż prostych ulic ma
charakter rzędówki. Zagrody niewielkie. Budynki gospodarcze oddzielne.
Zabudowa, zarówno zagrodowa, jak i kolonii, o elewacji ceglanej lub
tynkowana, bardzo prosta, z dachami dwuspadowymi o rozwartym kącie,
rzadko o kącie ostrym. W Bruśku występowały drewniane stodoły i domy
mieszkalne o wysokim dachu cztero- lub dwu spadowym z półszczytem.
Wyżyna Śląska
Obejmuje Chełm, Garb Tarnogórski, Wyżynę Katowicką, Pagóry Jaworznickie,
Płaskowyż Rybnicki. Obszar na zachód od rzek Brynicy i Przemszy.
Garb Tarnogórski, część położona na zachód od doliny Brynicy, Chełm to
obszar, na którym zalega płyta wapienia muszlowego z dolomitem
kruszconośnym, osiągający wysokość 280–300 m n.p.m. Teren pomiędzy
doliną Brynicy i Tarnowskimi Górami o urozmaiconej, wyżynnej rzeźbie terenu,
opadający w kierunku wschodnim do doliny Brynicy. Wsie, duże nieregularne
wielodrożnice (Świerklaniec, Nakło Śląskie), znajdują się pod dużą presją
inwestycyjną wynikającą z bliskiego sąsiedztwa miast przemysłowych.
Chłopskie grunty podzielone i prawie całkowicie zabudowane. Obszary
dworskich gruntów rolnych, o dużych blokach, należały dawniej do
wielkotowarowych gospodarstw obszarników ziemskich. Jest to teren
kształtowanego krajobrazu rolniczego (Świerklaniec, Nakło Śląskie)
z malowniczo rozmieszczonymi remizami drzew przerywających duże bloki
pól uprawnych. Na zachód od Tarnowskich Gór obszar o urozmaiconej rzeźbie
terenu przecięty obniżeniami potoków (Drama), dalej – w granicach Chełmu –
teren płaski, wyżynny. Wsie w zagłębieniach terenu: nad Dramą – Zbrosławice
6

Zachowany jest układ wodny oraz, pozostałości huty i osiedla mieszkaniowe np. osiedle z
1790 r. zachowany układ osiedla, jednakowe domy mieszkalne są późniejsze, osiedle
Bemowskie z 1824 r wzdłuż drogi z Żędowic do Zawadzkiego (ul. Opolska), osiedle Stare
Zawadzkie z 1880 r gdzie zachowane są drewniane domy.
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(duża wieś wielodrożna) i Kamieniec (ulicówka), nad mniejszymi potokami –
Księży Las, Paczyna, Wiśnicze, Sarnów, Grabów (ulicówki z rozwidleniem).
Duże regularne łańcuchówki rozłożone po obu stronach potoków
(Poniszowice, Kotulin, Pniów, Ptakowice, Jaśkowice, Łubie Górne, Połomia).
Wsie ulicówki z okolnicą (Wielowieś – rozbudowana do wielodrożnicy,
Sieroty). Zagrody niewielkie we wsiach lokowanych lub obszerniejsze – jako
wydzielane w okresie późniejszym po uwłaszczeniu m.in. w łańcuchówkach.
Zabudowania o elewacji ceglanej lub tynkowane. Jako materiał budowlany
występuje również wapień (Świbie, Wielowieś). Zachowany podział na grunty
dworskie i chłopskie. Łany kmiece wąskie, czasami dzielone poprzecznie.
Grunty dworskie w dużych blokach. Zadrzewienia śródpolne wzdłuż cieków
i niewielkie kompleksy leśne. Na Chełmie brak lasów i zadrzewień
śródpolnych. Zabudowania o elewacji ceglanej i tynkowane. W krajobrazie
zauważalne grupy starodrzewu parków rezydencjonalnych.
Wyżyna woźnicko-wieluńska
Zachodnia część Progu Woźnickiego, południowa część Obniżenia LiswartyProsny.
Próg Woźnicki część zachodnia – obszar pomiędzy Równiną Opolską
i Obniżeniem Liswarty i Prosny o średniej wysokości ok. 300 m n.p.m.
Zbudowany ze górnotriasowych piaskowców i zlepieńców, w północnozachodniej części kryty piaskami i glinami czwartorzędowymi. Gleby
urodzajne charakteryzują się wysokim udziałem gleby płowej
i brunatnoziemnej oraz gleby odgórnie oglejonej. Teren rolniczy pomiędzy
dwoma kompleksami leśnymi. Na wschód od Lublińca wsie rozmieszczone
wzdłuż drogi na stosunkowo wąskiej polanie pomiędzy kompleksami leśnymi
(Strzebiń, Koszęcin, Wierzbie, Sadów), na zachód od Lublińca duża przestrzeń
rolnicza prawie pozbawiona zadrzewień (Lubecko, Pawonków, Łagiewniki
Małe i Łagiewniki Wielkie, Gwoździany). Miejscami zachowane jest oddzielnie
gruntów dworskich i chłopskich. Przemysłowa produkcja rolnicza oparta
na folwarkach (np. Koszęcin, Sadów, Pawonków). Wsie duże nieregularne
wielodrożnice i małe drogowe. W większości trudne do odczytania są relikty
dawnych układów. Dobrze zachowane relikty istnieją w Sadowie
(łańcuchówka wzdłuż ulicy z zachowanym wcześniejszym miejscem
lokalizacji kościoła i folwarku), Lubecku (ulicówka z owalnicą i rozwidleniem
z kościołem na szczycie). W Łagiewnikach Małych założona oddzielna prosta
ulica z rzędowym rozmieszczeniem zagród i towarzyszących im krótkich
łanów pól. Zagrody od małych (np. Łagiewniki Małe, Koszęcin, Lubecko ) do
dużych (Łagiewniki Wielkie, Sadów, Pawonków, Skrzydłowiec). Zabudowania
murowane o elewacji ceglanej (w Pawonkowie, Sadowie, Lubecku
Łagiewnikach Małych). Budynki mieszkalne o zwartej bryle kryte dachem
dwuspadowym ustawione kalenicą lub szczytem do drogi. W Lubecku
i Łagiewnikach wąskie działki zagrodowe, na nich zabudowania zbliżone do
frankońskich, ale miniaturowe. W Pawonkowie i Sadowie budynki mieszkalne
o rzucie wydłużonego prostokąta, tynkowane, kryte dachem dwuspadowym,
ustawione kalenicą do drogi. W Gwoździanach dominuje duże założenie
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rezydencjalno-folwarczne oraz wytyczone wokół w różnym czasie zespoły
zabudowy rolniczej od XIX-wiecznej łańcuchówki po zespół XX-wiecznych
domów pracowników rolnych. Grunty rolne pocięte na duże bloki.
W zachodniej części niewiele obszarów jest ukształtowanych w łany kmiece.
Tego typu podziały znajdują się we wschodniej części obszaru w okolicy
Lubecka, Sadowa, Wierzbia i Koszęcina.
Południowa część Obniżenia Liswarty-Prosny – obszar na południe od
Liswarty ograniczony od południa Progiem Woźnickim. Żyzne tereny, lekko
pofałdowane, na wschód od Lublińca przecinane dolinami strumieni
zazwyczaj zadrzewionych, na północ od Lublińca wsie na dużych polanach
leśnych zazwyczaj nieregularne wielodrożnice (Sieraków Śląski, Zborowskie,
Kochanowice). Na obszarach rolnych nieliczne zadrzewienia w miejscach
niedostępnych dla rolnictwa. Rolnictwo przemysłowe, duże pojedyncze,
rozrzucone zagrody na dużych blokach pól (Wędzina, Panoszów, Jeżowa). We
wsiach osiedla pracowników rolnych i leśnych w formie rzędówek pochodzące
z XIX i XX wieku (Ciasna, Hadra, Sieraków). Wzdłuż Liswarty wsie nieregularne
wielodrożnice (Boronów) o trudnych do odczytania układach wcześniejszych.
Obszary rolne podzielone w bloki o różnej wielkości od dużych do małych,
miejscami długie łany (Harbułtowice). Brak zadrzewień śródpolnych. Zagrody
różnej wielkości, budynki najczęściej murowane z cegły, czasami tynkowane,
ustawione kalenicowo lub szczytem do drogi.

2.3.
Ziemie zaboru rosyjskiego – ziemia małopolska i
fragmenty dawnej ziemi wielkopolskiej (wieluńskiej i
sieradzkiej)
Wyżyna woźnicko-wieluńska
Obniżenie Liswarty-Prosny część północna, Próg Herbski, Obniżenie
Krzepickie to obszar położony na wysokości 250–300 m. Obniżenie LiswartyProsny, wznoszące się na Progu Herbskim do ok. 340 m. n.p.m., by znowu się
obniżyć na terenie Obniżenia Krzepickiego i Wyżyny Wieluńskiej do 200 m
n.p.m. Rzeźba terenu mało urozmaicona, pofałdowana długimi pagórami. Na
terenie Obniżenia Krzepickiego niewielkie wzniesienia. W obniżeniach tereny
bardziej wilgotne, aż do bardzo wilgotnych, wówczas porośnięte lasem. Dolina
Liswarty zalesiona. Nad rzeką niewielkie osady o nieregularnym układzie
(Łebki, Kamińsko). We wsiach zlokalizowanych na terenach leśnych
rzędówkach lub długie ulicówki i drogowe nieregularne w zagrodach
niewielkie, proste murowane domy kryte dachem dwuspadowym, ustawione
kalenicą do ulicy, z przodu dwa lub trzy okna. Na terenach rolniczych dawne
wsie są prawie w całości przekształcone we wsie rzędowe rozmieszczone
wzdłuż prostych dróg z luźno lub z gęsto podzielonymi zagonami. Jedynie
niektóre wsie noszą znamiona łańcuchówki rozłożonej po obu stronach
strumienia (Siekierowisna) i rzeki (Ostrowy nad Okszą). W niektórych wsiach
pozostałości urządzeń oraz układu wodnego dawnych kuźnic i hut żelaza
wzbogacających krajobraz (m.in. Panki, Stara Kuźnica). Grunty rolne
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podzielone w różnej długości wąskie łany lub bloki. Prawie brak zadrzewień
śródpolnych, rzadko występują niewielkie zagajniki, część pól jest
odłogowanych. Na ternie Obniżenia Krzepickiego obszary pól urozmaicają
niewielkie grupy zieleni w miejscach niedostępnych dla rolnictwa oraz
niewielkie kompleksy leśne i zagajniki. Zagrody różnej wielkości, raczej
niewielkie, w układach luźnej rzędówki – większe. W starych wsiach (np.
Siekierowizna) mniejsze, gęsto wydzielone. Budynki ustawione w zagrodzie
oddzielnie lub łączące funkcje mieszkalną i gospodarczą. Budynek mieszkalny
ustawiony kalenicą do ulicy, rzadko szczytem (Podłęże Szlacheckie). Kryty
dachem dwuspadowym, czasami o bardziej urozmaicanej bryle, np. facjatką
(Kostki Pierwsze). W elewacji frontowej zazwyczaj dwa lub trzy okna. Budynek
gospodarczy z zadaszeniem na maszyny wspartym na słupach (Ługi-Radła).
Elewacja ceglana lub tynkowana. W zabudowaniach gospodarczych widoczne
użycie kamienia wapiennego.
Wyżyna Przedborska
Niecka Włoszczowska, to obszar nizinny płaski z niewielkimi zagłębieniami
cieków wodnych, wilgotny, w dużej części pokryty lasami, położony na
wysokości ok. 250 m n.p.m. Pokrywa go mozaika gleb, przede wszystkim
płowych i brunatnych. Na tym terenie dominują wsie regularne rzędówki,
ciągnące się wzdłuż prostej drogi, podzielone na długie i wąskie działki rolne.
W zagrodach małe parterowe budynki mieszkalne ustawione kalenicą do
drogi, z dwoma lub trzema oknami w elewacji frontowej. Część starszych
budynków ustawiona szczytem do drogi. Duża wieś Kłomnice jest
wielodrożnicą. Tereny rolne poprzerywane są płatami lasów porastających
tereny zagłębione i wilgotne.
Próg Lelowski – pasmo wzgórz zbudowane z piaskowców i margli kredowych,
na których znajdują się utwory czwartorzędowe z płatem lessu pod Lelowem.
Osiąga wysokość ok. 350 m n.p.m. Na większości obszaru występuje
monotonna płaska rzeźba terenu, urozmaicona zagłębieniami dolin cieków
wodnych. Kompleksy leśne znajdują się na północ od Lelowa. Ze względu na
urodzajne gleby, obszar na południe od Lelowa pozbawiony jest lasów
i zadrzewień śródpolnych. Tam dominują wsie rozparcelowane w formie
luźnej rzędówki o gruntach podzielonych w bloki pól (np. Irządze) i rzędówek
z długimi wąskimi łanami, np. Sokolniki. W Irządzach z układu dawnej wsi
zachował się zespół rezydencjalno-folwarczny oraz fragment wsi od dworu do
kościoła. W rzędowej wsi Sokolnikach zachowane są interesujące w formie,
drewniane zagrody w kształcie litery „L”, wykonane według projektu typowego.
Biała Wielka i Turzyn nie zostały rozparcelowane. Ze względu na wielokrotne
podziały posiadają bardzo wąskie działki rolne. Na części działek znajduje się
zabudowa drewniana lub z kamienia wapiennego. Zdarzają się zagrody,
których budynki połączone są w czworobok. Budynki mieszkalne ustawione
są szczytem lub kalenicą do drogi. W Białej Wielkiej niektóre domy mieszkalne
były malowane w pionowe białe pasy. W zagrodach stodoły są rozbudowane
– mają przybudowane komórki po obu stronach wrót. Na północ od Lelowa
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wsie urządzone w postaci prostych długich rzędówek. W krajobrazie
miejscami zauważalne grupy starodrzewu parków rezydencjonalnych.
Niecka nidziańska
Wyżyna Miechowska to falisty płaskowyż przecięty doliną Pilicy, położony na
wysokości ok. 300 m n.p.m. Wsie tego obszaru zostały rozparcelowane na
wsie rzędowe z szerokimi działki siedliskowe z długimi łanami, obecnie
wtórnie dzielone. Na polach brak zadrzewień śródpolnych. Pierwotne
zabudowania częściowo zachowane. Budynki mieszkalne były duże,
drewniane, pięcioosiowe, z wejściem po środku, ustawione szczytem do drogi.
Zabudowania gospodarcze były połączone z budynkiem mieszkalnym
tworząc z nim literę „L”.
Wyżyna częstochowska
Jura to obszar zbudowany z wapieni górnojurajskich. Na tym terenie mają
miejsce zjawiska kresowe. Wyżyna osiąga poziom 300–400 m n.p.m. Jest to
kraina rolnicza o zróżnicowanych glebach: od mało urodzajnych
bielicoziemnych na piaskach (najczęściej pokrytych lasami), przez
szkieletowe rędziny na podłożu wapiennym, do brunatnoziemnych
urodzajnych gleb na lessach. Krajobraz wyżyny jest bardzo urozmaicony
zarówno interesującą rzeźbą terenu, jak i malowniczymi płatami lasów.
Obszar wyżyny, ze względu na ukształtowanie terenu, dzieli się na cztery
mikroregiony: Wyżnę Mirowsko-Olsztyńską, Równinę Janowską, Obniżenie
Pradeł i Wyżynę Ryczowską.
Na Wyżnie Mirowsko-Olsztyńskiej mają miejsce zjawiska krasowe, których
efektem są: jaskinie, leje chłonące wodę i wywierzyska. Licznie występują tu
ostańce osiągające wysokość ok. 340 m n.p.m., niektóre zwieńczone
zamkami (Olsztyn, Mirów, Bobolice). Wsie tego obszaru umiejscowione na
polanach leśnych zostały przemodelowane najczęściej w prostolinijną
rzędówkę (Kusięta, Przymiłowice) lub dawne układy zostały powiększone
o nowe proste ulice z zabudową rzędową (Zrębice, Niegowa, Bobolice,
Ogorzelik). Łany pól są zazwyczaj bardzo wąskie, często odłogowane
z kępami zieleni.
Równina Janowska położona jest na północny wschód od Wyżyny MirowskoOlsztyńskiej. Jej wysokość nie sięga 300 m n.p.m. Przeważnie pokryta
piaskami z pojedynczymi pagórami wapiennymi. Rozcina ją dolina Wiercicy
(dopływ Warty). Istniejące wsie zostały rozbudowane przez utworzenie ulicy
urządzonej w formie rzędówki (Złoty Potok). We wsiach wydzielone są bardzo
wąskie zagony, zabudowa drewniana lub kamienna ustawiana jest szczytem
do drogi. W Czepurce, Złotym Potoku, Żurawiu w układzie pól zachowane jest
rozdzielenie własności dworskiej od wiejskiej. Łany pól chłopskich są
zazwyczaj bardzo wąskie, często odłogowane z kępami zieleni.
Obszar Obniżenia Pradeł położony jest w dolinach Krztyni i Białej, od wschodu
zamknięty jest Progiem Lelowskim. Teren jest podmokły, częściowo zale16

siony. Wsie na tym obszarze zostały przemodelowane w rzędówki o długich
wąskich łanach (Kroczyce, Lgota Murowana, Pradła). Łany pól są wąskie,
często odłogowane z kępami zieleni.
Wyżyna Ryczowska to obszar oddzielony doliną Białej od Wyżyny MirowskoOlsztyńskiej. Jest to najbardziej wyniesiony obszar wyżyny. Skały pod
Ogrodzieńcem osiągają nawet 505 m n.p.m. Znajdują się tutaj źródła Pilicy
koło miasta Pilica. Na tym terenie znajdują się wsie przemodelowane w długie
proste rzędówki (np. Złożeniec) oraz wsie rozbudowane przez utworzenie
prostej ulicy z zabudową rzędową (np. Żelasko). Budynki mieszkaniowe
zwrócone są kalenicą lub szczytem do drogi.
Wyżyna Śląska
Garb Tarnogórski część wschodnia (Wyżyna Katowicka) to obszar, na którym
zalega płyta wapienia muszlowego z dolomitem kruszconośnym. Osiągająca
wysokość 280–300 m n.p.m. Dzieli dorzecze Warty i Czarnej Przemszy. Wsie
na terenie Garbu Tarnogórskiego mają kształt nieregularnych dużych
wielodrożnic i małych wsi drogowych. Wsie są bardzo rozbudowane przez
dodanie układów rzędowych. Trudno w nich odczytać poprzednie układy wsi.
Na tym terenie odchodzi się od rolnictwa, większość mieszkańców
zatrudniona jest w innych działach gospodarki. Ziemia leży odłogiem. Dawna
zabudowa wymieniana jest na zabudowę podmiejską.
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3. Warunki naturalne
3.1. Położenie administracyjne województwa
Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski. Od zachodu
graniczy z województwem opolskim, od północy z województwem łódzkim, od
wschodu z województwami świętokrzyskim i małopolskim. Południową
granicą województwa jest granica państwa ze Słowacją i Czechami. Zajmuje
powierzchnię 12 333 km², co stanowi 3,9% powierzchni Polski. W kwietniu
2020 roku w województwie śląskim mieszkało 4 mln. 508 tys. osób (11,75%
ludności kraju), z czego 76,5% to mieszkańcy miast7, które zajmują ponad 33%
powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia województwa śląskiego
wynosi 366 os./km² i jest najwyższa w kraju, podczas gdy 123 os./km² wynosi
średnia krajowa8.

3.2. Środowisko geograficzne
Środowisko geograficzne województwa śląskiego jest bardzo zróżnicowane.
Występują tu zarówno góry i obszary wyżynne, jak i niziny. W stosowanym
obecnie podziale Polski na regiony geograficzne Jerzego Kondrackiego9
województwo śląskie znajduje się w zasięgu trzech prowincji: Niżu
Środkowoeuropejskiego, Wyżyn Polskich oraz Karpat Zachodnich
z Podkarpaciem. Największą powierzchnię województwa stanowią obszary
wyżynne zajmujące jego środkową i północną część.
W centralnej części województwa znajduje się Wyżyna Śląska. W budowie
geologicznej tej jednostki dominują węglonośne skały karbońskie, na które od
południa nasunięte są płaszczowiny karpackie, a od północy i wschodu skały
osadowe triasu i leżące na nich skały jurajskie. Jest to najbardziej
uprzemysłowiona i zurbanizowana część województwa i Polski. W północnej
części tej jednostki znajduje się Garb Tarnogórski zbudowany ze skał
środkowego triasu, w tym dolomitu kruszconośnego bogatego w rudy
cynkowo-ołowiowe. Wznosi się on na wysokość 340–380 m n.p.m. Jego
wschodnią część przecinają doliny Brynicy oraz Czarnej i Białej Przemszy.
Jednostka ta jest przedłużona w kierunku zachodnim wąskim pasem
wyniesień określanych mianem Chełm. Góruje on nad wschodnimi częściami
Niziny Śląskiej. Kulminacją Chełmu jest najwyższe wzniesienie Wyżyny
Śląskiej położone poza granicą województwa – Góra Św. Anny (400 m n.p.m.).
Środkową część Wyżyny Śląskiej zajmuje Wyżyna Katowicka. Obejmuje
obszar położony na podłożu węglonośnych skał węglowych, wznoszący się na
wysokość 240–350 m n.p.m. Środowisko przyrodnicze tej jednostki jest
znacznie przekształcone wydobywczą i przemysłową działalnością
człowieka. Znajduje się tu największa w Polsce aglomeracja miejskoprzemysłowa (Zagłębiowsko-Górnośląska Metropolia) zamieszkiwana przez
7

Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS), Baza Demografia. Wyniki badań bieżących,
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [dostęp: 10.12.2020].
8
GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-wprzekroju-terytorialnym-w-2020-roku,7,17.html [dostęp: 10.12.2020].
9
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998, s.175–176, 243–254, 260–261,
264–265, 300–303, 320–328, 330–333.
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ok. 2,5 mln. osób. Wyżynę Katowicką przecina główny dział wodny Polski
oddzielający dorzecza Wisły i Odry. Do dorzecza Wisły należy Przemsza
i Brynica, w dorzeczu Odry znajduje się Kłodnica.
Na południowy wschód od Wyżyny Katowickiej znajdują się Pagóry
Jaworznickie. Jednostka ta obejmuje ciąg zrębów tektonicznych
osiągających wysokość ponad 300 m n.p.m., zbudowanych z wapieni
triasowych. Pomiędzy nimi występują kotliny wypełnione piaskami.
Najbardziej na południe wysuniętą częścią Wyżyny Śląskiej jest Płaskowyż
Rybnicki. Węglonośne skały karbońskie tego obszaru pokrywają osady morza
mioceńskiego zawierające złoża soli, gipsu i siarki przykryte osadami
czwartorzędowymi (gliny, żwiry, piaski). W południowej części wysokość
płaskowyżu osiąga 310 m n.p.m., górując nad dolinami Odry i Wisły.
Na północ i zachód od Wyżyny Śląskiej znajduje się Nizina Śląska. Jest to
rozległa równina o szerokości 8–12 km. rozciągającą się po obu stronach
Odry. Ma charakter pradoliny z łąkowym tarasem zalewowym i wyższymi
tarasami piaszczystymi. Występują tam liczne formy polodowcowe,
ukształtowane podczas zlodowacenia odrzańskiego. W części południowozachodniej występują urodzajne gleby wytworzone z lessów. Dno doliny
znajduje się na wysokości ok. 180 m n.p.m. obniżając się w kierunku
północnym. W granicy województwa śląskiego znajdują się południowe
fragmenty Niziny Śląskiej. Są to: położony na zachód od Odry i Raciborza
żyzny Płaskowyż Głubczycki, na którym na południe od Psiny występują
czarnoziemy właściwe, a w północnej części gleby brunatne. Obszar Niziny
Śląskiej położony na wschód od Odry to średnio urodzajne i ubogie tereny
Niziny Śląskiej obejmujące wschodnie części Kotliny Raciborskiej i Równiny
Opolskiej. W Kotlinie Raciborskiej występują gleby płowe i brunatne oraz
bielice i piaski. Duże fragmenty tego obszaru pokryte są lasami (Lasy
Raciborskie). Równina Opolska doliną Małej Panwi wcina się głęboko
pomiędzy Wyżynę Śląską i Wyżynę Woźnicko-Wieluńską. Prawie w całości
pokryta jest lasami (Lasy Stobrawskie).
Na północ od Równiny Opolskiej, będącej częścią Niziny Śląskiej (dolina Małej
Panwi) i Garbu Tarnogórskiego należącego do Wyżyny Śląskiej, położone są
Wyżyny Woźnicko-Wieluńska i Częstochowska, stanowiąca część Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Wyżynę Woźnicko-Wieluńską tworzą trzy
pasma wzniesień zbudowanych z wapiennych skał jury i triasu, oddzielonych
od siebie obniżeniami dolin Listwarty i Prosny oraz Warty. Na terenie tej
jednostki występują zjawiska krasowe. Wysokości względne terenu nie
przekraczają 380 m n.p.m. Średnie wysokości oscylują w granicach 220–280
m n.p.m. Północną części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej stanowi Wysoczyzna
Wieluńska. Charakteryzuje się ona bardzo złożoną budową geologiczną
i żyznymi glebami. Osiąga do 265 m n.p.m. Na południe od tej jednostki
znajdują się: Obniżenie Krzepickie i Obniżenie Górnej Warty. Pierwsze
z obniżeń wypełnione jest piskami i glinami czwartorzędowymi, tworzącymi
odosobnione formy, np. wały czy pagórki kemowe. Wysokość tej jednostki
oscyluje w granicach 290–300 m n.p.m. Płynie nią Pankówka, uchodząca do
Listwarty przecinającej obniżenie. Druga z wymienionych jednostek Obniżenie
Górnej Warty obejmuje teren u podnóża Wyżyny Częstochowskiej. Jest to
19

bruzda wypreparowana w rudonośnych iłach środkowojurajskich przykrytych
piaskami i glinami czwartorzędowymi, którą przepływa Warta i jej dopływ
Stradomka. Wysokość jednostki kształtuje się od 335 m n.p.m. w rejonie
Zawiercia (źródła Warty) do 240 m n.p.m. w Częstochowie. W południowej
części Wyżyny Woźnicko-Wieluńsko wyodrębniają się Próg Herbski i Próg
Woźnicki, oddzielone od siebie Obniżeniem Listwarty-Prosny. Próg Herbski
tworzy ciąg wzniesień zbudowanych z piaskowców środkowojurajskich,
formujących kilka członów oddzielonych obniżeniami. Wysokość tej jednostki
kształtuje się na poziomie od 220 m n.p.m. w dolinie Prosny pod Praszką do
338 m n.p.m. w okolicy Dębowej Góry. Próg Woźnicki to pas wzniesień
górnotriasowych (piaskowców i zlepieńców) osiągających wysokość 360–
380 m n.p.m., obniżający się do poziomu 260–280 m n.p.m. Wznosi się około
60–70 m nad doliną Małej Panwi sąsiadującą z nim od południa. W okolicach
Zawiercia oddziela dorzecze górnej Warty od dorzecza Czarnej Przemszy,
których źródła znajdują się blisko siebie. Obniżenie Listwarty-Prosny jest
wypreparowane w skałach dolnej i środkowej jury pomiędzy Progiem
Woźnckim i Herbskim. Wykorzystują je, w górnych częściach, Listwarta
i Prosna. Wyżyna Częstochowska, podobnie jak cała Wyżyna KrakowskoCzęstochowska, zbudowana jest z wapieni górnojurajskich, które na
powierzchni tworzą malownicze ostańce skalne. Doliny pomiędzy nimi
wypełniają piaski z okresu zlodowacenia odrzańskiego. Ze względu na
budowę geologiczna, w tym występowanie form krasowych, wody w tych
dolinach płyną okresowo, a na całym obszarze znajduje się duża ilość jaskiń.
Maksymalne wysokości przekraczają 500 m n.p.m., a średnio mieszczą się
w granicach 300–400 m n.p.m. Jest to kraina w dużej części rolnicza,
o zróżnicowanych glebach od mało urodzajnych bielicowych na piaskach
zajętych przez lasy, przez szkieletowe rędziny na wapieniach, do
brunatnoziemnych urodzajnych na lessach.
Północno-wschodni fragment województwa leży już w zasięgu Wyżyny
Małopolskiej, w jednostkach Wyżyna Przedborska oraz Niecka Nidziańska.
Wyżyna Przedborska rozciąga się po obu stronach Pilicy. Budują ją skały
kredy, jury i triasu, przykryte w obniżeniach utworami polodowcowymi.
Wysokości terenu zaledwie w niektórych miejscach przekraczają 300 m n.p.m.
W granicach województwa znajdują się jednostki Próg Lelowski i Niecka
Włoszczowska. Osiągający wysokość 280–340 m n.p.m. Próg Lelowski to
pas wzgórz zbudowanych z piaskowców i margli kredowych, na których na
południu od Lelowa zalegają utwory czwartorzędowe z lessami, na których
wytworzyły się gleby brunatne właściwe. Jest to obszar rolniczy. W zasadzie
nie ma tam lasów. Fragment obszaru województwa śląskiego najbardziej
wysunięty w kierunku północno wschodnim należy do jednostki Niecka
Włoszczowska. Jest to równina obejmująca dolinę Pilicy, o powierzchni
z utworów czwartorzędowych: glin zwałowych, piasków i torfowisk. Na
południe od Wyżyny Przedborskiej znajduje się niewielki obszar województwa
leżący w granicy Wyżyny Miechowskiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej,
tworzącej obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną
Kielecką. Jednostka ta charakteryzującej się bardzo urodzajnymi glebami
utworzonymi z lessów. Obszar ten ma charakter typowo rolniczy. Występują
tam jedynie niewielkie płaty lasów.
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Na południe od Wyżyny Śląskiej teren obniża się, tworząc pas kotlin. We
wschodniej części jest to Kotlina Oświęcimska. Jej środkową część przecina
dolina Wisły. Obszar ten został wyodrębniony jako jednostka Dolina Górnej
Wisły. Występują tu piaszczyste terasy zalewowe z niewielkimi wydmami
i charakterystycznymi zespołami stawów hodowlanych. Na północ od doliny
Górnej Wisły rozciąga się Równina Pszczyńska. Jej powierzchnię pokrywają
utwory czwartorzędowe (piaski) o grubości do 40 m. W większości porośnięta
jest lasami (Lasy Pszczyńskie) łączącymi się na zachodzie z Lasami
Raciborskimi. Wysokości sięgają tu 250–270 m n.p.m. Na południe od Doliny
Górnej Wisły rozciąga się Podgórze Wilamowickie. Wznosi się ono o 30–70 m
ponad dna dolin dopływów Wisły. Występują tu urodzajne gleby utworzone
z lessów lub innych utworów pylastych. Obszar jest przede wszystkim
użytkowany rolniczo. Zachodnią część obniżenia, w rejonie Zebrzydowic,
zajmuje Kotlina Ostrawska. W podłożu tej jednostki znajdują się skały
karbońskie z węglem kamiennym przykryte skałami osadowymi, na których
zalegają utwory polodowcowe. Ukształtowanie terenu jest częściowo
równinne i częściowo pagórkowate, przy czym wysokości nie osiągają 280 m
n.p.m.
Na południe od pasa kotlin teren na nowo się wznosi, przechodząc w Pogórze
Śląskie będące częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest ono
zbudowane z mało odpornych serii fliszowych z wkładkami wapieni
i cieszynitów. Jego powierzchnia opada w kierunku południowym do masywu
Beskidu Śląskiego i Małego, przy czym wysokość z poziomu 400–450 m
n.p.m. opada do wysokości 280–300 m n.p.m. Znajdujące się tam wzniesienia
osiągają wysokość do 520 n.p.m. (Jasieniowa koło Goleszowa) Pogórze
przecinają głębokie doliny – rzek: Olzy, Wisły, Białej, Soły i Wieprzówki.
Powierzchnie działów pomiędzy rzekami pokrywają gleby gliniaste o średniej
produktywności. Obszar pokryty jest gęstą siecią osadniczą.
Południowe krańce województwa śląskiego znajdują się w granicy Beskidów
Zachodnich, które na terenie województwa wypiętrzają się w postaci
masywów Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego oraz
fragmentów Beskidu Makowskiego. Rozdziela je od siebie Kotlina Żywiecka.
Zbudowane są z piaskowców magurskich i godulskich (w części północnozachodniej). Ich wysokości mieści się w granicach 700–1 750 m n.p.m.
W zależności od wysokości poszczególnych pasm górskich wchodzących
w skład Beskidów Zachodnich, wyróżnia się tu dwa do trzech pięter
krajobrazowych: pogórskie, dolnoreglowe, górnoreglowe.
Położony najdalej na zachód Beskid Śląski osiąga wysokość 1 257 m n.p.m.
(Skrzyczne) i opada w kierunku północnym ku Pogórzu Śląskim stromym, 500metrowym progiem. Jest przecięty doliną górnego odcinka Wisły, której
źródłowe potoki (Biała i Czarna Wisełka) biorą początek na stokach Baraniej
Góry. Beskid Mały jest zbudowany z gruboławicowego piaskowca
godulskiego. Najwyższe wzniesienia osiągają ponad 900 m n.p.m., w tym
Czupel osiąga 933 m n.p.m. Przecina go prawie osiowo w kierunku północpołudnie przełom Soły. Pomiędzy Beskidem Śląskim i Małym znajduje się
obniżenie rzeki Białki określane jako Brama Wilkowicka. Beskid Żywiecki
otaczający od południa i wschodu dorzecze Soły jest zbudowany
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z piaskowców i łupków serii magurskiej. Stanowi jeden masyw z Beskidem
Orawskim (Beskid Żywiecko-Orawski). Najwyższym wzniesieniem masywu
jest Babia Góra (1 725 m n.p.m.) położona poza województwem śląskim.
W granicach województwa najwyższe jest Pilsko (1 557 m n.p.m.). W dolinach
Beskidu Żywieckiego znajdują się duże wsie, góry są zalesione. Pomiędzy
masywami Beskidu Małego i Żywieckiego znajduje się zachodni fragment
Beskidu Makowskiego. Od Beskidu Małego oddziela go dolina górnej Łękawki
(dopływ Soły). Pomiędzy wymienionymi masywami Beskidów znajduje się
obniżenie śródgórskie wypreparowane w łupkach serii podlaskiej
i cieszyńskiej – Kotlina Żywiecka. Dno kotliny obniża się od wysokości 500 m
n.p.m. na obrzeżach do ok. 360 m n.p.m. w dolinie Soły. W kotlinie występują
urodzajne gleby wytworzone z utworów pylastych. Jest to gęsto zaludniony
obszar rolniczy, od dawna pozbawiony lasów.
Przez obszar województwa śląskiego przebiega dział wodny I rzędu
rozdzielający dorzecza dwóch głównych rzek Polski: Wisły i Odry. Dzieli on
województwo po linii z północnego-wschodu na południe na dwie podobne
części. Dorzecze Wisły obejmuje część wschodnią i południowo-wschodnią,
zajmując ok. 55,4% powierzchni województwa. Dorzecze Odry, stanowiące
44,4% powierzchni województwa, zajmuje jego zachodnią i północnozachodnią część. Wśród większych dopływów Wisły można wymienić:
Brennicę, Białą, Sołę, Koszarawę, Pszczynkę, Gostynie, Brynice, Przemszę,
Pilicę. Większymi dopływami Odry są: Olza, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica,
Mała Panew ze Stołą oraz Warta z Liswartą, Białą Okszą i Kocianką.
W południowej części Beskidu Śląskiego znajduje się europejski dział wodny
rozdzielający dorzecze Wisły od dorzecza Dunaju. Obejmuje on fragment
zlewni potoku Czadeczka.
Na klimat województwa wpływ mają zarówno masy powietrza oceanicznego
z zachodu, jak i kontynentalnego ze wschodu. Przeważają tu wiatry zachodnie
o niewielkiej prędkości. Średnie roczne sumy opadów są wysokie, a średnia
roczna temperatura waha się w przedziale 7–8°C.
Występujące na terenie województwa śląskiego czynniki przyrody
nieożywionej tworzą warunki dla określonego typu roślinności potencjalnej
W części niżowej województwa są to głównie grądy subkontynentalne lipowodębowo-grabowe, kontynentalne bory mieszane, suboceaniczne śródlądowe
bory sosnowe oraz żyzna buczyna sudecka. W części górskiej potencjalnie
dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka.
Największą część gruntów w województwie śląskim stanowią użytki rolne
(51,33%). Dużą powierzchnię zajmują też lasy i zadrzewienia (33,4%) oraz
grunty zabudowane i zurbanizowane (12,18%). Wśród tych ostatnich
największą część stanowią tereny mieszkaniowe i drogi. Wody stanowią 1,5%
powierzchni województwa. Największy odsetek gruntów rolnych (ponad 58%)
występuje w powiatach położonych na północy województwa (kłobuckim,
częstochowskim, myszkowskim, zawierciańskim) oraz na krańcach
zachodnich (powiaty raciborski, wodzisławski i miasto Jastrzębie-Zdrój) oraz
w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Grunty leśne posiadają największy udział
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w powiatach
i żywieckim.

lublinieckim,

tarnogórskim,

mikołowskim,

cieszyńskim

Dominującym typem gleb na terenie województwa są gleby bielicowe
i rdzawe. Zajmują one łącznie 52,1% powierzchni i w większości są pokryte
lasami. Tereny rolne zajmują tylko 19,3% powierzchni tych gleb. Drugim
dominującym typem gleb są gleby brunatne, płowe i rędziny. Zajmują one
30,7% powierzchni województwa. Stanowią aż 57,3% powierzchni terenów
rolnych. Mniej, bo 16,6% powierzchni, zajmują organiczne gleby bagienne,
glejowe, czarne ziemie i czarnoziemy. Stanowią one 13,6% powierzchni
terenów rolnych. Pozostał obszar, około 0,6% powierzchni województwa,
zajmują mady. Stanowią 9,8% terenów użytkowanych rolniczo.
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4. Krótki rys historyczny województwa śląskiego
4.1. Kształt województwa śląskiego w perspektywie
historycznej
Obecne województwo śląskie obejmuje ziemie historycznego Śląska
i Małopolski oraz niewielkie fragmenty ziemi wieluńskiej i ziemi sieradzkiej
w Wielkopolsce.
Zmiany, które na kilka stuleci ustaliły przebieg granic między Śląskiem
i Małopolską, miały miejsce w drugiej połowie XII wieku, kiedy w trakcie walk
o tron krakowski między książętami piastowskimi Kazimierz Sprawiedliwy
przekazał swemu bratankowi księciu raciborskiemu Mieszkowi Plątonogiemu
należące dotąd do dzielnicy krakowskiej kasztelanie: bytomską, siewierską
i oświęcimską. Na początku wieku XIII wieku w rękach Mieszka Plątonogiego
znalazło się również księstwo opolskie. Od tego momentu granicę między
dzielnicą opolsko-raciborską i krakowską wyznaczały symbolicznie rzeki
Biała, Wisła, Przemsza i Liswarta. W końcu XIII wieku królowie czescy
z dynastii Przemyślidów, a w następnym stuleciu z dynastii Luksemburgów,
podporządkowali sobie władców księstw śląskich, którzy po kolei składali
królom czeskim hołd lenny. Konsekwencją tego było rozluźnienie więzi Śląska
ze zjednoczonym Królestwem Polskim, a potem stopniowe, po śmierci
piastowskich książąt, którzy nie pozostawili męskiego potomka,
przejmowanie księstw śląskich przez Koronę Czeską.
Kolejne zmiany wschodniej granicy Śląska miały miejsce w XV wieku.
Najpierw w 1443 roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki kupił od księcia
cieszyńskiego Wacława I księstwo siewierskie, które aż do rozbiorów należało
do biskupów krakowskich, noszących odtąd tytuł książąt siewierskich.
Następnie w 1457 roku książę oświęcimski Jan IV sprzedał polskiemu królowi
Kazimierzowi Jagiellończykowi swoje księstwo. Z kolei w 1494 roku Jan V
sprzedał księstwo zatorskie królowi polskiemu Janowi Olbrachtowi (dopiero
po śmierci Piastowicza w 1513 r. Zator został włączony do Polski). Oficjalna
inkorporacja księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Królestwa Polskiego
nastąpiła w 1564 roku. W XVI wieku granicę między Śląskiem i Małopolską
wyznaczały naturalne przeszkody terenowe, przede wszystkim rzeki. Patrząc
na obecne województwo śląskie od południa biegła ona szczytami grupy
Klimczoka i pasma baraniogórskiego w Beskidzie Śląskim10, dalej dolinami
Białej, Wisły, Przemszy i Brynicy, a następnie przecinała Próg Woźnicki
w mieście Woźniki, by znowu opaść w dolinę Liswarty. W okolicy Dankowa
(koło Krzepic) Liswarta stanowiła granicę pomiędzy Małopolską i ziemią
wieluńską w Wielkopolsce. Ponadto w granicach ziemi sieradzkiej znajdowały
się północno-wschodnie tereny dzisiejszego województwa śląskiego
z miastem Koniecpol).
W XV wieku Czechy, a wraz z nimi Śląsk, po wygaśnięciu dynastii
Luksemburgów, znalazły się na krótko w rękach Habsburgów, a potem
10

Przez Rupienkę, Karolówkę, Baranią Górę, Magurkę Wiślaną, Przełęcz Salmopolską, Kotarz,
przełęcz Karkoszczonkę i Klimczok.
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Podiebradów i od 1471 roku Jagiellonów. W sierpniu 1526 roku król Czech
i Węgier Ludwik II Jagiellończyk poległ w bitwie z Turkami pod Mohaczem.
Korona czeska przypadła wówczas jego szwagrowi arcyksięciu Ferdynandowi
Habsburgowi; w rękach habsburskich Śląsk pozostał przez następne dwieście
lat.
Radykalne zmiany polityczne na Śląsku nastąpiły w połowie wieku XVIII
w wyniku wojen śląskich (1740–1745) i wojny siedmioletniej (1756–1763).
W 1740 roku nowy król Prus Fryderyk II Hohenzollern, korzystając ze śmierci
cesarza Karola VI Habsburga i przejęcia przez jego córkę Marię Teresy władzy
w monarchii habsburskiej, zaatakował Śląsk. W toku kilkuletnich walk
Fryderyk II początkowo przyłączył do Prus prawie cały Śląsk, co potwierdzone
zostało pokojem we Wrocławiu w 1742 roku. Natomiast po wojnie
siedmioletniej i podpisaniu w 1763 roku pokoju w Hubertusburgu
zatwierdzono podział Śląska. Księstwo cieszyńskie, południowe obszary
księstw opolskiego i karniowskiego oraz południową część księstwa
biskupiego nysko-otmuchowskiego pozostały w granicach monarchii
habsburskiej – jako Śląsk Austriacki11, czyli autonomiczna prowincja ze
stolicą w Opawie. Prusy Fryderyka II otrzymały resztę ziem śląskich, z których
utworzono Prowincję Śląską ze stolicą we Wrocławiu. W 1815 roku podczas
kolejnej reformy administracyjnej powołano nową jednostkę terytorialną dla
wschodniej części Prowincji Śląskiej rejencję opolską. Jej tereny wchodziły
w skład państwa pruskiego do zakończenia pierwszej wojny światowej.
Granica pomiędzy Śląskiem Austriackim i Prusami w obrębie dzisiejszego
województwa śląskiego przebiegała wzdłuż Wisły od ujścia Białej do
Strumienia i dalej biegła na zachód przechodząc powyżej Zebrzydowic.
W efekcie pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 roku w granicach
monarchii austriackiej znalazły się ziemie dawnego księstwa oświęcimskiego
i zatorskiego wraz z Żywiecczyzną. Zostały one włączone do kraju koronnego
Galicji i Lodomerii. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku w granicach
Królestwa Pruskiego znalazł się obszar nad górną Wartą z Częstochową. Po
trzecim rozbiorze w 1795 roku Prusy uzyskały w Małopolsce powiaty (cyrkuły)
siewierski (Będzin, Czeladź, Koziegłowy, Modrzejów, Mrzygłód, Niwka, Olsztyn,
Siewierz i Sławków) i pilicki (Janów, Kromołów, Lelów, Ogrodzieniec, Pilica,
Szczekociny do doliny Pilicy, Włodowice i Żarki) – tereny te utworzyły
prowincję nazwaną Nowym Śląskiem. Natomiast Austria w 1795 roku zajęła
północną Małopolskę, w tym część Szczekocin położoną na wschód od Pilicy.
W listopadzie 1807 roku obszar Nowego Śląska włączony został do Księstwa
Warszawskiego. W 1809 roku w Księstwie Warszawskim znalazły się także
ziemie, które w trzecim rozbiorze przypadły Austrii. W czasach Księstwa
Warszawskiego (w latach 1807–1815) północno-wschodnie obszary
dzisiejszego województwa śląskiego znajdowały się w granicach
departamentów kaliskiego i krakowskiego (m.in. powiaty częstochowski,
lelowski i pilicki). W 1815 roku po utworzeniu Królestwa Polskiego obszar ten
wszedł w skład województw kaliskiego (obwód wieluński z powiatem
częstochowskim) i krakowskiego (obwód olkuski z powiatami pilickim
11

Oficjalnie Księstwo Górnego i Dolnego Śląska.
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i lelowskim). Ponadto w 1815 roku z Krakowa i jego okolic utworzona została
Rzeczpospolita Krakowska, w granicach której znalazł się obszar dzisiejszego
województwa śląskiego położony pomiędzy Białą Przemszą i Przemszą
(Jaworzno) – tereny te w 1846 roku zostały wcielone do Austrii.
W 1918 roku część obszaru dzisiejszego województwa śląskiego –
południowo-zachodnie tereny Królestwa Polskiego oraz ziemie śląskie
i małopolskie (galicyjskie) należące przed wojną do Austrii, znalazły się
w odrodzonej Rzeczypospolitej. Po plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim
w roku 1922 decyzją Konferencji Ambasadorów w Paryżu wschodnia część
Śląska – Katowice, Mysłowice, Królewska Huta, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Pszczyna, Mikołów, Rybnik, Żory, Tarnowskie Góry i Lubliniec,
powiaty pszczyński, katowicki, większe części powiatów bytomskiego
wiejskiego, lublinieckiego, rybnickiego, tarnogórskiego i zabrskiego oraz
niewielkie fragmenty powiatów bytomskiego miejskiego, raciborskiego
i gliwickiego – przyznana została Polsce. Utworzono z nich autonomiczne
województwo śląskie. W 1938 roku obszar województwa śląskiego
powiększył się o tzw. Zaolzie, czyli zachodnią część Śląska Cieszyńskiego.
Ukształtowana w średniowieczu, od końca XII do końca XV wieku, granica
pomiędzy Śląskiem (należącym wtedy do Korony Czeskiej) i Królestwem
Polskim przetrwała do upadku I Rzeczypospolitej. Podział samego Śląska
nastąpił w XVIII wieku po wojnach śląskich – południowa część prowincji
znalazła się pod panowaniem habsburskim, natomiast pozostała większość
wcielona została do Królestwa Prus.
W dobie rozbiorów ziemie dzisiejszego województwa śląskiego przechodziły
z rąk do rąk, czasowo będąc pod panowaniem poszczególnych zaborców. Po
kongresie wiedeńskim w 1815 roku ustalono ostateczny podział ziem polskich
między Austrią, Prusami i Rosją, który przetrwał do pierwszej wojny światowej.
Układ ten sprawił, że województwo śląskie jest swoistym ewenementem
w skali kraju, tworzą go bowiem tereny, które znajdowały się w granicach
wszystkich trzech państw zaborczych, w odmiennych warunkach
politycznych, społecznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych.
Po drugiej wojnie światowej kilkakrotnie zmieniał się administracyjny podział
kraju, w związku z tym tereny dzisiejszego województwa śląskiego należały
do różnych jednostek terytorialnych. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje
aktualny podział administracyjny Polski i zasięg terytorialny województwa
śląskiego12.
Przez długi czas warunki życia mieszkańców tych ziem były kształtowane
w odmiennych uwarunkowaniach ustrojowych, prawnych i kulturowych.
Szczególnie wiek XIX miał zasadnicze znaczenie dla formułowania prawa,
w tym zasad budownictwa i sposobu zagospodarowania terenu.

12

W latach 1999–2001 Sławków należał do województwa małopolskiego, w 2002 r. włączony
został do województwa śląskiego.
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4.2. Przepisy dotyczące budownictwa realizowanego na
obszarach wiejskich, obowiązujące na obszarze
województwa śląskiego w XIX i początkach XX wieku
Od końca XVIII wieku przez cały wiek XIX na terenie województwa śląskiego
obowiązywały trzy różne porządki prawne, wynikające z systemów prawnych
państw zaborczych: Rosji, Prus i Austro-Węgier. Właśnie w tym czasie na
terenie państw zaborczych miało miejsce uwłaszczenie chłopów oraz
kształtowanie się prawa i przepisów budowlanych.
Galicja zachodnia i Śląsk austriacki
Na terenie zaboru austriackiego już w latach 80. XVIII wieku pojawiły się
przepisy mające poprawić trudną sytuację chłopów. Były to patenty cesarskie
wydawane przez Marie Teresę i jej następców. Ograniczono w nich m.in. liczbę
dni pańszczyzny i określono czas trwania dniówki, zniesiono dodatkowe
robocizny oraz świadczenia w naturze. Zabroniono tez stosowania rugów
chłopskich, zniesiono niewolę osobistą i zakazano dzielenia gospodarstw
(w praktyce zakaz nie był przestrzegany). Ostatecznie w 1788 roku cesarz
Józef II ogłosił patent dla całego państwa, na podstawie którego pańszczyznę
zamieniono na czynsz; jego wysokość określano według dochodów z gruntów.
Reforma ta została odwołana w 1790 roku przez Leopolda II, następcę
Józefa II. W konsekwencji na wsi utrzymywały się bardzo złe warunki życia,
galicyjska bieda stała się przysłowiowa. Wsie były przeludnione, panował
„głód ziemi”. Włościanie mieszkali w kurnych chatach, które nie tylko
stwarzały wysokie zagrożenie pożarem, ale też panowały w nich bardzo złe
warunki zdrowotne. Sytuację na terenach wiejskich zaboru austriackiego
zmieniły dopiero rabacja galicyjska (1846) i Wiosna Ludów (1848–1849). W
marcu 1848 roku wydany został patent znoszący pańszczyznę na całym
obszarze cesarstwa. W Galicji stało się to kilka miesięcy wcześniej, gdy
zniesienie pańszczyzny ogłosił gubernator Galicji Franz Stadion. Koszty
reformy musieli udźwignąć sami chłopi, którzy nałożonymi na nich podatkami
de facto opłacali odszkodowanie dla właścicieli ziemskich. Grunty folwarczne
i chłopskie nie zostały rozgraniczone. Nie zostały zniesione serwituty.
Stan wsi galicyjskich na przełomie XVIII i XIX wieku przedstawiają spisy
katastralne przeprowadzone w latach 1787–1789 (Metryka józefińska) oraz
w okresie 1817–1819 (Metryka franciszkańska). Ta ostatnia – kataster
austriacki – obejmuje także teren Śląska Cieszyńskiego. Przyniosły one dane
do wymiarowania podatku, w tym informacje o sposobie użytkowania ziemi.
W cesarstwie austriackim każda z prowincji (w tym Galicja i Śląsk Austriacki)
posiadała własne przepisy budowlane mieszczące się ramach austriackiego
prawa budowlanego. W prowincjach szczegółowe normy budowlane były
stanowione przez lokalną policje budowlaną, ale przepisy te były podobne.
Początkowo koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniach
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i ochroną sanitarną. Miały
również prowadzić do poprawy bytu włościan i zwiększać trwałość budynków.
Pierwsze zalecenia budowy murowanych domów z cegły palonej lub suszonej,
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wyposażonych w murowany komin, znalazły się już w uniwersale z 1783 roku.
W 1784 roku osobom budującym dom przyznawano ulgi zależne od
stosowanych materiałów i budowy komina. Szczegółowe zalecenia co do
sposobu budowy pieców i kominów zawierała ustawa o Policji Ogniowej
z 1786 roku. Znalazły się w niej również normy dotyczące sposobu lokalizacji
budynków wiejskich. Odległość pomiędzy budynkami powinna wynosić
minimum 3 sążnie13 (5,7 m). Zalecano stosowanie barier ogniowych w postaci
rzędów wysokopiennych drzew liściastych sadzonych pomiędzy budynkami
lub przynajmniej sadzenie drzew liściastych dookoła budynku. Stodoły i
suszarnie, jeśli było to możliwe, należało stawiać poza osiedlem. Roboty miały
być wykonywane przez wykfalifikowanych rzemieślników. Wydawanie
pozwoleń na budowę i przestrzeganie przepisów należało do nadzoru
budowlanego (policja budowlana). Przepisy te były powtarzane i uzupełniane
rozporządzeniem z 1824 roku i ustawą z 1866 roku. Wprowadzano nowe
uregulowania dotyczące sposobu lokalizacji zabudowy na działce,
uzależniając ją od rodzaju pokrycia dachu. I tak nowo wnoszone budynki kryte
materiałem palnym musiały być oddalone od granicy z sąsiednimi
zabudowaniami minimum o 9 łokci14 (7 m), a od budynków sąsiada minimum
18 łokci (14 m). W przypadku wąskich działek budynki miały być przesuwane
w głąb, aby uzyskać wymagane odległości. Jeżeli budynek był wznoszony
w mniejszej niż wymagana odległość lub w granicy działki, musiał być kryty
materiałem niepalnym, np. dachówką glinianą. Ściany graniczne budynków
stawianych w granicach działki musiały być murowane od fundamentów do
12 cali15 (30 cm) powyżej dachu. Kominy w domach należało murować od
fundamentów i wyprowadzać ponad grzbiet dachu przynajmniej na 1 łokieć
(77,9 cm).
Austriackie przepisy budowlane z 1918 roku zawierały też wytyczne co do
konstrukcji budynków i ochrony sanitarnej. Ściany należało stawiać na
fundamentach murowanych odizolowanych przy pomocy papy lub smołowca.
(Pierwsze przepisy nakazujące stosowanie podmurówki pochodzą z 1804 r.)
Określały one między innymi minimalną grubość ścian drewnianych,
murowanych z cegły, gliny ze słomą lub wapienno-piaskowych.
Rozporządzenie z 1895 roku dotyczące stawiania kominów i likwidowania
kurlawych chat spowodowało, że w sieniach zaczęto budować powały z desek
(dylin).
Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie
Na terenie Rzeczypospolitej pierwsze dokumenty mające reformować ustrój
rolny i łagodzić ciężkie położenie włościan pojawiły się na przełomie XVIII i XIX
wieku. W 1794 roku Tadeusz Kościuszko w imieniu rządu krajowego
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego
13

Sążnia austriacka – drogowa miara odległości obowiązująca na terenie Cesarstwa
Austriackiego do 1876 r. (1 sążnia = 6 stóp = 1,8966 m).
14
Łokieć austriacki – miara odległości obowiązująca na terenie Cesarstwa Austriackiego do
1876 r. (1 łokieć austriacki = 77,9 cm).
15
1 cal austriacki = 0,0264 m.
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Maja, wydał Uniwersał połaniecki, który formalnie przyznawał ograniczoną
wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym (zmniejszono ilość
pańszczyzny, nadano chłopom wolność osobistą, ustalono zakaz rugów
i nieusuwalność z gruntu). Uniwersał ten obowiązywał do końca powstania
kościuszkowskiego i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację
chłopów.
Konstytucja Księstwa Warszawskiego, nadana w lipcu 1807 roku przez
Napoleona Bonaparte, znosiła poddaństwo chłopów i zapewniała im wolność
osobistą. Chłopi nie mieli jednak prawa do ziemi (nie nastąpiło uwłaszczenie),
ani nie zostali zwolnieni z pańszczyzny. Późniejszy dekret grudnia 1807 roku
przyznawał dziedzicom pełne prawo własności chłopskich gospodarstw
i pozwalał na usuwanie chłopa z ziemi.
Oczynszowanie chłopów w Księstwie Warszawskim oraz później w Królestwie
Polskim zaczęto wprowadzać po roku 1820, początkowo w dobrach
rządowych, a od 1835 roku w dobrach skonfiskowanych i kościelnych. Łączyło
się to z wydzieleniem ziemi chłopskiej w formie scalonej i niekiedy
z przeniesieniem chłopów na nowe tereny.
W 1846 roku pod wpływem wydarzeń w Galicji (rabacja galicyjska) car
Mikołaj I wydał ukaz, w którym zakazywał zwiększania chłopskich powinności
oraz rugowania chłopów posiadających co najmniej 3 morgi ziemi. Reformę
rolną przeprowadzono w Rosji dopiero w czasach tzw. odwilży
posewastopolskiej, która nastąpiła po przegranej wojnie krymskiej (1856 r.).
W 1861 roku na terenie Rosji, poza obszarem Królestwa Polskiego, zniesiona
została pańszczyzna, a właściciele ziemscy zostali zobowiązani do
przekazania chłopom przyzagrodowej działki. W 1862 roku w Królestwie
Polskim, decyzją naczelnika rządu cywilnego Aleksandra Wielopolskiego
chłopi, zostali oczynszowani. W 1863 roku, podczas powstania styczniowego,
Tymczasowy Rząd Narodowy w wydanym Manifeście, oprócz wezwania do
walki ogłosił uwłaszczenie chłopów. Wiosną 1863 roku włościanie
w Królestwie Polskim zaprzestali faktycznie świadczeń na rzecz dworów.
Ostateczne uwłaszczenie chłopów na terenie Królestwa Polskiego nastąpiło
dopiero po powstaniu styczniowym w 1864 roku, na mocy dekretu cara
Aleksandra II Romanowa.
W okresie istnienia Królestwa Polskiego powstały jedynie dwa akty prawne
określające zasady wznoszenia budowli poza miastem. W 1827 roku ukazało
się postanowienie Namiestnika Królestwa nakazujące przeprowadzenie
rewizji zabudowy miast i wsi leżących przy traktach w celu określenia ich
stanu technicznego. W przypadku, gdy budynek groził zawaleniem, właściciel
był zobowiązany do jego naprawy. Wcześniejszy akt prawny – rozporządzenie
w sprawie budowy karczem i domów zajezdnych przy drogach bitych z 1823
roku wprowadzał obowiązek budowy murowanych karczm i utrzymywania ich
w czystości. Domy zajezdne mogły być budowane z drewna, ale na
murowanych fundamentach. Powinny też być wyposażone w komin. Nigdy też
na teren Królestwa Polskiego nie zostały wprowadzone skromne przepisy
prawa rosyjskiego w zakresie budownictwa na terenach wiejskich.
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Górny Śląsk
W Prusach ustawodawstwo regulujące kwestie chłopskie pojawiło się
w okresie panowania Fryderyka II (1740–1786). Zabroniono wówczas
właścicielom ziemskim rugowania chłopów i zmniejszono nieco wymiar
pańszczyzny, przede wszystkim w dobrach państwowych. Istniała też
możliwość wykupienia ziemi, dzięki czemu własność stawała się dziedziczna.
Kolejne reformy miały miejsce w 1807 roku, zniesiono wówczas poddaństwo
osobiste dla osób, które posiadały dziedziczne prawo do zajmowanej ziemi.
Pozostali mieli zyskać wolność od listopada 1810 roku. W 1811 roku
wprowadzono prawo do wykupu ziemi. Cena tych transakcji była bardzo
wysoka. Gospodarstwa dziedziczne musiały oddać właścicielom 1/3 ziemi,
a niedziedziczne aż połowę. Uwłaszczenie i zniesienie poddaństwa oznaczało
również utratę wszystkich przywilejów, m.in. serwitutów, czyli możliwości
korzystania z pańskich lasów i pastwisk. W 1821 roku wydano edykt
umożliwiający chłopom wykupienie się od świadczeń feudalnych (reluicję).
Wykupne wynosiło 25-krotność rocznej renty, czyli jego cena dla wielu
stanowiła barierę nie do przekroczenia. Dopiero edykty wydane w latach
1848–1850 roku dopuściły do regulacji uwłaszczeniowych wszystkie
gospodarstwa. Uwłaszczenie prowadzono na podstawie dobrowolnych umów
i za odszkodowaniem, zniesiono powinności i uprawnienia feudalne Znoszono
część ograniczeń dotyczących reluicji oraz zlikwidowano zwierzchnią władzę
feudałów nad gruntami chłopskimi. W 1858 roku prowadzono powszechne
zawieranie umów regulacyjnych, a w latach 1865–1872 miała miejsce spłata
zobowiązań chłopskich z wykorzystaniem pomocy państwa i banków.
Władze pruskie już od 1. połowy XVIII wieku nakazywały oszczędzanie drewna
przy budowie nowych domów i wprowadzanie do budownictwa jak najwięcej
materiałów niepalnych. W 2. połowie XVIII wieku i w 1. połowie XIX wydano
w tej sprawie kilkadziesiąt zarządzeń, pism okólnych itp., m.in. pojawiło się
w 1751 roku rozporządzenie pt. Budowa domów na Śląsku. W 1756 roku
ukazało się zarządzenie zakazujące budownictwa drewnianego.
Wiele regulacji prawnych w zakresie budownictwa pojawiło się wraz
z rozpoczęciem przez Fryderyka Wielkiego tzw. kolonizacji fryderycjańskiej,
prowadzonej w latach 1740–1806. M.in. zakazano wówczas budowy kurnych
chat, ograniczono ilości budynków gospodarczych oraz wprowadzono
zwyczaj sytuowania zabudowań szczytem do drogi i zachowywania
odpowiednich odległości pomiędzy nimi. Budynki były murowane z cegły. Po
wygranych przez Prusy wojnach śląskich (1763) przepisy budowlane
wprowadzono też na przejęte ziemie Śląska. Zaczęto wówczas stosować
nową konstrukcję budowlaną słupowo-ryglową zwaną też szkieletową,
ryglową, szachulcową lub murem pruskim. Konstrukcję tę stosowano jako
jednolity wzór budowlany dla wschodnich prowincji państwa pruskiego,
a bardziej rozwiniętą na przełomie XVIII i XIX wieku określano jako „pruski styl
kolonialny”. Ściany tych budynków miały szerokości ½ lub 1 cegły. Miejscowa
ludność przeciwna tej konstrukcji wbrew obowiązującemu od 1756 roku
zakazowi wznosiła jeszcze ciągle tradycyjne budynki drewniane w konstrukcji
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zrębowej, Na terenach położonych na zachód od Odry budownictwo
drewniane zaczęło zanikać już od połowy XIX wieku, ale na terenach
położonych na wschód od Odry chłopi posiadający własne lasy wznosili
budynki drewniane do lat 80. XIX wieku. W miejsce budynków drewnianych
zaczęły powstawać obiekty wykonywane z materiałów niepalnych, np.
z wypalanej rudy darniowej. Coraz częściej powstawały też budynki murowane
z cegieł wykonywanych metodą chałupniczą. Budynki takie tynkowano lub
pozostawiano z elewacją ceglaną.
II Rzeczypospolita – reforma rolna
Po odzyskaniu niepodległości jedną z najpilniejszych spraw do uregulowania
była kwestia ustroju rolnego i przeciwdziałanie efektom rozdrobnienia
gospodarstw rolnych („głód ziemi”) występujących na terenach zaboru
rosyjskiego i austriackiego. W 1920 roku uchwalono pierwszą ustawę
o reformie rolnej. Przewidywała rozparcelowanie całej ziemi państwowej oraz
tej wykupionej od właścicieli ziemskich i duchowieństwa. Zapewniała też
włościanom łatwo dostępne kredyty przy wykupywaniu ziemi. Inwalidom,
bezrolnym i małorolnym chłopom obiecała darmowe majątki. Ustawy tej nie
udało się zrealizować z sukcesem, ponieważ przyjęta w marcu 1921 roku
konstytucja gwarantowała nienaruszalność prawa własności, co było
częściowo sprzeczne z ustawą o reformie rolnej. Kolejną ustawę rolną
przyjęto w 1925 roku. Zakładała ona parcelację dóbr publicznych oraz
prywatnych o powierzchni przekraczającej 180 ha. Za wykupywaną ziemię
nabywcy mieli płacić ceny rynkowe. Realizacja tej reformy nieznaczne
zaspokoiła popyt na ziemię, ale nie poprawiła struktury obszarowej
gospodarstw. Nie zahamowała też procesu rozdrabniania własności
chłopskiej. Do 1939 roku łącznie rozparcelowano ok. 58% gruntów
podlegających ustawie.
Kolejna reforma rolna wykracza trochę poza założone ramy czasowe
niniejszego opracowania, warto jednak ją omówić, ponieważ niejako zamyka
temat reformy rolnej. W 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
wydał dekret o reformie rolnej uzupełniony w 1946 roku dekretem o ustroju
rolnym i osadnictwie na Ziemiach Odzyskanych oraz terenie byłego Wolnego
Miasta Gdańska. Reforma zakładała parcelację wszystkich majątków
należących do państwa, ziemi należącej do obywateli niemieckich oraz
„zdrajców ojczyzny” współpracujących z hitlerowskim okupantem.
Zapowiadała też parcelację majątków ziemiańskich o wielkości ponad 50 ha,
a na terenie dawnego zaboru pruskiego (województwa poznańskie, pomorskie
i śląskie) 100 ha. Reformie nie podlegały ziemie należące do kościoła
katolickiego. Z przejętych gruntów utworzono Państwowy Fundusz Ziemi,
którego zasoby rozdzielono między małorolnych i bezrolnych, celem
utworzenia nowych gospodarstw bądź uzupełnienia dotychczasowych.
Przyjęto normę wielkości gospodarstwa 5 ha, a na ziemiach zachodnich 15 ha.
Chłopi przejmowali grunty po atrakcyjnej i symbolicznej cenie. Dotychczasowi
właściciele mieli otrzymywać dożywotnią pensję urzędniczą. Reforma
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przeprowadzona w tym kształcie nie utworzyła jednak samowystarczalnych
i uczestniczących w obrocie towarowym gospodarstw.
II Rzeczypospolita – przepisy budowlane
Znaczące różnice w zakresie prawa budowlanego na terytoriach
poszczególnych zaborców wymuszały konieczność opracowania nowych
przepisów, jednolitych dla całego kraju. Zadanie to okazało się bardzo trudne16
i w związku z tym rząd polski w 1919 roku wydał dekret stanowiący, że do
czasu uchwalenie jednolitych przepisów budowlanych dla całego kraju
obowiązywać będzie dotychczasowe prawo, łącznie z przepisami wydanymi
przez Gubernatora Warszawskiego w 1916 i 1917 roku dla obszarów
znajdujących się pod okupacją Prus. Wprowadzone przez Gubernatora
Warszawskiego przepisy po raz pierwszy wprowadzały nowoczesne,
wzorowane na przepisach pruskich prawo budowlane na ziemie zaboru
rosyjskiego. Pierwszą polską ustawę o prawie budowlanym i zabudowie
osiedli uchwalono dopiero w 1928 roku. Na terenie autonomicznego
województwa śląskiego zasady te zaczęły obowiązywać dopiero w 1938 roku.
Do tego czasu obowiązywało pruskie prawo budowlane.
Z dwóch zarządzeń Gubernatora Warszawskiego jedynie to z 1917 roku
dotyczyło obszarów wiejskich. Szczegółowo regulowało m.in. sprawy ochrony
przeciwpożarowej oraz higieny i zdrowotności, a także określało procedurę
prowadzenia budowy. Po raz pierwszy na terenie byłego zaboru rosyjskiego
wprowadzono obowiązek przedstawienia nadzorowi budowlanemu do
zatwierdzenia planów, w tym: rzutów, przekrojów i widoków projektowanej
budowli w skali 1:100 oraz planu sytuacyjnego w skali 1:1 000. Przepisy
regulowały też zasady organizacji układu komunikacyjnego na wsiach.
Zgodnie z nimi główne drogi przebiegające przez wieś powinny mieć minimum
12 m szerokości łącznie z pasem drzew, rowami urządzonymi po obu stronach
oraz ścieżką dla pieszych. Pas jezdni powinien być szeroki przynajmniej na
8 m. Drogi boczne powinny mieć 9–6 m szerokości. Nawierzchnie dróg
powinny być wyrównane i utwardzone. Utrzymanie dróg oraz ich budowa
należały do obowiązków gminy. Zagrody powinny być połączone z drogą
publiczną drogami o szerokości co najmniej 3 m. Tak samo szerokie miały być
przejazdy nad rowami. Ogródki przydomowe powinny być oddalone od drogi
o co najmniej 5 metrów. Przepisy przeciwpożarowego zawarte w zarządzeniu
określały minimalne odległości miedzy budynkami w zależności od rodzaju
materiału ścian oraz pokrycia dachu. Budynki z materiałów niepalnych, np.
słomy wymieszanej z gliną, można było stawiać w odległości 3 m od granicy
oraz 5 m od innych budynków ognioodpornych Dla budynków z materiałów
palnych odległości te wynosiły odpowiednio 5 i 8 m. Przepisy dotyczące
konstrukcji budynków wskazywały, że powinny być stawiane na murowanych
fundamentach sięgających 80 cm poniżej poziomu gruntu i wznoszących się
powyżej tego poziomu na wysokość minimum 35 cm. Ściany drewniane
powinny mieć przynajmniej 8 cm szerokości, ściany murowane bez tynku
minimum 55 cm. Pomieszczenia mieszkalne powinny być wysokie na 2,5 m.
16

M.in. wymagało ujednolicenia spraw tak podstawowych, jak np. założenie jednolitego
układu wysokościowego nad poziomem morza.
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Ściany i legary podłogowe należało odizolować od fundamentów warstwą
papy smołowej. Zewnętrzne powierzchnie ścian murowanych oraz wszystkich
pomieszczeń mieszkalnych powinny być otynkowane. Wszystkie okna
powinny być otwierane, a ich powierzchnia powinna wynosić przynajmniej
1/12 powierzchni podłogi. Kominy miały być na całej wysokości murowane
z cegły palonej, postawione na fundamencie i wyprowadzone przynajmniej
50 cm ponad dach. Ściany kominów i kanałów dymowych powinny mieć
przynajmniej 13 cm grubości. Pod dachem należało je tynkować i bielić. Piece
również powinny być posadowione na fundamentach. Palne części budynków
musiały się znajdować w odległości przynajmniej dwóch cegieł od
zewnętrznej ściany pieca. Piecyki metalowe nie powinny stać bliżej niż 60 cm
od ścian i stropów drewnianych. Podłogę przed otworem pieca należało
zabezpieczyć blachą wielkości 40 × 50 cm. Przepisy sanitarne zawarte
w zarządzeniu odnosiły się do obowiązku budowy w zagrodach ustępu
o szczelnych ścianach dołu kloacznego. Odległość ustępu od studni, dróg
publicznych oraz budynków mieszkalnych miała wynosić przynajmniej 10 m.
Studnie natomiast należało lokalizować przynajmniej 5 m od granicy
z sąsiadem. Studnia powinna być otoczona opaską brukową o minimalnej
szerokości 75 cm, a jej ściany powinny być uszczelnione gliną do głębokości
1 m poniżej poziomu gruntu. Na działkach należało stosować spadki
odwadniające. Cmentarze powinny być zakładane poza obszarem osiedli.
W 1920 roku rozporządzeniem ministra zdrowia zaostrzono przepisy
dotyczące budowy studni. W myśl tych przepisów studnie można było
budować dopiero po uzyskaniu zezwolenia urzędu gminy. Należało je
lokalizować jak najbliżej domu, ale przynajmniej 20 m od miejsc stale
zanieczyszczonych, na glebach łatwo przepuszczalnych ta odległość powinna
wynosić 30 m. Studnia miała być zlokalizowana w miejscu wyniesionym lub
zabezpieczonym przed zanieczyszczaniami. Jej głębokość musiała wynosić
co najmniej 3 m. Istniejące studnie należało dostosować do nowych
przepisów lub zlikwidować.
W 1920 roku uchwalono też ustawę o organizacji odbudowy technicznej wsi,
miast i miasteczek. Pomoc państwa dla odbudowujących się miała
obejmować opracowanie i publikowanie projektów typowych, bezpłatne
poradnictwo, organizowanie spółek budowlanych, pomoc w zaopatrzeniu,
organizacje produkcji domów gotowych oraz w wyjątkowych przypadkach
budowę domów i schronisk tymczasowych. Zniszczone wsie i miasteczka
mogły być odbudowane tylko na podstawie zatwierdzonych planów
regulacyjnych. W tym celu stworzono ułatwienia w zakresie możliwości
wywłaszczenia terenu potrzebnych w celach odbudowy oraz dla tworzenia
racjonalnych działek budowlanych. Kolejne przepisy o pomocy państwowej
dla odbudowujących się, z 1924 roku, dotyczyły kredytów budowlanych dla
ludności najbiedniejszej (poniżej 15 ha) mieszkającej w ziemiankach,
prowizorycznie skleconych mieszkaniach, barakach lub na komornem.
Niestety tak rygorystyczne przepisy budowlane okazały się w wielu
przypadkach niemożliwe do zrealizowania przez mieszkańców polskiej wsi.
W 1926 roku pojawiło się pierwsze rozporządzenie luzujące obowiązujące
przepisy. Dopuszczono wówczas stosowanie fundamentów drewnianych,
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nieizolowanych, układanie podłóg niżej niż 35 cm ponad gruntem oraz
użytkowanie nietynkowanych izb.
W 1928 roku uchwalono pierwszą polską ustawę budowlaną17. Przepisy w niej
zawarte były wzorowane na przepisach austriackich. Wiele rozwiązań
dotyczących obszarów gmin wiejskich znajdowało się już w przepisach
budowlanych obowiązujących w zaborach pruskim i austriackim. Wraz
z wejściem w życie ustawy straciły moc dotychczas obowiązujące przepisy
różne, obowiązujące dotąd na terenach byłych zaborów18. W pierwszej części
ustawy uregulowane zostały kwestie dotyczące: planów zabudowania,
parcelacji terenów budowlanych, scalania działek budowlanych,
przekształcania działek zabudowanych wadliwie i wywłaszczanie
nieruchomości. Ustawa m.in. luzowała wymóg uzyskania pozwolenia na
budowę na podstawie projektu (przepisy z 1917 r). Od tej pory, aby uzyskać
pozwolenie na budowę wystarczyło złożyć podanie oraz wyrys działki w skali
1:500 z zaznaczonym konturem planowanego budynku i opis zawierający
informacje na temat rodzaju konstrukcji ścian i pokrycia dachu. Szczegółowe
przepisy dla gmin wiejskich znalazły się w części drugiej ustawy „przepisy
policyjno-budowlane”. W zakresie ładu przestrzennego dla gmin wiejskich
posiadających plany regulacyjne przepisy nakazywały budowę nowych
budynków w linii zabudowy. Dla innych osiedli określały dokładnie odległości
od dróg oraz zobowiązywały właścicieli działek do zakładania ogródków przed
domami. W zakresie zagospodarowania działki przepisy określały wymiary
podwórza na przynajmniej 36 m². Dla budynków położonych dalej niż 30 m od
drogi należało urządzić dojazd do podwórza o szerokości 3 m. W zakresie
przepisów przeciwpożarowych ustawa zakazywała używania materiałów
palnych do krycia dachów w budynkach piętrowych. W gestii wojewodów
pozostawiono możliwość wprowadzenia zakazu wznoszenia budynków
z materiałów palnych. Wprowadzono też nowe przepisy regulujące odległości
stawianych obiektów zależnie od materiałów, z których są wykonane. Dla
budynków ogniotrwałych odległość od granicy działki miała wynosić 4 m lub
3 m dla ścian nieposiadających otworów okiennych. Dla budynków
wykonanych z materiałów palnych odległość do granicy działki określono na
6 m, a w przypadku zakładania nowych osiedli na 15 m. Na wąskich działkach
zalecano budowę domów bliźniaczych, a gdy nie były one realizowane
w jednym czasie, nakazywano budowę muru ogniochronnego grubości
1 cegły, wyprowadzonego 30 cm ponad dach. W takich przypadkach dach
powinien być wykonany z materiałów niepalnych. Budynki ogniotrwałe
należało stawiać na fundamentach izolowanych od ścian. Piece miały być
budowane z materiałów niezapalnych oraz odpowiednio izolowane od
nieogniotrwałych części budynku. Nad otwartymi ogniskami polecano
budować ogniotrwale kominki lub kapy. Kominy musiały być murowane
17

Ustawa ta obowiązywała, z drobnymi zmianami, wprowadzonymi w 1936 i 1939 r. aż do
1961 r.
18
Były to m.in. ustawa budowlana rosyjska w byłym zaborze rosyjskim, ustawa budowlana dla
Stołecznego m. Krakowa w byłym zaborze austriackim, ustawa budowlana dla znaczniejszych
miejscowości w Królestwie Galicji i Lodomerii w byłym zaborze austriackim, ustawa
mieszkaniowa z 2 lipca 1875 r. i 28 marca 1918 r., Zbiór Ustaw Królewskich Prus w byłym
zaborze pruskim.
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z cegły palonej, na fundamentach wyprawione wewnątrz i na zewnątrz.
Grubość ścian komina powinna wynosić przynajmniej pół cegły. W budynkach
o pokryciu ogniotrwałym kominy należało wyprowadzać co najmniej 30 cm
ponad dach, a gdy pokrycie było palne przynajmniej 60 cm ponad kalenicę.
Kuźnie, wędzarnie i inne obiekty zagrożone pożarem, a wykonane z materiałów
palnych, powinny być oddalone od granic działki i innych budynków. Dla
cegielni i pieców do wypalania wapna odległość ta wynosiła 60 m. W zakresie
konstrukcji budynku określono minimalną wysokość pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi na 2,5 m. Okna powinny być otwieralne
i wyposażone w lufcik, ich powierzchnia powinna się równać 1/10 powierzchni
podłogi. Te powinny być wyniesione przynajmniej 40 cm ponad poziom gruntu.
W przypadku urządzenia pomieszczeń dla inwentarza w budynku
przeznaczonym na pobyt ludzi, ich ściany, podłoga oraz stropy musiały być
szczelne (wyprawione wapnem lub gliną). W zakresie przepisów sanitarnych
złagodzono regulacje dotyczące lokalizacji studni. W ustawie zalecano
urządzenie wystarczającej ilości studni dla osiedla. Ich odległość od źródła
zanieczyszczeń powinna wynosić przynajmniej 10 m, a od granicy działki 5 m,
przy czym dopuszczano budowę wspólnej studni w granicy działki. Ściany
studni, jeżeli były inne niż z kamienia lub betonowych kręgów, należało
zabezpieczać warstwą gliny, brukiem lub gliną, należało też opasywać studnię
opaską z bruku o szerokości 1 m. Nakazano, by na każdej działce, na której
jest budynek mieszkalny, znajdował się ustęp o nieprzepuszczalnych ścianach
i dnie. Doły ustępowe powinny być urządzone na zewnątrz budynków
mieszkalnych oraz stale nakryte. Odległość dołów ustępowych od granic
sąsiada miała wynosić 2 m, od dróg publicznych 5 m. Dopuszczono
urządzenie dołów ustępowych sąsiednich działek obok siebie w granicach
działki.
Kolejne luzowanie przepisów ustawy z 1928 roku wprowadzono w 1936 roku.
Zmniejszono wówczas wymaganą wysokość pomieszczeń w budynkach
mieszkalnych do 2,2 m. Podłogi można było budować 30 cm ponad poziom
terenu.
Zakaz budowy obiektów drewnianych wprowadziła administracja niemiecka
w 1941 roku.
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5. Układy przestrzenne wsi
Dzisiejszy obraz osadniczy województwa śląskiego jest wynikiem zarówno
występujących na jego terenie zróżnicowanych form środowiska
przyrodniczego, jak również wielowiekowej ewolucji przemian przestrzennych
wsi. W początkach XIX wieku zakończył się długi proces rozwoju wsi, którego
ostatnim etapem była wieś feudalna, i zaczął się współczesny okres zmian
form osadniczych. U podstaw tych przemian znajdują się: uwłaszczenie
chłopów, parcelacja i komasacja ziemi, zanik gospodarki trójpolowej oraz
wprowadzenie nowych technik upraw. Na terenie województwa śląskiego
procesy te przebiegały w różnym czasie i różnym zakresie z rozmaitą
intensywnością, czego przyczyną był XIX-wieczny podział ziem województwa
pomiędzy trzy państwa zaborcze. Wśród podstawowych czynników przemian
form osadniczych zachodzących w ostatnim stuleciu można wymienić:
urbanizację, industrializację, zmiany funkcji wsi oraz zmiany form własności.
Czynniki te nałożyły się na już zróżnicowany obraz wsi województwa
ukształtowany w XIX wieku. Ze wszystkich wymienionych przyczyn zmian
układów przestrzennych osiedli wiejskich, czynnikiem na miarę porównywalną
z rewolucją agrarną okresu średniowiecza są zmiany formy własności. Cechą
charakterystyczną przestrzennego efektu zachodzących przemian jest
rosnące rozproszenie osadnictwa19 i powiększanie się terenów
zabudowanych.
Na terenie województwa śląskiego, obok obszarów zurbanizowanych, również
w wyniku rozwoju turystyki, obok terenów, na których w miejsce dawnych
zlikwidowanych wsi, powstały wsie rzędówki20, wreszcie obok terenów
uprzemysłowionych znajdują się obszary, na których jeszcze obecnie
zachowane są wyraźne ślady układów wiejskich ukształtowanych w okresach
historycznych. Są to tereny Beskidów, Kotliny Oświęcimskiej i Ostrawskiej,
Płaskowyżu Głubczyckiego, Kotliny Raciborskiej, Garbu Tarnogórskiego,
Równiny Opolskiej oraz częściowo Wyżyny Częstochowskiej. Właściwe
opisanie tych reliktów sprawia duże trudności w związku ze złożonością
struktury osadniczej, zawierającej elementy form pierwotnych i nakładające
się na nie ślady wielowiekowej ewolucji krajobrazu oraz prawie całkowitego
braku opracowań źródłowych dotyczących morfogenezy osiedli wiejskich na
terenie województwa śląskiego. Według Haliny Szulc, w przekształconych
układach dawnych wsi najczęściej spotyka się zmiany w obrębie siedliska,
polegające na wtórnym podziale działek i wyznaczenia kolejnych linii
zabudowy, często wykraczających poza siedlisko. We wsiach z niwowołanowym układem pól zmiany dotyczą sposobu podział niw na zagony przede
wszystkim w wyniku wprowadzenia nowych dróg i dalszych podziałów
własnościowych. We wsiach leśno-łanowych z gospodarką indywidualną
podstawowym czynnikiem zmiany układu wiejskiego są zmiany
19

Halina Szulc do osiedli rozproszonych zalicza wszystkie gospodarstwa leżące w odległości
większej niż 150 m od wsi zwartej lub luźno skupionej oraz wszystkie gospodarstwa wsi, której
cały układ jest rozproszony, za wyjątkiem tzw. luźnej zabudowy rzędowej. Zob. H. Szulc,
Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Warszawa 1995 [seria: Instytut Geografii Polskiej
Akademii Nauk. Prace Geograficzne, nr 163].
20
Zob. Słowniczek wsi na końcu rozdziału.
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własnościowe generujące wtórne podziały. W tych wsiach, gdy nie jest
możliwy już podział zagonów wzdłuż są one dzielone w poprzek tworząc
szachownice pól. Wsiami, w których nie nastąpiły duże zmiany przestrzenne
są rzędówki i kolonie. Na terenie województwa tego typu wsie dominują w
środkowej części Garbu Tarnogórskiego, na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej,
Wysoczyźnie Przedborskiej, Niecce Nidziańskiej oraz na części Wyżyny
Częstochowskiej. Na Wysoczyźnie Przeborskiej, na południe od Lelowa,
znajdują się obszary skomponowane w postaci luźniej zabudowy rzędowej.
Podobne rozwiązanie zastąpiło dawne wsie na terenie Śląska Cieszyńskiego
(Pogórze Beskidzkie). Ten typ organizacji przestrzennej wsi charakteryzuje się
bardzo szerokimi i długimi zagonami. Ze względu na bardzo wysoką
urbanizacje i uprzemysłowieniu w rozważaniach pominięto obszar Wyżyny
Śląskiej za wyjątkiem Garbu Tarnogórskiego.
Szczególne położenie województwa śląskiego – u wylotu Bramy Morawskiej,
na przecięciu się odwiecznych szlaków komunikacyjnych – sprawiło, że jego
ziemie od dawna były zasiedlone. Na terenie województwa spotyka się wiele
śladów osadnictwa z czasów prehistorycznych i organizacji plemiennej21.
Zachowane są liczne ślady wsi na tzw. prawie polskim, powstających drogą
ewolucji na kanwie wcześniejszych osiedli. Wsie te nie były regulowane
podczas nadawania mieszkańcom praw – ich cechą charakterystyczną jest
brak regularności. Zazwyczaj były to wsie drogowe lub placowe lokalizowane
np. nad obszarem zabagnionym lub jako osada na końcu ślepej ulicy. Miały
rozproszoną zabudowę i blokowo-pasmowy układ pól. Każdy źreb22 stanowił
odrębną własność. Zazwyczaj do czasów współczesnych zachowane są
układ drogowy wsi i relikty blokowego podziału pól. Dla rozpoznania tego typu
wsi ważny jest kształt i sposób wpisana w teren układu drogowego. Jako
przykłady osadnictwa na prawie polskim można przytoczyć wsie z terenów23:
• Kotliny Raciborskiej np.:
⎯ Ruda Kozielska to wieś rozdrożna położona w podmokłym terenie
z zachowanym blokowym układem pól.
⎯ Wieś Lyski położona jest na szczycie wzniesienia otoczonego
dawnej bagnami. Jej nazwa jest lokalnym określeniem krzewów
leszczyny. Na szczycie w centrum wsi znajduje się kościół pw. św.
Małgorzaty i cmentarz. Obiekty te wskazują być może na
wcześniejsze grodzisko w tym miejscu. Szczątkowo zachowany
jest blokowy układ pól.
21

Np. Góra Birów zamieszkiwana już w schyłkowym okresie neolitu lub początku epoki brązu,
grodzisko w Kostkowicach (nieznany czas zamieszkiwania), Wzgórze Dorotka w BędzinieGrodźcu zasiedlone przez ludność kultury łużyckiej, Grodzisko kultury łużyckiej (IX w p.n.e.)
w Łubowicach, Grodzisko w Lubomi z VIII w. i wiele innych.
22
Źreb (dziedzina) – jednostka miary powierzchni występująca we wsiach lokowanych na
prawie słowiańskim, zastąpiona przez łan we wsiach lokowanych na prawie niemieckim.
Początkowo źreb obejmował tylko ziemię uprawną, potem również inne użytki, jak łąki,
pastwiska, był przyznawany drogą losowania. Jego wielkość była zmienna.
23
Kwestia osadnictwa na prawie polskim na terenie województwa śląskiego nie była do tej
pory przedmiotem badań. Przykładowe wsie przytoczono na podstawie rozproszonej
literatury oraz jednostkowych badań kartograficznych i historycznych.
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⎯ Kozłów to niewielka wioska w pobliżu Gliwic. Jej północna część
leży na niewielkim wzniesieniu wyniesionym ponad teren bagnisty
(dawniej). Na skraju wzniesienia stoi kościół pw. św. Mikołaja.
W pobliżu znajduje się grodzisko stożkowe. Wieś rozlokowana za
kościołem, miała kształt ślepej okolnicy – zachowany jest ślad
drogi. Do niedawna istniały niewielkie zabudowania skupione na
małych działkach.
• Wyżyny Częstochowskiej
⎯ Złoty Potok – wieś założona ponad mokradłami Wiercicy
z trójkątnym placem (wieś rozdrożna) rozbudowana w okresie
późniejszym.
W XIII i XIV wieku na terenach województwa śląskiego książęta
i duchowieństwo prowadzili akcje kolonizacyjną, podczas której lokowano
wsie na prawie niemieckim. Nastąpiło wówczas nałożenie się nowych formy
osadniczych na dawną, rodzimą sieć ukształtowaną w wyniku wielowiekowej
ewolucji osiedli. Proces osadniczy prowadzono zakładając nowe osiedla na
tzw. surowym korzeniu lub powiększając już istniejące wsie przez łączenie
kilku małych przysiółków w jedną dużą wieś. W tym czasie powiększył się
znacznie areał gruntów rolnych. Nowe wsie mają już określone granice (poza
łańcuchówkami). Relikty form osadniczych z XIII i XIV wieku widoczne są do
dziś w niektórych współczesnych wsiach. Najczęściej jest to mniej lub bardziej
przekształcone siedlisko i relikty łanowo-niwowego lub leśno-łanowego
podziału pól. Wsie leśno-łanowe (łańcuchowe) zakładane były „na surowym
korzeniu” w dolinach potoków, po obu jego stronach. Charakterystyczne dla
tych wsi były drogi oddzielające poszczególne zagony. Wówczas potok
stanowił szczególnego rodzaju część wspólną – nawsie. Relikty takich wsi
zachowane są m.in. na terenach:
• Kotliny Żywieckiej, np.: Pietrzykowice, Łodygowice Łękawica Gilowice.
Były to wsie łańcuchowe rozłożone wzdłuż potoków, dopływów Soły lub
Łękawki (Gilowice nad Łękawką). Charakterystyczne są regularne
rozłogi pól układające się w długie łany. Dominantami wsi są kościoły,
w Łodygowicach i Gilowicach zachowane są świątynie drewniane.
• Kotliny Raciborskiej, np.: Łany Wielkie (w powiecie gliwickim). Wieś
ulicówka (pierwotnie ślepa) założona prawdopodobnie „na surowym
korzeniu”. Zachowany jest układ drogowy, w tym drogi po zewnętrznej
granicy siedliska, łanowy podział pól zmieniony w okresie późniejszym
(rozdział gruntów chłopskich i dworskich), plac wiejski w postaci
niewielkiego poszerzenia ulicy został zabudowany.
Wsie łanowo-niwowe zachowane są m.in. na terenie:
• Garbu Tarnogórskiego, np. Księży Las, wieś ulicówka, prawdopodobnie
przekształcona z wcześniejszej osady, na co wskazuje usytuowanie
kościoła z cmentarzem na stoku i fragment układu dróg (droga
w pobliżu kościoła pod skosem przecina siedlisko) Zachowany jest
układ drogowy. Droga przecinająca siedlisko jest rozwidlona na
północnym końcu wsi. Zewnętrzne granic siedliska wyznaczają drogi.
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Niwowo-łanowy układ pól został zmieniony w okresie późniejszym
m.in. przez rozdział gruntów chłopskich i dworskich.
• Próg woźnicki, np. Lubecko – wieś niwowo-łanowa rozłożona na szycie
i wschodnim stoku wzniesienia. Zabudowania wsi rozłożone były po
obu stronach szerokiego nawsia, w którego najwyższym punkcie stoi
kościół. Obecnie nawsie jest prawie w całości zabudowane.
Zachowane są drogi biegnące po zewnętrznej stronie zagród. Do wsi
biegła jedna droga od wschodu. Po zachodniej stronie wsi droga się
rozwidlała.
• Wyżyna Częstochowska, np. Piasek – to niewielka wieś placowa
(nawsie), kmieca. W granicach placu wiejskiego znajdował się
zachowany do dzisiaj staw i kaplica. Obecnie nawsie jest zabudowane,
a układ drożny nieznacznie przekształcony. Zagrody są wąskie.
W XV i XVI wieku w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na zborze
następowała zmiana organizacji produkcji rolnej. Dla zwiększenia wydajności
właściciele ziemscy zaczęli tworzyć folwarki, przechodząc na tzw.
gospodarkę folwarczno-pańszczyzną. Przemiany te najpierw zachodziły w
części wschodniej województwa, co było związane z eksportem zboża przez
port w Gdańsku. Zmiana systemu gospodarki na folwarczno-pańszczyźnianą
w konsekwencji miała duży wpływ na kształtowanie się nowych struktur
osadniczych. Folwarki tworzono zajmując niewykorzystane tereny rolne, np.
opuszczone gospodarstwa, likwidując nieużytki, zagarniając wspólną
własność wiejską lub wykupując gospodarstwa. W ten sposób folwarki mogły
powstawać w centrach wsi lub na jej peryferiach, tworząc wieś folwarcznokmiecą. Przez długi czas grunty folwarczne były przemieszane z chłopskimi.
Znanymi eksporterami zboża była m.in. rodzina Zwierkowskich mieszkająca
w Białej Wielkiej koło Lelowa. W tym przypadku folwark i dwór założone
zostały na rozlewiskach rzeki Białej (nieużytkach). Wieś znajdowała się na jej
południowym brzegu. Na Śląsku wzrost liczby folwarków pańszczyźnianych
w dobrach szlacheckich nastąpił dopiero w XVI i XVII wieku24. Było to
wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na zborze generowanego przez
rozwijający się przemysł. Skrajnym przypadkiem wsi folwarcznej jest Dzimierz,
położony w Kotlinie Raciborskiej. Prawdopodobnie pierwotnie była to wieś na
prawie polskim. Prawie cała jej powierzchnia, z wyjątkiem małego obszaru
ziemi zajętego przez zagrodników, została włączona do folwarku, który wraz
z rezydencją właścicieli znajdował się w południowej i centralnej części wsi.
Przy bramie od północy znajduje się niewielka murowana kapliczka. Na
wschód od zespołu, wzdłuż niewielkiej ulicy, luźno rozłożony jest zespól
budynków mieszkalnych dla pracowników folwarku. Na zachód od zespołu
znajduje się kilka niewielkich działek indywidualnych. Północna część wsi
została przekształcona i rozbudowana w okresie późniejszym.
Kolejny proces zachodzący w XVI i XVII wieku, wywołany wprowadzeniem
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, miał miejsce na terenach górskich
Beskidów i polegał na kolonizacji dolin potoków górskich przez osadników
24

Na Śląsku folwarki jako osady gospodarcze własności klasztornej (grangiae) istniały już
wcześniej, jednak nie były liczne.
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napływających z nizin25. Z tego okresu pochodzą wsie leśno-łanowe
wspinające się dolinami potoków w górę ich biegu. Należą do nich wszystkie
wsie położone na terenie Beskidów w dolinach potoków górskich. Cechą
charakterystyczną tego procesu jest zasiedlanie dolin od dołu w górę. Ślady
dawnych podziałów przestrzennych wsi górskiej zachowane są jeszcze m.in.
w Cięcinie Górnej. Można tam zobaczyć podział siedliska na zagony, część
dróg pomiędzy zagonami oraz drogi określające zewnętrzne granice siedliska.
Widoczne są też szerokie zagony pól wspinające się po zboczach, w górnej
części dzielone w poprzek na mniejsze pola uprawne podobne do tarasów.
Taki sposób uprawy przeciwdziałał erozji gleby. W tym samym czasie,
posuwając się szczytami gór, Beskidy Zachodnie zasiedlał koczowniczy lud
pasterski – Wołosi. Swoje wsie zakładali wzdłuż szczytów górskich
i w górnych partiach zboczy oraz dolin. Takimi wsiami są m.in. założone
wzdłuż szczytów na wysokości od 600–750 m n.p.m. Istebna, Koniaków,
Jaworzynka. Przykładem wsi założonej w górnych partiach dolin jest m.in.
Złatna, leżąca na wysokości ok. 750 m n.p.m., zajmująca górną część doliny
potoku Bystra. Na południowym zboczu Beskidu Małego leży m.in. Łysina.
Wsie Wołochów, zakładane w dolinach i wzdłuż szczytów, były wsiami
łańcuchowymi z tą różnicą, że zagony ich pól, zależnie od umiejscowienia
zagrody, wznosiły się w górę lub opadały w dół wzdłuż zbocza. Kształt pól
uzależniony był od ukształtowania terenu. Przykładem wsi, w której wyraźny
jest łańcuchowy podział zagród, jest Istebna.
Następne znaczące dla kształtów wsi przemiany miały miejsce w XVIII wieku.
Była to tzw. kolonizacja fryderycjańskia26 prowadzona w latach 1740–1807
w Prusach. Na terenie śląskiej części województwa objęła ona przede
wszystkim obszary rozwijającego się przemysłu, obecnie w większości
znajdujące się w granicach miast27.
W początkach XIX wieku w pruskiej części województwa śląskiego rozpoczęto
komasację gruntów w obrębie wsi i separację gruntów dworskich od
chłopskich. W ramach tego procesu wyprostowano też i uregulowano drogi,
nie zmieniając ich przebiegu. Największym zmianom uległy wówczas tzw.
wsie folwarczno-kmiece, w których grunty folwarczne były przemieszane
z chłopskimi. Regulację taką przeprowadzano etapami lub jednorazowo
w ramach uwłaszczenia chłopów (lata 60. XIX w.). Dobrym przykładem takiej
wsi jest Strzybnik, leżący na Płaskowyżu Głubczyckim. We wsi, z zachowanym
średniowiecznym siedliskiem i nawsiem, wyznaczono nowe działki
zagrodowe, z których część do tej pory posiada zachowaną oryginalną
szerokość łanu. W zagrodach budowano murowane i tynkowane budynki
według projektu typowego tzw. zagrody frankońskiej. W południowozachodniej części wsi znajdowała się rezydencja mieszkalna otoczona
25

Byli to uciekinierzy przed nadmierną pańszczyzną lub chłopi pozbawieni ziemi, zabranej
przez właściciela w celu tworzenia folwarków.
26
Nazwa pochodzi od imienia Fryderyka Wielkiego – twórcy i pierwszego wykonawcy
pomysłu. Celem kolonizacji było zagospodarowanie obszarów najsłabiej zaludnionych, m.in.
poprzez intensyfikację przemysłu i rzemiosła oraz rolnictwa i leśnictwa. Kolonie najczęściej
miały kształt ulicówki o zwartej zabudowie, rzadziej zakładane były w kształcie opartym na
wzorze wsi z nawsiem.
27
Rybnicki Okręg Przemysłowy oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
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parkiem i folwark. Grunty folwarczne w postaci dużych bloków skomasowano
po zachodniej i południowej stronie wsi. W ramach uwłaszczenia chłopów na
mniej urodzajnych terenach Kotliny Raciborskiej położonych na wschód od
Odry m.in. rozbudowywano wsie w formie wsi łańcuchowej. Przy nowych,
prosto wytyczonych ulicach wydzielano szerokie, duże bloki pól, na których
w pobliżu drogi lokalizowano nowe zagrody. Budynki były murowane z cegły
według projektu typowego. Zazwyczaj pozostawiano elewacje ceglaną. Od
koloru ceglanej elewacji zabudowania takie otrzymały nazwę czerwonych
zagród. Przykłady tego typu zespołów znajdują się m.in. w południowej
(nowej) części wsi Kozłów i we wsi Sierakowice. Przykładem wsi, która w XIX
wieku została całkowicie rozparcelowana na nowe duże działki mające
zachęcić nowych rolników do osiedlenia się, jest Grzawa. Usytuowanie wsi
wzdłuż ślepej drogi zamkniętej korytem Wisły oraz zlokalizowany we wsi
kościół wskazują na wcześniejsze istnienie w tym miejscu osady lub wsi na
prawie polskim. Ta wcześniejsza forma osadnictwa została całkowicie
przekształcona w wieś łańcuchową o szerokich łanach. Zagrody wsi
zabudowane były dużymi, charakterystycznymi budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi, wykonanymi według projektu typowego. Budynki były
murowane i tynkowane.
Na ziemiach Galicji i na Śląsku Cieszyńskim już w końcu XVIII wieku (1787 r.)
został wydany akt prawny, na mocy którego rozgraniczono grunty dworskie
i kmiece. Jednak dopiero w 1848 roku zniesiono poddaństwo i uwłaszczono
chłopów. Reformy te nie pociągnęły za sobą regulacji gruntów ani separacji
własności folwarcznej od chłopskiej. Efektem tego zaniechania było dalsze
rozdrobnienie gruntów. We wsiach leśno-łanowych, które dominują na terenie
Beskidów i pogórza, miały miejsce wielokrotne podziały zagonów – najpierw
wzdłuż, a następnie (gdy nie było to już możliwe) w poprzek, tworząc tym
samym tzw. szachownice pól. Przykładem takich wsi jest większość wsi
Beskidu Żywieckiego. Na terenie Śląska Cieszyńskiego w wyniku
uwłaszczenia chłopów powstawały bardzo duże gospodarstwa rolne
rozmieszczone wzdłuż dróg w formie luźnej rzędówki. Charakteryzowały się
one szerokimi łanami i swobodną lokalizacją zagród w niewielkim oddaleniu
od drogi. Domy mieszkalne stały frontem do drogi i miały urozmaiconą formę.
Przykłady tego typu rozwiązań przestrzennych spotykamy w większości wsi
Śląska Cieszyńskiego, m.in. w Puńcowie i Dzięgielowie.
W Królestwie Polskim, już pierwszej połowie XIX wieku, dobrach rządowych,
skonfiskowanych i kościelnych przeprowadzono oczynszowanie chłopów
i wydzielono im ziemię w formie scalonej. Kolejnymi etapami przemian wsi
było uwłaszczenie chłopów a następnie reforma rolna w powojennej Polsce.
W wyniku tych działań nastąpiła likwidacja prawie wszystkich dawnych wsi
i majątków. Większość gospodarstw chłopskich była przenoszona do nowych
wsi, rzędówek, zakładanych wzdłuż prostych nowo wytyczonych dróg. Wsie te,
różnej długości, czasami ciągną się nawet przez kilka kilometrów. Zagrody tej
samej szerokości usytuowane są po jednej lub po obu stronach ulicy.
Zabudowania mają prostą formę często są jeszcze drewniane. Za zagrodami
rozwijają się pasy pól. Tego typu wsie dominują na terenach wschodnich
i północnych województwa (zabór rosyjski - powiaty częstochowski, kłobucki,
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myszkowski; zawierciańskim i będziński). Ciekawym przykładem jest np. wieś
Sokolniki, położona na południe od Lelowa. Zachowały się w niej nieliczne
zagrody drewniane. Na terenach istnieją też luźnie rzędówki o szerokich
pasach pól. Zagrody tych wsi są znacznie oddalone od siebie. W ten sposób
rozparcelowano np. Irządze. Ze starej wsi zachował się jedynie odcinek
pomiędzy kościołem i dworem. Założenie dworskie zachowane jest wraz z
parkiem, w miejscu zabudowań folwarcznych utworzono plac wiejski.
Pozostała część wsi została rozparcelowana w formie luźniej rzędówki wokół
dawnego centrum wsi. We wsiach, które nie zostały zlikwidowane, np.
w Złotym Potoku, zakładano nową prostą ulicę o charakterze wsi rzędowej.
Działki w takich wsiach są zazwyczaj bardzo wąskie. Przyczyną tego jest brak
ziemi do podziału, spowodowany zachowaniem folwarku jako np. spółdzielni
rolniczej lub PGR.
Słowniczek typów wsi
Lokowane na prawie polskim
Wieś rozdrożna –z trójkątnym placem usytuowanym w miejscu naturalnej
przeszkody: rzeki, stawu, bagna.
Wieś okolnica – z jedną doprowadzającą ślepą drogą rozwijającą się w formie
zbliżonej do okręgu.
Lokowane na prawie niemieckim
Wsie ulicowo-placowe z niwowo-łanowym układem pól – lokowane na prawie
niemieckim, o siedlisku w kształcie prostokąta przeciętym drogą
lub placem (nawsiem) rozdzielającym dwa ciągi zagród. Łany
zebrane w trzech niwach (lub wielokrotności trzech) o prawie
równych powierzchniach.
Wsie łańcuchówki z leśno-łanowym układem pól – zakładane na surowym
korzeniu o rzędowej luźnej zabudowie, z długimi równymi łanami.
Nawsie często było usytuowane wzdłuż potoku, doliny, boczne
drogi oddzielały zagrody od siebie, zabudowania usytuowane przy
drodze.
Siedlisko – obszar wsi w granicach zabudowanych działek z ogrodami i drogą,
ewentualnie placem pomiędzy nimi, ograniczony drogą biegnącą
wzdłuż zewnętrznej granicy ogrodów. Tworzy niwę siedliskową,
jest najtrwalszym elementem przestrzenny wsi.
Zakładane w wyniku przemian własnościowych od XIX w.
Rzędówki – różnej długości, ciągnące się nawet kilka kilometrów. Zagrody
usytuowane są po jednej lub po obu stronach ulicy. Prostopadle do
drogi biegną zagony w formie szerokich pasów pól.
Luźne rzędówki –zakładane wzdłuż dróg, o szerokich łanach, czasami blokach
pól i dużych zagrodach, z dużymi gospodarstwami włościańskimi.
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Wsie łańcuchowe –zakładane wzdłuż dróg biegnących po obu stronach
potoku, o szerokich łanach i zagrodach, z dużymi gospodarstwami
włościańskimi.
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Typy wsi
Obszar
województwa
śląskiego
pozostający
w XIX w. pod
panowaniem

Zachowane w krajobrazie układy z okresu
przed XIII w.

XIII–XIV w. do XIX w.

XIX w.

XX w.

Austrii
Beskidy

–

Łańcuchówki w dolinach
i Kotlinie Żywieckiej.

Rozbudowa w górę i dół dolin.

Od XVI w. łańcuchówki
w górnych partiach, wzdłuż
szczytów, wsie na stokach
zabudowa rozrzucona na
polanach.
Pogórze Galicja

–

Łańcuchówki nad potokami
(Pietrzykowice, Gilowice).

Wsie regularne
łańcuchówki.
Rozbudowa wtórne
podziały, nowe proste
ulice.

Rozbudowa istniejących wsi.

Wsie regularne
łańcuchówki.
Rozbudowa, wtórne
podziały, nowe proste
ulice.

Pogórze
Cieszyńskie
i Kotliny
Oświęcimska
i Ostrawska

Puńców obszar lokalizacji
kościoła i cmentarza.

Kończyce Małe – niwa
siedliskowa.
Pruchna – ulicówka.

Rzędówki luźne, z zachowaniem
w niektórych wsiach reliktów
układów poprzednich.
Miejscami zachowany podział
na grunty chłopskie i dworskie.

Kostkowice – dwór.

Wsie nieregularne
wielodrożnice.
Rozbudowa: wtórne
podziały, nowe proste
ulice.

Prus
Kotlina
oświęcimska

Poniszowice obszar
lokalizacji kościoła i teren
wokół.

Mszana, Grzawa: obszar
wokół kościoła.

•

Grzawa: ślepa ulica.
•

–

–

Łańcuchówki po dwóch
stronach strumienia,
czasami zebranego w stawy
łańcuchowe (Studzionka).
Poniszowice z zachowanym
reliktem dawnego układu.

Rozbudowa wtórne
podziały, zabudowa po
dwóch stronach ulic i na
nawsiu (dolina potoku).

Łańcuchówki rozłożone po
obu stronach ulicy (Mszana,
Grzawa).

Gęste ulicówki na polanach
leśnych (Bojszowy, Kobiór).
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Wsie regularne
łańcuchówki.

Wsie nieregularne
wielodrożnice nowe
proste ulice, nowe osady,
wtórne podziały.

Kotlina
Ostrawska

–

–

Nizina Śląska

–

Relikty niwy siedliskowej
(Tworków, Borucin, Wojnów,
Cyprzanów, Gamów,
Strzybnik).

Łańcuchówki po dwóch
stronach strumienia (np.
Rudyszwałd, Krzyżanowice).
Rożków – mała forma.

Folwarki i założenia
rezydencjalne.

Zachowane wyraźnie podziały
na grunty chłopskie i dworskie.

Płaskowyż
Głubczycki

–

Wsie nieregularne
wielodrożnice.
Wsie nieregularne, duże
wielodrożnice i niewielkie
drogowe z zachowanymi
fragmentami układów
wcześniejszych.
Ulicówki i owalnice.
Rozbudowa wtórne
podziały, zabudowa po
dwóch stronach ulic i na
nawsiu (dolina potoku).

Nizina Śląska

–

–

–

Kotlina
Raciborska
W dolinie Odry
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Nieregularne
wielodrożnice, bardzo
rozbudowane,
podlegające presji
urbanistycznej.

Nizina Śląska
Kotlina
Raciborska
Na tarasie
nadzalewowej

Lyski – cmentarz z kaplicą,
fragmenty układu
drożnego.
Lokalizacji kościoła
w Rudzińcu
i Sierakowicach.
Dzimierz – układ drożny i
lokalizacja rezydencji i
folwarku na wcześniejszej
wsi.

Kornowac – relikty niwy
siedliskowej.
Łany Wielkie – duże ulicówki
– wieś leśno-łanowa
zakładania na surowym
korzeniu z późniejszym
folwarkiem.
Dzimierz XVI–XVII w.
przekształcenie wsi
w folwark.

Łańcuchówki po dwóch
stronach strumienia
(Adamowice, Rudziniec,
Bojszów, Łącza, Kozłów).
W niektórych zachowane
fragmenty układu oczyszczania
ścieków – kaczoki (Łącza,
Bojszów).

Wsie nieregularne
drogowe: małe owalnice,
wsie rozdrożne, okolnice,
wsie duże wielodrożnice.

Łańcuchówka przy ulicy nad
stawami: Sierakowice.
Podział pól na chłopskie i
dworskie.

Nizina Śląska
Kotlina
Raciborska
W dolinie Rudy
i Bierawki
Nizina Śląska

Ruda Kozielska –wieś
rozdrożna z zachowanych
częściowo blokowym
układem pól.

–

–

–

–

Osady leśne i rzemieślnicze
w układzie rzędowym.

Równina
Opolska
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Wsie nieregularne
drogowe: małe owalnice,
wsie rozdrożne.

Wsie nieregularne
drogowe.

Wyżyna Śląska
Zachodni
fragment Garbu
Tarnogórskiego i
Chełm

Wyżyna
WoźnickoWieluńska

Poniszowice – lokalizacja
kościoła i cmentarza.
Pniów – grodzisko
stożkowe.
Księzy Las – lokalizacja
kościoła.

Obronne miejsce
lokalizacja kościoła
w Sadowie.

Relikty niwy siedliskowej
ulicówka z rozwidleniem
(Paczyna, Grabów Sarnów
Wiśnicze, Księży Las).
Relikty niwy siedliskowej z
nawsiem i kościołem
u szczytu wzniesienia,
rozwidlenie na końcu wsi.

Lubecko – ulicówka
z owalnicą i rozwidleniem,
u szczytu kościół.

Garb Woźnicki

Obniżenie
Liswarty i Prosny
część
południowa

–

–

Łańcuchówki po dwóch
stronach strumienia
(Poniszowice, Kotulin, Pniów,
Ptakowice, Jaśkowice, Łubie
Górne, Połomia, Sieroty).
Ulicówka nad potokiem
(Kamieniec).
Zachowany podział na grunty
chłopskie i dworskie.
Łańcuchówka wzdłuż ulicy
(Sadów, cześć Gwoździan).
Rzędówka z ceglanymi
zagrodami (Łagiewniki Małe).

Wzdłuż prostej ulicy rozrzucone
zagrody umiejscowione w
różnych miejscach na dużych
blokach pól (Jeżowa).
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Wsie nieregularne, duże
wielodrożnice.

Wsie nieregularne: duże
wsie wielodrożne i małe
drogowe.
Gwoździany – zespól
bliźniaczych domów
pracowników rolnych.
Wsie nieregularne: duże
wsie wielodrożne i małe
drogowe.
Rzędówki – osiedla
robotników leśnych
i rolnych.

Rosji
Wyżyna
WoźnickoWielińska

–

–

Łańcuchówki po dwóch
stronach strumienia
(Siekierowizna), rzeki Ostrowy
nad Okszą.
Luźna rzędówka oparta o proste
drogi.

Na terenach leśnych wsie
nieregularne: małe
drogowe.
Wsie rzędówki i luźne
rzędówki.

Osiedla leśne rzędówki.
Pozostałości urządzeń i układu
wodnego dawnych kuźnic i hut
żelaza wzbogacających
krajobraz (m.in. Panki, Stara
Kuźnica).
Wysoczyzna
Przedborska
Wyżyna
Włoszczowska

–

–

–
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Regularne rzędówki przy
prostych drogach, długie
wąskie działki rolne.

Wysoczyzna
Przedborska

Zachowany układ Turzyna
(?)

Próg Lelowski

Irządze – zachowany zespół
rezydencjalno-folwarczny
oraz odcinek pomiędzy
dworem i kościołem.

–

Luźne rzędówki
z rozrzuconą zabudową.

Zachowany zespół
rezydencjalno-folwarczny w
Białej Wielkiej i Turzynie.
Wyżyna
Miechowska

–

–

Niecka
Nidziańska
Wyżyna
Częstochowska

Zachowany układ wsi
(Złoty Potok, Bobolice).

Zachowane zespoły
rezydencjalne i folwarczne
(Złoty Potok, Czepurka).

Wsie nieregularne:
wielodrożnice i drogowe.
Wsie rzędowe z szerokimi
działkami siedliskowymi i z
długimi łanami (obecnie wtórnie
dzielone).

Wsie rzędowe.

Wsie rzędowe.

Wsie rzędowe.
Nieregularne duże
wielodrożnice i małe
drogowe.

Zachowana niwa siedliskowa
(Piasek, Czepurka).
Garb
Tarnogórski

–

–

Regularne rzędówki przy
prostych drogach, długie
wąskie działki rolne.

Wsie rzędowe.

Wsie rzędowe.
Nieregularne duże
wielodrożnice i małe
drogowe.
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6. Układy przestrzenne zagród
6.1. Uwarunkowania wpływające na wielkość
i rozplanowanie zagrody
Układ przestrzenny zagród na terenie województwa śląskiego jest
zróżnicowany. Wielkość i rozplanowanie zagrody uwarunkowane są wieloma
czynnikami, wśród nich wymienić można:
Warunki geograficzne
Ukształtowanie terenu
Na terenach płaskich budynki mieszkalne lokalizowane są szczytowo lub
równolegle do drogi, na terenach górzystych lokalizacja jest swobodna,
dostosowana do przebiegu poziomic i stron świata (frontem na południe).
Często, w przypadku lokalizacji zagrody na stokach domy mieszkalne
umieszczane były w głębi siedliska, aby zapobiec zalewaniu go przez wodę
spływającą z podwórza.
Klimat
Wpływ klimatu na układ przestrzenny zagrody jest szczególnie widoczny na
terenach górskich, gdzie całe rozplanowanie podporządkowane jest ochronie
siedliska przed ostrymi wiatrami i deszczami. W zagrodach beskidzkich
przejścia do poszczególnych budynków chronione są wydatnymi okapami lub
też są zabudowywane. Północno-zachodnie narożniki domów dodatkowo
zabezpieczano poprzez dostawienie szop-drewutni.
Warunki prawne i przestrzenne
Kształt parceli
Na parcelach wąskich, długich, charakterystycznych dla wsi łańcuchowych,
budynki ustawiane były szczytowo, jeden obok drugiego, wzdłuż dłuższych
granic siedliska. Na większych parcelach dom mieszkalny zmieniał swoje
ustawienie na kalenicowe, a budynki gospodarcze rozstawiane były
w swobodny sposób wokół podwórza.
Przepisy prawne
Na rozstawienie budynków i ich konstrukcję (zastosowane materiały) miały
również wpływ obowiązujące w danym czasie przepisy prawne. Ciekawym
przykładem może być budowa w obrębie zagrody tzw. domów wycużnych, co
wynikało z obowiązującego w Prusach prawa spadkowego. Wycug, inaczej
zwany dożywociem to zapewnienie egzystencji rodzicom, którzy przekazywali
gospodarstwo dzieciom lub krewnym.28

28

Gładyszowa M., Górnośląskie budownictwo ludowe, Wrocław 1978, s. 76.

Warunki ekonomiczne
Charakter prowadzonej przez gospodarstwo produkcji
Na terenach górskich (Beskidy) dominująca jest gospodarka pasterskohodowlana29, co powoduje, że zagrody na terenach górskich nie są tak mocno
rozbudowane jak na terenach rolniczych. W Beskidach dominuje zagroda
jednobudynkowa, czasem rozbudowana o przylegające do niej gospodarcze
dobudówki lub dwubudynkowa (z osobno stojącą stodołą)
Zamożność gospodarza
Najprostszy typ zagrody – zagroda jednobudynkowa, charakterystyczna jest
dla najuboższych gospodarstw. W miarę bogacenia się gospodarza, zagrody
rozbudowywane były do układów wielobudynkowych. Przeciętnie obejmowały
one 3-5 budynków (wliczając również szopy i niewielkie kubaturowo obiekty),
a w najbogatszych gospodarstwach nawet do 7-10 budynków.
Warunki praktyczne wynikające m.in. z organizacji pracy w gospodarstwie
Rozplanowanie zagrody wynika również z względów praktycznych. Stodoły
lokowane były zwykle w głębi działek, co wynikało z jednej strony z warunków
przeciwpożarowych (składowanie łatwopalnej słomy), a także ze względu na
dogodny wjazd od strony pól. Budynki inwentarskie przylegały lub były
lokowane w pobliżu domu mieszkalnego ze względu na konieczność częstego
wychodzenia do zwierząt itd.

6.2. Typy zagród występujących na terenie województwa
śląskiego
Obecnie występujące na terenie województwa zagrody nie są
odzwierciedleniem ich stanu z czasów ich rozkwitu. Zagrody najuboższe,
jednoi dwubudynkowe
z czasem
rozbudowywały
się
tworząc
wielobudynkowe układy, w czasach współczesnych przestawały istnieć lub
były adaptowane do innych funkcji (szczególnie dotyczy to części
gospodarczo-inwentarskiej). W miarę rozbudowy zagród zauważalna jest
tendencja do grupowania zabudowań wokół podwórza, najczęściej w formie
swobodnej i taki typ zagród obecnie jest najczęściej spotykany.

Legenda do schematów typów zagród

29

Tradycje pastersko-hodowlane związane z ludnością wołoską, która od XV wieku zaczęła
osiedlać się na terenach beskidzkich przynosząc ze sobą tradycje pastersko-hodowlane
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Typy zagród występujące obecnie na całym terenie województwa śląskiego30:
1.

Zagroda jednobudynkowa składająca się z jednego budynku
w ustawieniu szczytowym lub kalenicowym, łączącego funkcję
mieszkalną i inwentarską. Ten typ zagrody spotykany jest na
terenie całego województwa (częściej na terenach górskich)
i związany był z najuboższymi gospodarstwami. Podtypem jest tu
zagroda dwubudynkowa, w której oprócz budynku mieszkalnoinwentarskiego występuje wolnostojąca stodoła, usytuowana
najczęściej prostopadle w głębi działki, ale mogła również
znajdować się przy budynku lub równolegle do niego W rejonach
górskich lokalizacja stodoły jest zróżnicowana, zależna m.in. od
ukształtowania terenu i kształtu działki. Stodoła mogła być również
łączona z częścią inwentarską i gospodarską.

Typ 1. – schemat

Zagroda
jednobudynkowa
Buczkowice
powiat bielski
ul. Lipowska 354
fot. Robert Garstka

Zagroda
dwubudynkowa
Pogrzebień
powiat raciborski
ul. Brzeska 5
fot. Irena Kontny

30

Za kryterium przyjęto wzajemne ustawienie budynków mieszkalnego i gospodarczych.
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2.

Zagroda z zabudowaniami ustawionymi w kształcie litery „L”. Dom
mieszkalny w ustawieniu kalenicowym w stosunku do drogi,
prostopadle do niego usytuowane są zabudowania gospodarcze.
Zwykle dostawione są do dłuższej ściany domu, zdarzają się też
układy gdzie budynki mieszkalny i gospodarczy stykają się
narożnikowo. Stodoła może być dostawiona na przedłużeniu
budynku
gospodarczego
lub
wolnostojąca,
najczęściej
yy788pw ustawieniu równoległym do domu, w głębi działki.
Typ 2. – schemat

Winowno
powiat myszkowski
ul. Leśna 10
fot. Robert Garstka

3.

Zagroda z domem mieszkalnym w ustawieniu szczytowym,
Budynki gospodarcze i inwentarskie na przedłużeniu budynku
mieszkalnego i (lub) naprzeciw niego, w ustawieniu szczytowym.
Stodoła w głębi siedliska ustawiona równolegle do drogi, lub przy
budynkach inwentarskich. Charakterystyczny dla parceli o kształcie
wydłużonego prostokąta.

Typ 3. – schemat

Piasek
powiat częstochowski
ul. Żurawska 7
fot. Robert Garstka
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4.

Dom mieszkalny w ustawieniu kalenicowym, zabudowania
gospodarcze, połączone lub wolnostojące, lokowane wokół
podwórza o narysie zbliżonym do kwadratu. Stodoła najczęściej
w głębi siedliska, równolegle do budynku mieszkalnego. Podtypem
jest układ w kształcie podkowy, składającym się najczęściej
z trzech budynków.
Typ 4. – schemat

Radostowice
Studzienka 25
powiat pszczyński
fot. Anna Syska

Marklowice
powiat wodzisławski
ul. Porzeczkowa 66
układ w kształcie podkowy
fot. Irena Kontny

5.

Zagroda wielobudynkowa o budynkach rozlokowanych swobodnie,
układ rozproszony. Charakterystyczna dla dużych parceli
o nieregularnym kształcie.
Wyry
powiat mikołowski
ul. Pszczyńska 102
fot. Irena Kontny
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Szczególnym typem zagród występujących na terenie województwa są
zagrody okolne i zagrody frankońskie:
Zagroda okolna, okół
Zagroda zamożnego gospodarza z zabudowaniami tworzącymi zamknięty
zespół wokół wewnętrznego podwórka. Najczęściej od drogi znajduje się dom
mieszkalny w ustawieniu kalenicowym, po jego przeciwnej stronie budynek
inwentarski, bo bokach zaś pozostałe, drewniane obiekty (np. pomieszczenie
do przygotowywania paszy, szopa, wozownia, wiata). Całość założona była na
planie czworoboku mniej lub bardzie regularnego. Zabudowa była drewniana,
obiekty gospodarcze drewniane, czasami kamienne. Przeważnie w obrębie
okołu nie było stodół, te lokowane były w oddaleniu lub po drugiej stronie ulicy.
Typ zagrody okolnej występuje w północno-wschodniej części województwa
(w powiatach zawierciańskim i częstochowskim, głównie w gminach:
Szczekociny, Żarnowiec, Pilica). Tradycja budowy tego typu zagród jest żywa
do dnia dzisiejszego.

Schemat zagrody okolnej

Kidów 43
powiat zawierciański
zagroda okolna
fot. Robert Garstka

Zagroda frankońska
Na parceli o kształcie wydłużonego, wąskiego prostokąta. W zagrodzie
frankońskiej budynek mieszkalny, ustawiony jest najczęściej szczytem do
drogi. Zazwyczaj równolegle do budynku mieszkalnego zlokalizowany jest
mniejszy gabarytowo budynek mieszkalny tzw. dom wycużny. Dom wycużny
był mieszkaniem dla starzyków – rodziców właścicieli gospodarstwa, którzy
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po zrzeczeniu się gospodarstwa na rzecz dzieci, mieli w ten sposób
zapewnione dożywocie. Oba budynki przedziela przejazd, wydzielony od ulicy
murem z bramą i furtką. Za przejazdem znajdowało się podwórze, wokół
którego zgrupowane były zabudowania gospodarcze (zazwyczaj wzdłuż
dłuższych granic parceli, w zabudowie ciągłej lub wolnostojące). W budynku
na przedłużeniu domu mieszkalnego, znajdowały się pomieszczenia dla
zwierząt. Zazwyczaj w pierwszym pomieszczeniu lokalizowano tzw. komorę
– służącą do przygotowania paszy dla zwierząt, bezpośrednio
skomunikowaną z domem, dalej oborę, stajnię i na końcu chlew. Pośrodku
podwórza lub przy jednym z jego boków znajdował się gnojownik. Podwórze
zamykała stodoła usytuowana równolegle do drogi zajmująca całą lub prawie
całą szerokość działki. Występuje na terenie ziemi raciborskiej (głównie
w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzanowice i Krzyżanowice) oraz w centrum
Chorzowa Starego (plac św. Jana), obecnie dzielnicy miasta Chorzowa.

Schemat zagrody frankońskiej

Domy z pocz. XIX w. Chorzów Stary, powiat Chorzów, pl. św. Jana 4, 5, 6, 7
Źródło: Archiwum zakładowe Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego,
Studium historyczno-urbanistyczne Chorzowa Starego, t. II, s. 91
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7. Formy zabudowy mieszkalnej i gospodarskiej
7.1.

Budynki mieszkalne

Na terenie województwa śląskiego występują zarówno budynki drewniane
(w mniejszości), jak i murowane. Spotykane są też budynki o konstrukcji
łączonej – murowanej i drewnianej. Są to zagrody jednobudynkowe, łączące
pod jednym dachem funkcje mieszkalne i inwentarsko-gospodarcze.
Zabudowa drewniana dominowała w krajobrazie obecnego województwa
śląskiego do początków XX wieku. Obecnie ogólną tendencją jest zanikanie
budownictwa drewnianego. Tradycje budowania z drewna utrzymują się
przede wszystkim na obszarach górskich (Beskidy). Chałupy drewniane
spotkać można też w północnej i północno-wschodniej części województwa
(powiaty będziński, częstochowski, myszkowski, zawierciański oraz z rzadka
w kłobuckim), w środkowej części są w zaniku (powiaty bieruńsko-lędziński,
gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborskim, rybnicki, tarnogórski,
wodzisławski). Obecnie w zabudowie wsi dominują zabudowania murowane.
Do podstawowych typów domów występujących na terenie województwa
zaliczyć należy domy drewniane, murowane i o konstrukcji mieszanej.
Typy domów drewnianych
•

Chałupa drewniana, szerokofrontowa, o konstrukcji zrębowej, na rzucie
prostokąta, jednokondygnacyjna. Dach dwuspadowy lub rzadziej
naczółkowy. Ściany szalowane deskami w układzie pionowym,
z wąskimi listwami nabijanymi w miejscach styku desek, listwami
w układzie poziomym lub pozostawione z widoczną konstrukcją
zrębową. Detal oszczędny: profilowana listwa nad oknem, „gzyms” na
wysokości stropu, czasem proste obramienia okienne. Szczyty
odeskowane, układ desek prosty lub „w jodełkę”. W części północnej
województwa (powiaty częstochowski, myszkowski, zawierciański oraz
z rzadka w kłobuckim) i południowej (powiaty cieszyński, żywiecki, z
rzadka w bielskim) występują ozdobnie wycinane od dołu listwy
przybijane pod okapami oraz na szczytach. Najczęściej stosowane
proste, geometryczne ornamenty (romby, półkola). Ten typ chałupy
występuje na terenie całego województwa, jednakże w części środkowej
województwa (powiaty bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
raciborskim,
rybnicki,
tarnogórski,
wodzisławski) w zaniku.
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Huta Stara
powiat częstochowski
ul. Pszenna 33
fot. Danuta Cholewa

•

Chałupa drewniana o konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta,
jednokondygnacyjna. Dach spadzisty, najczęściej półszczytowy
z szerokim przydaszkiem (składającym się z kilku szarów gontu)
i okapem często przedłużonym na przybudówki lub w formie podcienia.
Ściany zwykle z uwidocznioną konstrukcją zrębową. Detal: ozdobnie
wycinane od dołu deski szalujące szczyty (ornamenty o rozbudowanych
formach: serduszka, lilijki, czasem wzbogacone ażurowymi wycięciami),
obramienia okienne, gwiazdy, krzyże w szczytach, ozdobnie wycinane
rysie. Najczęściej były to chałupy szerokofrontowe, 1-traktowe z sienią
położoną symetrycznie lub z boku. Występuje na terenach Beskidów.

Brenna
powiat cieszyński
ul. Bukowa 40
fot. Irena Kontny

•

31
32

Chałupa drewniana o bryle wzbogaconej o facjaty, ganki, gible31, lauby32.
Konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym,
półszczytowym lub naczółkowym. Ściany szalowane lub pozostawione
z widoczną konstrukcją. Szczególnie dekoracyjnie traktowane są ganki
Gibel – dobudówka łącząca ganek i wysuniętą na piętrze facjatę.
Lauba – drewniany ganek.
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i gible – występuje tu szereg detali: profilowane i wycinane ornamenty,
dekoracyjne przeszklenia, płyciny drewniane, ozdobne deskowania
i inne. Podobnie bogato traktowane są trójkątne szczyty budynków,
facjat, ganków. Występuje na terenie całego województwa (w części
środkowej województwa w zaniku), w formie szczególnie dekoracyjnej
na terenie Beskidów. Chałupy z giblami spotykane są jedynie w terenach
górskich.
Szczyrk
powiat bielski
ul. Olimpijska 20
fot. Irena Kontny

•

Niewielkie budynki drewniane konstrukcji zrębowej oszalowanej
pionowymi deskami, parterowe, budowane na planie prostokąta.
Nakryte dachem dwuspadowym. Charakterystyczne dla obszaru
historycznej Małopolski (północna i północno-wschodnia część
województwa – powiaty będziński, częstochowski, myszkowski,
zawierciański i z rzadka w kłobuckim).
Rokitno 16
powiat
zawierciański
fot. Irena Kontny
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•

Budynki drewniane na planie szerokiego prostokąta, szalowane
deskami, kryte dachami o kącie nachylenia połaci ok. 30°. W tej grupie
dużych budynków drewnianych również znajdują się bardzo rzadkie
przykłady budynków drewnianych dwukondygnacyjnych. Występuje
w północnej i północno-wschodniej części województwa (powiaty
będziński, częstochowski, myszkowski, zawierciański i z rzadka w
kłobuckim).
Łagisza Bory 57
powiat będziński
fot. Robert
Garstka

[Inne:]
Szałasy, kolyby, bacówki, domy „letnie” – charakterystyczne dla obszaru
Beskidów. Związane ściśle z gospodarką hodowlaną (sezonowy wypas na
halach), lokowane poza terenem zagród. Szałasy miały prostą budowę – dach
dwuspadowy konstrukcji sochowo-ślemieniowej wsparty bezpośrednio na
ziemi lub na rynnach wydrążonych w pniach drzew. Bardziej skomplikowane
oparte były na niskich ścianach konstrukcji zrębowej (zwykle były to 3 wieńce).
Dachy kryte były gontem (szyndziołami) lub dranicą, a ich konstrukcja,
wykonana bez gwoździ, przystosowana była do szybkiego i łatwego
przenoszenia z miejsca na miejsce.
Współczesna
bacówka na Hali
Boraczej
fot. Danuta
Cholewa
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Domy murowane
•

Budynki murowane z cegły, nieotynkowane, z podwyższoną ścianką
kolankową. Na rzucie prostokąta. Szerokofrontowe. Dachy
dwuspadowe, rzadko naczółkowe, o różnym kącie nachylenia (15°–50°).
Okna najczęściej zamknięte łukiem odcinkowym. Detal elewacji
kształtowany w cegle: gzymsy i fryzy z ozdobnie układanej cegły (o
wysuniętych główkach, układane ukośnie pod katem 45°), obramienia
okienne lub nadproża z „gzymsem” nadokiennym z wysuniętych cegieł,
fryzy schodkowe pod okapem szczytów, rzadziej pilastry i boniowania
w narożach. Charakterystyczne dla tego typu budownictwa są lauby
budowane powszechnie od końca XIX wieku, z czasem likwidowane lub
przekształcane w murowane ganki. Występują głównie w środkowej
części województwa (powiaty bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki,
mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski),
znacznie rzadziej w części południowej (powiaty bielski, cieszyński,
żywiecki) i północnej oraz północno-wschodniej (powiaty będziński,
częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański).

Pogrzebień, powiat raciborski, ul. Pamiątki 42
fot. Danuta Cholewa

•

Budynki murowane, otynkowane, bez ścianki kolankowej. Na rzucie
prostokąta. Dach wysoki, 2-spadowy (ok. 45°–55°), rzadko naczółkowy.
Może występować z gankiem lub bez. Elewacje zdobione detalem
formowanym w tynku, czasem bogatym. Występują: profilowane
gzymsy, pilastry w narożach, podziały ramowe (szczególnie w rejonie
cieszyńskim), profilowane obramienia okien i drzwi, wnęki na figury
świętych patronów (w szczycie lub fasadzie), dekoracje ornamentalne,
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płaskie lub płaskorzeźbione, takie jak słońca, gwiazdy, kielichy,
monstrancje, wici roślinne i inne. Szczególnie interesujące obiekty
występują na ziemi pszczyńskiej i na południe od niej.

Łąka, powiat pszczyński, ul. I. Łukasiewicza 21. Fot. Irena Kontny

•

Budynki murowane, otynkowane, ze ścianką kolankową. Na rzucie
prostokąta. Dach najczęściej dwuspadowy, o zróżnicowanych kątach
nachylenia połaci, rzadziej naczółkowy. Występuje terenie całego
województwa, w części środkowej ((powiaty bieruńsko-lędziński,
gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborskim, rybnicki,
tarnogórski, wodzisławski) z większym natężeniu.

Tworków, powiat raciborski, ul. Główna 8. Fot. Danuta Cholewa
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•

Budynki murowane, otynkowane lub nieotynkowane z facjatami lub
wystawkami. Spotykane na terenie całego województwa.

Dębowiec
powiat cieszyński
ul. Żniwna 85
fot. Irena Kontny

•

Duże domy murowane, otynkowane, dwukondygnacyjne, kryte wysokimi
dachami dwuspadowymi. Na planie wydłużonego prostokąta. Występują
jako element składowy zagrody frankońskiej, często towarzyszą im
mniejsze gabarytowo budynki o takiej samej formie tzw. domy wycużne
(patrz rozdział Układy przestrzenne zagród). Występują na ziemi
raciborskiej (głównie w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowie,
Krzanowice).

Pietrowice
Wielkie
powiat raciborski
ul. 1 Maja 45
Fot. Danuta
Cholewa
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•

Niewielkie kamienne budynki na rzucie prostokąta, kryte dachami
dwuspadowymi. Spotykane na terenach występowania kamienia
wapiennego (Jura Krakowsko-Częstochowska).

Brzostek 34
powiat
zawierciański
fot. Irena Kontny

•

Budynki mieszkalno-gospodarcze na planie wydłużonego prostokąta
z częścią mieszkalną i gospodarską. Murowane, zazwyczaj tynkowane
(rzadko nietynkowane ceglane), ze ścianką kolankową, kryte dachem
dwuspadowym. Zazwyczaj w części gospodarczej budynku mieszczą
się chlew, obora czy stajnia, także stodoła. Występują w środkowej
i południowej części województwa, w większym natężeniu na ziemi
pszczyńskiej).

Łąka
powiat
pszczyński
ul. Turystyczna 34
fot. Irena Kontny
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Budynki o konstrukcji mieszanej
Budynki na planie wydłużonego prostokąta z częścią mieszkalną
i inwentarsko-gospodarską. Zastosowanie różnych materiałów odróżnia
w elewacji funkcje poszczególnych części. Najczęściej spotykanym
połączeniem jest drewniana część mieszkalna i kamienna inwentarska,
rzadko występuje ceglany dom mieszkalny i kamienna część inwentarska.
Dach wspólny, dwuspadowy.
Budynki najczęściej pozbawione są detalu. Ewentualne dekoracje skupiają się
w partiach szczytu. Występują głównie w części północnej i północnowschodniej województwa (powiaty będziński, częstochowski, myszkowski,
zawierciański, z rzadka kłobucki) i rzadziej w rejonie Beskidów.

Osiek
powiat myszkowski
ul. Słoneczna 22

W tej kategorii mieszczą się również budynki drewniane o murowanych
(z cegły lub kamienia) ścianach szczytowych, a także budynki kamienne
z detalem wykonanym z cegły.

Żuraw
powiat częstochowski
ul. Kościelna 4
fot. Robert Garstka
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7.2.

Budynki gospodarskie

Kubatura i forma budynku gospodarskiego, a także zastosowany materiał,
wynika przede wszystkim z funkcji obiektu. Na terenie województwa
spotykane są zarówno budynki drewniane, jak i murowane z kamienia lub
cegły, otynkowane lub nie. Wyróżnia się tu obszar Beskidów, gdzie
zabudowania gospodarskie w przeważającej części są drewniane,
w konstrukcji zrębowej oraz północna i północno-wschodnia część
województwa (powiaty będziński, częstochowski, myszkowski, zawierciański
i z rzadka kłobucki), gdzie występują budynki murowane z kamienia
wapiennego lub z piaskowca.
Na terenie województwa występują budynki: murowane (otynkowane, z cegły
nieotynkowane, z kamienia), drewniane, w technologii mieszanej (łączącej
części kamienne i ceglane lub ceglane i drewniane), piwniczki ziemne.
Budynki murowane
•

Budynki murowane otynkowane – głównie inwentarskie, rzadziej
stodoły. Występują powszechnie, z dużym natężeniem w środkowej
i południowej części województwa.
Krzanowice
powiat raciborski
ul. Młyńska 4
fot. Irena Kontny

•

Budynki murowane z cegły nieotynkowane – zazwyczaj budynki
inwentarskie i stodoły. Występują rzadziej, głównie w środkowej
i południowej części województwa.
Gniazdów
powiat myszkowski
ul. Szkolna 44
fot. Irena Kontny
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•

Budynki murowane z kamienia – zarówno budynki inwentarskie,
rzadziej stodoły. Występują głównie na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej (kamień wapienny), spotykane także na pozostałych
terenach województwa (głównie stodoły z piaskowca).

Złoty Potok
powiat częstochowski
ul. Izydora
fot. Robert Garstka

Budynki drewniane
•

Stodoły, szopy, składziki – na terenie północnej i północno-wschodniej
części województwa (powiaty będziński, częstochowski, kłobucki,
myszkowski, zawierciański) i południowej (powiaty bielski, cieszyński,
żywiecki – Beskidy). Ciekawe przykłady stodół drewnianych,
odeskowanych z bocznymi aneksami występują w północnowschodniej części województwa (powiat zawierciański, np. w gminach
Szczekociny, Pilica i Żarnowiec).

Ołudza 76
powiat zawierciański
fot. Irena Kontny
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•

Lamusy występujące na terenie ziemi raciborskiej (w gminach:
Krzanowice, Krzyżanowice oraz w Raciborzu-Sudole), zachowane do
dnia dzisiejszego w kilkunastu egzemplarzach, są ewenementem
w skali nie tylko województwa. Są to niewielkie obiekty drewniane
(rzadziej murowane), o konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta,
zazwyczaj dwukondygnacyjne, kryte dachem dwuspadowym lub
czterospadowym. Ich charakterystyczną cechą jest gliniana obrzutka.
Borucin
powiat raciborski
ul. Mikołaja Kopernika 65

Budynki w technologii mieszanej
Budynki w technologii mieszanej łączącej części kamienne i ceglane lub
ceglane i drewniane, szczególnie charakterystyczne dla budynków
gospodarskich magazynowych, łączących różne funkcje (np. stodoła
i budynek inwentarski) występują na terenie całego województwa.
Charakterystyczne są drewniane stodoły na terenach górskich, gdzie część ich
kubatury w narożnej partii przyziemia została przeznaczona na piwniczki
i wymurowana z kamienia (głównie piaskowca).
Jaworzynka 314
powiat cieszyński
fot. Irena Kontny
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Piwniczki ziemne
Występują powszechnie, aczkolwiek nielicznie na terenie całego
województwa. Wznoszone są z kamienia lub cegły, sklepione, kryte dachem
dwuspadowym lub przysypane ziemią.

Rudy
powiat raciborski
ul. Brzozowa 3
fot. Irena Kontny
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8. Bryła domu
8.1.

Domy drewniane
Domy drewniane o prostej formie

Domy drewniane stawiane na zrąb posiadają prostą bryłę wynikającą
z zastosowanej konstrukcji. Zwykle są to budynki
parterowe,
szerokofrontowe, na planie wydłużonego prostokąta, z sienią na przestrzał.
Wejście umieszczone jest w ścianie dłuższej, pośrodku lub z boku, w
zależności od lokalizacji sieni. Elewacja dłuższa posiada zwykle 3–5 osi,
boczna najczęściej 2. Na terenie historycznej Małopolski występują niewielkie
domy o elewacji dłużej dwuosiowej (najczęściej) i ślepej elewacji szczytowej.
Okna są prostokątne, o proporcjach 2:3, pojedyncze. Dachy dwuspadowe,
rzadziej naczółkowe, o kącie nachylenia połaci ok. 45°. Domy najczęściej na
niskiej podmurówce kamiennej. Czasami bryłę urozmaicają ganki z wejściem
od frontu, otwarte lub zamknięte, przeszklone.
Domy drewniane – Beskidy
Na terenie Beskidów występują szerokofrontowe domy drewniane, stawiane
na zrąb, na planie prostokąta, zwykle parterowe z poddaszem. O prostej formie
lub o rozbudowanej bryle. Charakterystyczne są gible powstałe z połączenia
ganku z wystawką – pokojem na poddaszu. Domy drewniane w Beskidach
posiadały od strony frontowej pogródkę (przyzbę) powstałą przez usypanie
przy ścianie ziemi obudowanej kamieniami. Z czasem pogródka przybrała
formę spotykanego dziś wąskiego tarasu. Przy domach od frontu pojawia się
też rodzaj podcienia, powstałego przez przedłużenie okapu i wsparcie go 2–3
słupami. W okolicach Wisły był to płocinek, rodzaj altany wzdłuż elewacji,
przed wejściem. Mógł występować również w formie zabudowanej,
oszalowanej deskami. Było to miejsce, gdzie trzymano narzędzia i sprzęty
domowe. Kolejnym elementem, który wzbogaca bryłę domu, jest przeszklony
ganek, pojawiający się od XX wieku, a będący efektem obudowania wyżej
opisanego podcienia.
Okna niewielkie, prostokątne lub zbliżone do kwadratu. Drzwi niskie. Małe
otwory chroniły przed ostrym górskim klimatem. W domach o rozbudowanej
formie, w giblach pojawiają się ozdobne przeszklenia w partii parteru oraz
szerokie okna, zwykle o drobnych szczeblinowych podziałach w części
poddasza.
Dachy domów beskidzkich są najczęściej półszczytowe z szerokimi
przydaszkami, wysokie, o kącie nachylenia połaci powyżej 45°.
Charakterystyczne szerokie okapy chronią przed śniegiem i deszczem. Okap
przedłużany bywał na dobudówki gospodarcze i przejścia, a wsparty na
słupach tworzył rodzaj podcienia. Szczyty traktowane są w sposób
dekoracyjny, wzbogacane mogą być kozubkami (szczególnie na terenach
Żywiecczyzny) lub mogą posiadać dodatkowe przydaszki. Przydaszki mogą
też pojawiać się na elewacjach bocznych.
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Domy stawiane były na kamiennej najczęściej podmurówce, w sytuacji
budynków na stoku – podmurówka uzyskiwała różną wysokość, co
w przypadku dużego nachylenia stoku, dawało możliwość uzyskania
dodatkowej przestrzeni. Pomieszczenia te służyły jako piwniczki lub chlewy.

Szczyrk powiat bielski. Dach półszczytowy z szerokim przydaszkiem.
Połacie dachu przedłużone na gospodarcze dobudówki.

Domy na obszarze historycznej Małopolski
(powiaty: będziński częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański)
Domy drewniane na rzucie szerokiego prostokąta, z wejściem w ścianie
szczytowej lub w ścianie wzdłużnej, czasami poprzedzonym gankiem. Dach
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci ok. 30°. Okna prostokątne
o proporcjach 2:3. W szerokich szczytach zwykle umieszczone jedno lub dwa
okna doświetlające poddasze, o wymiarach analogicznych do okien
w parterze. Czasami wejścia do domów urozmaicają otwarte lub zamknięte i
przeszklone ganki.
Kidów 43
powiat zawierciański
prosta bryła budynku
fot. Robert Garstka
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8.2.

Domy murowane

Występujące powszechnie na terenie całego województwa, ceglane lub
tynkowane, rzadziej kamienne nie tynkowane. Podobnie jak domy drewniane,
najczęściej posiadają proste bryły oparte na planie prostokąta. Pod koniec XIX
wieku przed wejściem zaczęto budować pojawiać się ganki (na Górnym
Śląsku zwane laubami), a w dachu wystawki i facjaty. Budynki
jednokondygnacyjne ze ścianką kolankową lub bez. Wejścia zwykle w
elewacjach wzdłużnych, umieszczone centralnie. Elewacje boczne 3–5osiowe, szczytowe 1–2-osiowe lub ślepe. Okna najczęściej prostokątne o
proporcjach 2:3 (na terenie pruskiego Śląska widoczne są również zamknięte
odcinkiem łuku). Na ziemi pszczyńskiej i wodzisławskiej oraz terenach
sąsiednich występują drzwi umieszczone we wnękach (wysiadkach),
zamkniętych najczęściej łukiem odcinkowym. W środku znajdowały się
niewielkie, murowane siedziska. Czasami, w przypadku usytuowania budynku
szczytem do drogi, wnęki znajdują się po obu stronach dłużej elewacji
budynku (od strony podwórza oraz od ogrodu).
Najpopularniejszą formą dachów były dachy dwuspadowe, rzadziej
naczółkowe. W przypadku dachów dwuspadowych występuje o wiele większe
zróżnicowanie kątów nachylenia dachu niż w budownictwie drewnianym, od
około 15° do wysokich, spadzistych o kącie powyżej 45°.

8.3.

Budynki mieszkalno-gospodarcze

Występują dwa typy: wzniesione z dwóch różnych materiałów (zazwyczaj
drewniano-kamienne) oraz z jednego budulca.
Obiekty o mieszanej konstrukcji najczęściej stawiane na planie mocno
wydłużonego, wąskiego prostokąta. Wejścia w elewacji wzdłużnej,
sporadycznie zdarza się wejście do części gospodarskiej w elewacji
szczytowej. Okna zwykle o zróżnicowanym kształcie i rozmieszczeniu
zależnym od funkcji – w części mieszkalnej większe, prostokątne; w części
gospodarczej małe, często zbliżone do kwadratu. Dachy dwuspadowe o kącie
nachylenia połaci ok. 45°.

Winowno
powiat myszkowski
ul. Opolska 146
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Murowane obiekty jednobudynkowe (zazwyczaj mieszkalno-inwentarskie)
wznoszono na planie szerokiego prostokąta. Wejścia w elewacji wzdłużnej
(osobne do każdej części o odmiennej funkcji), rzadko zdarza się wejście do
części gospodarskiej w elewacji szczytowej lub wejście do części mieszkalnej
z jednej, a do części gospodarczej z drugiej strony elewacji wzdłużnej. Okna
zwykle o zróżnicowanym kształcie i rozmieszczeniu zależnym od funkcji –
w części mieszkalnej większe, prostokątne lub zamknięte odcinkiem łuku;
w części gospodarczej małe, często zbliżone do kwadratu. Dachy
dwuspadowe o kącie nachylenia połaci ok. 45°.

Lędziny
powiat bieruńsko-lędziński
ul. Jana III Sobieskiego 13
fot. Irena Kontny
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9. Bryła budynków gospodarskich
Budynki inwentarskie – stajnie, obory, chlewy
Budynki inwentarskie zwykle są murowane, wydłużone, parterowe lub
z poddaszem służącym do magazynowania siana. Układ okien i drzwi jest
nieregularny, wynikający z funkcji budynku. Okna zwykle niewielkie, zbliżone
do kwadratu lub w kształcie stojącego prostokąta. Dachy dwuspadowe o kącie
nachylenia połaci zazwyczaj od ok. 30°–45°. W budynkach z poddaszem do
elewacji przystawione są schody (drabiniaste lub murowane, jednobiegowe),
często jednak do części magazynowej wchodzono drabinami. Czasami bryłę
urozmaicają różnego rodzaju wystawki, występujące w przerwanej połaci
dachu, a mieszczące drzwi do poddasza lub okna doświetlającego.

Wyry
powiat mikołowski
ul. Pszczyńska 102
fot. Irena Kontny

Dębowiec
powiat cieszyński
ul. Cieszyńska 27
fot. Irena Kontny

75

Stodoły
Stodoły są największymi budynkami gospodarczymi w obrębie zagród. Służą
do magazynowania słomy, ich duże gabaryty wynikają z organizacji wyładunku
– do środka przez duże wrota wjeżdżał wóz konny. Stodoły łączone były
z wozowniami, w uboższych gospodarstwach typu dwubudynkowego bywały
łączone również z częścią inwentarską, piwniczną lub inną.
Stodoły zwykle zakładane są na planie prostokąta – w konstrukcji słupoworyglowej (gdzie ściany tworzyły pionowo przybite deski) lub zrębowej
(szczególnie na terenach górskich) – bez uszczelniania szpar między belkami,
co miało zapewnić wentylację wnętrza. Występują również stodoły murowane.
W tym przypadku wentylację zapewniały różnego rodzaju otwory –
szczelinowe lub niewielkie na wymiar cegły, układane w ozdobne wzory (np.
romby). Dachy stodół są wysokie, o kącie nachylenia połaci ok. 45°. Czasami
przedłużane na przylegające do stodoły szopy i składziki. Do malowniczych
obiektów tego typu zaliczają się drewniane (rzadziej murowane) stodoły
z niższymi aneksami (zazwyczaj dwoma), przylegającymi od frontu lub do
krótszych boków.
Najczęściej spotykane są stodoły z dwoma sąsiekami i przejazdem pośrodku.
Wrota z dwóch stron umożliwiały przejazd na przestrzał.

Karczewice
powiat częstochowski
ul. Wolności 56
fot. Danuta Cholewa

W Beskidach (np. w okolicy Soli, Milówki i Rajczy) występowały stodoły
łączone z oborą. Składały się z jednego klepiska i jednego sąsieku. Na wprost
sąsieku umieszczona była obora z odrębnym wejściem umieszczonym w
ścianie szczytowej.
Charakterystyczne dla terenów środkowych województwa - na ziemia
pszczyńskiej były ośmioboczne stodoły. Stawiane były w konstrukcji zrębowej
na planie wydłużonego ośmiokąta o długości ok. 20 m, szerokości do 9 m
i wysokości 8 m. Dach o konstrukcji sochowo-ślemieniowej lub krokwiowej
wspartej na podłużnej belce zwanej koniem. Stawianie stodół ośmiobocznych
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jest związane z wpływami północno-czeskimi. Obecnie stodoły te można
oglądać jedynie w skansenach.
Spichlerze
Spichlerze służące do magazynowania ziarna występowały w obrębie
najbogatszych gospodarstw.
Charakterystyczne dla obszaru ziemi raciborskiej są niewielkie spichlerze
(lamusy) budowane na planie zbliżonym do kwadratu, o ścianach zwężających
się ku górze i nieznacznie nachylonych do środka. Spichlerze te przykrywał
dach czterospadowy o szerokim okapie. Konstrukcja drewniana, zrębowa,
obrzucona była gliną. Wentylację zapewniały niewielkie okienka. Występują
również niewielkie spichlerze o takiej samej konstrukcji, ale prostych ścianach,
kryte dachami dwuspadowymi.

Bolesław
powiat raciborski
ul. Główna 30
fot. Irena Kontny

Inne obiekty gospodarcze
Piwniczki
Półziemne, niewielkie murowane obiekty, wznoszone z kamienia lub cegły, na
rzucie prostokąta, sklepione, nakryte daszkami (najczęściej dwuspadowymi)
lub „przysypane” ziemią. Zazwyczaj wkopane, mało widoczne w terenie.
Szopy, składziki, kurniki
O zróżnicowanych materiałach, zazwyczaj prostych bryłach nakrytych
dwuspadowymi dachami. Często przybudowywane do innych obiektów
gospodarskich, wówczas kryte dachami pulpitowymi.
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10. Konstrukcja, materiał
Wybór stosowanego do budowy domów i zabudowań mieszkalnych materiału
związany jest przede wszystkim z jego dostępnością. Na terenach górskich do
budowy wykorzystywano głównie drewno (świerkowe, jodłowe, dębowe) oraz
miejscowy kamień – na podmurówki, fundamenty i do budowy piwnic. Na
terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej do budowy wykorzystywano
powszechnie dostępny kamień wapienny, na pozostałych obszarach
piaskowiec lub kamień rzeczny (Beskidy). Od końca XIX wieku coraz
powszechniejszym materiałem staje się cegła.

10.1.

Budynki mieszkalne
Konstrukcja drewniana

W znacznej większości występuje konstrukcja zrębowa ze zrębem
oszalowanym lub nie osłoniętym. Bierwiona najczęściej ociosane na prosto,
ostatki najczęściej wyrównane. Stosowano różne typy wiązań: na obłap, na
jaskółczy ogon, na zamek prosty. Podwalina oparta na podmurówce,
zazwyczaj kamiennej, z rzadka ceglanej.
Na terenach górskich w konstrukcji zrębowej stosowane były również
okrąglaki lub półokrąglaki, z uszczelnieniem mchem lub skręconymi wiórami.
Występują domy z ostatkami lub bez. Podmurówka wymurowana z kamieni
rzecznych. Dwie górne belki pod okapem były wysuwane tworząc w narożu
rodzaj wspornika. Krokwie opierały się na górnej belce ściany (na płotwi).
Różnego rodzaju wiaty, dobudówki i dostawki wykonywane były w konstrukcji
słupowej, szalowane deskami.
Na Śląsku występowała również konstrukcja przysłupowa – obecnie nie
spotykana (w 2007 roku w okolicach Goleszowa na ziemi cieszyńskiej istniały
jeszcze 3 przysłupowe domy).
Domy były bielone – całe ściany, lub ich fragmenty, najczęściej wokół otworów
okiennych. Niespotykaną już formą dekoracji są tzw. kropy – malowane na
zrębie białe plamy.
Konstrukcja murowana
Budynki murowane z cegły lub kamienia, otynkowane lub nie. Budynki
nietynkowane, wykończone cegłą licową, posiadają starannie opracowany
detal: gzymsy kordonowe (często kostkowy lub z cegieł ułożonych ukośnie
pod kątem 45°), fryzy podokapowe, nadproża czy obramienia okienne.
Elementy dekoracyjne najczęściej są efektem odpowiednio ułożonej cegły (np.
wysuniętych główek), ale spotykane są również detale wykonane z kształtek
ceglanych, bardzo rzadko glazurowanych. Cegły układane są zazwyczaj na
zaprawie wapiennej. Z rzadka spotyka się również podkreślenie ościeżnic
drzwiowych i okiennych poprzez ich tynkowanie (prawdopodobnie wtórne).
Domy mieszkalne tynkowane zwykle są pozostawione w naturalnej
kolorystyce tynku lub malowane w pastelowych barwach. Jeżeli na
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elewacjach występuje detal lub ornament – często podkreślony jest
dodatkowymi kolorami. Zwykle jest to naturalna kolorystyka przedstawianego
obiektu (np. żółty kielich, żółta gwiazda, zielona wić roślinna). Spotykane są
również domy, gdzie w celach dekoracyjnych stosuje się detal ceglany.
W cegle, kontrastującej z jasnym tynkiem, wykonywane są obramienia okienne
i drzwiowe, gzymsy, fryzy, narożniki.
Dachy
Dachy przeważnie stawiano w konstrukcji krokwiowej lub krokwiowo-jętkowej.
Tradycyjnym pokryciem dachu domu drewnianego była strzecha lub gont (na
obszarach górskich jest to tradycyjne pokrycie domów drewnianych). Obecnie
oba te materiały wyparte zostały przez dachówkę ceramiczną lub betonową,
papę czy blachę, a wcześniej przez eternit. Na obiektach murowanych
najczęściej stosowanym materiałem jest dachówka betonowa zakładkowa,
rzadziej dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę (część
budynków, podobnie jak w przypadku chałup, posiada wtórne krycia dachów
z blachy, papy lub eternitu).

10.2.

Budynki gospodarcze

Na terenie województwa śląskiego występują budynki gospodarcze
i inwentarskie w konstrukcji drewnianej, murowanej oraz mieszanej.
Konstrukcja drewniana
•

Słupowo-ryglowa (stodoły) – ściany stodół stanowią nabite na
konstrukcję deski, zwykle w układzie pionowym, z prześwitami
umożliwiającymi przepływ powietrza. Podwalina oparta w narożach na
krótkich belkach lub głazach.

•

Zrębowa – charakterystyczna dla budynków gospodarskich na terenach
górskich, spotykana również na terenach nizinnych (część północna i
północno-wschodniej
województwa
–
powiaty:
będziński
częstochowski, myszkowski, zawierciański i z rzadka kłobucki), gdzie
stosowana była do wznoszenia stodół oraz niewielkich lamusów,
składzików, jak również budynków inwentarskich (prócz stodół obiekty
w zaniku). Ściany pozostawiane były w odkrytej konstrukcji zrębowej,
szalowane deskami lub obrzucone gliną (lamusy). W przypadku
budynków gospodarskich występuje zrąb z ostatkami, często nierównej
długości.
Konstrukcja murowana
•

Budynki gospodarskie murowane z cegły otynkowane lub nieotynkowane.

•

Na terenach występowania kamienia (wapiennego, piaskowca) –
budynki murowane z kamienia, otynkowane lub nieotynkowane.
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•

Na obszarach górskich – z miejscowego kamienia wykonywano wysokie podmurówki drewnianych chałup oraz sklepione piwniczki.
Konstrukcja mieszana

•

Stodoły w konstrukcji murowano-drewnianej, gdzie murowane są słupy
w narożach oraz między wrotami (przy dłuższych budynkach również
dodatkowe w dłuższych ścianach). Wypełnienie między nimi stanowią
deski w układzie pionowym nabite na porzeczne belki. Słupy wykonane
mogą być z cegły nieotynkowane lub z kamienia (wapiennego, piaskowca). Występują na całym terenie województwa.

•

Budynki murowane z kamienia wapiennego z ceglanym detalem
(ceglane naroża, obramienia okien i drzwi lub same nadproża otworów).
Występują
przede
wszystkim
w północno-wschodniej
części
województwa (powiaty będziński częstochowski, myszkowski,
zawierciański).

•

Budynki, w których występują ściany o zróżnicowanej konstrukcji, często
z różnych materiałów (np. ściany szczytowe kamienne, pozostałe
w konstrukcji drewnianej). Prawdopodobnie są one wynikiem zużycia
drewna i zastąpienia go trwalszym materiałem lub w celu wykonania
muru ognioochronnego.
Dachy

Dachy budynków gospodarskich są w konstrukcji krokwiowej lub krokwiowojętkowej. Pokrycie dachu budynków gospodarczych obecnie stanowi
najczęściej dachówka betonowa, papa, blacha lub eternit. Pierwotne
konstrukcje sochowe i krycie strzechą na terenach nizinnych (północna i
północno-wschodnia część województwa – powiaty będziński częstochowski,
kłobucki, myszkowski, zawierciański) występują śladowo.

10.3.

Budynki mieszkalno-gospodarskie

Cechą charakterystyczną budynków łączących pod jednym dachem funkcje
mieszkalne i inwentarskie jest wyróżnienie poszczególnych składowych
części budynku poprzez zastosowanie odmiennych materiałów lub typów
konstrukcji. Zwykle część inwentarska jest kamienna, a część mieszkalna
zazwyczaj drewniana, z rzadka ceglana. W drewnianych zagrodach
jednobudynkowych również rozróżniano część mieszkalną od gospodarczej,
stawiając część mieszkalną w konstrukcji zrębowej, część gospodarską
w konstrukcji słupowo-ryglowej obitej deskami. W murowanych zagrodach
jednobudynkowych na terenach wyżynnych część mieszkalna i gospodarcza
nie są zróżnicowane.

11. Detal
11.1.

Drzwi
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Typy drzwi w zabudowie wiejskiej spotykane na obszarze
województwa śląskiego
•

Drzwi jednoskrzydłowe, prostokątne, pełne, pozbawione dekoracji. Deski
w układzie pionowym (z rzadka poziomym).
Typ ten należy do najstarszej zachowanej stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych, jeszcze spotykanej w drewnianych chałupach.

Las
powiat żywiecki
ul. Krzywa 1
fot. Irena Kontny

•

Drzwi dwuskrzydłowe, prostokątne, o konstrukcji ramowo-płycinowej,
pełne lub szklone, z nadświetlem lub bez, o zróżnicowanej dekoracji.
Najczęściej spotykanym typem stolarki drzwiowej są drzwi o dwóch
skrzydłach, z nadświetlem doświetlającym sień (rzadziej bez nadświetla
lub z przeszkleniem górnych kwater; w przypadku przeszklenia –
nieliczne z nich są okratowane), czasami o bogatej dekoracji. Ta jest
zróżnicowana, zarówno jeżeli chodzi o ilość płycin (4–8), ich wielkość
i kształt (dominują płyciny prostokątne). Typowe są drzwi z czterema
płycinami (pionowe prostokąty), rzadziej występuje dekoracja sześciopłycinowa: dwie płyciny środkowe są prostokątne, pozostałe (górne
i dolne) zbliżone do kwadratu. Incydentalnie występują płyciny w kształcie owalu. Zazwyczaj drzwi tego typu są prostokątne, tylko nieliczne
zamknięte są od góry odcinkiem łuku. W bardziej dekoracyjnych układach pojawiają się dodatkowo elementy naśladujące detale architektoniczne: trójkątne naczółki, „gzymsy” wykonane z profilowanych listewek,
na płycinach dodatkowe ornamenty geometryczne.
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Nadświetle jest wąskie, prostokątne, dzielone szczeblinami na mniejsze
kwatery. Listwa przymykowa profilowana, często z konsolą w części
górnej. Listwa ślemieniowa profilowana. Drzwi występują w prostych
tynkowych obramieniach, w budynkach drewnianych mogą to być
profilowane ościeża.

Łąka, powiat pszczyński
ul. Łukasiewicza 31
fot. Irena Kontny

•

Woszczyce, powiat mikołowski
ul. Jana Długosza 49
fot. Irena Kontny

Drzwi jednoskrzydłowe, prostokątne, pełne, o konstrukcji płycinoworamowej, o zróżnicowanej dekoracji.
Mniej popularne są drzwi jednoskrzydłowe, prostokątne, z nadświetlem
lub bez, o konstrukcji płycinowo-ramowej. Dekoracja w nich występująca
opracowana została w formie kilkupłycinowej – zazwyczaj czterech
(rzadko więcej). Mogą występować cztery płyciny w kształcie pionowego
prostokąta lub górne i dolne w kształcie poziomego prostokąta, zaś dwie
środkowe – pionowego.
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Mokrzesz, powiat częstochowski
ul. Częstochowska 44
fot. Robert Garstka

Grabiec 30, powiat zawierciański
fot. Robert Garstka

Część stolarki tego typu nosi wyraźne cechy modernistyczne, wskazujące na międzywojenny okres powstania. Są to drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe (wyjątkowo występują półtoraskrzydłowe, z połową skrzydła
nieruchomego), prostokątne, pełne lub szklone, z nadświetlem lub bez,
o konstrukcji ramowo-płycinowej, zazwyczaj pozbawione dekoracji.

Rudy, powiat raciborski
ul. Cegielska 1
fot. Irena Kontny

Grzawa, powiat pszczyński
ul. Wiejska 37
fot. Irena Kontny
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•

Odmianą konstrukcji ramowo-płycinowej są drzwi jednoramowe, opierzone deskami w układzie rombowym lub w jodełkę.

Jaworzynka 720, powiat cieszyński
Na Grapie
fot. Robert Garstka

•

Grabiec 15, powiat zawierciański
fot. Irena Kontny

Na terenach górskich spotyka się efektowne drzwi o zindywidualizowanej dekoracji. Jest to stolarka o konstrukcji deskowej, prostokątna
lub zamknięta łukowo (kształt łuku tworzą masywne zastrzały tzw. psy),
z nabijanymi ozdobnie kołkami i rozetkami. Układ desek jest zróżnicowany, w układzie poziomym, pionowym lub w jodełkę. W przypadku
drzwi łukowych podłucze najczęściej posiada wypełnienie lub dekorację
o układzie promienistym.

Milówka, powiat żywiecki
ul. Piastowska 1

Istebna-Andziołówka 293
powiat cieszyński
fot. Robert Garstka
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Okucia
Drzwi częściowo zachowały pierwotne metalowe klamki i szyldziki, które
zazwyczaj mają charakter utylitarny, o prostych formach. Znane są jednak
przypadki dekoracyjnych odlewanych klamek czy z szyldzików o wyróżniających się cechach stylowych.

Cyprzanów, powiat raciborski
ul. Janowska 41
fot. Danuta Cholewa

Łąka, powiat pszczyński
ul. Jagiellońska 7
fot. Irena Kontny

Kolorystyka
Stolarka drzwiowa jest barwna. Najczęściej malowana w różnych odcieniach
barwy brązowej oraz w kolorach: żółtym (miodowym), zielonym, rzadziej
niebieskim, czerwonym, szarym czy kremowym. Występują również
połączenia dwóch, zazwyczaj skontrastowanych kolorów (struktura i detal)
oraz obiekty nie malowane, pozostawione w naturalnym kolorze drewna. Drzwi
podlegały odświeżeniu i brak danych, czy ich dzisiejsza kolorystyka jest
powtórzeniem pierwotnej barwy.
Zabudowa gospodarcza
W budynkach gospodarczych zazwyczaj występują drewniane prostokątne
drzwi deskowe o konstrukcji deskowo-listwowo-zastrzałowej lub deskowolistwowej. W zależności od potrzeb są jedno lub dwuskrzydłowe, w ościeżach
lub bez. Rzadziej spotykanym typem są drzwi drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z opierzeniem deskami w romb, w jodełkę, w deski w układzie
poziomym, zachodzące na siebie na kształt żaluzji.
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Do stodół prowadzą wielkowymiarowe wrota o analogicznej konstrukcji,
czasami z niewielkimi wyciętymi w deskach drzwiczkami w kształcie pionowego prostokąta, zamkniętego łukiem nadwieszonym. W późniejszym okresie
w tego typu budynkach stosowano wrota zasuwne.

Jaworzynka 314, powiat cieszyński
fot. Irena Kontny

11.2.

Wyry, powiat mikołowski
ul. Pszczyńska 102
fot. Irena Kontny

Okna, facjaty, wystawki, okiennice

Okna występujące na terenie województwa śląskiego wykonane są z drewna
i najczęściej mają kształt pionowego prostokąta o proporcjach 2:3, na terenach wyżynnych spotyka się również okna zamknięte łukiem odcinkowym. Ich
wielkość i podział jest zróżnicowany.
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Typy okien
•

Dwuskrzydłowe, czteropodziałowe (dwudzielne i dwupoziomowe, z przesuniętym ślemieniem), czasami posiadają dodatkowy podział rozbijający
powierzchnię większych, dolnych kwater dwiema poziomymi
szczeblinami (wówczas okna są sześciopodziałowe). Ten typ okien dominuje na terenie województwa śląskiego.

•

Rzadziej występują okna w kształcie pionowego prostokąta, dwuskrzydłowe, o następujących podziałach:
⎯

dwupodziałowe (dwudzielne, jednopoziomowe), czasami posiadają
dodatkowy podział z poziomymi szczeblinami (wówczas są 4-, 6lub 8-podziałowe);

⎯

trójpodziałowe z nadślemieniem, czasami nadślemię posiada
dodatkowy podział z pionowymi szczeblinami.

Łąka, powiat pszczyński
ul. Turystyczna 21
fot. Irena Kontny

Mokrzesz
powiat częstochowski
ul. Częstochowska 80
fot. Robert Garstka

Rudy, powiat raciborski
ul. Raciborska 27
fot. Danuta Cholewa

Podzamcze
powiat zawierciański
ul. Krakowska 37a
fot. Irena Kontny

87

•

•

Znacznie rzadziej spotykane są okna większe wymiarowo, w kształcie
poziomego prostokąta, trójskrzydłowe, o następujących podziałach:
⎯

sześciopodziałowe, z przesuniętym ślemieniem (trójdzielne, dwupoziomowe), czasami posiadają dodatkowy podział szczeblinowy
większych, dolnych kwater (wówczas są dziewięciopodziałowe);

⎯

dziewięciopodziałowe, podział trzech skrzydeł okien uzyskany
poprzez zastosowanie poziomych szczeblin.

W domach na terenach górskic, w giblach oraz na obszarze nizinnym
w przeszklonych gankach stosowano okna o dużym zróżnicowaniu – co
do wielkości, kształtów i podziałów – często wykorzystując delikatne
podziały szprosowe. W obiektach tych występują również ciekawe
plastycznie połączenia pary okien, flankujących (w formie „skrzydeł”)
drzwi.

Szczyrk, powiat bielski
ul. Górska 50
fot. Irena Kontny

Szczyrk, powiat bielski
ul. Turystyczna 5
fot. Irena Kontny

Buczkowice, powiat bielski
ul. Lipowska 354
fot. Robert Garstka

Sławniów, powiat zawierciański
ul. Długa 181
fot. Irena Kontny
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Ponadto na terenie całego województwa sporadycznie występują okna
nietypowe co do kształtu (np. zbliżone do kwadratu), wielkości (niewielkie albo
bardzo duże wykonane w okresie międzywojennym) i podziału (np.
wielkokwaterowe, z dodatkowym urozmaicającym podziałem szprosowym).

Rudy, powiat raciborski
ul. Jana III Sobieskiego 5
fot. Irena Kontny

Żernica, powiat gliwicki
ul. Nieborowicka 27
fot. Danuta Cholewa

Dekoracja i kolorystyka okien
Zazwyczaj stosowano proste okna, pozbawione zdobień, gdzie ich plastykę
tworzyły profile. Z rzadka wykorzystywano dekoracje snycerskie, które
nawiązywały do tych występujących w stolarce miejskiej. Zachowały się
snycerskie zdobienia ślemienia, np. w formie żłobin, fal, a listwy przymykowej
na kształt półkolumienki, z rautami czy konsolkami.

Gnizadów, powiat myszkowski
ul. Szkolna 48
fot. Danuta Cholewa

Marklowice, powiat wodzisławski
ul. K. Szymanowskiego 39
fot. Irena Kontny
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Okna niektórych chałup z terenów nizinnych otrzymywały naczółki ze skromną
dekoracją snycerską o formach geometrycznych, np. w kształcie rombu.
Stolarka okienna jest barwna. Najczęściej malowana jednolicie w kolorze
białym oraz w różnych odcieniach barwy brązowej; rzadziej żółtym o odcieniu
miodowym czy zielonym, a sporadycznie spotykana jest kolorystyka niebieska
(o odcieniu jasnobłękitnym lub intensywnie niebieskim). Okna, podobnie jak
drzwi, podlegały odświeżaniu i brak danych, czy ich dzisiejsza barwa
nawiązuje do pierwotnej.
Wola Libertowska 57
powiat zawierciański
fot. Irena Kontny

Okiennice
Występują zarówno w budynkach drewnianych, jak i murowanych. Obecnie
spotykane sporadycznie. Skrzydła okiennic były drewniane, zwykle
o konstrukcji ramowo-płycinowej, rzadziej deskowe. Czasem w skrzydłach
wycinany był otwór, zwykle o prostej formie (owal, koło).

Drzwi i okno
z okiennicami
chałupy
Blachownia
powiat częstochowski
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11.3.

Ganki, lauby, gible, wnęki

Ganki (występujące na obszarze całego województwa) dostawiane były w
części centralnej fasady, zwykle 3-osiowe, kryte dachami dwuspadowymi.
Stawiane w konstrukcji słupowo-ryglowej. Przez ganek prowadziło główne
wejście do budynku, stąd też traktowane były one w sposób dekoracyjny. Okna
dzielone były szczeblinami na różnej wielkości kwatery. Szczyty szalowane
ozdobnie wycinanymi deskami, ornamentem w formie wschodzącego słońca,
profilowanymi beleczkami, słupkami, pazdurami. Specyficzną odmianą ganku
jest lauba, występująca w części centralnej województwa (powiaty bieruńskolędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborskim, rybnicki,
tarnogórski, wodzisławski). Jej forma wywodzi się z motywów stosowanych
w architekturze tyrolsko-szwajcarskiej, które rozpowszechniły się pod koniec
XIX wieku. Moda ta na wsi śląskiej uzewnętrzniła się w stosowaniu szerszych
okapów, dekoracji szczytów, a przede wszystkim w dostawianych przed
wejściem dobudówkach w formie otwartych ganków. Lauby były dostawiane
zarówno do budynków murowanych, jak i drewnianych. Konstrukcja ich była
niezwiązana z konstrukcją budynku, drewniana, słupowo-ryglowa z dachem
dwuspadowym. Dekorację laub tworzyły charakterystyczne kratki z listew
w części górnej oraz ornamenty w szczycie (profilowane belki oczepowe,
wypełnienia szczytu, wycinane wiatrownice, pazdury i inne). Sporadycznie
spotykana jest ażurowa, wycinana dekoracja (laubzegowa).

Lauba
Ligota Toszecka, powiat gliwicki
ul. Szkolna 7a
Fot. Irena Kontny

Gibel
Szczyrk, powiat bielski
ul. Górska 38.
Fot. Irena Kontny

Gible – charakterystyczne dla terenów górskich (Beskidy) dobudówki łączące
ganek z wydatną facjatą (pokój na poddaszu), kryte dachami dwuspadowymi,
naczółkowymi lub trójspadowymi. Elewacje gibli były symetryczne, zwykle
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3-osiowe z wejściem w osi centralnej. Spotykane są również formy
z dodatkowymi przydaszkami, wydzielającymi część dolną od partii dachu.
Na terenie ziemi pszczyńskiej i wodzisławskiej oraz w ich sąsiedztwie
charakterystyczne dla murowanych domów mieszkalnych są wnęki wejściowe
tzw. wysiadki. Wnęka umieszczona była wysoko, poprzedzona kilkoma
schodami lub na poziomie terenu; otwór zamknięty najczęściej łukiem
odcinkowym, rzadziej pełnym. Często przy bocznych ścianach wnęki
umieszczone były ławeczki. Spotykane są również wnęki o szerokim wykroju
i dekoracyjnie opracowanym łuku.
Mszana
powiat wodzisławski
ul. 1 Maja 129
fot. Irena Kontny

Marklowice
powiat wodzisławski
ul. K. Szymanowskiego 43
fot. Irena Kontny
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11.4.

Detal chałup drewnianych

Detal architektoniczny chałup drewnianych jest oszczędny i często wynika
przede wszystkim ze względów praktycznych (ochrona przed opadami
atmosferycznymi). Ściany postawione w konstrukcji wieńcowej są
pozostawiane z widocznym zrębem lub szalowane deskami w układzie
pionowym, często z wąskimi listwami nabijanymi w miejscu styku desek. Na
wysokości stropu w budynkach z oszalowanymi ścianami przybijana jest
pozioma listwa tworząca rodzaj gzymsu. W przeważającej części jest to sama
listwa, rzadko występuje jako ozdobna, z profilami i wycięciami. Również nad
oknami przybijane są poziome listwy, czasem profilowane.

Kamienica Polska,
powiat częstochowski
ul. Konopnickiej 199

Blachownia, powiat
częstochowski
ul. Starowiejska 13

W północnej i północno-wschodniej części województwa (powiaty będziński
częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański) spotykana jest
dekoracja w formie desek nabijanych pod okapem. Deski zakończone są
prosto lub ozdobnie wycięte na przykład w kształt rombów.
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Inną formą szalunku jest szalunek wykonany z krótkich poziomych listew,
spotykany na terenie Beskidów. Poszczególne partie szalunku wydzielone są
pionowymi listwami.
Ściany pozostawiano z naturalnego drewna lub bielono. Bielono całe ściany
lub ich fragmenty (np. mszenia lub partie wokół okien). Specyficzną formą
zdobienia ścian były tzw. kropy, występujące na terenie Beskidu Żywieckiego,
obecnie nie spotykane. Obecnie deski szalunku zazwyczaj są malowane
w jednolitej, stonowanej kolorystyce (szary, różne odcienie brązów, żółtomiodowy, zielony, niebieski o odcieniu morskim).
Szczególnym miejscem, gdzie pojawiają się różnego typu zdobienia, są
szczyty domów. Cechą charakterystyczną budownictwa drewnianego, nie
tylko na terenie województwa śląskiego, jest zaznaczanie granicy pomiędzy
dachem a zrębem ścian, co uwidacznia się szczególnie w kształtowaniu ścian
szczytowych. W przypadku dachów półszczytowych, charakterystycznych dla
terenów górskich, jest to głęboki cień okapu, na terenach nizinnych, przy
zastosowaniu dachów dwuspadowego lub naczółkowego, jest to oszalowanie
szczytu deskami (najczęściej w układzie pionowym lub układanych w jodełkę).
Dodatkowym podkreśleniem granicy pomiędzy ścianą a szczytem jest nabicie
deski („deszczówki”) na styku deskowania lub ozdobne wycięcie dolnych
krawędzi desek i stworzenie w ten sposób ozdobnej krawędzi deskowania. Na
terenie województwa śląskiego występują różne formy wycinanych motywów.
W części północnej i północno-wschodniej (powiaty będziński, częstochowski,
kłobucki, myszkowski, zawierciański) jest to zwykle prosty motyw
geometryczny (romby), w części południowej, na terenach górskich,
ornamenty są zróżnicowane i bardziej ozdobne. Występują motywy
jaskółczego ogona, stylizowanych lilii, serduszek, arkadek, wklęsło-wypukłego
wykroju i wiele innych. W bardziej skomplikowanych ornamentach powyżej
ozdobnie wyciętych krańców desek pojawia się dodatkowy ażurowy wzór.

Rajcza
powiat żywiecki
ul. Ujsolska 18
fot. Robert Garstka
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Innym sposobem zaakcentowania granicy pomiędzy szczytem a ścianą jest
„nadwieszenie” szalunku, często występujące w całym województwie.
W górnych partiach szczytów pojawiają się często dodatkowe dekoracje. Na
obszarze całego województwa spotykane są ozdobne jętki ze słupkiem,
sporadycznie zakończonym pazdurem. Pojawiają się też skromne dekoracje
w kształcie krzyża lub gwiazdy. W Beskidach popularnym motywem
występującym w szczytach jest motyw wschodzącego słońca, a także
kozubek – niewielki, półokrągły przydaszek w zwieńczeniu szczytu. Innym
sposobem akcentowania górnej partii dachu jest nałożenie dodatkowej
warstwy szalowania, zwykle zakończonej u doły identycznym ornamentem, jak
całe szalowanie szczytu.

Szczyrk
powiat bielski
ul. Salmopolska 87

Ujsoły
powiat żywiecki
ul. Wspólna 9
Motyw
wschodzącego
słońca

W szczególnych miejscach chałup pojawiają się ryte dekoracje i inskrypcje. Do
takich przykładów należy rok budowy wyryty na ościeżach nad wejściem do
domu lub zdobienia wystających na zewnątrz belek stropowych (rozetki,
krzyże).
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11.5.

Detal domów murowanych

Na terenie województwa śląskiego spotykane są budynki mieszkalne
murowane z cegły – tynkowane i nietynkowane. Na terenach występowania
kamienia wapiennego (Jura Krakowsko-Częstochowska) występują również
budynki kamienne. Detale i wystrój elewacji wynikają przede wszystkim
z materiału zastosowanego do budowy.
W przypadku budynków ceglanych nieotynkowanych są to zwykle nadproża
okien (przy oknach zamkniętych łukiem odcinkowym często dodatkowo
akcentowane wysuniętą warstwą cegieł powtarzającą kształt łuku),
formowane w cegle fryzy i gzymsy, w tym dekoracje pod okapem ścian
szczytowych, najczęściej na kształt fryzu arkadkowego. W przypadku
budynków otynkowanych dekoracje są o wiele bardziej zróżnicowane. Często
są one wynikiem chęci naśladowania zabudowy miejskiej, co jest szczególnie
widoczne w przypadku domostw najbogatszych gospodarzy. Ściany
budynków ozdabiane są profilowanymi gzymsami. Naroża akcentowane
boniowaniem lub pilastrami. Okna i drzwi uzyskują ozdobne obramienia.
Podobnie jak w budownictwie drewnianym, również w budownictwie
murowanym mocno akcentowanym miejscem są szczyty budynków.
W górnych partiach szczytów pojawia się rok budowy, czasem inicjały
właściciela. Dekoracja taka może być ujęta w obramienie (np. budynek
w Gorzycach, ul. Raciborska 90). Szczyty dekorowano krzyżem, Okiem
Opatrzności, gwiazdami, kołami, półksiężycami, kielichami itp.

Gorzyce
powiat wodzisławski
ul. Raciborska 90
fot. Irena Kontny

Szczególnym elementem są pojawiające się w ścianach szczytowych lub na
fasadach wnęki z umieszczoną wewnątrz figurą Matki Bożej, Jezusa
Chrystusa lub świętego (najczęściej jest to św. Jan Nepomucen lub św.
Florian). Są one prostokątne, zamknięte trójkątnie lub łukowo. Występują
zarówno w budynkach otynkowanych, jak i nieotynkowanych. Wnęki
podkreślone są obramieniem, często o mocno rozbudowanej formie.
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Siedliska, powiat raciborski
ul. Dąbrowskiego 1

Pogrzebień, powiat raciborski
ul. Nowa 6

W przypadku budynków murowanych z kamienia wapiennego detal
praktycznie nie występuje. Natomiast często spotykane jest łączenie
konstrukcji kamiennej lub otynkowanych ścian z ceglanym detalem. W takich
przypadkach zwykle pojawiają się ceglane obramienia okien i drzwi, fryzy
z dekoracyjnie układanych cegieł, proste ceglane narożniki, ewentualnie
ceglany fryz pod okapem szczytu lub motyw krzyża.
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12. Mała architektura
12.1.

Ogrodzenia

Na terenie województwa śląskiego występują typy ogrodzeń:
• drewniane (z podmurówką i bez)
• murowane,
• metalowe (z podmurówką i bez)
W tradycyjnej zabudowie wsi dominują płoty z prostych drewnianych sztachet.
Zbudowane są z równolegle pionowo ustawionych desek (rzadziej
nieokorowanych żerdzi) połączonych poziomymi łatami na różnych
poziomach. Sztachety z desek mają różną szerokość (występują płoty
z deskami o szerokości 5–20 cm), przy czym w obrębie jednego ogrodzenia
sztachety mają taką samą szerokość. Odległości pomiędzy poszczególnymi
palikami są różne, zaobserwowano zarówno rozstawione z prześwitem,
a także (rzadziej) gęsto ustawione, stykające się ze sobą. Sztachety mają
wierzchołki półkoliste albo szpiczaste, ostro zakończone. Płoty sztachetowe
często stawiane były jedynie od strony drogi. Z pozostałych stron stawiano
dawniej tzw. przeploty (pionowe żerdzie, między którymi przeplatano gałęzie
wierzby lub leszczyny).

Połomia
powiat wodzisławski
ul. Centralna 33

Ogrodzenia drewniane na podmurówkach (późniejsze) wykonanych
z kamienia, cegły lub betonu, z murowanymi słupkami z analogicznych
materiałów. Słupki i podmurówki są otynkowane lub pozostawione w stanie
surowym. Przestrzenie pomiędzy słupkami wypełniano drewnianymi
elementami, najczęściej o konstrukcji sztachetowych płotów drewnianych.
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W rejonach występowania kamienia wapiennego (Jura KrakowskoCzęstochowska) spotykane są mury zbudowane z miejscowego materiału
skalnego – z kamieni łupanych wapiennych, zazwyczaj ułożonych na płasko
warstwami.

Rokitno 184
powiat zawierciański
fot. Irena Kontny

W rejonie raciborskim zachowały się wysokie ogrodzenia murowane
z drewnianymi bramami wjazdowymi i furtkami. Mury od strony drogi łączą
elewacje szczytowe dwóch budynków – domu gospodarzy i tzw. domu
wycużnego.
Również w okolicach Raciborza w najbogatszych gospodarstwach występują
ogrodzenia metalowe, kute w całości lub wykonane z ozdobnej siatki łączącej
kute ozdobne słupki i wykończone elementami dekoracyjnymi, czasami
o wyraźnych cechach stylowych (np. neogotyckimi czy secesyjnymi).
Obecnie, szczególnie na Jurze, obserwuje się wypieranie tradycyjnych
ogrodzeń przez ogrodzenia z prefabrykatów (przęseł) betonowych.

12.2.

Studnie i pompy

Typy studni ze względu na sposób poboru wody:
•
•
•
•
•

dźwignia – żuraw,
kołowrót,
krążek stały,
na tzw. klukę,
pompa ręczna.

Najczęstszym typem są studnie z betonowym ocembrowaniem pod
poziomem terenu, zachowały się również egzemplarze z ocembrowaniem
kamiennym, natomiast ocembrowanie drewniane występuje już jedynie
w obiektach muzealnych. Czasem studnie obudowane są drewnianymi
belkami na zrąb. Najczęstsze nakrycia studni mają formy dwuspadowych
drewnianych daszków o różnym kącie nachylenia.
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Czechowice
powiat bielski
ul. Kopernika 32

Dawniej występowały studnie typu żuraw, drewniane, z ocembrowaniem
o konstrukcji wieńcowej, na rzucie prostokąta. Poboru wody dokonywano przy
pomocy drewnianego żurawia. Nieliczne egzemplarze przeniesiono do
skansenów.
Najpopularniejsze są studnie kołowrotowe. Pobór wody dokonywany jest
w nich przy pomocy wiadra zawieszonego na sznurze lub łańcuchu,
zamocowanym do kołowrotu studziennego – walca zawieszonego na dwóch
belkach z umocowanym na końcu uchwytem. Całość zazwyczaj nakryta jest
dwuspadowym, drewnianym daszkiem (czasem w typie namiotowym z klapą)
całkowicie zakrywającym studnię. Do kołowrotu zamocowany jest uchwyt
w formie korby lub koła, za pomocą którego mechanizm wprawiany jest
w ruch.
Zaobserwowano także pojedyncze studnie, w których pobór wody następował
przez mechanizm krążka oraz studnia na tzw. klukę, czyli długi kij zakończony
hakiem, służący do wyciągania wiadra z wodą.
Pobierano również wodę za pomocą ręcznych pomp. Odlane z żeliwa pompy,
uruchamiano poprzez poruszanie rączką (w górę i w dół).

Buczkowice, powiat bielski
ul. Kasztanowa 198
fot. Robert Garstka
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Rychwałd, powiat żywiecki
ul. Beskidzka 52
fot. Robert Garstka

12.3.

Nawierzchnie

Na terenie zagród dominowały nawierzchnie ziemne. Spotyka się również
obejścia wybrukowane kostką granitową lub wyłożone innym kamieniem
(w różnym stopniu obrobionym) lub cegłą. Wykładano albo całe podwórza,
albo tylko jego fragmenty, np. placyk przed domem mieszkalnym. Kamienne
lub ceramiczne nawierzchnie były luksusem, który stosowali wyłącznie
zamożni chłopi.
Łąka, powiat pszczyński
ul. I. Łukasiewicza 23
fot. Irena Kontny
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12.4.

Krzyże, kapliczki, dzwonniczki

Obiekty małej architektury takie jak krzyże, figury przydrożne, kapliczki
i kaplice odnaleźć możemy we wszystkich regionach województwa śląskiego.
Są one wyrazem głębokiej wiary, żywej religijności i pobożności dawnych
mieszkańców ziemi, na której je fundowano.
Na terenie całego województwa powszechne są kapliczki. W tego rodzaju
obiektach występuje bogactwo rozwiązań formalnych, typów, kształtów,
wielkości oraz dekoracji. Rozróżnić możemy maleńkie obiekty, takie jak
kapliczki szafkowe zawieszane na drzewach, słupach czy ścianach domostw
(większość z nich to obiekty powojenne), kapliczki słupowe z wnękami na
święte figurki oraz obiekty kubaturowe – tzw. kapliczki domkowe, większe
wymiarowo kaplice (będące miniaturami kościołów) i groty maryjne (głównie
lourdzkie lub fatimskie). Są to najczęściej obiekty murowane z kamienia lub
cegły (zazwyczaj tynkowane), czasami drewniane. Kapliczki dedykowane były
najczęściej Najświętszej Marii Pannie, rzadziej Jezusowi, Trójcy
Przenajświętszej oraz Świętym Pańskim. Spośród tych ostatnich najbardziej
popularny był św. Jan Nepomucen, którego pomniki często sytuowano nad
wodą.

Gniazdów, powiat myszkowski
u zbiegu ul. Centralnej i
Szkolnej
fot. Irena Kontny
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Pogrzebień, powiat raciborski
przy ul. Ogrodowej 1
fot. Irena Kontny

Specyficzną formą występującą na terenach górskich województwa śląskiego
(Żywiecczyzna) są dzwonnice loretańskie. Wolnostojące dzwonnice były
drewniane, konstrukcji słupowej. Posiadały ściany z desek lub występowały
tylko w postaci konstrukcji składającej się z czterech słupów z daszkiem, pod
który zamocowane było jarzmo. Budowano je w końcu XIX lub na początku XX
wieku. Wierzono, że dzwony w dzwonnicach loretańskich miały moc
odganiania burzy i chroniły przed piorunami. Na terenie województwa
śląskiego przykładem tego typu obiektów jest dzwonnica loretańska
w Czernichowie.
Wśród obiektów małej architektury sakralnej dominującą pozycję zajmują
kamienne krzyże Męki Pańskiej, występujące na terenie całego województwa,
z największym nasyceniem na terenie pruskiego Górnego Śląska. Najstarsze
tego typu obiekty, w odróżnieniu od późniejszych, mają bardzo ciekawy,
rozbudowany program ikonograficzny. Typowa Boża Męka składa się
krucyfiksu, profilowanego gzymsowania z fragmentem daszku, wysokiego
postumentu oraz niewielkiego cokołu lub podstawy. Na krzyżu znajduje się
Ukrzyżowany Chrystus, u Jego stóp klęczy Maria Magdalena, obejmująca
rękami podstawę krzyża. Na trzech bokach postumentu mogą dodatkowo
występować postacie, które zgodnie z ewangelicznym przekazem stały pod
krzyżem: Matka Boska, św. Jan Ewangelista oraz setnik. Na cokołach
umieszczano teksty inskrypcji fundacyjnych, informujące o fundatorach, roku
fundacji oraz czasami zawierające modlitwę. Najstarsze Boże Męki na
Górnym Śląsku pochodzą jeszcze z XVIII i początków XIX wieku, a zachowały
się głównie na terenie historycznej ziemi pszczyńskiej. W 2. połowie XIX wieku
często zastępowano kamienną postać Ukrzyżowanego Jezusa metalową,
103

odlewaną Pasyjką. Często krzyże Męki Pańskiej były wygradzane, początkowo
kamiennymi ogrodzeniem, później metalowymi płotkami o ozdobnej formie.

Miedźna, powiat pszczyński
ul. Wiejska
fot. Irena Kontny

Mszana, powiat wodzisławski
u zbiegu ul. 1 Maja i Akacjowej
fot. Irena Kontny

Mniej powszechne od kamiennych krzyży są wolnostojące rzeźby sakralne
o charakterze pomnikowym. Są to wolnostojące figury posadowione na
większych lub mniejszych postumentach, z rzadka na kolumnie. Najczęściej
dedykowane były Najświętszej Marii Pannie oraz św. Janowi Nepomucenowi,
rzadziej innym świętym, Chrystusowi czy Trójcy Świętej. Do specyficznych
figur przydrożnych występujących na terenie Żywiecczyzny zaliczają się dwa
rzeźbiarskie typy związane z ikonografią Chrystusa: Jezus Nazareński
Wykupiony i Upadek pod Krzyżem.
Do najstarszych obiektów małej architektury zachowanych na terenie
historycznego Śląska zaliczają się tzw. krzyże pokutne. Nazywane są one
pomnikami średniowiecznego prawa, gdyż związane były prawem
zwyczajowym (choć zachowane obiekty pochodzą również z czasów
nowożytnych). Krzyże pokutne wykonywane były przez zabójcę, w wyniku
postanowień niektórych umów pojednawczych z rodziną zabitego. Mają formę
prostych, monolitycznych krzyży kamiennych i zazwyczaj są niewysokie. Na
terenie województwa śląskiego zachowało się ponad 30 obiektów tego typu.
Najokazalszy, dwuramienny znajduje się w Rydułtowach.
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W północnej i północno-wschodniej częściach województwa (powiaty
będziński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański) powszechne
są metalowe (później wyparte przez betonowe) krzyże umieszczane na
postumentach czy to kamiennych głazach lub obu tych formach. Do
specyficznych, rzadko spotykanych krzyży o tym kształcie należą krzyże
uwłaszczeniowe (np. w Łanach Wielkich w gminie Żarnowiec).
Rzadkimi, cennymi obiektami małej architektury na obszarach wiejskich
w województwie śląskim są drewniane, rzeźbione krzyże pasyjne. Nierzadko
są one niezwykle wysokie. Belka pionowa krzyży tego typu dekorowana jest
płaskorzeźbionymi postaciami Świętych (zazwyczaj występujących
u podstawy i poniżej Pasyjki) oraz Arma Christi (symbole Męki Pańskiej).
Występują one w północnej i północno-wschodniej części województwa
(powiaty częstochowski, zawierciański – np. w gminach Żarnowiec, Pilica,
Szczekociny i w okolicach Częstochowy), zaś w środkowej części
województwa (powiaty bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski,
pszczyński, raciborskim, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski) zachowały się
drewniane krzyże z blaszanymi, malowanymi Pasyjkami (czasami prócz
Ukrzyżowanego Chrystusa występuje również Matka Boska Bolesna).

Małoszyce, powiat zawierciański
obok nr. 2
fot. Irena Kontny

Wisła Wielka, powiat pszczyński
na styku ul. Cieszyńskiej,
Brzozowej i Dębowej
fot. Irena Kontny
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13. Zieleń
Zieleń w układach wiejskich można podzielić na trzy grupy: zieleń
w zagrodach, zieleń we wsi oraz zieleń na terenach otaczających wieś.
Zieleń w zagrodach
W ogrodach uprawiano rośliny użytkowe, wykorzystywane w codziennych
pracach gospodarskich, w kuchni oraz w magii, obrzędach, lecznictwie,
wierzeniach. Pierwsze, uprawiane w ogrodach rośliny – kwiaty, zioła, drzewa
– pochodziły ze stanowisk naturalnych.
Ilość i rodzaj roślin w ogrodzie zależały od upodobań i zamożności właścicieli.
Uniwersalny schemat organizacji przestrzeni w zagrodzie, podobny na całym
obszarze dzisiejszego województwa śląskiego, został wypracowany
wielowiekowym doświadczeniem i sposobem organizacji pracy. Trwał on do
czasu wielkich reform agrarnych XIX wieku. Wówczas, na każdej z ziem
województwa był nieznacznie modyfikowany, przez dostosowanie do
obowiązujących przepisów prawa budowlanego. W zagrodach wydzielono
miejsce na uprawę warzyw (warzywnik) i ziół (zielnik), rosło tam też kilka
drzew i krzewów owocowych (sad), ważne miejsce zajmowały krzewy oraz
tzw. gaj, czyli jedno lub kilka dużych drzew (teren rekreacji).
Warzywnik lokalizowano w miejscach słonecznych w pobliżu chałupy.
Sadzono tam warzywa wykorzystywane bezpośrednio z ziemi, w czasie
wegetacji33. W średniowieczu były to przede wszystkim kapusta i rzepa.
Oprócz nich w ogrodzie rosły: chmiel, len i proso. W XVII wieku pojawiły się:
marchew, czerwone buraki, pietruszka, fasola tyczkowa, cebula, czasem
czosnek. Po 1945 roku w warzywnikach zagościły: szczypiorek, rzodkiewka,
sałata, koper, pomidory, ogórki, pory i seler.
Krzewy rosły zazwyczaj przy płocie. W rogu zagrody zawsze zobaczyć można
było czarny bez. Był to krzew szczególny, darzony wyjątkowymi względami w
związku z jego właściwościami leczniczymi. Zajmował też ważne miejsce w
magii, obrzędach i wierzeniach. Obok niego tradycyjnie w zagrodach
znajdowało się miejsce dla kaliny koralowej, dzikiej róży i tarniny, która oprócz
innych zastosowań tworzyła trudny do pokonania, naturalny żywopłot.
Czasami sadzono też kruszynę oraz leszczynę. Na śląsku w ogrodach
spotykano także dereń i kłokoczkę. W połowie XIX wieku w ogrodach w pobliżu
wejścia pojawił się bez lilak, na Śląsku również jałowiec, wzdłuż płotu
rozgościły się jaśminowce.
Gaj tworzyły naturalne zadrzewienia towarzyszące siedzibom ludzkim.
Szczególnie cenione były lipy, dęby, jesiony, topole białe, kasztanowce. Na
Śląsku sadzono też orzech włoski. Dawały one cień (chłodnik) pozwalający
odpocząć w upalne dni, chroniły też przed nieszczęściem, np. przed
uderzeniem pioruna.

33

Warzywa przeznaczone na zapasy na zimę rosły w pobliżu na polu.
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Pierwsze niewielkie fragmenty zagród włościańskich dedykowane roślinom
ozdobnym i ziołom34 pojawiły się w bogatszych zagrodach na przełomie XVII
i XVIII wieku wraz z rozwojem ogrodów kwiatowo-ziołowych przy dworach
i rezydencjach. Na ten cel przeznaczano zazwyczaj niewielką przestrzeń pod
oknami chaty i (lub) w pobliżu wejścia. Rosły tam zioła, które „miały być pod
ręką”. Najczęściej były to: bylica boże drzewko, wrotycz, szałwia, mięta,
lubczyk, piołun, barwinek, nagietek oraz wykorzystywany w obrzędach aster
nowobelgijski. Jeżeli w chałupie były młode dziewczęta, to nawet
w biedniejszych obejściach w ogródku przedokiennym pojawiała się ruta –
roślina dzisiaj już prawie zapomniana, wówczas niezbędna podczas zaślubin.
Oprócz niej rosły tam inne zioła „miłosne” (np.: przestęp) i przydatne
w gospodarstwie np. nagietek, aster, wrotycz, barwinek. Od połowy XIX wieku
można było tam zobaczyć też piwonie, malwy, aksamitki i dalie. Rośliny były
rozmieszczone kępami lub w pojedynczych rzędach. W okresie
międzywojennym wprowadzono grządki. Rozkład roślin podlegał pewnym
ograniczeniom. Przy płocie rosła wysoka żółtokwietna rudbekia naga. Obok
sadzono kępy białych i czerwonych floksów. Przy ścianach chałup sadzono
malwy i różnokolorowe dalie. W środku ogródka swoje miejsce miały piwonie.
Pozostałe niższe kwiaty rosły kępami w różnych miejscach ogródka. Były to
m.in.: astry nowobelgijskie i nagietki. Ogródki przedokienne, jak i zagrody, od
frontu były ogrodzone płotem drewnianym lub przeplatanym z gałęzi wierzby.
W zaborze austriackim od końca XVIII wieku przepisy przeciwpożarowe35
wprowadziły obowiązek sadzenia kilku rzędów wysokopiennych drzew
liściastych pomiędzy budynkami. W przypadku braku miejsca należało dom
otoczyć przynajmniej jednym rzędem drzew. Realizacja tego przepisu
przyczyniła się do zakładania sadów bezpośrednio przy domach
mieszkalnych. Często otaczały one dom – rosły pomiędzy domem i ulicą oraz
z boku i z tyłu domu. Zagrody ogradzane były drewnianym płotem. Na terenie
Galicji zdarzało się, że w biedniejszych gospodarstwach drzewa owocowe
rosły luźno rozrzucone na polach uprawnych i łąkach sąsiadujących z domem.
W sadzie umieszczano kilka uli.
Na małopolskich ziemiach województwa śląskiego (zabór rosyjski i austriacki)
oraz na ziemiach śląskich (należących do Polski po I wojnie światowej)
w początkach XX wieku (a miejscami dopiero w okresie międzywojennym36),
pojawiły się utożsamiane obecnie z ogrodem wiejskim kwiatowe
przedogródki lokalizowane pomiędzy chałupą i ulicą37. Rośliny były w nich
rozmieszczone podobnie, jak w ogródkach przedokiennych.
Na terenie Prus zagrody bogatych gospodarstw, wydzielanych podczas
uwłaszczenia, były odgrodzone od ulicy szczelnym płotem drewnianym
34

Zioła zazwyczaj pozyskiwano ze stanowisk naturalnych.
Od 1786 r. obowiązywała ustawa ogniowa, na mocy której istniał obowiązek obsadzania
domów drzewami liściastymi, pełniącymi funkcję bariery ogniowej.
36
Było to związane z uchwaleniem w1928 r. ustawy o prawie budowlanym i ulokowaniu
osiedli, w której określono odległość zabudowań od drogi publicznej na 3,5 m i zobowiązano
właścicieli gospodarstw do zakładania ogrodów przed domami.
37
W zagrodach oddalonych od ulicy niewielkie ogrody kwiatowo-ziołowe nadal lokalizowano
pod oknami.
35
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z bramą i furtką. Sad i ogród warzywny znajdowały się najczęściej za stodołą
lub z boku domu. W sadzie zazwyczaj umieszczano kilka uli. Zdarzało się, że
pod uprawy ogrodowe wykorzystywano również niewielkie przestrzenie przed
zagrodą, pomiędzy drogą a ogrodzeniem zagrody oraz przestrzeń pomiędzy
domem i ogrodzeniem, np. sadzono tam winogrona wspierające się o szczyt
domu lub drzewa owocowe. Czasami rosło tam kilka kęp kwiatów. Ogród
ozdobny znajdował się w sąsiedztwie ogrodzenia, ale rzadko był widoczny
z ulicy. W połowie XX wieku jeszcze ciągle spotykano tam tradycyjne rośliny,
z których każda miała swoje użytkowe przeznaczenie Przy bramie rósł
jałowiec, dalej bez lilak, dereń i kłokoczka. Następnie kępa astra
nowobelgijskiego. Głębiej, na niewielkim podwyższeniu zakładano okrągłą
rabatę kwiatową. Była ona dzielona ścieżkami na cztery równe części. Ścieżki
zbiegały się do znajdującego się w środku koła lub kwadratu. Kwiaty rosły
w kępach, tworząc duże wyraźne plamy kolorystyczne. Rosły tam tradycyjne
rośliny ogródków ozdobnych, m.in.: nagietki, rudbekie, floksy, aksamitki,
piwonie i dalie.
W okresach późniejszych do ogrodów położonych na całym obszarze
województwa wprowadzono kolejne rośliny ozdobne, już nie tylko uzyskiwane
z wymiany sąsiedzkiej, ale także kupowane w sklepach. W ogrodach wiejskich
pokazały się: groszek pachnący, bratki, nasturcje, cynie, maciejki, lilie białe,
tygrysie i mieszańce ogrodowe, narcyzy, irysy, kosaćce, pierwiosnki, goździki,
łubin, naparstnica, fiołek wonny, mieczyki, suchołuski, stokrotki, smagliczki,
mak ozdobny, wilec, żeniszki, tytoń ozdobny, kosmos, lwie paszcze, serduszki,
złocienie, jaskry, liatry, miechunki, miesięcznice, ślaz, szarotki, rojniki, ostróżki,
omieg, konwalie, korona cesarska, krokus, szparagi ogrodowe, liliowce,
kocimiętka, wiesiołek, przegożan, gipsówka, begonia wiecznie kwitnąca,
pelargonie. W ogrodach nie zabrakło też róż pnących i krzaczastych, w tym
wyjątkowa odmiana Souvenir de la Malmaison. Na Śląsku (Prusy, Śląsk
Cieszyński) nie przyjęła się tak popularna na ziemiach małopolskich malwa.
Na terenie Prus w dużych zagrodach znajdował się ciąg sanitarny czyszczący
wodę. Rozpoczynał się mieszczącym się za budynkiem inwentarskim
ogrodzonym gnojownikiem z umieszczonym pod nim osadnikiem na
gnojówkę i usytuowanym obok wychodkiem (szambo). Gnojówkę
doprowadzano z zabudowań inwentarskich dębowymi rurami. Dalej, zgodnie
ze spadkiem terenu, znajdował się przelew burzowy z gnojownika i szamba
prowadzący na rozlewiska porośnięte tatarakiem, pałką, trzciną, manną,
turzycami itp. (oczyszczalnia ścieków). W końcowej części rozlewiska
przechodziły w kręty strumień otoczony zaroślami z wierzby wiciowej, białej
i kruchej. Wpadał on do stawu (kaczok). Jego brzegi porastały tatarak i pałka,
hodowano w nim ryby. Woda ze stawu, po stagnacji, przelewała się przez
zastawkę i była odprowadzana do najbliższej rzeki lub strumienia.
W zagrodach, pod płotami ogrodów i w obejściu rosły dzikie rośliny zielne,
z których wiele było wykorzystywanych w lecznictwie i obrzędach. Były to m.in.
pokrzywy, glistnik jaskółcze ziele, babka, piołun, pięciornik kurze ziele, perz,
bylica pospolita, biedrzeniec, łopian, krwawnik, podbiał pospolity, mniszek
lekarski, przywrotnik lekarski, macierzanka, łoboda, lulek czarny, bieluń
dziędzierzawa i rdest.
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Zieleń we wsi
Poza zagrodami zieleń we wsiach znajdowała się przy ulicy wiejskiej i na placu
oraz w otoczeniu dominant, jakimi był kościół i dwór. Kościół otoczony był
wieńcem dorodnych drzew liściastych, zazwyczaj lip sadzonych wzdłuż
ogrodzenia. Duży, wyraźny masyw zieleni tworzyły zlokalizowane zazwyczaj
na jednym z końców wsi zadrzewienia przy dworze lub pałacu. Często wieś
przecinały aleje dojazdowe do pałacu lub łączące oddalone od siebie obiekty
założenia pałacowego. Zazwyczaj były one obsadzone drzewami: lipami,
kasztanowcami, jesionami, topolami włoskimi. W obrębie wsi zieleń mogła
występować również na placu wiejskim. Niewątpliwie w miejscach mniej
uczęszczanych porastała go roślinność zielna, a jeżeli na placu znajdował się
staw, występowała tam też roślinność zbiorowisk wilgotnych i wodnych.
Często przy stawie rosły wierzby. W sąsiedztwie zabudowy mogły też rosnąć
drzewa owocowe.
Zieleń na terenach otaczających wieś
W naturalnym otoczeniu wsi znajdowały się zbiorowiska porastające miedze,
rosnące przy drogach, na łąkach i pastwiskach. Często na miedzach rosły
drzewa owocowe: dzika jabłoń i grusza, śliwa tarnina, śliwka, czereśnia ptasia.
Drzew owocowych nie spotykało się na miedzach zaboru austriackiego. Tam
pola poprzerywane były licznymi zadrzewieniami śródpolnymi i niewielkimi
płatami lasów.
Wieś w krajobrazie
W krajobrazie wieś przedstawiała się jako zwarta grupa zieleni, na którą
składała się zieleń przy dworze i kościele oraz zieleń ogrodów przy chatach
wieśniaczych.
Przemiany lat ostatnich
W ostatnich latach zieleń wiejska uległa znacznym przekształceniom.
Z obrazu wsi znikają tradycyjne ogrody. Rzadko spotyka się sady przydomowe,
ogródki warzywne czy kolorowe przedogródki. W miejsce wielokolorowych
i przede wszystkim użytkowych ogrodów powstają smutne szaro zielone
kompozycje wypoczynkowo-reprezentacyjne. Ogrody przy zagrodach
wiejskich naśladują ogrody podmiejskie. Dotychczas dominujące w ogrodach
rośliny liściaste zastępowane są iglakami. W przedogródkach zamiast
kwiatów często spotyka się scenki rodzajowe zbudowane z wykorzystaniem
rzeźb zwierząt dawniej hodowanych w zagrodach. Likwidowane są kaczoki.
Wycina się stare drzewa, a w zamian wprowadza się nowe, obce formy, np.
ogrody skalne. Zamiast miękkich ogrodzeń drewnianych czy murków
kamiennych stosowane są ogrodzenia gabionowe lub ogrodzenia
z elementów prefabrykowanych. Duża cześć ogrodu jest utwardzana.
Powstają wybrukowane podjazdy i parking dla samochodów. Niestety zdarza
się też, że wycinane są tak charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego
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elementy jak lipy rosnące wokół kościołów. W niektórych wsiach te tradycyjne
liściaste drzewa zastępowane są iglakami. Niekorzystnym zmianom ulega też
zieleń rosnąca na terenie wsi. Dzieje się tak ze względu na zmianę funkcji
przestrzeni wiejskich (np. place wiejskie nie są już potrzebne do spędu bydła)
oraz konieczności przystosowania dróg do narastającego natężenia ruchu
i ciężaru maszyn rolniczych. Drogi są poszerzane kosztem drzew
przydrożnych, czasami przedogródków. Większość dostępnej powierzchni
placów wiejskich jest utwardzana. Obudowane i uszczelnione są istniejące
w niektórych wsiach stawy. W miejsce dawnych wiejskich przestrzeni
wspólnych (drogi, placu) tworzone są nowe formy przestrzeni publicznych,
m.in. tereny rekreacyjne dla mieszkańców (niewielkie skwery, place zabaw,
miejsca spotkań i festynów). Budowane są nowoczesne boiska i infrastruktura
sportowa. We wsiach rzędowych i luźnych rzędówkach często nie ma
historycznie ukształtowanego czy współczesnego centrum wsi, nie ma lub są
daleko przestrzenie, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać. Zmienia się też
krajobraz pól otaczających wieś. Są one przystosowane do uprawy
maszynowej, likwidowana jest część dróg na pola, pozostałe są utwardzane,
Likwiduje się roślinność rosnącą na miedzach. Stosowane chemiczne środki
uprawy roślin likwidują nie tylko rośliny ubarwiające zboża (chabry, maki), ale
również niszczą różnorodność przyrodniczą terenów sąsiednich.
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14. Kilka uwag wynikających z prac terenowych
Zabudowa zagrodowa na terenie województwa śląskiego w ogólnych
zarysach nie wyróżnia się od zagród na obszarze Polski. Zagrody
jednobudynkowe są w zaniku, tendencją jest grupowanie budynków
mieszkalnego i gospodarczo-inwentarskich wokół wewnętrznego podwórza,
najlepiej (ze względów funkcjonalnych) o narysie zbliżonym do kwadratu.
Szczególną formą są „zamknięte” zagrody okolne, których tradycja jest żywa
do dzisiaj. Ewenementem są zachowane w rejonie Pietrowic Wielkich,
Cyprzanowa i w Chorzowie Starym, zagrody frankońskie z domami wycużnymi.
Na terenach wiejskich województwa śląskiego w równym stopniu występuje
zabudowa ceglana nieotynkowana, jak i tynkowana. Wzmiankowany
w literaturze podział linią Odry na Śląsk „czerwonych” (ceglanych) i „białych”
(otynkowanych) zagród, nie jest obecnie widoczny w terenie, a ewentualne
wprowadzenie takiego podziału wymaga dalszych badań.
Na terenie województwa dominują domy o prostej formie: na rzucie
prostokąta z dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia dachu 15°–55°,
rzadziej naczółkowymi. Dekoracja skupiona jest w szczytach oraz strefach
wejściowych (ganki, lauby, wnęki).
Zdecydowanie wyróżnia się architektura budynków na terenie Beskidów.
Zauważyć tu możemy charakterystyczne cechy i motywy: wysokie dachy
półszczytowe, szerokie okapy przechodzące w podcienia, wysokie kamienne
podmurówki, gible, motyw słońca w szczytach. Na terenach górskich żywa jest
tradycja budownictwa drewnianego.
Prawie całkowicie z krajobrazu zniknęły charakterystyczne 8-boczne stodoły
oraz spichlerze o kształcie „grzybków”. Być może te oryginalne formy również
mogłyby być inspiracją dla współczesnych projektantów.

111

15. Bibliografia
Literatura
•

Dobrowolski Tadeusz, Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1933
[seria: „Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach” MCMXXXIII,
Dział I, Tom IV].

•

Drewniana architektura w Zagłębiu Dąbrowskim. Katalog wystawy [teksty
i przygotowanie katalogu Damian Adamczak, Antoni Kreis], Chorzów
2006.

•

Dubiel Ludwik, Zabytkowe i współczesne budownictwo chłopskie na wsi
gliwickiej, 1971 [seria: Muzeum w Gliwicach. Biblioteka „Zeszytów
Gliwickich”. Etnografia nr 1].

•

Gładysz Mieczysław, Bibliografia etnografii Śląska w zarysie, Katowice
1966.

•

Gładyszowa Maria, Górnośląskie budownictwo ludowe, Wrocław 1978.

•

Godek Mariusz, Zabytki architektury i budownictwa drewnianego terenów
górskich Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego, [w:] Wiadomości
Konserwatorskie Województwa Śląskiego, t. 3: Architektura drewniana, po
red. Barbary Klajmon, Katowice 2011, s. 135–154.

•

Gorgolewski Wojciech, Tomczak Eugrniusz, Grodziska z lotu ptaka,
1996.
Grabowski Józef, Sztuka ludowa. Charakterystyki – porównania –
odrębności, Warszawa 1977.

•
•

Kiereś Małgorzata, Refleksje nad stanem ludowego budownictwa Beskidu
Śląskiego, [w:] Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego, t. 3:
Architektura drewniana, pod red. Barbary Klajmon, Katowice 2011, s.
155–168.

•

Klajmon Barbara, Ludowe budownictwo mieszkaniowe na Górnym Śląsku.
Stan zachowania i problemy ochrony, [w:] Wiadomości Konserwatorskie
Województwa Śląskiego, t. 6: Dom – zabytkowa architektura mieszkalna,
pod red. Anety Borowik, Katowice, 2014, s. 157–172.

•

Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998.

•

Kultura ludowa Górali Żywieckich, praca zbiorowa pod red. Katarzyny
Ceklarz i Barbary Rosiek, Kraków 2018, [seria: „Biblioteka Górska
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie” 2018, T. 30].

•

Lipok-Bierwiaczonek Maria, O starych chałupach, [w:] Kalendarz Górniczy
Kopalni Ziemowit, red. Alojzy Lysko, R. 1996, s. 168–174.

•

Lipok-Bierwiaczonek Maria, W przestrzeni pszczyńskich wsi. Zabytki
kultury ludowej, [w:] „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 3: Ziemia
pszczyńska, pod red. Marii Lipok-Bierwiaczonek, Katowice 2007, s. 75–
98.

112

•

Lipok-Bierwiaczonek Maria, Zabytkowe budownictwo chłopskie na wsi
pszczyńskiej, [w:] Architektura drewniana wsi pogranicza polskosłowackiego, Suszec 2010, s. 34–36.

•

Łach Janusz, Bojko Igor, Polaniarstwo jako istotny wyróżnik w badaniach
nad typologią krajobrazów pasterskich Karpat Zachodnich, „Przegląd
Wschodnioeuropejski” 2019, nr X/1, s. 261–274.

•

Malicki Longin, Zarys kultury materialnej górali śląskich, Katowice 1936.

•

Malicki Longin, Zarys kultury górali śląskich. Materiały do kultury
społecznej górali śląskich, Katowice 2004.

•

Michna Gustaw, Z przeszłości Simoradza, Simoradz 2010, [seria: „Rys
monograficzny Gminy Dębowiec” 2010, t. 1].

•

Puszet Ludwik, Studia nad budownictwem drewnianym, cz. 1: Chata,
Kraków 1903.

•

Rok Regina: Budownictwo drewniane wsi częstochowskiej, „Rocznik
Muzeum Okręgowego w Częstochowie”1991, t. 6, s. 33–70.

•

Ruszczyk Grażyna, Drewno i architektura.
drewnianego w Polsce, Warszawa 2007.

•

Rdzawka-Augustin Elżbieta, Wieś raciborska – wyniki badań
prowadzonych w latach 2007-2014, [w:] Wieś miniona, lecz obecna. Ślady
dawnych wsi i ich badania, pod red. nauk. Przemysława Nocunia,
Agnieszki Przybyły-Dumin, Krzysztofa Fokta.

•

Spyra Aleksander, Budownictwo drewniane na Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyna 1982.

•

Stachura Piotr, Międzybrodzie Bialskie. Dzieje i obyczaje. Ziemia żywiecka,
Kraków 1998.

•

Szulc Halina, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Warszawa 1995
[seria: Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. Prace Geograficzne,
nr 163].
Szulc Halina, Typy wsi Śląska Opolskiego na początku XIX wieku i ich
geneza, Warszawa 1968 [seria: Instytut Geografii Polskiej Akademii
Nauk. Prace Geograficzne, nr 66].

•

Dzieje

budownictwa

•

Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Drewniane budownictwo mieszkalne
i gospodarcze wsi Górnego Śląska, „Wiadomości Konserwatorskie” 2003
nr 13, 25–39.

•

Tłoczek Tadeusz, Dom mieszkalny na polskiej wsi, Warszawa 1985.

•

Tylkowa Danuta, Drewniane budownictwo ludowe wsi opolskiej,
„Etnografia Polska” 1989 t. XXXIII, z. 2.

•

Wijas-Grocholska Elżbieta, Lauby. Architektura wsi Śląska Opolskiego,
Opole 2009.

113

•

Zabytki ludowej kultury na Śląsku i w Częstochowskiem, pod red. Barbary
Bazielich, Bytom 1975.

•

Żarnowiec. Szkice z dziejów, pod red. Wacława Passowicza, Kraków
1998.

Archiwalia i inne opracowania tekstowe
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, biblioteka zakładowa:
•

(2015), Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/:
•

Baza Demografia. Wyniki badań bieżących.

•

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, archiwum zakładowe:
•

(2009), Rozpoznanie zabytków gminy Koziegłowy (powiat myszkowski,
województwo śląskie).

•

(2010), Rozpoznanie zabytków gminy Szczyrk (powiat bielski,
województwo śląskie).

•

(2011), Badanie wartości kulturowych miejscowości Nieboczowy
i Ligota Tworkowska.

•

(2011), Studium konserwatorskie zabudowy Placu Świętego Jana
w Chorzowie.

•

(2012), karty Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dla gminy Suszec (117
kart).

•

(2013), karty Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dla gminy Kornowac
(150 kart).

•

(2014), karty Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dla gmin Częstochowa,
Janów, Kłomnice, Lubliniec, Poczesna (86 kart).

•

(2017), Szczekociny – studium ochrony wartości kulturowych miasta.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, archiwum zakładowe:
•

(2009), Rozpoznanie obiektów zabytkowych gminy Pietrowice Wielkie
powiat raciborski województwo śląskie.

Inne
•

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim,
https://www.slaskie.pl/content/wojewodzki-program-opieki-nadzabytkami-w-wojewodztwie-slaskim [dostęp: 10.12.2020].

114

Kartografia
•

Atlas geologiczny Galicyi, Z. 5,
⎯ Maków (II.6), oprac. Szajnocha Władysław, Kraków [1895].
Biblioteka Narodowa, sygn. ZZK 35 194, domena publiczna.
⎯ Żywiec i Ujsoły, oprac. Szajnocha Władysław, Kraków [1895].
Składnica Map Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego, 6 I, 7 I (4162, 4262), domena publiczna.
⎯ Bielsko i Biała, oprac. Szajnocha Władysław, Kraków [1895].
Biblioteka PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 5 I (4062),
MAPSTER, domena publiczna.

•

Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens. Sect. Repten [1902].
MAPSTER, domena publiczna.

•

Karte des Deutschen Reiches – Generalstabskarte, ark. poj. (1870–1944),
Ratibor [1893], David Rumsey Map Collection.
Prawa autorskie do obrazu © by Cartographic Associates. Obraz może być
powielany i przekazywany, lecz nie do użytku komercyjnego. Dla celów użytku
komercyjnego proszę kontaktować się z mailto:carto@davidrumsey.com
Niniejsze dzieło jest licencjonowane na zasadzie Creative Commons License.

•

Karte des Westlichen Russlands (1892–1921), Herby-Tschensstochow
[1914]. MAPSTER, domena publiczna.

•

Karte des Westlichen Russlands (1892–1921). Żarki [1915], MAPSTER,
domena publiczna.

•

Mapa Taktyczna Polski (1924–1939). Gliwice (Gleiwitz). MAPSTER,
domena publiczna.

•

Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Z. 7, Col. XIX,
Teschen, Mistek und Jablonkau, 1880. Mapster, domena publiczna.

•

Top. Karta Królestwa Polskiego / Топографическая Карта Царства
Польского / Carte Topographique du Royaume de Pologne (Mapa
Kwatermistrzostwa)
⎯ Siewierz, Żarki [1839]. Zbiory Biblioteki Narodowej Polona, sygn.:
ZZK 13 540–13 599.
⎯ Szczekociny [1839]. Zbiory Biblioteki Narodowej Polona, sygn.:
ZZK 13 540–13 599.

•

Topografičeskaâ karta Carstva Pol'skago = Topograficzna karta Królestwa
Polskiego = Carte topographique du Royaume de Pologne : sostavlennaâ i
gravirovannaâ b' dolû nastoâŝej veličiny 1839–[1843], sygn.: ZZK 13 540–
13 599, Biblioteka Narodowa, zbiory Polona, domena publiczna.

115

•

Topographische Karte (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) [1870–
1945]
⎯ Cziasnau granica [1883], Mapster, domena publiczna.
⎯ Ellguth [1883], Mapster, domena publiczna.
⎯ Gorschütz [1899], Mapster, domena publiczna.
⎯ Gr. Rauden [1884], Mapster, domena publiczna.
⎯ Grzawa [1899], Mapster, domena publiczna.
⎯ Jakobswalde [1883], Mapster, domena publiczna.
⎯ Koschentin [1883], Mapster, domena publiczna.
⎯ Loslau [1884], Mapster, domena publiczna.
⎯ Pawlowitz [1899], Mapster, domena publiczna.
⎯ Tworog [1883], Mapster, domena publiczna.

•

[General-Karte von Central-Europa in 47 Blättern] XIII, Kopenhagen,
[entworfen, gezeichnet und herausgegeben von Josef Ritter von Scheda],
Olmütz, 1875, Mapster, domena publiczna.

116

16. Spis ilustracji z tomu II
• Układy przestrzenne wsi
Beskidy Zachodnie
⎯ Łysina (XVI w.)
⎯ Węgierska Górka (XV w.)
⎯ Ślemień (XV w.)
⎯ Łękawica
⎯ Brenna, Szczyrk
⎯ Cisownica
Pogórze zachodnie
⎯ Kozy, Czaniec
⎯ Puńców
Kotliny oświęcimska i ostrawska
⎯ Bestwina, Bzie Zameckie. Kozy, Czaniec
⎯ Pruchna, Golasowice
⎯ Miedźna, Grzawa
⎯ Miedźna, Grzawa
⎯ Godów, Gorzyce
Nizina Śląska
⎯ Rudnik, Cypszanów
⎯ Pstrążna, Lyski, Kornowac
⎯ Rudy
⎯ Rachowice, Kozłów
⎯ Brusiek, Tworóg
Wyżyna Śląska
⎯ Stare Repty
⎯ Wielowieś
⎯ Ciągowice
⎯ Pińczyce, Koziegłówki, Trzebyczka
⎯ Gniazdów
⎯ Grabowa
Wyżyna woźnicko-wieluńska
⎯ Lubsza, Lubecko, Koszęcin, Sadów
⎯ Zborowskie, Jeżowa, Sieraków Śląski
⎯ Herby
⎯ Kamienica Polska
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Wyżyna Przeborska
⎯ Stary Koniecpol, Kruszyna
⎯ Biała Wielka, Turzyn
⎯ Irządze
Wyzna Częstochowska
⎯ Zrębice, Złoty Potok, Piasek
⎯ Bobolice
⎯ Kroczyce, Pradła
•

Zagrody
⎯ Budziska, powiat raciborski, ul. Fabryczna 1
⎯ Cyprzanów, powiat raciborski, ul. Janowska 46-46a
⎯ Cyprzanów, powiat raciborski, ul. Janowska 47-49-49a-51a-51-55
⎯ Tworków, powiat raciborski, ul. Główna
⎯ Grabiec 22, powiat zawierciański, przykład okołu
⎯ Grabiec 22, powiat zawierciański
⎯ Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Jana III Sobieskiego 5
⎯ Łany, powiat gliwicki, ul. Pyskowicka 35
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. Jagiellońska 7
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. Tetmajera 7
⎯ Mazańcowice 109, powiat bielski
⎯ Mokrzesz, powiat częstochowski, ul. Częstochowska 44
⎯ Piasek, powiat częstochowski, ul. Leśna
⎯ Pogrzebień, powiat raciborski, ul. Wiejska 35
⎯ Pradła, powiat zawierciański, ul. Wyzwolenia 51
⎯ Siedliska, powiat raciborski, ul. Gliwicka 22
⎯ Sierakowice, powiat gliwicki, ul. Dolna 2
⎯ Szczyrk, powiat bielski, ul. Widokowa 4
⎯ Wola Libertowska, powiat zawierciański
⎯ Żernica, powiat gliwicki, ul. Nieborowicka 54
• Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne drewniane
⎯ Brenna, powiat cieszyński, ul. Bukowa 46
⎯ Buczkowice, powiat bielski, ul. Długa 351
⎯ Buczkowice, powiat bielski, ul. Wyzwolenia 160
⎯ Cisowa 9, powiat zawierciański, dom kryty strzechą
⎯ Gniazdów, powiat myszkowski, ul. Tęczowa 3
⎯ Istebna 163, powiat cieszyński, Chata Kawuloka
⎯ Jaworzynka 81, powiat cieszyński
⎯ Jaworzynka 314, powiat cieszyński, chata z werandą
⎯ Kamienica Polska, powiat częstochowski, ul. M. Konopnickiej 199,
dom z pocz. XX w.
⎯ Kamienica Polska, powiat częstochowski, ul. M. Konopnickiej 121
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Krzyżowa 166, powiat żywiecki
Lgota-Nadwarcie, powiat myszkowski, ul. Myszkowska 21
Pińczyce, powiat myszkowski, ul. Świerkowa 3
Rokitno 49, powiat zawierciański
Rycerka Dolna, powiat żywiecki, naprzeciw nr. 269
Siedliszowice 35, powiat zawierciański
Sławniów, powiat zawierciański, ul. Długa 181
Sokolniki 120, powiat myszkowski, chałupa kryta strzechą
Szczyrk, powiat bielski, ul. Chabrów 4
Szczyrk, powiat bielski, ul. Górska 50
Szczyrk, powiat bielski, ul. Lipowa 10
Szczyrk-Podmagura, powiat bielski, ul. Wrzosowa 44
Ujsoły, powiat żywiecki, ul. Mostowa 35
Żuraw, powiat częstochowski, ul. Leśna 26

Budynki mieszkalne murowane
⎯ Bojszowy, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Gaikowa 46
⎯ Bolesław, powiat raciborski, ul. Główna 48
⎯ Brzostek 62, powiat zawierciański
⎯ Cynków, powiat myszkowski, ul. Graniczna 64
⎯ Cyprzanów, powiat raciborski, ul. Janowska 63
⎯ Dębowiec, powiat cieszyński, ul. Cieszyńska 9
⎯ Dębowiec, powiat cieszyński, ul. Cieszyńska 13
⎯ Gniazdów, powiat myszkowski, ul. Centralna 38
⎯ Goczałkowice, powiat pszczyński, ul. Szkolna 32, przed wejściem
drewniana lauba
⎯ Kobyla, powiat raciborski, ul. Leśna 7
⎯ Koziegłówki, powiat myszkowski, ul. Lipowa 26
⎯ Lgota Górna, powiat myszkowski, ul. Jurajska 98
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. I. Łukasiewicza 31
⎯ Mszana, powiat wodzisławski, ul. 1 Maja 48
⎯ Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, ul. Wyzwolenia 40
⎯ Rudy, powiat raciborski, ul. Jana III Sobieskiego 5
⎯ Rzuchów, powiat raciborski, ul. Miarki 33
⎯ Stara Huta, powiat myszkowski, ul. Słoneczna 48
⎯ Suszec, powiat pszczyński, ul. św. Jana 36
⎯ Winowno, powiat myszkowski, ul. Opolska 87
⎯ Wola, powiat pszczyński, ul. Pszczyńska 112, dom z 1882 r.
⎯ Woszczyce, powiat mikołowski, ul. Długosza 49
⎯ Złoty Potok, powiat częstochowski, ul. T. Kościuszki 70
Budynki mieszkalno-gospodarcze
⎯ Buczkowice, powiat bielski, ul. Lipowska 354
⎯ Cynków, powiat myszkowski, ul. Leśna 34
⎯ Gliniana Góra, powiat myszkowski, ul. Cicha 54
⎯ Goczałkowice, powiat pszczyński, ul. Szkolna 78
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
•

Kornowac, powiat raciborski, ul. Starowiejska 15
Łąka, powiat pszczyński, ul. Turystyczna 34
Miedźna, powiat pszczyński, ul. Wiejska 119
Miłość, powiat myszkowski, ul. Walentego 39
Ołudza 82 powiat zawierciański
Rzeniszów, powiat myszkowski, ul. Spóldzielcza 67
Siedliska, powiat raciborski, ul. Gliwicka 3
Winowno, powiat myszkowski, ul. Opolska 60
Wojsławice, powiat myszkowski, ul. 3 Maja 120
Wojsławice, powiat myszkowski, ul. Lipowa 14
Wojsławice, powiat myszkowski, ul. Spółdzielcza 67
Żabnica 339, powiat żywiecki

Budynki gospodarcze
Budynki inwentarskie
⎯ Brzostek 34, powiat zawierciański
⎯ Cyprzanów, powiat raciborski, ul. Janowska 46-46a
⎯ Grabiec 15, powiat zawierciański
⎯ Grabiec 22, powiat zawierciański
⎯ Kobielice, powiat pszczyński, ul. Wiejska 8
⎯ Krzanowice, powiat raciborski, ul. Raciborska 5
⎯ Krzanowice, powiat raciborski, ul. Młyńska 4
⎯ Rększowice 210, powiat częstochowski
Budynki magazynowe
⎯ Krzanowice, powiat raciborski, ul. Raciborska 5, spichlerz
⎯ Bolesław, powiat raciborski, ul. Główna 30
⎯ Budziska, powiat raciborski, ul. Szkolna 3
⎯ Jaworzynka 314, powiat cieszyński
⎯ Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Lędzińska 154
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. Tysiąclecia 114
⎯ Michałów, powiat częstochowski, ul. Laurowa 36
⎯ Ołudza 97, powiat zawierciański, stodoła
⎯ Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, ul. 1 Maja 47
⎯ Stara Huta, powiat myszkowski, ul. Źródlana 10
Inne budynki gospodarcze
⎯ Istebna 163, powiat cieszyński, budynek gospodarczy przy Chacie
Kawuloka
⎯ Koniecpol, powiat częstochowski, ul. T. Kościuszki 4, piwniczka
⎯ Wildek 1, powiat raciborski
⎯ Wola Libertowska, powiat zawierciański, naprzeciw nr. 89
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•

Konstrukcja
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

•

Borucin, powiat raciborski, ul. M. Kopernika 65, spichlerz
Grabiec 10, powiat zawierciański
Istebna 91, powiat cieszyński, budynek gospodarczy
Istebna 101, powiat cieszyński
Las, powiat żywiecki, ul. Krzywa 1
Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, ul. Daszyńskiego 4
Szczyrk, powiat bielski, ul. Salmopolska 43
Szczyrk, powiat bielski, ul. Zielona 27

Detal
Drzwi i wrota
⎯ Bonowice 3, powiat zawierciański
⎯ Buczkowice, powiat bielski, ul. Kasztanowa 198
⎯ Budziska, powiat raciborski, ul. Fabryczna 1
⎯ Goczałkowice, powiat pszczyński, ul. Szkolna 84
⎯ Grabiec 22, powiat zawierciański
⎯ Grzawa, powiat pszczyński, ul. Wiejska 19
⎯ Istebna 159, powiat cieszyński
⎯ Jaworzynka 41, powiat cieszyński
⎯ Karczewice, powiat częstochowski, ul. Wolności 23
⎯ Kocoń, powiat żywiecki, ul. Łączna, dawny nr 58, pom. 65 a 67
⎯ Konary, powiat częstochowski, ul. Szkolna 25
⎯ Kornowac, powiat raciborski, ul. Raciborska 24
⎯ Krzanowice, powiat raciborski, ul. Raciborska 5
⎯ Marklowice, powiat wodzisławski, ul. K. Szymanowskiego 70, stary
dom
⎯ Sokolniki 42, powiat myszkowski, przy budynku NFZ
⎯ Wola Libertowska 59, powiat zawierciański
⎯ Wyry, powiat mikołowski, ul. Magazynowa 9
⎯ Żabnica 339, powiat żywiecki
Ganki, lauby i gible
⎯ Buczkowice, powiat bielski, ul. Kasztanowa 198
⎯ Cisiec, powiat żywiecki, ul. Wyszyńskiego 351
⎯ Dębowiec, powiat cieszyński, ul. Żniwna 85
⎯ Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, ul. M. Drzymały 62, gajówka
⎯ Istebna, powiat cieszyński
⎯ Kamienica Polska powiat częstochowski, ul. M. Konopnickiej 199
⎯ Kotliszowice, powiat gliwicki, ul. Wiejska 35
⎯ Krzyżowa 107, powiat żywiecki
⎯ Sławniów, powiat zawierciański, ul. Długa 181
⎯ Słotwina 97, powiat żywiecki
⎯ Ujsoły, powiat żywiecki, ul. ks. Piotrowskiego 32
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Gzymsy i elewacje
⎯ Dębowiec, powiat cieszyński, ul. Skoczowska 29
⎯ Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Łanowa 12
⎯ Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Łanowa 14
⎯ Łańce, powiat raciborski, ul. Wolności 57
⎯ Pietrowice, powiat raciborski, ul. 1 Maja 61a-59
⎯ Pogrzebień, powiat raciborski, ul. Wiejska 35
⎯ Rększowice 210, powiat częstochowski
⎯ Siedliska, powiat raciborski ,ul. Dąbrowskiego 2
⎯ Tworków, powiat raciborski, ul. Główna 8
⎯ Wyry, powiat mikołowski, ul. Pszczyńska 102
Okna
⎯ Bełsznica, powiat wodzisławski, ul. Raciborska 26
⎯ Bonowice 3, powiat zawierciański
⎯ Borucin, powiat raciborski, ul. M. Kopernika 65, spichlerz
⎯ Dąbie, powiat będziński, ul. Dolna 17
⎯ Gniazdów, powiat myszkowski, ul. Szkolna 18 a
⎯ Gniazdów, powiat myszkowski, ul. Centralna 40
⎯ Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, ul. Imielińska 140
⎯ Kamienica Polska, powiat częstochowski, ul. M. Konopnickiej 33
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. Turystyczna 37
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. I. Łukasiewicza 15
⎯ Podzamcze, powiat zawierciański, ul. Krakowska 37a
⎯ Rudy, powiat raciborski, ul. Raciborska 27
Szczyty
⎯ Istebna 163, powiat cieszyński, Chata Kawuloka
⎯ Jaworzynka 720, powiat cieszyński, Na Grapie
⎯ Koziegłówki, powiat myszkowski, ul. Lipowa 74
⎯ Miedźna, powiat pszczyński, ul. Bieruńska 4
⎯ Osiek, powiat myszkowski, ul. Słoneczna 41
⎯ Pewel Mała, powiat żywiecki, ul. Jana Pawła II 123
⎯ Siedliska, powiat raciborski, ul. Gliwicka 3, dom ze stodołą
⎯ Szczyrk, powiat bielski, ul. Beskidzka 11
⎯ Szczyrk, powiat bielski, ul. Beskidzka 21
⎯ Szczyrk, powiat bielski, ul. Beskidzka 59
⎯ Szczyrk, powiat bielski, ul. Myśliwska 4
⎯ Tworków, powiat raciborski, ul. św. Jana 26
⎯ Tychy-Cielmice, powiat Tychy, ul. Jedności 29
⎯ Ujsoły, powiat żywiecki, ul. ks. Piotrowskiego 174
⎯ Ujsoły, powiat żywiecki, ul. ks. Piotrowskiego 76
⎯ Wilkowice, powiat bielski, ul. Wyzwolenia 56
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Wnęki
⎯ Krasice 26, powiat częstochowski
⎯ Pińczyce, powiat myszkowski, ul. Kościelna 33a
⎯ Pogrzebień, powiat raciborski, ul. Brzezka 1
⎯ Siedliska, powiat raciborski, ul. Dąbrowskiego 1
•

Mała architektura
Nawierzchnie
⎯ Krzanowice, powiat raciborski, ul. Młyńska 4
⎯ Łąka, powiat pszczyński, ul. I. Łukasiewicza 23, podwórko
⎯ Wyry, powiat mikołowski, ul. Pszczyńska 102
Ogrodzenia
⎯ Dębowiec, powiat cieszyński, ul. Żniwna 2, płot,
⎯ Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, ul. Wyzwolenia 40
⎯ Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, ul. Średnia 1
⎯ Targoszyce, powiat będziński, ul. H. Głowackiego 36
⎯ Wilkowiecko, powiat kłobucki, ul. 3 Maja 51
⎯ Złoty Potok, powiat częstochowski, ul. Sosnowa Góra 6
Studnie
⎯ Jaworzynka 720, powiat cieszyński, Na Grapie
⎯ Rokitno 184, powiat zawierciański
⎯ Wilkowiecko, powiat kłobucki, ul. 3 Maja 26
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