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Trudno wyobraziæ sobie jakiekol
wiek gospodarstwo domowe bez

spi¿arni, komórki, czy bodaj schow-
ka. Nawet w blokach posiadamy nie-
wielkie miejsce w piwnicy na prze-
twory, ale i chwilowo niepotrzebne
rzeczy. £atwiej by³o na wsi. Tam �ko-
mora� by³a zwykle obowi¹zkow¹
czê�ci¹ kuchni. Czasami budowano
spichlerz. Jeszcze na prze³omie XIX/
XX wieku wiele zabudowañ miesz-
kalnych i gospodarskich na wsi wzno-
szonych by³o z drewna. I chocia¿ lasy
strzeleckie mia³y s³abe gatunkowo
drewno, z przewag¹ sosny, rzadziej
�wierka, czy modrzewia, wykorzy-
stywano je na takie budowle. Podob-
nie jak ³atwo dostêpny kamieñ wa-
pienny, co jednak �wiadczy³o ju¿ o
znaczniejszej zamo¿no�ci.

Zbo¿e na polu, czyli, jak mówiono
na pniu, po z¿êciu uk³adano w

specjalne snopki, by po ich wysu-
szeniu sk³adowaæ w stodole. Tam
przechowywano je w bocznych czê-
�ciach przegrodzonych drewnianymi
barierami-p³otkami, zwane s¹siekami.
Po wszelkich pracach w polu zaczy-
na³a siê, czêsto wielotygodniowa,
m³ocka. �rodkowa czê�æ stodo³y
zwana klepiskiem, by³a ubit¹ ziemi¹,
która s³u¿y³a po to, by tu  zbo¿e
�wyklepaæ�, a w³a�ciwie wym³óciæ
cepem. Dzi� cep mo¿na z regu³y zna-
le�æ tylko w muzeum, np. opolskim
skansenie, Regionalnej Izbie w Dañ-
cu czy muzeach etnograficznych.
Wym³ócone zbo¿e, czyli ziarna prze-
chowywano ju¿ nie w stodole, ale spi-
chlerzu. Wykonywano go chêtniej z
drewna, jako materia³u naturalnego,
gdzie nieogrzane wnêtrze by³o natu-
ralnym miejscem na powolne dosu-
szanie. Nie by³o problemu u gospo-
darza maj¹cego niewielkie gospodar-
stwo. Suszy³ i przechowywa³ zbo¿e
�na górze�, czyli na strychu swego
domu, na poddaszu, zwykle czê�ci
niezamieszka³ej domu, nakrytej da-
chem siod³owym, dwuspadowych,
albo z naczó³kiem, czêsto przekrytej
strzech¹ s³omian¹, a od po³owy XIX
wieku coraz czê�ciej gontem, za� w
XX wieku dachówk¹ ceramiczn¹, naj-
chêtniej karpiówk¹ w koronkê. K³o-
pot pojawia³ siê jednak w gospodar-
stwach du¿ych, kilkudziesiêciohek-
tarowych i folwarkach.

Oczywi�cie, by³y te¿ spichlerze
murowane, z charakterystycz-

nymi ma³ymi okienkami s³u¿¹cymi
bardziej jako wywietrzniki, ni¿ otwo-
ry przepuszczaj¹ce �wiat³o. Zwykle
te¿ te murowane mia³y piêknie deko-
rowane ³agodnymi sp³ywami esowa-
tymi szczyty, albo zaznaczenie po-
szczególnych  kondygnacji  dekora-
cyjnymi gzymsami.

Miêdzy bezmy�lno�ci¹ a nieukaranym barbarzyñstwem,
czyli o strzeleckim spichlerzu

Spichlerz - unikat

Do nocy z 24 na 25 czerwca 1999
roku Strzelce Opolskie szczyci-

³y siê  wyj¹tkow¹ rzadko�ci¹. Tu znaj-
dowa³ siê jeden z trzech istniej¹cych
wtedy w województwie o ogrom-
nych gabarytach drewniany wielo-
kondygnacyjny spichlerz dworski,
czy folwarczny. By³ on pozosta³o-
�ci¹ starego folwarku dworskiego,
zwanego niegdy� Wielkim Folwar-
kiem, a znajdowa³ siê nieopodal drogi
w pó³nocno-wschodniej czê�ci przed-
mie�cia, zwanego Przedmie�ciem Lu-
blinieckim. Mia³ 432,5 metry kwa-
dratowe powierzchni zabudowy, po-
wierzchni u¿ytkowej - 1.230 m kw.,
kubatury 2.870 m sze�c., d³ugi na 40,7
metrów, szeroki 10,14 metrów, wy-
soki 9,4 metrów.

By³a to wiec kubatura porówny-
walna z przeciêtnymi dwoma dom-
kami jednorodzinnymi. Z uwagi, i¿
przechowywano w takich obiektach
zbo¿e, kondygnacje by³y stosunko-
wo niewysokie, przeciêtnej postury
cz³owiek dotyka³ bez trudu powa³y-
sufitu, a w³a�ciwie pod³ogi wy¿szej
kondygnacji. Zbo¿e musia³o tu wy-
sychaæ, dlatego potrzebna by³a p³a-
ska przestrzeñ. W pod³odze by³y te¿
otwory, którymi w razie potrzeby,
po przesuniêciu zatykaj¹cych rucho-
mych klap zbo¿e �sypa³o� siê, st¹d
te¿ nazywano te obiekty w staropol-
skim jêzyku, albo w gwarze �sypa-
niem�. Samo okre�lenie za� �spi-
chlerz� mia³o do�æ d³ug¹ historiê. By³y

znane spichlerze zbo¿owe na Bliskim
Wschodzie, równie¿ w Imperium
Rzymskim, st¹d niedaleko do podbi-
tej czê�ciowo Germanii, dok¹d s³o-
wo zawêdrowa³o, a �sypanie� zosta-
³o zast¹pione staroniemieckim, przy-
bieraj¹c postaæ der Speicher, ozna-
czaj¹ce zasobnik, czy magazyn, g³ów-
nie na zbo¿e.

Wiemy ju¿ gdzie spichlerz strze
lecki by³ i dla jakiego celu by³

zbudowany, jakie mia³ rozmiary. Kie-
dy jednak móg³ byæ zbudowany? W

pocz¹tkach XVIII w. szala³a w Euro-
pie wojna pó³nocna, od 1740 roku do
pokoju w Hubertsburgu toczy³y siê
wojny zaborcze Prus o �l¹sk. Nie
by³y to czasy ani spokojne, ani do-
brej gospodarki. Ze �róde³ wiadomo,
¿e okres lat 20-40 XVIII stulecia by³
czasem prosperity na Górnym �l¹-
sku. Najpewniej zatem, analizuj¹c te¿
elementy stylowe obiektu, spichlerz
w Strzelcach móg³ powstaæ w latach
1720�1730.

By³ zbudowany na planie wyd³u
¿onego prostok¹ta, wzniesiony

na trzy kondygnacje nakryty dachem
siod³owym pobity gontem. Ca³o�æ
osadzona w czê�ci po³udniowej na
podmurówce z kamienia ³amanego,
wapiennego, w czê�ci pó³nocnej na
drewnianej podwalinie. Zatem po-
wstawa³ stopniowo. �ciany wykona-
no z drewna �wierkowego i modrze-
wiowego. By³ konstrukcji mieszanej
zrêbowo-wieñcowej, ³¹czonej na wê-
g³ach �na ob³ap z ostatkami�, to zna-
czy z wystaj¹cymi poza lico �ciany
koñcówkami drewna, które zahacza-
j¹c siê nawzajem wzmacnia³y kon-
strukcjê. Czê�æ obiektu by³a w kon-
strukcji sumikowo-³¹tkowej, tj.
wpuszczanych czê�ci koñcówek
drewnianych bali w rowek wcze�niej
wyciêty w pionowym s³upie, aby
konstrukcja, np. w okolicy wej�æ
mocniej siedzia³a.

Kondygnacje by³y nakryte stro
pem belkowanym, który zosta³

wsparty w linii �rodkowej na s³u-
pach, wzmacniane dodatkowo mie-
czami, czyli zastrza³ami, ³¹cz¹c je gru-
bymi ko³kami. S³upy te wzmacnia³y
wszystkie kolejne kondygnacje, mia-
³y podtrzymywaæ rozmieszczone na
powierzchni pod³óg kilkunastocenty-
metrow¹ warstw¹ zbo¿e. Dodatko-
wo wy¿sze pietra posiada³y po-
przeczn¹ �cianê dzia³ow¹ z belek o
konstrukcji zrêbowej, dziel¹c ca³¹
przestrzeñ na dwie czê�ci, z których
pó³nocna by³a wiêksza. Dwie ni¿sze
kondygnacje mia³y powierzchniê pod-
³ogi równ¹. Ta na poddaszu w miej-
scy �ciany dzia³owej mia³a podnie-
sion¹ pod³ogê o 27 centymetrów. Dla
�sypania� zbo¿a w pod³odze ka¿da
kondygnacja mia³a po 14 otworów
przykrytych ruchomymi klapami. W
�cianach bocznych by³y ma³e otwo-
ry � okienka, które zabezpieczano
dodatkowo ¿elaznymi kratami z pro-
sto, lub lekko wygiêtych prêtów ozdo-
bionych esowatymi zadziorami. W
�cianach szczytowych od strony
pó³nocnej i po³udniowej wykonano
okienka nieco wiêksze, prawie kwa-
dratowe, równie¿ zabezpieczone kra-
tami w podobnym stylu, jak przy
okienkach mniejszych. W d³u¿szej
�cianie zachodnie by³y dwie pary

drzwi dwuskrzyd³owych, zamykane
na ¿elazne skoble. Aby by³o wiêcej
miejsca we wnêtrzu, zbudowano
schody zewnêtrzne, z gankiem nakry-
tym okapem, który wznosi³ siê na
s³upach i stanowi³ element dachu
przyczó³kowego. Drzwi na wy-
¿szych kondygnacjach by³y jedno-
skrzyd³owe, uko�nie opierzane, co
dawa³o dodatkowo pewien element
estetyczny.

Takie spichlerze by³y rzadko�ci¹.
Jeszcze do dzi�  mo¿emy ogl¹daæ nie-
co podobne w konstrukcji i rozmia-
rach jak strzelecki, choæ te s¹ bez gan-
ków. Znajduj¹ siê w Muzeum Wsi
Opolskiej i maj¹ te¿ teraz inne funk-
cje.

Nie sk³aduje siê tu zbo¿a, a wnê
trza s¹ wykorzystywane na cza-

sowe wystawy, lekcje muzealne, ró¿-
ne projekty, konferencje itp. O wcze-
�niejszej ich s³u¿ebno�ci przypomi-
naj¹  nowym uczestnikom czasami
bolesne uderzenia w niskie belkowa-
nie, przy �miechu otoczenia. Jeden z
takich spichlerzy pochodzi ze S³awiê-
cic, a wiec niedaleko Strzelec, drugi z
Grudyni Ma³ej. �wiadcz¹ one o go-
spodarno�ci naszej ziemi, a nawet za-
mo¿no�ci. Nie piszê o bogactwie,
gdy¿ ze wzglêdu na s³abe ogólnie zie-
mie w Strzeleckiem na plon trzeba

by³o siê mocno natrudziæ bardziej, ni¿
np. w G³ubczyckiem, czy Nyskiem,
gdzie jest ziemia podobna do czarno-
ziemu.

By³y przyk³adem wspania³ej cie-
sio³ki, która u nas obok murarki by³a
niegdy� bardzo popularna. �ciête
drzewa trzeba by³o ociosywaæ spe-
cjalnymi, szerokimi wyd³u¿onymi
siekierami, dlatego mo¿na  do dzi� za-
uwa¿yæ miarowe ciecia na �cianach
takiego obiektu. Nie robi³a tego ma-
szyna. Niestety, nie da siê dzi� ju¿
ustaliæ nazwisk cie�li wykonuj¹cych
strzelecki spichlerz. Byli to jednak
fachowcy miejscowi, tañsi, nie spro-
wadzano ich z odleg³ych stron, np.
jak dzi� do rekonstrukcji, czy budo-
wy z ¯ywiecczyzny, czy spod No-
wego Targu.

W kolekcji Muzeum
�l¹ska Opolskiego

Po II wojnie spichlerz by³ coraz
rzadziej u¿ytkowany do prze-

chowywania zbo¿a. Popada³ w ru-
inê. Byæ du¿ym, bogatym gospoda-
rzem po II wojnie by³o wrêcz nie-
bezpiecznie, stawa³o siê �wrogiem
ludu pracuj¹cego miast i wsi� i �ku³a-
kiem�. Czêsto ich dorobek ¿ycia, ca³e
gospodarstwa, a g³ównie ziemiê - kon-
fiskowano.
Ze wzglêdu na warto�æ kulturow¹ w
latach 1981 � 1985 spichlerz strze-
lecki zosta³ z funduszy Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w
Opolu wyremontowany i konserwa-
torsko  zabezpieczony i opisany, na-

stêpnie za� przekazany do kolekcji
Muzeum Wsi Opolskiej, ale celowo
pozostawiono go in situ, czyli na miej-
scu swego powstania, aby tu w³a�nie
cieszy³ oko i wzbogaca³ ofertê tury-
styczn¹ regionu.

Zaczêto go u¿ytkowaæ jako ma-
gazyn Dzia³u Kultury Materialnej i
Folkloru wspomnianego muzeum,
planowano organizacjê wystaw. Gro-
madzono tu g³ównie stare narzêdzia
rolnicze. By³o ich ju¿ 45. Czasowo
przechowywano tu 12 nowych okien
skrzynkowych, wykonanych na roz-
miar, dla remontowanej starej cha³u-
py w Kielczy.

Tragiczna noc

Niestety, w noc �wiêtojañsk¹ kto�
wymy�li³ sobie du¿e ognisko.

Technika podpalenia okaza³a siê pro-
sta. W szczeliny drzwi wlano p³yn
³atwopalny i podpalono. Potwierdzi-
³y to analizy prokuratorskie i Stra¿y
Po¿arnej z Katowic. Po¿ar zauwa-
¿ono w nocy z 24 na 25 czerwca 1999
roku. Interwencja wielu jednostek
stra¿y po¿arnych nie da³a przy ta-
kiej masie wysuszonego drewna po-
zytywnego rezultatu. Formalnie nie
udowodniono sprawcy przestêp-
stwa, wiêc sprawê umorzono. Dzi�

gdzie� skrycie
siê �mieje. Przy-
czyni³ siê walnie
do czêsto dziw-
nej odpowiedzi
na stawiane
m³odzie¿y py-
tanie: �Co u was
jest ciekawego?
U nas nie ma nic
ciekawego�.

Sprawcy nie
¿yczê niczego
z³ego, choæ jest
po prostu nik-

czemnikiem i z³oczyñc¹. Je�li kiedy�
przypadkiem jemu zdarzy siê jakie�
du¿e nieszczê�cie, a prokuratura... nie
znajdzie sprawcy, niech nie p³acze.
Spo³eczeñstwo nasze na �nieznanych
sprawców� reaguje bardzo dziwnie �
usprawiedliwia ich, mówi, o ich god-
no�ci, ma³oletno�ci, pochodzeniu z
trudnych rodzin itp. ¯a³osne dywa-
gacje! Dziwne jednak, ci sami ludzie
bêd¹c w Anglii, Holandii, Niemczech,
czego i ja do�wiadczy³em zauwa¿aj¹,
¿e tam zupe³nie obcy ludzie, a czêsto
zwykli s¹siedzi na ogó³ maj¹ orienta-
cjê co i jak dzieje siê w okolicy i z
�obowi¹zku obywatelskiego� (po-
dobno te¿ d¹¿ymy do �spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego�) informuj¹ o
tym policjê, czy s¹d i zwykle bywa
to zg³oszenie skuteczne.

Ca³kowite spopielenie spichlerza
strzeleckiego i znajduj¹cych siê

we wnêtrzu dawnych sprzêtów
¿mudnie zbieranych, opisywanych,
to nie tylko zniszczenie obiektów mu-
zealnych, ale i mówi¹cych o naszej
piêknej historii. Nie mówmy zawsze,
i¿ nas to nie obchodzi. Przypomina-
j¹c tê bolesn¹ sprawê  mam jednak
nadziejê, ¿e kiedy� ta sprawa osta-
tecznie wyjdzie, a sprawca zostanie
surowo ukarany. Do�æ z �nieznany-
mi, anonimowymi sprawcami�, za
du¿o nas to wszystkich kosztuje. Nie
dziwmy siê te¿, ¿e do �spalonej i go-
³ej� ziemi nikt z turystów nie chce
przyje¿d¿aæ -  to nie promuje nasze-
go regionu.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Tak kiedy� wygl¹da³ strzelecki spichlerz

Okienka w bocznej �cianie

Jedne z dwuskrzyd³owych drzwi


