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Z chwilą pojawienia się w za-
budowie wiejskiej obiektów przemy-
słu rolno-spożywczego, w panoramie 
wsi zaistniały nowe elementy kształ-
tujące jej charakter oraz krajobraz 
kulturowy. W drobno kubaturowej 
zabudowie wiejskiej, w której do-
minantami były obiekty sakralne 
(kościoły, klasztory), siedziby wła-
ścicieli ziemskich (dwory, pałace) 
oraz zespoły zabudowy gospodarczej 
związanej z gromadzeniem płodów 
rolnych dóbr ziemskich (spichlerze, 
stodoły) pojawiły się subdominanty 
w postaci młynów zbożowych, go-
rzelni, cukrowni i innych budowli 
przemysłowych. Uprzywilejowaną 
pozycję w panoramie wsi budynki 
te zawdzięczają kubaturze, rozwią-
zaniom materiałowym i konstrukcyj-
nym oraz niekiedy formie elewacji. 
Wszystkie te elementy czyniły z nich 
zespoły zdecydowanie wyróżniające 
się w tle zabudowy wiejskiej.

Obok elementów technicz-
nych (bryła, konstrukcja, materiał, 
forma architektoniczna) ważna była 
lokalizacja danego zespołu produk-
cyjnego. Zasadniczym znaczeniem 
dla krajobrazu wiejskiego było usy-
tuowanie budynków w stosunku do 
zabudowy wsi. Lokalizacja obiektu 
w zabudowie wiejskiej, w zespole 
folwarcznym, na skraju wsi czy też 
lokalizacja niezależna istotnie wpły-
wała na ich postrzeganie. Wyrazi-
stość odbioru dominującej, czy tylko 
charakterystycznej sylwety obiektu 
przemysłowego jest szczególnie silna 
w przypadku umieszczania zespołów 
produkcyjnych w krajobrazie otwar-

tym. Czynnik ten jest bardzo istotny 
w przypadku młynów o napędzie 
wietrznym, czyli wiatraków.

Teren, którego dotyczy niniej-
sze opracowanie obejmuje gminę 
Przemęt wchodzącą w skład woj. 
wielkopolskiego. Gmina leży na Nizi-
nie Wielkopolskiej, zajmując obszar 
233 km2 z czego 35 % powierzchni 
stanowią lasy i jeziora a blisko po-
łowa gminy leży w obrębie Prze-
męckiego Parku Krajobrazowego. 
Obszar badań posiada powierzchnię 
niskosfałdowaną wznoszącą się 
w kierunku południowym o odsło-
niętych kulminacjach wzniesień. 
Występujące w tym rejonie wiatry 
należą do tzw. wiatrów użytecznych 
(szczególnie korzystnych z punktu 
widzenia potrzeb młynarskich – na-
pęd wiatraków). Udział energetycz-
nych prędkości wiatrów (4-15 m/s), 
wynosi powyżej 50% całości.

Sprzyjające warunki fizjogra-
ficzne oraz bogate zaplecze surow-
cowe stanowiły ważne elementy 
determinujące powstanie wielu 
wiatraków. Do dnia dzisiejszego na 
terenie gminy istnieje 13 dawnych 
młynów wietrznych (na 27 osad wiej-
skich). Wszystkie obiekty należą do 
grupy wiatraków koźlaków będących 
najstarszym i najpopularniejszym 
typem wiatraka wietrznego. Koźlak 
to w dużym uproszczeniu drew-
niana budowla, obracana wokół 
nieruchomej osi (podstawy, kozła). 
Umożliwiało to nastawienie budowli 
ścianą nawietrzną (ze skrzydłami) 
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pod wiatr. Początkowo wznoszono 
niewielkie obiekty o masywnej budo-
wie, z jednym złożeniem przemiało-
wym. Z biegiem lat zaczęto stosować 
nowocześniejsze konstrukcje, w któ-
rych stosowano elementy składowe 
o mniejszych przekrojach poprzecz-
nych oraz eliminowano zbędne, np. 
krzyżujące się zastrzały w osnowie 
ścian. Wprowadzano doskonalsze 
wyposażenie techniczne i technolo-
giczne. Znaczące zmiany w budowie 
(głównie w wyposażeniu) rozpoczęły 
się od połowy XIX wieku. Zaczęto 
wówczas wprowadzać na szeroką 
skalę metalowe głowice skrzydłowe 
oraz żaluzje mechaniczne zastępu-
jące w skrzydłach płachty z dranic, 
stosowano złożenia przemiałowe 
z kamieniami młyńskimi pochodze-
nia fabrycznego, pionowe i poziome 
przenośniki surowca i produktów 
przemiału. Wprowadzano udoskona-
lone lub zupełnie nowe urządzenia 
do sortowania produktów przemiału, 
m.in. odsiewacze cylindryczne zastę-
pujące odsiewacze pytlowe. Budując 
nowe lub odbudowując stare wiatraki 
starano się je usprawniać poprzez 
przenoszenie ich na wysokie pod-
murówki, sięgające niekiedy 1 m. 
Uzyskiwano dzięki temu możliwość 
stosowania dłuższych skrzydeł, a co 
za tym idzie zwiększano sprawność 
młyna. Postęp techniczny stał się 
jednak dla wiatraków zabójczy. 
Pierwsze poważne problemy zaczę-
ły się z chwilą szerokiego rozwoju 
młynów motorowych, których praca 
nie zależała od warunków natural-
nych, w których uzyskiwano większe 

przemiały przy lepszej ich jakości. 
Kolejnymi etapami był rozwój mły-
narstwa przemysłowego, elektryfi-
kacja wsi i zwiększanie zdolności 
przemiałowych istniejących młynów 
motorowych. Ostatecznym elemen-
tem decydującym o losie wiatraków 
były decyzje administracyjno-poli-
tyczne eliminujące w połowie XX 
wieku te niewielkie zakłady nie tylko 
z tzw. siatki młynów gospodarczych 
ale często też poprzez ich fizyczną 
likwidację.

Obraz wiatraków w krajobrazie 
wsi na przykładzie gminy Przemęt 
skupia w sobie jak w soczewce 
wszystkie zagrożenia bytu tych 
obiektów ale i nadzieje na ich ura-
towanie. Stan zachowania wiatraków 
jest bardzo zróżnicowany – od obiek-
tów w bardzo dobrym stanie (adapto-
wanych na domki letniskowe) do ruin 
zagrożonych katastrofą budowlaną. 
Również na przykładzie zlokalizo-
wanych tutaj obiektów można prze-
śledzić wizerunek młyna wietrznego 
w planie wsi i jej krajobrazie.

W koźlakach, sposób właści-
wego ustawienia budowli (elewacji 
nawietrznej) w stosunku do kierun-
ku wiatru, umiejętność zapierzania 
skrzydeł, (odpowiedniego do siły 
wiatru) warunkował nie tylko odpo-
wiednią pracę całego mechanizmu 
przemiałowego ale i rzeczywiste 
istnienie budowli. Umiejętności te 
zapobiegały zniszczeniu obiektu. 
Pomimo konieczności ciągłego 
dozorowania młyna, związanego 
głównie z korzystaniem z dogod-

nych warunków atmosferycznych 
wiatraki bardzo rzadko występowały 
na wspólnej działce z budynkami 
osady młyńskiej. Odległość młyna do 
najbliższych zabudowań była zróż-
nicowana, wahała od kilkudziesięciu 
metrów do zabudowań młynarza 
do kilkuset metrów do najbliższych 
zabudowań osady wiejskiej. Wyróż-
nić można zatem dwie podstawowe 
lokalizacje: niezależna – gdzie 
obiekt położony jest ponad 100 m od 
najbliższych budynków i skrajna/
sąsiadująca – wiatrak usytuowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie budyn-
ków (do 100 m). Oprócz elementów 
lokalizacyjnych niebagatelny wpływ 
na wizerunek wiatraka w krajobrazie 
wywarły stosowane rozwiązania ar-
chitektoniczno-materiałowe. Charak-

Wiatrak we wsi Górsko (lipiec 2000 r.)

The windmill in Górsko (July 2000)
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terystyczne formy dla koźlaków były 
całkowicie różne w ogniotrwałej, 
„ceramicznej” i niskiej zabudowie 
wiejskiej. 

Typowy koźlak stanowi trzy-
kondygnacyjną drewnianą budowlę 
opartą na prostokątnym rzucie, na-
krytą dwuspadowym dachem wysu-
niętym poza lico ścian szczytowych 
z naczółkiem od strony nawietrznej. 
Elewacje wiatraka formowane są 
z szerokich desek przybijanych 
pionowo do konstrukcji szkieletu, 
w szczycie dachu od strony zawietrz-
nej – deski ułożone bywają pionowo 
lub skośnie. Bardzo często na elewa-
cję nawietrzną dodatkowo nabijano 
gont. Zwykle skromny detal architek-
toniczny reprezentowany jest przez 
profilowane zastrzały podtrzymujące 
poziomą belkę, na której wspiera się 
ostatnia para krokwi (od strony za-

wietrznej) oraz ozdobnie formowana 
galeryjka w elewacji frontowej.

Rola wiatraka w krajobrazie wsi 
była i nadal jest bardzo znacząca. 
Z daleka widoczne i rozpoznawalne 
są ich wysokie bryły zaopatrzone 
w skrzydła o dużej rozpiętości. 
Znaczne kubatury wiatraków sta-
nowią nierzadko jedyną dominantę 
bądź subdominantę w najbliższym 
otoczeniu. Klasycznym przykładem 
są wiatraki we wsi Sączkowo (poł. 
XIX w.), Siekowo (1877 r.), Siekówko 
(ok. 1770 r.), Kaszczor (1859 r.) czy 
do niedawna Górsko (1836 r.).

Pracujący do połowy XX wieku 
wiatrak w Sączkowie usytuowany jest 
na wzniesieniu, około 300 metrów 
na północny-zachód od zabudowań 
gospodarczych właściciela. Usytu-
owany w otwartym krajobrazie wia-
trak otoczony jest typowo rolniczym 
terenem – grunty orne i łąki. Sylweta 

młyna z pozostałymi fragmentami 
konstrukcji skrzydeł bardzo dobrze 
rozpoznawalna jest w krajobrazie. 
Ciągle góruje nad zabudową wsi 
i najbliższej okolicy. Niestety, bu-
dowla znajduje się w bardzo złym 
stanie technicznym. Długotrwały 
brak pokrycia dachowego, a co za 
tym idzie działanie na wewnętrzne 
elementy konstrukcji i wyposażenia 
opadów atmosferycznych dopro-
wadziło wiatrak na skraj katastrofy 
budowlanej. Całkowicie zniszczona 
jest komunikacja pionowa – schody 
zewnętrzne i wewnętrzne. Poważ-
nie uszkodzone są stropy i podłogi. 
Zniszczony krzyż skrzydłowy zacho-
wał jedynie elementy dwóch skrzydeł 
zamocowanych w metalowej głowi-
cy wału. Podobny stan zachowania 
można spotkać również we wsi 
Barchlin (1824 r.), Błotnica (1809 r.) 
czy Radomierz (1703 r.).

Wiatrak w Sączkowie

The windmill in Sączkowo

Wiatrak w Błotnicy

The windmill in Błotnica
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Zachowany w nieco lepszym 
stanie jest wiatrak w Siekowie. Po-
chodzący z połowy XIX wieku młyn 
przeniesiony został w obecne miej-
sce w 1907 roku z Wielichowa. 
Istniejące napisy: na ryglu II piętra 
wiatraka – „Leon Bzyl 1877”, oraz na 
belce podstawy – „1881 L. Bzyl Wie-
lichowo” świadczą o pierwszym wła-
ścicielu i przebytych przebudowach 
bądź modernizacjach wiatraka1. 
Wiatrak w Siekowie zlokalizowany 
jest na wzniesieniu w północno-
-wschodniej części wsi. W przeci-
wieństwie do wcześniejszego obiekt 
usytuowany jest w bezpośrednim są-
siedztwie zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych właściciela. 

Zasadnicza konstrukcja bu-
dynku: podstawa (kozioł), słup, 
mącznica, belki izbicowe oraz szkie-
letowa konstrukcja ścian znajduje się 
w stosunkowo dobrym stanie tech-
nicznym. Niestety bardzo poważnie 
zniszczone jest pokrycie dachu oraz 
elementy więźby dachowej. Na 
skutek bezpośredniego działania 
opadów atmosferycznych podłoga II 
pietra jest bardzo osłabiona i w kilku 
miejscach zniszczona. Korzystne 
ukształtowanie terenu pozwoliło na 
skrajną lokalizację wiatraka w sto-
sunku do zabudowy wsi. Osiągnięto 
tym samym kompromis między 
swobodnym napływem wiatru, do-
godnym dojazdem, i odległością do 
budynku mieszkalnego właściciela. 
I w tym przypadku młyn wyraźnie 
odcina się na tle drobnokubaturo-
wej zabudowy wsi. Wiatrak należy 

do jednych z większych tego typu 
konstrukcji w najbliższej okolicy 
(wysokość ok. 13 m, kubatura ok. 405 
m3). Obiekt tworzy zdecydowany 
wertykalny element stając się jed-
nocześnie zdecydowaną dominantą 
w krajobrazie.

Choć najczęściej stan wiatra-
ków jest bardzo zły, wielokrotnie 
napotkać można dowody wysokiej 
kultury i świadomości właścicieli 
przewijające się w trosce o zacho-
wanie historycznych obiektów. Po-
dejmowane są próby ocalenia wiatra-
ków, począwszy od zabezpieczenia 
połaci dachowych a skończywszy 
na adaptowaniu budowli do nowych 
funkcji.

Szansę dłuższego trwania w kra-
jobrazie wsi otrzymały wiatraki we wsi 
Kaszczor (dwa) oraz w Górsku2. We 

wszystkich urządzono domki letni-
skowe. Choć nowe funkcje wymagały 
przeprowadzenia adaptacji wnętrz, 
wszystkie zostały przeprowadzone 
z wielką starannością i dbałością 
o pierwotną formę obiektu oraz 
rozwiązania materiałowe. We wnę-
trzach zachowano wyposażenie 
techniczne i technologiczne, które 
obecnie stanowi integralną część 
wyposażenia pomieszczeń miesz-
kalnych. Nowi właściciele poprzez 
prace konserwacyjne znakomicie 
podkreślili charakter i urodę obiek-
tów. Zachowanie wiatraka w stanie 
umożliwiającym jego pełne wykorzy-
stanie wymusza przy tym utrzymanie 
go w dobrym stanie technicznym. 
Wiatraki przystosowane do nowych 
funkcji równie mocno co pozostałe 
wyeksponowane są w panoramie 
wsi. W przypadku wiatraka w Kasz-

Wiatrak w Siekowie

The windmill in Siekowo
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czorze (1859 r.), usytuowanego na 
tzw. Młyńskich Górkach jest to spo-
wodowane kilkoma elementami. Są 
to: niezależne usytuowanie obiektu, 
rozmiary – wysokość ok. 14 m oraz 
blisko 600 m3 kubatury, rozwiązania 
konstrukcyjne – dwuspadowy dach 
ze specjalnie wygiętymi i profilowa-
nymi krokwiami, w końcu dobry stan 
techniczny.

Drugi, pochodzący z 1760 
roku wiatrak należący do p. Smolu-
chowskiego, charakteryzują typowe 
rozwiązania konstrukcyjne oraz 
znacznie skromniejsze rozmiary. Wy-
różnia go jednak lokalizacja. W tym 
jedynym przypadku nie można mó-
wić o zasadniczym wpływie wiatraka 
na krajobraz wsi. Spowodowane jest 
to usytuowaniem obiektu w... lesie. 
Nasadzony w latach pięćdziesiątych 
las iglasty, w chwili obecnej dokład-
nie zasłania budowlę.

Niestety najczęściej wiatraki nie 
są w żaden sposób eksploatowane. 
Wykorzystanie dwóch wiatraków na 
trzynaście (ok. 15%) oddaje skalę 
problemu. Ciągle postępuje znaczą-
ca degradacja pozostałych jeszcze 
wiatraków. Bezbronne budowle stają 
się powoli jedynie zrujnowanymi 
reliktami przeszłości, często wywo-
łując zdziwienie, że jeszcze istnieją 
w krajobrazie.

Występujące powszechnie, 
w końcu XIX wieku młyny wietrzne 
na obrzeżach miast i miasteczek nie 
miały szans na przetrwanie w kolej-
nych dziesięcioleciach. Konkurencja 
ze strony młynów przemysłowych 

oraz rozwój osiedli bezwzględnie 
i skutecznie wyeliminowały je z pod-
miejskiego krajobrazu. W terenach 
wiejskich procesy te zachodziły 
nieco wolniej, jednak na przestrzeni 
ostatnich 50-60 lat wiatraki również 
zaczęły szybko znikać z krajobrazu 
wsi. 

Widząc postępującą degradację 
różnorodności krajobrazu wydaje się 
uzasadnione zwrócenie uwagi na po-
trzebę ochrony zespołów produkcyj-
nych, czy też szerzej – ochronę kra-
jobrazu kulturowego, który tworzą. 
Podejmowanie działań mających na 
celu zachowanie istniejących jeszcze 
obiektów wydaje się być absolutną 
koniecznością. Działania te nie po-
winny być nacechowane jedynie ry-
gorem prac remontowych, zakazami 
i nakazami – często odbieranymi jako 
ingerencja w prywatną własność, 
ale odpowiednim kształtowaniem 
świadomości społeczności lokalnych 
tak aby zaowocowały rzeczywistą 
ochroną dziedzictwa materialnego, 
by budowle związane z historycz-
nym przemysłem rolno-spożywczym 
mogły przetrwać dla innych pokoleń 
i być czytelnymi znakami rozwoju 
cywilizacyjnego regionu.

Fotografie wykonał autor referatu.

Photographs made by the present writer.

Janusz Gubański

Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska 
i Geodezji
Akademia Rolnicza Wrocław 
Institute of Agricultural Building Engineering and 
Landscape Designing
Faculty of Environmental Engineering and 
Geodesy
The Agricultural University of Wroclaw

Przypisy
1 Powszechne było umieszczanie dat oraz 
nazwisk budowniczych lub właścicieli na 
mącznicach budowanych wiatraków oraz na 
wymienianych elementach konstrukcyjnych 
bądź wprowadzanym nowym wyposażeniu 
technologicznym. Przykłady tego typu spotkać 
można m.in. w Barchlinie, Błotnicy, Górsku, 
Kaszczorze, Siekowie.
2 Bardzo dobrze zachowany i utrzymany 
wiatrak w Górsku (łącznie z wyposażeniem 
technicznym i technologicznym), adaptowa-
ny na domek letniskowy spłoną w sierpniu 
2000 roku.
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