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KRUPY – HISTORIA CHAŁUPY SASKIEJ
Wąskofrontowa chałupa nr 26 w Krupach została wzniesiona w 1 ćw. XVIII wieku; być może
w 1717 r. Pierwotnie była to chałupa bezkominowa, z przelotową i wysoką sienią, paleniskiem otwartym w części
tylnej, nakryta dymnikowym dachem naczółkowym. Na pocz. XIX wieku (1806 r.) chałupa została przebudowana,
o czym świadczą wzmianki historyczne oraz przekazy ustne - w okresie wojen napoleońskich działała tu karczma
(przed II wojną światową była tablica upamiętniającej fakt pobytu wojsk francuskich). W trakcie przebudowy
zmieniono system ogniowy (przesunięto palenisko z sieni do części zachodniej, a nad nim wyprowadzono komorę
dymową), a także dokonano zmian w układzie wnętrza oraz wyposażeniu (w tym posadzki, stolarka).
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Kolejna przebudowa została dokonana na przełomie XIX/XX wieku, a jej zakres jest w pełni czytelny do
czasów współczesnych. Przede wszystkim zmieniono układ wnętrza: przewężono i obniżono sień, wydzielono
szersze pomieszczenia we wschodniej części budynku, zlikwidowano nisze (wnęki) do spania, przebudowano
system ogniowy (wprowadzono dwa kominy słupowe z piecami kaflowym i trzonami kuchennymi), wydzielono
część mieszkalną na poddaszu. Wzmocniono konstrukcję budynku, tj. przemurowano przyziemie ściany frontowej
oraz wymieniono - na cegłę - niektóre wypełnienia pól międzyryglowych. Wewnątrz budynku wprowadzono nowe
elementy stolarki, piece, schody, podłogi, pompę wodną. W owym czasie dostawiono przybudówkę przy szczycie
frontowym.
Zagroda (i chałupa) należała do rodziny Maass: w 1812 r. właścicielem był Peter Maass (odnotowany na belce
nadproża budynku bramnego), a przed 1939 r. Gertruda Maass, która posiadała ok. 30 ha gospodarstwo rolne.
Od 1946 r. gospodarstwo stanowi własność prywatną.
W 2003 roku zagroda (siedlisko z chałupą i budynkiem bramnym) została wpisana do rejestru zabytków.
Prace remontowe:
- l. 50. XX w. modyfikacja trzonu kuchennego,
- l. 70. XX w. przemurowania w obrębie ścian,
- l. 80. XX w. wymieniona trzcinowej strzechy
na pokrycie z blachy i płyt eternitowych;
- 2017 r. remont dachu z wymianą pokrycia.
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