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Abstrakt 
Artykuł podejmuje próbę oceny moŜliwości przywrócenia, a moŜe częściowego włączenia do istniejących 

tras turystycznych obiektów typu wiatraki, które były kiedyś charakterystycznym akcentem całego 
Podkarpacia, w tym Pogórza Dynowskiego. W krótkim zarysie omówiono morfologię terenu Pogórza, klimat 
(wiatry). PrzybliŜona została historia kamieni Ŝarnowych i młyńskich jako istotnego elementu urządzenia 
przemiału zboŜa w obiektach, jakim były wiatraki. Końcowa część to przegląd najwaŜniejszych konstrukcji 
wiatrakowych. Podsumowanie to refleksja, a właściwie ocena istniejącej rzeczywistości, a takŜe jej wpływ, 
który spowodował prawie całkowicie zniknięcie wiatraków z krajobrazu Podkarpacia. 

Słowa kluczowe: morfologia terenu, kamienie Ŝarnowe, wiatrak, paltrak 
 
 

MILLSTONES AND WINDMILLS – DISAPPEARING 
SYMBOLS OF DYNOWSKIE FOOTHILLS  

 
 

Abstract 
An article attempts to restore and capabilities, and may partially include to the existing hiking  

trails, facilities such as windmills, which were once characteristic accent the whole Podkarpackie area  
and Dynowskie Foothills. In short overview describes the morphology of the foothills area, climate  
(winds). Described history of quern-stones and mill stones as an existing item of equipment grinding  
grain in buildings which were windmills. The final part is an overview of the most important designs of 
windmills. The summary is a reflection, and actually an evaluation of the existing reality, as well as its impact, 
which caused almost entirely windmills disappearance from the Podkarpackie landscape. 

Keywords: terrain morphology, quern-stones, post mill, windmill  

 

1. Wprowadzenie 
Geoturystyka jako nowa dziedzina działalności turystycznej wkracza dopiero w 

początkowy etap formowania podstaw naukowych. Pomimo tego, Ŝe termin geoturystyka 
jest stosunkowo młodym określeniem (przełom lat 2002–2006), to idea łączenia nauki 
geologii z innymi dziedzinami propagowana była juŜ od początków XIX w. Najbardziej 
charakterystyczne formy tej działalności to wyprawy geologiczne, w których brali udział 
nie tylko geolodzy, ale takŜe inŜynierowie konstruktorzy, często artyści, malarze, ludzie 
pióra, którzy w róŜnej formie spisywali swe wraŜenia i doznania estetyczne. 
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Celem dzisiejszej geoturystyki jest wykreowanie w szczególności walorów 
geologicznych w sposób wszechstronny, ciekawy, ale takŜe naukowy. Wydaje się, Ŝe 
jednym z tych elementów jest umiejętność dostrzeŜenia kamienia nie tylko jako tworu 
geologicznego, materii budującej skorupę ziemską, ale takŜe w pewnej wyobraźni jako 
coś, co ma związek z istotą Ŝywą. Taki związek zauwaŜył juŜ dawno prof. dr Józef 
Siemiradzki w swoim dziele „O czem mówią kamienie?” (ryc. 1) wydanym przez 
KsiąŜnicę – Atlas we Lwowie w 1929 r. 
 

Ryc. 1. J. Siemiradzki, „O czem mówią kamienie?” – strona tytułowa dzieła 

 
Źródło: Fot. ze zbiorów własnych autora 
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We wstępie zapytał wprost: „CzyŜ kamienie mówić mogą?” i zarazem dodał 
odpowiedź, „mogą i to bardzo wiele powiedzieć, mogą temu, kto nauczył odczytywać się 
hieroglify przyrody na nich wypisane”1. 

Przez „czytanie” kamieni moŜemy nie tylko odczytywać historię ziemi, ale takŜe 
niemal całe dziedzictwo kulturowe, materialne, architekturę i sztukę. W oparciu o ten 
fragment kamienny pozostaje gdzieś zapomniana, niezmiernie waŜna sztuka konstrukcji 
inŜynierskich, jakimi były wiatraki chłopskie, w sercu których był umieszczony 
najwaŜniejszy element „kamień Ŝarnowy”, w konstrukcjach większych określany jako 
„kamień młyński”. To on stanowił o tym, Ŝe produkt pracy w postaci zboŜa przechodził  
w mąkę. Na kamieniach młyńskich i Ŝarnowych jest takŜe wypisana historia  
wielu pokoleń rodzin wiejskich. Wszak to Ŝarna stanowiły w kaŜdym większym domu 
chłopskim centralny punkt produkcji Ŝywności, jaką była mąka. Napędzane ręcznie,  
przy pomocy sił wiatru, kieratów były nieodłącznym elementem wyposaŜenia domu,  
ale takŜe naszego krajobrazu. Dominowały na obszarze Podkarpacia, w tym takŜe,  
a moŜe nawet szczególnie, w obszarze Pogórza Dynowskiego. Dzisiaj trudno niekiedy 
nawet wskazać ślady ich istnienia. 

2. Charakterystyka ogólna morfologii i budowy geologicznej  
Pogórza Dynowskiego 
Gmina Dynów połoŜona jest w karpackiej części dorzecza Sanu na pograniczu 

Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. 
Pod względem morfologicznym teren jest bardzo urozmaicony. Wysokości wzgórz 

sięgają od 300–340 m, nachylenie stoków waha się w granicach 8–12%. Pomiędzy 
wzgórzami ciągną się długie doliny, będące terenem lokalizacji wsi wchodzących w skład 
gminy. Morfologia terenu jest odzwierciedleniem wewnętrznej budowy tektonicznej. 
Odzwierciedla ją mapka schematyczna przebiegu grzbietów górskich między Dunajcem  
a Sanem (ryc. 2). 

Obszar ten zbudowany jest głównie z warstw fliszowych, silnie zaburzonych  
i pofałdowanych (fot. 1). Analiza budowy geologicznej oraz rozpoznanie rodzaju utworów 
geologicznych wskazują, Ŝe na tym terenie nie mogło być miejsc i obszarów wydobycia 
piaskowca słuŜącego do wyrobu kamieni Ŝarnowych lub młyńskich. Istotnym elementem 
sprzyjającym na tym terenie budowie wiatraków był klimat. W okresie letnim  
przewaŜają na tym obszarze umiarkowane wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, 
natomiast w okresie jesieni wschodnie i północno-wschodnie. DuŜą rolę w sterowaniu 
wiatrami odgrywał kształt dolin, w tym takŜe dolina Sanu. Prędkość wiatru, średnio  
9 m/s była niemal idealna do wznoszenia urządzeń wiatrakowych praktycznie na całym 
obszarze Pogórza Dynowskiego. 
 
 
 
 

                                                           
1  J. Siemiradzki, O czem mówią kamienie?, KsiąŜnica – Atlas, Lwów 1929, s. 1. 
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Ryc. 2. Mapka schematyczna przebiegu grzbietów górskich  
między Dunajcem a Sanem – fragment 

 
Źródło: „Regionalna Geologia Polski” t. I Karpaty, praca zbiorowa, Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 

Kraków 1951–1953. Ze zbiorów własnych autora 

 

 

Fot. 1. Hucisko Jawornickie – morfologia terenu 
Źródło: commons.wikimedia.org; autor: Rj1979 
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3. Wiatraki chłopskie jako znikaj ący symbol Pogórza Dynowskiego 
W Polsce małe chłopskie wiatraki występowały rzadko. Były widoczne na Kurpiach, 

Podlasiu, Lubelszczyźnie, niekiedy w Kieleckiem. Były to pojedyncze konstrukcje 
budowane w latach 30. lub po zakończeniu drugiej wojny światowej. Stawiali je 
gospodarze na uŜytek własny. Zupełnie inaczej wyglądało to na Podkarpaciu. W ciągu 
około 50 lat zbudowano tutaj około 2000 małych wiatraków2. Występowały one głównie 
na Pogórzu CięŜkowicko-Dynowskim, a takŜe w zachodniej części Dołów Jasielsko- 
-Sanockich. Były wsie, gdzie znajdowało się po kilkadziesiąt wiatraków np. Domaradz3. 
Cechą charakterystyczną tych budowli było to, Ŝe miały zróŜnicowane kształty, sposób 
ustawienia konstrukcji do kierunku wiatru, róŜny typ przekładni i transmisji napędzającej 
koła Ŝarnowe. Bogactwo form i rozwiązań technicznych zawdzięczamy chłopskim 
domorosłym konstruktorom budującym te urządzenia. 

Zainteresowanie na Podkarpaciu budową małych wiatraków miało głównie  
przyczyny społeczne. Gospodarstwa rolne były bardzo rozdrobnione, a wieś przeludniona.  
Wynika to równieŜ z obecnych zestawień Urzędu Gminy Dynów. W przetwórstwie 
zboŜowym, które stanowiło podstawę wyŜywienia wsi, około 80% zboŜa było przerabiane 
w ręcznych Ŝarnach. Unikano w ten sposób tzw. „odsypu”, który był pobierany  
przez młynarza w przypadku zlecenia usługi w młynach. Ręcznie moŜna było w ciągu  
godziny zmielić około 5 kg zboŜa, otrzymując 3,5–4 kg mąki. 

JednakŜe sytuacja na wsi w tym regionie zaczyna się zmieniać. Postępuje emigracja  
do Ameryki, rozpoczyna się budowa kolei Kraków – Tarnów – Lwów, a takŜe następuje 
na tych terenach burzliwy rozwój kopalnictwa naftowego (kopalnie Grabownica, Wara). 
Zatrudnienie w warsztatach kolejowych i kopalnianych daje moŜliwość bezpośredniego 
kontaktu ze skomplikowanymi często urządzeniami mechanicznymi, poniewaŜ zatrudniają 
one miejscowych cieśli, kowali czy stolarzy. 

Powracają wreszcie z Ameryki pierwsi emigranci, wprowadzając do uprawy roli 
lepsze narzędzia i maszyny rolnicze. Wszystko to sprawia, Ŝe w tym czasie zaczynają 
powstawać pierwsze małe wiatraki. Historia powstania pierwszego wiatraka nie jest  
znana. PrzewaŜa pogląd, Ŝe zastosowanie siły wiatru do napędu Ŝaren przeniesione  
zostało przez reemigrantów z Ameryki, gdyŜ zetknęli się oni tam z podobnymi 
urządzeniami. Przemawia za tym fakt, Ŝe turbinę wiatrową nazywa się powszechnie 
„turbiną amerykańską”. Rosnące zainteresowanie budową wiatraków moŜliwe było z 
powodów małych kosztów. Budynek młyna stanowiła w zasadzie mała szopa zbudowana  
z desek najgorszego gatunku. Jedynie wał, na którym osadzone są skrzydła i przekładnia 
siły z ruchu poziomego na napęd pionowy do Ŝaren, wymagała uŜycia lepszego materiału 
drzewnego (głównie dąb lub jesion) i znacznych umiejętności, zwłaszcza stolarskich. 

Pod koniec lat 30. oraz po drugiej wojnie światowej wał, przekładnia, szkielet 
skrzydeł, oś obrotu budynku były wykonywane ze stali. Obszar, w którym tego typu 
kowalstwo się rozwinęło, dotyczył równieŜ Pogórza Dynowskiego. Związane to było  
z gwałtownym rozwojem przemysłu naftowego, który dostarczał zuŜytych rur, przekładni 
(tzw. dyferencjałów) po zuŜytym taborze głównie samochodów cięŜarowych. Po ostatniej 

                                                           
2  H. Olszański, Chłopskie wiatraki Podkarpacia, Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok 2002, s.10–11. 
3  Ibidem, s. 12. 
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wojnie tego typu przekładni dostarczały rozbite czołgi oraz pojazdy samochodowe i działa 
samobieŜne. Swoistym „zagłębiem” była tutaj „Dolina Śmierci” w Iwli koło Dukli, gdzie 
rozegrała się jedna z największych i najkrwawszych bitew pancernych drugiej wojny 
światowej. Części te były przerabiane w miejscowych kuźniach, warsztatach kopalnianych 
bądź kolejowych wg pomysłu i moŜliwości ich twórców. 

4. śarna, kamienie Ŝarnowe i kamienie młyńskie 
Sercem kaŜdego wiatraka były kamienie Ŝarnowe. W początkowym okresie brano  

je z ręcznych Ŝaren. Później zaczęto je produkować według indywidualnych zamówień  
w zaleŜności od wielkości. NaleŜy przyjąć, Ŝe nazwa kamień Ŝarnowy dotyczyła kamieni 
wprawianych w ruch obrotowy siłą mięśni ludzkich. Typowe Ŝarna to Ŝarna kłodowe, 
gdzie obudowę stanowiła wyŜłobiona kłoda drewniana, podparta na czterech nogach.  
Z prawej strony był wyŜłobiony cylindryczny otwór na zboŜe tzw. daba. Sam mechanizm 
mielący to dwa kamienie: dolny i górny, oś, wokół której następował obrót kamienia 
górnego, czyli tzw. Ŝarnówka, oraz mechanizm regulujący rozstaw kamieni, pozwalający 
uzyskać mąkę o odpowiedniej granulacji. Waga kamienia Ŝarnowego wynosiła od 12 do  
15 kg. Nazwa Ŝarna została prawdopodobnie wzięta od ziaren zboŜa4. 

Autor Zygmunt Gloger* w tym samym dziele wywodzi równieŜ pochodzenie słowa 
„młyn”. UwaŜa on, Ŝe wyraz młyn wzięli zarówno Polacy, jak i Niemcy z włoskiego 
„Mulino” z czasów, gdy przybywający z tej prowincji na północ zakonnicy do nowo 
budowanych klasztorów nie poprzestawali na mące grubej wyrabianej na ręcznych 
Ŝarnach, ale budowali młyny większe siłą wody, a później i wiatru napędzane5. 

Kamienie Ŝarnowe były produkowane w Polsce w róŜnych miejscowościach: na 
Kaszubach, w rejonie Sudetów, Roztocza oraz na Podkarpaciu. Były importowane równieŜ 
ze Skandynawii. Na szczególną uwagę zasługują jednakŜe miejscowości Podkarpacia, 
które wymienia H. Obszański, a mianowicie: Bodaki, Bartne, Jaśliska, Przegonina,  
Ropa, Puławy, Posada Dolna k. Sanoka, Cieszyna k. StrzyŜowa, Nozdrzec k. Dynowa. 
Wykonywano je takŜe w Czarnorzekach, Woli Jasienickiej, Lutczy i Pietruszej Woli,  
ale był to kamień gorszej jakości6. Jak wynika z wymienionego spisu miejscowości, 
kamieniarstwo, zresztą nie tylko w postaci produkcji kamieni Ŝarnowych było dość 
znacznie reprezentowane w wielu miejscowościach Podkarpacia. 

Być moŜe warto w zakończeniu tego rozdziału przytoczyć słowa Małgorzaty 
Bojarskiej-Waszczuk: „Kamień stał się jednym z obiektów, na którym rozszczepiono całą 
strukturę i symbolikę świata. Jego trwałość i niezniszczalność czynią z niego symbol bytu, 
witalności, potęgi i sprawiedliwości. Warmiacy, oceniając innych, mówili zdrowy jak 
kamień, a o swoich mało urodzajnych polach duŜo kamieni, a mało chleba, ale nawet gdy 
juŜ ten chleb mieli – wcześniej niezbędne było uŜycie kamieni Ŝarnowych czy kamieni 
młyńskich”7. 

                                                           
4  Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. III, red. Zygmunt Gloger, P. Laskouer i W. Babicki, Warszawa 1900–1903,  

s. 221. 
5  Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, op. cit., s. 221. 
6  H. Olszański, Chłopskie wiatraki…, op. cit. 
* Zygmunt Gloger ur. 3.11.1845, zm. 16.08.1910. Polski historyk, archeolog, etnograf, krajoznawca. 
7  M. Bojarska-Waszczuk, Kamienie, świadkowie i straŜnicy. Drogowskazy na dawnych traktach, Agencja WIT – 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Olsztyn 2011. 
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Z biegiem lat człowiek coraz mniej szanował kamień Ŝarnowy, przestawał doceniać 
jego uŜyteczność. Pomimo pozornego zatracenia starsi mieszkańcy skwapliwie chowali 
kamienie Ŝarnowe, pamiętając, Ŝe w okresie kataklizmów wojennych były one jedyną 
szansą na uzyskanie mąki. 

Czy obecnie potrafimy ocalić kamienie Ŝarnowe (fot. 2), eksponując ich przydatność, 
zapisując ich metrykę? Czy staną się tylko co najwyŜej ozdobą przydomowych  
ogródków? A moŜe warto by je opisać, ich strukturę, wielkość, czas trwania, policzyć 
pokolenia, które je uŜytkowały, wydobyć z niepamięci ich twórców? Wszak wiele potu 
wylano przy ich obróbce, transporcie, a później przy mieleniu zboŜa, ostrzeniu kamieni. 
Spróbujmy i tę historię odczytać z kamienia. 
 

 
Fot. 2. Kamienie Ŝarnowe 

Źródło: Fot. ze zbiorów własnych autora 

5. Wybrane typy budowli wiatrakowych 
Dokonanie podziału typu wiatraków na Podkarpaciu jest dość trudne ze względu  

na ich róŜnorodność w okresie budowy, a obecnie ze względu na ich praktyczny zanik. 
Biorąc za podstawę sposób ustawienia skrzydeł w kierunku wiejącego wiatru, moŜna 
budowle wiatrakowe podzielić na: 

� wiatraki kozłowe (koźlaki), 
� wiatraki rolkowe (paltraki), 
� wiatraki o nieruchomym budynku. 

Koźlakami nazywane były wiatraki wsparte na konstrukcji z belek zwanej kozłem  
z pionowym słupem w środku zwanym królem (fot. 3). Przez środek budynku na róŜnej 
wysokości biegła pozioma belka nazywana mącznicą. W niej osadzony był luźny 
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metalowy trzpień wystający z króla, osadzony w mącznicy i stanowiący oś całego 
budynku. śarna były niewiele większe od ręcznych o średnicy kamienia 50 do 60 cm. 
 

 
Fot. 3. Wiatrak typu kozłowego 

Źródło: H. Olszański „Chłopskie wiatraki Podkarpacia”, Sanok 2002 

 
Wiatraki rolkowe zwane paltrakami (fot. 4) to młodsze konstrukcje. RóŜnica pomiędzy 

wiatrakami typu kozłowego a paltrakami jest taka, Ŝe cały budynek wiatraka moŜna  
było ustawiać dowolnie w kierunku wiatru. UmoŜliwiała to krąŜownica umieszczona  
pod wiatrakiem na specjalnym fundamentowaniu belkowym z drewna, w późniejszych 
konstrukcjach fundamenty były betonowe. Pomysł wziął się zapewne stąd, Ŝe wiatraki 
kozłowe często przebudowywano, poszukując najlepszego ustawienia w kierunku  
wiatru. Samo wyposaŜenie, tj. Ŝarna oraz przenoszenie mocy na wał były takie same  
jak w wiatrakach typu kozłowego. 
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Fot. 4. Paltrak 

Źródło: Fot. ze zbiorów własnych autora 

 
Wiatraki z nieruchomym budynkiem to konstrukcje, w których budynek był osadzony 

na stałe, a do wiatru ustawiano tylko skrzydła, koła wiatrowe lub turbinę. Tego  
typu wiatraki były nieliczne. Do najciekawszych tego typu wiatraków naleŜy zaliczyć 
wiatrak z Nozdrzca k. Dynowa zbudowany około 90 lat temu. Budynek był dość  
obszerny o wymiarach 3 x 2 m i wysokości 2,5 m. Ponad dachem wznosiła się konstrukcja 
wykonana z kutego Ŝelaza około 6 m nad ziemią, na szczycie której znajdowała się 
pozioma oś skrzydłowa z turbiną wiatrową. 
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6. Podsumowanie 
Wiatraki – nieodłączny przez około 100 lat symbol krajobrazu Podkarpacia 

praktycznie przestał istnieć. Wpływ na to miało wiele czynników: głównie powszechna 
elektryfikacja i wprowadzenie motorów elektrycznych niwelowało wiatraki. Drugim 
zapewne powodem był ich prymitywizm. Konstruowane domowym sposobem często 
ulegały awarii, przez co zostały skazywane na niebyt. Najistotniejszym jednak, jak się 
wydaje czynnikiem ich zaniku, był postępujący zmierzch drobnej gospodarki rolnej, 
wyparcie wiatraków przez młyny, a w obecnym czasie przez import gotowego produktu, 
jakim jest mąka. 

Wiatraki pozostały jako nieliczne eksponaty przewiezione do skansenów. Nie chroniło 
ich prawo o ochronie zabytków. Opuszczone, powoli niszczały, były rozbierane przez  
ich właścicieli. Polska wieś, a z nią wiatraki, powoli odeszła w przeszłość. Pozostały 
nieliczne zdjęcia, malowane pejzaŜe z widokiem wiatraków, czasami strofki piosenek 
ludowych Widziałem Marynę raz we młynie… 

Czy da się cokolwiek ocalić od zapomnienia, włączając trasy turystyczne w te 
miejsca? Będzie trudno, bo ich po prostu juŜ nie ma. 
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