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OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KAMIENNEJ  
NA OBSZARZE POGORZA DYNOWSKIEGO – 

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ 
 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia zarys zmian kultury materialnej (obiektów małej architektury ka- 
miennej) w oparciu o nauki geologiczne i petrograficzne. Krótka analiza na tym tle pozwala  
na zauważenie wielu istotnych czynników wpływających na współczesny obraz „Doliny Sanu”.  
W podsumowaniu pewne inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania tego stanu rzeczy. 

Słowa kluczowe: geologia, petrografia, kamień, mała architektura, piaskowiec, diatomity, 
geoturystyka 

 

 

THE OBJECTS OF THE SMALL ARCHITECTURE  
STONE THE AREA OF DYNOWSKIE FOOTHILLS 

 

Summary 

This article presents the changes of material culture based on geological and petrographic 
science (in particular small architecture stone). The analysis shows a number of important fac- 
tors affecting the contemporary painting "Valley of the San". In conclusion, some inspiration  
on the practical usage of this state of affairs. 

Keywords: geology, petrography, stone, landscaping, sandstone, diatomaceous earth, geo-
tourism 

1. Wprowadzenie 
Dwanaście lat istnienia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

pozwoliło zgromadzić w formie publikacji, artykułów i dokumentacji fotograficznej 

unikatowy w swojej różnorodności materiał naukowy, publicystyczny oraz wydaw- 

niczy niemający odniesienia do tego typu działań w przeszłości. Szeroka tematyka 

konferencji związana zarówno z historią, turystyką, budownictwem oraz gospodarką 

pozwoliła autorom opracowań sięgać i odkrywać na tym obszarze coraz to nowe,  

a przez to ciekawsze obszary badań. 

Jednym z tych obszarów była historia badań geologicznych Pogórza Karpackiego, 

zarys historii poszukiwań surowcowych, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego.  

Inne surowce, jak: żwiry, iły, łupki, które nie miały znaczenia strategicznego dla roz- 

woju gospodarki, a raczej lokalne, nie były źródłem zainteresowania. Warto jednak 
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zwrócić uwagę na rzecz znamienną, że coraz częściej o atrakcyjności turystycznej  

danego obszaru decyduje nie tylko stopień zachowania naturalnego krajobrazu, ale  

także stopień jego przekształcenia i przemian w obszarze kulturowym. Coraz częściej 

kamienne elementy małej architektury stają się cenne nie tylko ze względu na swój 

wymiar historyczny, ale mogą stanowić zaplecze edukacyjne związane z przyrodą 

nieożywioną – głównie geologią i petrografią. 

Najczęściej wyroby o charakterze artystycznym określane mianem „sztuki lu- 

dowej” wykonywane były z materiałów dostępnych w danej okolicy, a więc drewno  

i jego odmiany (wiklina), len (wyroby użytkowe i artystyczne) a także kamień. Sztuka 

kamieniarska w obrębie miejscowości leżących w dolinie Sanu, nie jest eksponowa- 

na. Jak zaznaczono wyżej, główną przyczyną tego jest brak miejscowego surowca,  

tj. kamienia odpowiedniego rodzaju (piaskowiec, wapień), który spełniłby zarówno 

wymogi artystyczne (tj. barwa, struktura, tekstura, łatwość obróbki mechanicznej  

jak odpowiednia ścieralność itp.), a zarazem wysoką odporność i wytrzymałość na 

czynniki atmosferyczne (wietrzenie mechaniczne). Z tego względu spotykamy tylko 

elementy małej architektury w postaci detali architektonicznych lub niewielkich obiek- 

tów (krzyże lub figurki przydrożne). Dla celów edukacyjnych pod kątem rozszerzenia 

wiedzy geologicznej i petrograficznej dla przeciętnego turysty najlepszą metodą jest 

metoda „ makroskopowa”, czyli rozpoznawanie, analizowanie okiem nieuzbrojonym lub 

przez lupę i odniesienie do danego obszaru, na którym taki rodzaj kamienia występuje. 

Dla turystów bardziej „dociekliwych” niekiedy w celu ustalenia rodzaju skały (czyli 

tworzywa artystycznego) niezbędne staje się wykonanie bardziej skomplikowanych  

badań mikroskopowych, laboratoryjnych, co w warunkach polowych jest niemożliwe. 

Czasami, aby ustalić, skąd dany materiał pochodził, musimy sięgnąć do źródeł. 

2. Ogólny opis możliwości wykorzystania surowców  
skalnych ze źródeł miejscowych 

O charakterze przyrody nieożywionej danego obszaru decyduje zespół elemen- 

tów powstałych w wyniku różnorodnych procesów geologicznych formujących sko- 

rupę ziemską. Wpływ na to mają zarówno procesy zewnętrzne (egzogeniczne), jak  

i wewnętrzne (endogeniczne), (ryc. 1), [1]. 
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający rozmieszczenie skał magmowych  

powstających w różnych warunkach 

 

Źródło: E. Lenczewska-Samotyja, A. Łowkis, Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej  
i petrografii, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 16. 

 

Również bardzo czytelne ślady zjawisk i zewnętrznych procesów geologicznych  

w minionych epokach stanowią utwory rzeczne w obrębie rzeki San, co można za-

obserwować w zakolach, meandrach i osuwiskach, jakie tworzy rzeka San (fot. 1 i 2). 

 

 
Fot. 1. Zakola Sanu w okolicy Dynowa 

Źródło: fot. D. Rohan 
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Fot. 2. Zakola Sanu w okolicy Dynowa 

Źródło: fot. D. Rohan 

 

Obszar większej części doliny Sanu od Przemyśla poprzez Bachórz do Błażowej 

budują utwory jednostki skolskiej (ryc. 2) [2]. Ta część Karpat zewnętrznych zbudowana 

jest z warstw piaskowcowych, a więc warstwy menilitowe, kliwskie, magdaleńskie, 

cergowskie. Szczegółowy podział przedstawia tabela stratygraficzna polskiej części  

Karpat zewnętrznych (tab. 1). W tak skomplikowanej budowie tej części Karpat naj-

ciekawsze jest występowanie w warstwach jednostki skolskiej diatomitów karpackich 

mających znaczenie surowcowe. Ich skład chemiczny przedstawia tabela 2. Warto  

o tym wspomnieć dlatego, że po okresie krótkiej zaniechanej produkcji tej skały 

surowcowej jej eksploatacja została wznowiona w formie odkrywkowej. 
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Tab. 1. Tabela stratygraficzna polskiej części Karpat zewnętrznych 

 

Źródło: Dziadzio i inni 2005; Przewodnik geoturystyczny po szlaku GEO-KARPATY, pod red. I.M. Bubniaka, 
A.T. Soleckiego, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014, str. 43. 

 

W utworach tych zostało stwierdzone występowanie diatomitów w postaci wkła- 

dek grubości do kilku metrów [2]. 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wystąpień diatomitów karpackich  

na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej 

 

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986, s. 236. 

 

Tab. 2. Skład chemiczny diatomitów karpackich 

 

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986, s. 238. 

 

W serii przejściowej między warstwami menilitowymi a wyżej leżącymi warstwami 

krośnieńskimi stwierdzono poziom menilitowy pomiędzy Błażową a Bachórzem (tab. 3). 
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Tab. 3. Tabela stratygraficzna ukraińskiej części Karpat zewnętrznych  

i zapadliska przedkarpackiego 

 

Źródło: Dziadzio i inni 2005; Przewodnik geoturystyczny po szlaku GEO-KARPATY,  
pod. red. I.M. Bubniaka, A.T. Soleckiego, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014, str. 43. 
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Największe znaczenie gospodarcze ma najmłodszy poziom diatomitowy  

w obrębie synkliny Dydni – Leszczawki. Piaskowce warstw krośnieńskich występują  

na rozległych obszarach Karpat fliszowych w obrębie jednostki śląskiej, magurskiej  

i skolskiej. Występują trzy poziomy: górny, środkowy i dolny. Górny łupkowy nie ma 

znaczenia surowcowego, podobnie środkowy. Eksploatowane są przede wszystkim 

piaskowce poziomu dolnego, ale dotyczy to głównie kamieniołomów w okolicach  

Leska, Brzozowa i Krosna. Pogórze Przemysko-Dynowskie w zakresie surowcowym 

zdane jest głównie na eksploatację żwiru ze żwirowisk rzeki San, bardzo mocno 

ograniczonego ze względu na występowanie obszarów ochronnych. 

3. Kamienne obiekty obszaru doliny Sanu jako  
element kulturotwórczy i edukacyjny  

Przeszłość 

Miasta, ale nie tylko, od wieków były wzbogacane elementami i detalami ka-

miennymi. Miały one różnoraki cel i charakter. Podkreślały wspaniałość budowli, 

budowały prestiż jej właścicieli, rangę w środowisku. Często stawały się okazją do 

prezentacji kunsztu artystów je tworzących. Ten element stanowiły zazwyczaj detale 

architektoniczne, takie jak: portale, gzymsy, kartusze herbowe, rzeźby lub częściej 

płaskorzeźby. Możemy je spotkać do dzisiaj na znaczniejszych obiektach typu ratusze 

miejskie, świątynie różnych wyznań, dwory czy wreszcie pałace. 

Niestety, obszar Pogórza Dynowskiego pod tym względem jest stosunkowo ubogi. 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Oprócz zniszczeń wojennych obszar ten nie  

był nigdy ośrodkiem sztuki kamieniarskiej. Wynika to z prozaicznej przyczyny. Jak 

wspomniano wcześniej, budowa geologiczna tego obszaru sprawiła, że kamienia jako 

budulca lub tworzywa artystycznego po prostu na tym terenie nie było. Wspomina  

o tym Stefan Lew w swojej publikacji „Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX  

i XX wieku” w rozdziale „Materiał budowlany i jego obróbka”, pisząc: „Udział drewna  

w budownictwie wiejskim (ściany budynków) w 1921 r. wynosił 97,2%, resztę, czyli  

2,8% stanowiły budynki murowane z cegły, znacznie rzadziej z kamienia” (tab. 4). 
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Tab. 4. Budynki mieszkalne – materiał budowlany ścian w 1921 r. 

(według spisu powszechnego z 1921 r.) 

Powiat Materiał 

drewno mur Glina i inne 

Lwowskie 86% 4% 10% 

Krakowskie 60% 40% - 

19 powiatów lwowsko-

krakowskich 
97,2% 2,8% - 

Brzozów 97,7% 2,3% - 

Cieszanów (Lubaczów) 96,4% 3,6% - 

Gorlice 96,8% 3,2% - 

Jarosław 96,7% 3,3% - 

Jasło 97% 3% - 

Kolbuszowa 99,2% 0,8% - 

Krosno 96% 4% - 

Lesko 97,7% 2,3% - 

Łańcut 97,6% 2,4% - 

Mielec 96,5% 3,5% - 

Nisko 99% 1% - 

Pilzno (Dębica) 98% 2% - 

Przemyśl 95% 3% 2% 

Przeworsk 97,5% 2,5% - 

Ropczyce 97,2% 2,8% - 

Rzeszów 98,2% 1,8% - 

Sanok 97,3% 2,7% - 

Strzyżów 97,4% 2,6% - 

Tarnobrzeg 97% 3% - 

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku,  
Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2003, s. 36. 

 

Kamień, jako materiał budowlany tradycyjny, stosowany jest w kilku wsiach  

na terenie Roztocza. Bazę surowcową stanowią złoża piaskowca eksploatowane od 

połowy XVI w. Centrum eksploatacji są kamieniołomy w Bruśnie koło Lubaczowa. 

Potwierdza to fakt, że ilość detali architektonicznych, jak i obiektów małej architek- 

tury kamiennej na tym obszarze jest stosunkowo mało. W tej sytuacji kamień jako 

tworzywo był produktem importowanym z odległych okolic i to prawdopodobnie nie  

jako surowiec, ale jako gotowy wyrób. Dowodzą tego faktu nieliczne istniejące obiekty 

zachowane do dzisiaj. Wymienić tutaj należy kamienne aspersorium (fot. 3) znajdujące  

się w krypcie kościoła św. Wawrzyńca z początku XVII w. przebudowane w latach  

1891–1894 (fot. 4). Na uwagę zasługują kamienne stacje męki pańskiej (fot. 5)  

oraz fragmenty zwieńczeń bramy kościelnej z okresu przebudowy (fot. 6). 
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Fot. 3. Kamienne aspersorium – krypta kościoła w Dynowie 

Źródło: fot. D. Rohan 

 

 
Fot. 4. Fragmenty portali kamiennych – kościół św. Wawrzyńca w Dynowie 

Źródło: fot. D. Rohan 
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Fot. 5. Kamienne stacje męki pańskiej –fragment muru okalający kościół w Dynowie 

Źródło: fot. D. Rohan 

 

 

Fot. 6. Dynów – fragment zwieńczenia bramy kościelnej 

Źródło: fot. D. Rohan 
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Teraźniejszość 

Począwszy od lat 90., daje się zauważyć w kraju postępującą przebudowę w zakre- 

sie infrastruktury, budownictwa (zarówno mieszkaniowego, jak i przemysłowego).  

Bardzo znaczący jest tutaj udział surowców kamiennych niespotykanych w tej skali 

wcześniej. Te nowe trendy nie ominęły również Pogórza Dynowskiego. Największy  

dotąd na taką skalę import surowców skalnych z innych państw, z różnych konty- 

nentów – Azji (Chiny, Indie), Afryki (Zambia, Angola, RPA), Ameryki Południowej, 

krajów Bliskiego Wschodu powoduje, że zastosowanie kamienia gwałtownie wzrasta, 

mając tendencje wzrostowe. Wiąże się to nie tylko z walorami użytkowymi kamienia, 

estetyką, ale również postępującymi technologiami produkcji narzędzi służących do  

ich obróbki, a także możliwościami projektantów bazujących w swoich pomysłach  

w oparciu o globalną wiedzę. Szczególnie ten rodzaj ekspansji kamienia możemy 

prześledzić w obrębie rewitalizacji zespołów staromiejskich, ale także w obrębie cał-

kowicie nowych dzielnic. Przykładami takiej działalności są również miasta Dynów – 

Dubiecko, ale także inne gminy Podkarpacia. Dynowski rynek prezentuje się okazale. 

Kompozycja współczesna starannie wykonana harmonizuje z zabudową z poprzedniej 

epoki (fot. 7). Z lat 90. ubiegłego wieku spotykamy kamienne głazy z umieszczonymi 

tablicami upamiętniającymi ludzi i zdarzenia tych lat (fot. 8). Należy do nich również 

niewątpliwie pomnik papieża Jana Pawła II wzniesiony w 2000 r. (fot. 9). 

 

 
Fot. 7. Fragment rynku w Dynowie – kolumna pomnika Władysława Jagiełły 

Źródło: fot. D. Rohan 
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Fot. 8. Współczesne detale kamienne w Dynowie 

Źródło: fot. D. Rohan 

 

 
Fot. 9. Dynów – pomnik papieża Jana Pawła II 

Źródło: fot. D. Rohan 

 

Sądzę, że warto te przeobrażenia dokumentować w wymiarze czasowym, finan-

sowym, ale także architektoniczno-artystycznym. Wszak to kamień jest najbardziej 

trwałym dokumentem przeszłości. 
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4. Inspiracje geoturystyczne 

Propagowanie turystyki zawsze powinno mieć charakter wielowymiarowy. Jed- 

nym z tych wymiarów jest geoturystyka. Chociaż dolina Sanu (oprócz niej samej)  

nie jest zbyt zasobna w osobliwe obiekty „geo”, to wszak w oparciu o współczesne 

zastosowania kamienia można rozszerzać ofertę turystyczną, propagując współczesne 

naprawdę ciekawe i kolorowe rozwiązania urbanistyczne współczesnej przestrzeni.  

Na stosunkowo małych powierzchniach można obserwować setki różnych skał i ich 

zastosowań (Migoń 2012) [5]. 

Zgromadzone zasoby muzealne (Muzeum Skamieniałości i Minerałów p. Roberta 

Szybiaka w Dubiecku), opisywane walory przyrodnicze, kulturowe, w połączeniu  

z wiedzą o obróbce kamieni, ich pochodzeniu, cechach petrograficznych, a nawet 

właściwościach i ocenach jubilerskich mogą inspirować (zwłaszcza ludzi młodych) do 

poznawania świata minerałów i zdobywania unikalnej wiedzy z zakresu gemologii, co 

dzisiaj w świecie nieustannego poszukiwania coraz to bardziej unikatowych zawodów 

również może mieć duże znaczenie. 

5. Podsumowanie 

Dolina Sanu niesie ze sobą coraz to nowe wyzwania i inspiruje turystycznie.  

Pomimo całej złożoności przepisów o ochronie tego unikatowego obszaru nadal się 

rozwija. Jedną z tendencji rozwoju jest budownictwo, architektura i infrastruktura.  

W tę dziedzinę wkracza surowiec skalny w różnej postaci, z różnym zastosowaniem  

z odległych nieraz krajów. Znajduje swoje miejsce w nowej rzeczywistości – jest to trend 

nieodwracalny. Dlatego też w znajomość naszych rodzimych walorów geoturystycz- 

nych powinniśmy również włączyć wiedzę o tym „nowym przybyszu”, który się już 

zagościł i który staje się coraz bardziej obecny w środowisku „Doliny Błękitnego Sanu”. 

Jednakże ciekawym uzupełnieniem informacji byłyby próbki skał, które trafiły  

do Dynowa oraz informacje o autorach i wykonawcach współczesnej architektury ka-

mieniarskiej. 
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