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WSTĘP1

Zmiany technologiczne, jakie zaszły w pierwszej połowie XX 
wieku (rozpowszechnianie się młynów spalinowych i elek-
trycznych) oraz gospodarcze w drugim półwieczu poprzed-
niego stulecia (nacjonalizacja przemysłu i likwidacja młynów 
wodnych w oparciu o „siatkę młynów”) doprowadziły do 
stopniowego zanikania tych obiektów z wiejskiego krajobra-
zu regionu świętokrzyskiego2. Podobna sytuacja miała miej-
sce także w innych częściach Polski3. Niestety, sprawdziły 
się słowa Romana Reinfussa, który przed pięćdziesięciu laty 
pisał o „stanie najwyższego zagrożenia tych budynków prze-
mysłowych”4. 

Na dodatek centralne zarządzanie młynami zbiegło się 
w czasie z wprowadzeniem klasyfikacji zabytków w roku 
1963, która przez dziesięć lat obowiązywania przyczyniła się 
do zniszczenia obiektów uważanych za mało spektakularne, 
a więc także tych związanych z młynarstwem5. A - jak zauwa-
żył Bogusław Szmygin - „powszechna dewastacja obiektów 
nie uczy wobec nich szacunku”6. 

Trudne realia gospodarki wolnorynkowej u schyłku XX 
wieku i na początku XXI, spowodowały, że sukcesja w zawo-
dzie młynarza, przekazywanym do tej pory z ojca na syna, 
została przerwana. Wraz z ostatnimi młynarzami odchodzą 
w przeszłość użytkowane przez nich obiekty. Z krajobrazu 
zniknęły przede wszystkim budynki drewniane, a z kolei wie-
le murowanych przetrwało jedynie w formie ruiny. Relikty 

1 Bień 1997: 13.
2 Szurowa 2015: 78–93.
3 Zob. np. Chabetko 2009: 355; Fajer i Waga 2017: 126; Brykała et al. 

2015: 15. Zanik tradycyjnego młynarstwa dotyczy także innych krajów 
Europy: „Na terenach wysoko rozwiniętych powolny i długotrwały 
proces upadku młynarstwa wiejskiego rozpoczął się jeszcze pod koniec 
XVIII stulecia, kiedy pojawiły się pierwsze młyny parowe, stanowiące 
bezlitosną konkurencję dla prymitywnych wiatraków i niewielkich 
młynów wodnych. Proces ten nabierze dynamiki na przełomie XIX i XX 
wieku, by osiągnąć swoje apogeum wraz z pierwszą, a następnie drugą 
wojną światową, po której większość dawnych młynów już nie podniosła 
się ze zniszczeń”; 13 i 107.

4 Reinfuss 1971: 77.
5 Kobyliński 1999: 21.
6 Szmygin 1988: 258–259.

młyna w miejscowości Młyny koło Buska Zdroju7 (ryc. 1), czy 
w podkieleckich Trzciankach (ryc. 26), są smutną ilustracją 
tego zjawiska. Nierzadko ślady dawnych młynówek, zaciera-
ne przez procesy erozji, są już prawie niedostrzegalne w te-
renie, a niektóre obiekty pozostają obecne w krajobrazie je-
dynie w postaci toponimów (np. Kuby Młyny)8. 

METODY KONSERWACJI MŁYNÓW

Zachowanie młynów, które przetrwały do dziś9 wymaga opra-
cowywania strategii dalszego funkcjonowania tych obiektów, 
niekoniecznie zgodnego z ich pierwotnym przeznaczeniem 
oraz podejmowania konkretnych działań konserwatorskich. 
Peter van Mensch, opisując możliwości konserwacji dóbr 

7 Kompletnie zdewastowanego, mimo wpisania go do rejestru zabytków 
nieruchomych, za: Szurowa 2015: 502, zob. też ryc. 136 i 137 na str. 498, 
ukazujące młyn w roku 1977 i jego ruinę trzydzieści lat później.

8 Na temat percepcji krajobrazu i traktowania toponimii jako jego 
komponentu, zob. np. Wróblewski (w druku), tam dalsza literatura.

9 Elżbieta Szot-Radziszewska stwierdziła, że opuszczone i niezagospodaro-
wane młyny „są jak wyrzut sumienia dla służb konserwatorskich, władz, 
lokalnej społeczności”, za: Szot-Radziszewska 2017b: 12.

Paweł Wróblewski i Sebastian Wróblewski

Krajobraz (prawie) nieobecny  
– z problematyki zachowania i konserwacji 

młynów wodnych w regionie świętokrzyskim

137–152

Ryc. 1. Ruina młyna wodnego w Młynach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 1. Ruins of water mill at Młyny (photo by P. Wróblewski)

Staję nad głębokim rozdołem po wschodniej stronie drogi. Na błotnistym jego dnie rosną bujne krzaki.
Tu stał kiedyś młyn wodny. Widzę jeszcze skrawki kamiennych fundamentów,  

które w czasie istnienia młyna mało co wychylały się nad poziom płynącej wody1
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kultury, wyróżnił siedem sposobów jej realizacji10 (które 
można podzielić na trzy kategorie):
1. Konserwacja in situ:

1.1. Z kontynuacją pierwotnej funkcji obiektu, aż do 
jego naturalnego zużycia na skutek skonsumowania 
przez użytkownika (laissez faire).

1.2. Z kontynuacją funkcjonowania obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, z zachowaniem go we właści-
wym stanie.

1.3. Ze zmianą funkcji.
2. Konserwacja ex situ:

2.1. W rekonstruowanym oryginalnym kontekście. 
2.2. W nowym kontekście, w oderwaniu od oryginalne-

go, z objaśnieniem i zademonstrowaniem funkcji 
pierwotnej (in fondo).

2.3. W nowym kontekście, w oderwaniu od oryginalne-
go. Obiekt „martwy” z całkowitą utratą pierwotnej 
funkcji, konserwacja dotyczy jedynie jego fizycz-
nych właściwości (in fondo).

3. Przez dokumentację (pośrednia)”.
Jak zauważył Zbigniew Kobyliński, pierwszą z możliwości 

trudno w ogóle uznać za formę konserwacji, skoro sprowa-
dza się do „skonsumowania obiektu przez użytkownika”11. 
Niestety, mamy do czynienia z nią w przypadku młyna w Gro-
bli (paradoksalnie jedynego obiektu z omawianych w niniej-
szym tekście wpisanego do rejestru zabytków nierucho-
mych)12. Murowany młyn wodny pochodzi z drugiej połowy 
XIX wieku13 i zapewne został wzniesiony z inicjatywy Adama 
Potockiego (ryc. 2). W 1912 roku obiekt został rozbudowany 
przez nowego właściciela - Macieja Radziwiłła (ryc. 3). Wów-
czas zmieniono napęd, w miejsce koła zainstalowano w mły-
nie „turbinę Francisa”, a także generator, który pozwalał 
na wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby zakładów 
przemysłu rolnego oraz budynków mieszkalnych w posiadło-
ści Radziwiłłów w Rytwianach14. W 1946 roku obiekt został 
znacjonalizowany, wkrótce też zaprzestano użytkowania 
elektrowni wodnej15. Sam młyn działał do lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku16. Obecnie w obiekcie funkcjonuje mała 
elektrownia wodna o mocy 40 kW17.

O ile wznowienie działalności elektrowni wodnej jest 
przywróceniem pierwotnej funkcji uzupełniającej obiektu18 
(w okresie produkcji energii elektrycznej równoległej do 
głównej), o tyle zasadnicza funkcja nie została reaktywowa-
na, przekształcona czy zmieniona na nową. Nieczynny młyn, 
w którym fragmentarycznie zachowane jest wyposażenie, 

10 Van Mensch 1992.
11 Kobyliński 2001: 142. 
12 Pod nr A.866/1–2. 
13 W ewidencji zabytków datowany jest na trzecią ćwierć XIX wieku, ale 

Dariusz Kalina sugeruje, że młyn powstał około 1850 r.; Kalina 2017: 245. 
14 Rybczyński 1931: 379.
15 Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr 16 z 7 grudnia 1946 r.: 161.
16 Kalina 2017: 247.
17 Por. rejestr wytwórców MEW (pozycja MIOZE/URE00017/2015). 

Internet: https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestr-wytworcow-
energ/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html (wgląd 
16 .04.2018).

18 Dobosz 1997: 1. 

Ryc. 2. Opuszczony młyn wodny w Grobli (fot. P. Wróblewski)
Fig. 2. Abandoned water mill at Grobla (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 4.  Czynny młyn w Bogucicach, obecnie motorowy, wcześniej 
wodny (fot. P. Wróblewski)

Fig. 4.  Still working engine-driven mill at Bogucice, former water mill 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 3.  Młyn w Grobli. Budynek przedwojennej elektrowni wodnej (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 3.  Mill at Grobla. The building of pre-War hydroelectric power 
station (photo by P. Wróblewski)
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nie jest zagospodarowany i niszczeje (podobnie zaniedbany 
jest pobliski i również wpisany do rejestru zabytków dom 
młynarza z 1911 roku).

Możliwość konserwacji oznaczona w przytoczonej wyżej 
klasyfikacji jako nr 1.2 oznacza sytuację idealną, ale w przy-
padku młynów bardzo trudną do osiągnięcia, ponieważ są 
one nierentowne. W tym kontekście młyn w Boguciach jest 
ciekawym przykładem zachowania funkcji obiektu przy jed-
noczesnej utracie wartości krajobrazowych (ryc. 4). Młyn 
murowany z lat trzydziestych XX wieku, został zelektryfi-
kowany w latach sześćdziesiątych. Kolejnym etapem mo-
dernizacji obiektu była zmiana sposobu zasilania urządzeń 
młyńskich (turbinę zastąpiono silnikiem elektrycznym). 
Konsekwencją przekształcenia młyna wodnego w motorowy 
było przeobrażenie otoczenia budynku, likwidacja układu 
wodnego (zmieniono bieg młynówki, stare koryto zostało za-
sypane). I choć obiekt pozostaje sprawny, utrzymany w do-
brym stanie, a właściciel okazjonalnie dokonuje przemiału, 
to niestety trudno odczytać w krajobrazie, że był to kiedyś 
młyn wodny. Stąd wniosek, że nie tylko nadanie nowej funk-
cji prowadzi do zmiany charakteru obiektu, ale również może 
ona mieć miejsce, jeśli zostanie zmieniony sposób realizacji 
pierwotnej funkcji.

Opcje przedstawione pod numerami 2.1 i 2.2 zostały z po-
wodzeniem zrealizowane w przypadku młynów przeniesio-
nych do Muzeum Wsi Kieleckiej. Jednakże skala tych działań 
konserwatorskich – z uwagi na uwarunkowania funkcjono-
wania muzeum – jest bardzo ograniczona – dotyczy jedynie 
dwóch obiektów:
a) drewnianego młyna z Piasku, który został zbudowany 

w 1931 roku. Pracował on do roku 1970 (z przerwą na 
okres drugiej wojny światowej) w niezmienionej formie. 
W młynie zachowało się kompletne wyposażenie. Plano-
wano stworzenie sztucznego cieku wodnego i ponowne 
uruchomienia młyna. Obiekt został wykupiony przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Muzeum Wsi 
Kieleckiej w 1970 roku. Po przeszło 40 latach został prze-
niesiony do Muzeum Wsi Kieleckiej19;

b) drewnianego młyna z Parszowa, wzniesionego w 1853 
roku. Obiekt ten pracował do roku 1952. W roku 1982 młyn 
został translokowany do Parku Etnograficznego w Tokarni 
i przez ponad trzydzieści lat oczekiwał na posadowienie20. 
Obecnie planowane jest uruchomienie obu młynów21, 

a także przeniesienie do muzeum kolejnego. 
Następna opcja, oznaczona jako nr 2.3, niesie ze sobą ry-

zyko utraty wartości zabytkowych stanowiących o jego isto-
cie. Jej zastosowanie w odniesieniu do młynów wydaje się też 
mało realne z uwagi na problemy logistyczne i wysokie koszty 
związane z przeniesieniem budynku w nowe miejsce22.

Ewentualność oznaczona jako nr 2.4 oznacza tak napraw-
dę pogodzenie się ze zniszczeniem substancji zabytkowej. 

19 Szot-Radziszewska 2017a: 292.
20 Wojciechowska i Gawlik 2017: 355–357.
21 Szot-Radziszewska 2017b: 18.
22 Zresztą, jak zauważył P. van Mensch, opisując sformułowaną przez siebie 

klasyfikację metod konserwacji, budynki zazwyczaj konserwowane są in 
situ; van Mensch 1992. 

Powinna być stosowana tam, gdzie nie ma możliwości wybo-
ru innego sposobu konserwacji. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że tą metodą konserwacji objęto jak dotąd największą 
liczbę młynów w omawianym regionie23.

Wydaje się, że zastosowanie sposobu oznaczonego jako 
nr 1.3 (adaptacji obiektów do nowych funkcji) stwarza naj-
większe szanse konserwacji młynów na bardzo dużą skalę, 
ale niestety nierzadko nowa aranżacja i zagospodarowanie 
mają niewiele wspólnego z ich odpowiednim zachowaniem. 
O ile dla służb konserwatorskich decydująca może być war-
tości historyczna (a więc niematerialna wartość świadka 
historii, estetyczna i emocjonalna)24, o tyle dla właściciela - 
inwestora najistotniejszy jest zazwyczaj element funkcjonal-
ności (wartość utylitarna)25. Przy tym, zachowanie pierwsze-
go z wymienionych walorów ogranicza nierzadko potencjał 
użytkowy obiektu. Dlatego, jak pisał Andrzej Misiorowski, 
„niekiedy konieczne będą zabiegi operacyjne czy nawet 
bolesne «amputacje», aby cały obiekt mógł pozostać przy 
życiu”26, choć jednocześnie „nie można dopuścić, by w imię 
przedłużenia życia niszczono istotne wartości zabytku”27. 
Kluczem do wypracowania rozwiązań, pozwalających na roz-
strzygnięcie tych dylematów, jest właściwy dobór funkcji. Jan 
Tajchman zwrócił uwagę, że źle dobrana nowa funkcja dla 
obiektu zabytkowego może prowadzić do zbyt daleko idą-
cych przekształceń. Każdy zabytek może być uznany zarówno 
za funkcjonalny jak i afunkcjonalny w zależności od dobrania 
dla niego nowej funkcji. „Jeśli na przykład dawny spichlerz 
przewidziano na współczesny magazyn, to jego nowa funk-
cja nie zniszczy dawnego układu. Jeśli w tym samym spichrzu 
będziemy chcieli zaprojektować biura lub mieszkania, to 
zgodnie ze współczesnymi normami technicznymi trzeba 
będzie podwyższyć kondygnację (czyli zniszczyć jego układ 
przestrzenny). Dodatkowo nastąpi także zniekształcenie ele-
wacji, gdyż biura czy mieszkania wymagają dużo większych 
okien, od tych, które są wystarczające dla spichrza lub ma-
gazynu. Wniosek nie każdy zabytek nadaje się na dowolną 
funkcję, lecz tylko na taką, która nie niszczy jego układu funk-
cjonalno-przestrzennego”28.

ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI

W tak nakreślonym kontekście przyjrzymy się różnym spo-
sobom zagospodarowania młynów wodnych z regionu świę-
tokrzyskiego. Nawiązując do wspomnianej klasyfikacji Pe-
tera van Menscha, można wyróżnić trzy sposoby adaptacji 
poprzez nadanie nowej funkcji:
1) z odwołaniem do funkcji pierwotnej oraz podjęcie działań 

konserwatorskich na szerszą skalę (zachowanie oryginal-
nych elementów obiektu lub ich odtworzenie w możliwie 
dużym stopniu, utrzymywanie budynku w należytym sta-
nie/ doprowadzenie do niego); 

23 Por. Szurowa 1986: 9.
24 Por. Kobyliński 2013: 719.
25 Por. Kobyliński 2009: 37.
26 Misiorowski 1968: 6.
27 Misiorowski 1968: 13.
28 Tajchman 2006: 48–68, cyt. za: Krawczyk 2013: 522. 
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2) bez odwołania lub jedynie z pozornym nawiązanie do 
dawnych założeń wraz z podjęciem działań konserwator-
skich w ograniczonym zakresie (selektywne podejście do 
substancji zabytkowej – zachowanie obiektu w dobrym 
stanie/przywrócenie do dobrego stanu, ale ze znacznymi 
ingerencjami – usunięciem lub przekształceniem części 
substancji zabytkowej);

3) bez podejmowania działań konserwatorskich (wykorzy-
stanie jedynie walorów użytkowych układu wodnego).
Dla każdego z wyżej wymienionych sposobów adaptacji 

zostaną zaprezentowane przykłady z regionu świętokrzyskie-
go, ilustrujące problemy związane konserwacją i zagospoda-
rowaniem obiektów. 

Pierwszy sposób adaptacji pozwala zachować wartości 
historyczne obiektu, wykorzystując potencjał jego walorów 
użytkowych. Świetnym przykładem takiej sytuacji jest młyn 
w Jędrowie (ryc. 5). Jest to czterokondygnacyjny obiekt mu-
rowany, pierwotnie o napędzie nasiębiernym, później na tur-
binę Francisa – zachowaną do dziś i czynną (po renowacji). 
Eugeniusz Krygier odnotowuje, że młyn został uruchomiony 
około 1911 roku29, natomiast obecny właściciel twierdzi, że 
dysponuje dokumentami pozwalającymi datować obiekt na 
rok 188530. Budynek stoi w miejscu wcześniejszego, drewnia-
nego młyna. Młyn przestał funkcjonować w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, później użytkowany był jako 
hurtownia farmaceutyczna, a następnie zakład tapicerski. 
W 2013 roku został zakupiony przez obecnych właścicie-
li, którzy od tego czasu sukcesywnie przeprowadzają prace 
renowacyjne, z dużą dbałością o szczegóły, np. betonowe 
dachówki zostały specjalnie wykonane dla tego obiektu, 
na przedwojennej maszynie; podobnie stolarka okienna 
(choć zastosowano szyby zespolone) odtwarza oryginalne 
okna, zastosowano bakelitowy osprzęt instalacji elektrycz-
nej (ryc. 6). Właściciele przyznają, że pierwotnie myśleli 
o adaptacji młyna na hotel, ale zrezygnowali z tego pomysłu, 
z uwagi na konieczność daleko idących ingerencji w strukturę 
obiektu. Dzięki temu pozostawiono oryginalne kondygnacje 
i komunikację między poszczególnymi poziomami (ryc. 7). 
Choć nie zachowało się kompletne wyposażenie młyna, to 
wyeksponowano te urządzenia, które pozostały (ryc. 8 a-b). 
Pierwotnie turbina napędzała również urządzenia do obróbki 
drewna31. Oryginalnych już nie ma, ale właściciele wyszukują 
tego typu maszyny, kupują je i restaurują (ryc. 9), planując 
wytwarzać drewniane meble. Obecnie młyn wynajmowa-
ny jest na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, często 
o charakterze kulturalnym, np. wieczory poezji. W roku 2017 
w obiekcie zainaugurowano w regionie Europejskie Dni Dzie-
dzictwa32.

Odrębnym, a przy tym osobliwym przykładem, jest nie-
czynny drewniany młyn w Młyńczykach, pochodzący z okresu 

29 Krygier 1959: 21.
30 Informacja ustna od właściciela.
31 Zapewne przy tym młynie działał tartak wodny wspominany przez 

Franciszka Nawarrę; Nawarra 1912 :71.
32 Europejskie Dni Dziedzictwa, Internet: http://edd.nid.pl/page/

calendar?id=2454&name=Mlyn-Jedrow--Wojewodzka-Inauguracja-EDD 
(wgląd 11.05.2018).

Ryc. 5.  Młyn w Suchedniowie -Jędrowie (na drugim planie). Na pierw-
szym planie odnowiony jaz (fot. P. Wróblewski)

Fig. 5.  Water mill at Suchedniów-Jedrów (in the background). 
Renovated weir in the foreground (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 7.  Młyn w Jędrowie. W młynie zachowano oryginalny układ kondy-
gnacji i pionowych ciągów komunikacyjnych (Fot. P. Wróblewski)

Fig. 7.  Mill at Jędrów. Original stories and stairs have been preserved 
in the mill (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 6.  Młyn w Jędrowie. Nowa stolarka okienna wzorowana na orygi-
nalnej (fot. P. Wróblewski)

Fig. 6.  Mill at Jędrów. New windows reproduce the original ones 
(photo by P. Wróblewski)
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powstania styczniowego, znajdujący się na terenie gospodar-
stwa turystycznego „Dworek Staropolski” i stanowiący jedną 
z jego atrakcji. We młynie zachowało się niemalże kompletne 
wyposażenie – brakuje tylko turbiny zastąpionej silnikiem 
elektrycznym (ryc. 10). Właściciele urządzili w nim ekspo-
zycję starych maszyn rolniczych i suszonych ziół z Ponidzia. 
W budynku gromadzone są także lampowe radioodbiorniki 
i urządzenia wykorzystywane kiedyś w gospodarstwach do-
mowych. Ta nieuporządkowana kolekcja ma ocalić od zapo-
mnienia sprzęty, które wyszły już z użycia (ryc. 11). Jest to 
ciekawy przykład amatorskiego obiektu paramuzealnego, 
który można określić jako „skansen turystyczny” – zgodnie 
z terminologią zaproponowaną przez Wojciecha Śliwińskie-
go33. Właściciel, który chętnie oprowadza zwiedzających po 
młynie, stara się jednocześnie utrzymywać budynek w nale-
żytym stanie oraz doraźnie przeprowadzać potrzebne prace 
naprawcze. Dla niego obiekt, jak i jego wyposażenie, mają 
wartość przede wszystkim historyczną34 (właściciel nie pobie-
ra opłat za oglądanie młyna i zgromadzonej w nim kolekcji). 

Do drugiej grupy należą młyny, przy adaptacji których za 
nadrzędne uznano walory użytkowe. W celu ich wykorzysta-
nia i wyeksponowania w mniejszym lub większym stopniu 
zrezygnowano z zachowania pozostałych wartości, co najle-
piej można zaobserwować na przykładzie popularnej formy 
zagospodarowania obiektów, jaką jest zakład hotelarski.

W Morawicy – we młynie pochodzącym z początku XX 
wieku – urządzono hotel i restaurację (obiekt często służy 
za dom weselny)35 (ryc. 12). Bogumiła Szurowa stwierdziła, 
że „adaptacja pozwoliła uratować obiekt”36, ale niestety ta 
uwaga jest prawdziwa tylko częściowo. Dzięki nadaniu nowej 
funkcji zachowany został układ wodny, jaz, bryła (powiększo-
na o dodatkową kubaturę, stanowiącą uzupełnienie ahisto-
ryczne), natomiast zupełnej przebudowie poddano wnętrze 
(ryc. 13). Dobudowana część koresponduje z budynkiem 

33 W odróżnieniu od ekspozycji plenerowej, jaką jest skansenowski zespół 
muzealny (wyposażony w odpowiednie zaplecze naukowe i techniczne), 
a którego nie można sprowadzić tylko do sumy nagromadzonych 
w nim obiektów (z czym mamy do czynienia w Młyńczyskach); za: Szot-
Radziszewska 2015: 166.

34 Informacja ustna od właściciela.
35 Krygier 1959: 25.
36 Szurowa 2015: 503.

Ryc. 8 a-b.  Młyn w Jędrowie. W młynie wyeksponowano elementy 
oryginalnego wyposażenia (fot. P. Wróblewski)

Fig. 8 a-b.  Mill at Jędrów. Remains or original mill’s devices are exhibit-
ed in the mill’s interior (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 10. Młyn wodny w Młyńczyskach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 10.  Water mill at Młyńczyska. A general view (photo by 

P. Wróblewski)

Ryc. 9.  Młyn w Jędrowie. Właściciel młyna prezentuje działanie przed-
wojennej tokarki zasilanej z turbiny młyna (fot. P. Wróblewski)

Fig. 9.  Mill at Jędrów. Mill’s owner presents the prewar wood lathe 
powered by water energy (photo by P. Wróblewski)

a) b)
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młyna. Zadbano o spójność elewacji, zarówno w zakresie 
rozmieszczenia otworów okiennych, jak i użytych mate-
riałów wykończeniowych. Jednak w obu partiach obiektu, 
starej i nowej, zastosowano rozwiązania sprzeczne z cha-

rakterem i wiekiem młyna, co bardzo dobrze ilustruje sto-
larka okienna z PCV (stanowiąca wyróżniający się element 
w kamienno-ceglanej elewacji) (ryc. 14). Natomiast najwięk-
szym problemem jest sposób podziału i zagospodarowania 
wnętrza. W budynku wydzielono szereg pokoi37, w aranża-
cji zabrakło odwołania do pierwotnej funkcji obiektu38 oraz 
wyeksponowania oryginalnych elementów konstrukcji czy 
wyposażenia. Wystrój wnętrza w ogóle nie wskazuje, na to, 
że należy do przeszło stuletniego obiektu poprzemysłowego 
(ryc. 15–16). W ten sposób powstała „wydmuszka” – atrak-
cyjna z zewnątrz, ale rozczarowująca w środku39.

W Suchedniowie, w dzielnicy Berezów, znajduje się je-
den z pierwszych młynów amerykańskich w regionie. Obiekt 
wzniesiono w roku 1878. Budynek, zwany od nazwiska daw-
nych właścicieli „młynem Herlinga-Grudzińskiego”, po II woj-
nie światowej został zamieniony na magazyn40. Na zdjęciu 
zamieszczonym w Katalogu budownictwa przemysłowego 
w Polsce41 widnieje jeszcze nieotynkowany obiekt trzykondy-
gnacyjny (ryc. 17). Natomiast stan obecny znacznie odbiega 
od pierwotnego (ryc. 18). Przekształcona została bryła, zmia-
nie uległy elewacje, a także podziały przestrzenne wnętrza. 
W wyniku przebudowy zatracono charakter obiektu. Wybu-
rzono najwyższą kondygnację, a cały budynek otynkowano. 
Również aranżacja wnętrza zatarła zupełnie pierwotną funk-
cję młyna. Jednak nawiązuje do niej nazwa (zresztą niezbyt 
oryginalna i typowa dla tego typu obiektów) „Stary Młyn”, 
wprowadzając pewien dysonans. Właściciel obiektu odno-
si się w ten sposób do pierwotnej funkcji młyna (co czyni 
zresztą bardzo swobodnie, bo w logo hotelu widnieje młyn 
wiatrowy), ale nie zadbał o jej wyeksponowanie podczas 
adaptacji budynku (trudno za nie uznać odsłonięcie części 
murów na poziomie piwnicy)42.

A przecież to właśnie zachowanie (lub odtwarzanie) ele-
mentów oryginalnego wyposażenia, posiadających wartość 
estetyczną lub historyczną (czy też obie równocześnie), przy-
czynia się do wzrostu atrakcyjności miejsca, wyróżniając je 
na tle innych obiektów usługowych o podobnym profilu43. 
O tym, że adaptacja na cele hotelowe czy noclegowe nie musi 
oznaczać gruntownych zmian przestrzenno-funkcjonalnych 
zacierających historyczny charakter budynku świadczą przy-
kłady zagospodarowania obiektów obronnych przytaczane 
przez Waldemara Cudnego i Rafała Roubę. W niektórych 
obiektach zdecydowano się pozostawić sale wieloosobowe 
o oszczędnym wystroju, korespondujące z surowymi bryła-
mi fortów, np. pokoje w schronisku młodzieżowym w forcie 
nr 39 – Olszańca-Kraków wyposażono w drewniane piętro-

37 Problem ten dotyczy wielu tego typu obiektów w Polsce; zob. np. 
Balińska-Ciężki 2017. 

38 Podobne problemy pojawiające się przy adaptacji na cele hotelowe 
architektury obronnej, za: Rouba 2009: 124.

39 Opis powstał na podstawie obserwacji autorów tekstu.
40 Nawarra 1912: 71; por. Szurowa 2015: 181–182.
41 Krygier 1959: 83.
42 Hotel Stary Młyn; Internet: http://www.hotelstarymlyn.pl/
43 „Jako budowla zabytkowa i komponent dziedzictwa kulturowego, zakład 

hotelarski może stanowić nawet atrakcję samą w sobie, a szczególnym 
wyróżnikiem atrakcyjności staje się właśnie fakt i efekt adaptacji”, 
Grabiszewski 2009: 52.

Ryc. 11.  Młyńczyska. We wnętrzu młyna nieuporządkowana kolekcja 
różnorakich urządzeń, które wyszły z użycia (fot. P. Wróblewski)

Fig. 11.  Disorganised collection of old devices exhibited in the mill at 
Młyńczyska (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 13. Młyn w Morawicy. Jaz (fot. P. Wróblewski)
Fig. 13. Mill at Morawica. The weir (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 12. Młyn w Morawicy (fot. P. Wróblewski)
Fig. 12. Mill at Morawica. A general view (photo by P. Wróblewski)
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we łóżka, w celu wytworzenia klimatu koszarowego. Jeszcze 
lepiej został on oddany w forcie IV w Toruniu, w wielooso-
bowych spartańsko urządzonych salach. Nie zawsze dążenie 
do zapewniania jak najwyższego standardu i komfortu jest 
wyznacznikiem atrakcyjności zakładu hotelarskiego44.

W kontekście adaptacji młynów na cele gastronomiczno
-hotelowo warto również wspomnieć o młynie w Opatowcu 
(ryc. 19–20). Murowany obiekt, zlokalizowany na brzegu Wi-
sły, pochodzi z lat trzydziestych XX wieku45, obecnie znajduje 
się w nim restauracja „Stary Młyn”. Był to co prawda młyn 
motorowy, ale zasługuje na uwagę, ponieważ jest odosob-
nionym przypadkiem adaptacji. Z jednej strony w aranżacji 
wnętrza sięgnięto po rozwiązania wręcz podręcznikowe – 
wyeksponowanie pozostałości wyposażenia pod stropem46, 
proste drewniane meble, właściwie dobrana stolarka okien-
na, z drugiej zaś elementy, którymi „ozdobiono” dach i ele-
wację obiektu są jej zaprzeczeniem (doszło do odwrócenia 
efektu wydmuszki)47.

W przypadku zespołów młynów, które można zaliczyć do 
trzeciej z wymienionych kategorii, zastosowano podejście 
czysto utylitarne. Wykorzystaniu wartości ekonomicznej 
(układu wodnego), towarzyszy brak dbałości o inne wartości 
(konserwacji budynków).

Młyn w Wolicy, pochodzący z początku XX wieku48, działał 
do lat pięćdziesiątych XX wieku (ryc. 21). Po nacjonalizacji pod-

44 Cudny i Rouba 2010: 115–116, 118–119.
45 Zabytki 1995: 208.
46 „W każdym z adaptowanych obiektów pożądane jest pozostawienie 

jakiegoś fragmentu «muzealnego», przypominającego rodzaj dawnej 
produkcji”, Małachowicz 2007: 505.

47 Opis powstał na podstawie oględzin dokonanych przez autorów. 
48 Krygier 1959: 37.

upadł i został zdewastowany. Odkupiony przez spadkobierców 
pod koniec XX wieku i wyremontowany, funkcjonował do roku 
2001, kiedy to uległ zniszczeniu na skutek powodzi. Wtedy 
właściciele przekształcili młyn w małą elektrownię wodną, ba-
zującą na turbinie Francisa, zamontowanej w nim jeszcze w la-
tach trzydziestych XX wieku. W 2013 roku młyn został objęty 
programem Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach którego 
został wyposażony w turbinę Kaplana i śrubę Archimedesa (co 
wymagało budowy żelbetowego koryta pod śrubę oraz klatki 

Ryc. 14.  Morawica. Elewacja dobudowanej partii z jednej strony nawią-
zuje do oryginalnej (użyty materiał, podobne nadproża), ale 
z drugiej strony drewnianą stolarkę zastąpiono oknami z PCV, 
niepasującymi do charakteru obiektu (fot. P. Wróblewski)

Fig. 14.  Morawica. On the one hand elevation of the added part ref-
erences to the old one (material used, similar lintels), but on 
the other in whole building old wooden windows are replaced 
by modern PVC not harmonized with postindustrial building 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 16. Młyn w Morawicy. Wnętrze (sala balowa) (fot. P. Wróblewski)
Fig. 16. Mill at Morawica. Interior (ballroom) (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 15.  Młyn w Morawicy, wnętrze (klatka schodowa) (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 15. Mill at Morawica. Interior (staircase) (photo by P. Wróblewski)
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dla turbiny, która zastąpiła dawny budynek elektrowni z bla-
chy falistej49). Aktualnie elektrownia dysponuje mocą 75 kW. 
W elewacji obecnej budynku widać nawiązania do nieczynne-
go młyna, w postaci okładziny z kamienia łamanego. Niestety 
nie zadbano o szczegóły – dostosowanie stylistyczne stolarki 
okiennej i drzwiowej (ryc. 22). Jednocześnie relikty budynku 
młyna ulegają powolnej degradacji, między innymi niezabez-
pieczone korony murów podlegają biokorozji50 (ryc. 23).

Młyn w Bieleckich Młynach (najmłodszy z opisywanych) 
pochodzi z 1961 roku (ryc. 24)51. W budynku tym zachowało 
się niemal kompletne wyposażenie. Układ wodny datowany 
jest na wiek XIX52, kiedy w tym miejscu funkcjonował drew-

49 Zob. Krupa 2013: 54 ryc. 31.
50 Stwierdzono na podstawie oględzin autorów tekstu.
51 Szurowa 2015: 616.
52 Krygier 1959: 13.

niany młyn. Podobnie jak młyn w Wolicy, obiekt ten został 
uszkodzony podczas powodzi w 2001 roku i wtedy zaprze-
stano działalności. Od 2001 roku przy młynie działa mała 
elektrownia wodna, wykorzystująca turbinę Kaplana i śrubę 
Archimedesa. Przy jej projektowaniu zabrakło nawiązań do 
budynku młyna (ryc. 25). Stanowi ona element obcy krajo-
brazowo. Zaniedbany budynek młyna wystawiono na sprze-
daż, pozostaje mieć nadzieję, że nowy właściciel dostrzeże 
historyczną wartość młyna.

PODSUMOWANIE

1. Odwołując się do przedstawionego przez Umberto Eco 
rozróżnienia na funkcje prymarne (denotowane) i sekun-
darne (konotowane)53, można stwierdzić, że adaptacja 
wiąże się z przekształceniem funkcji prymarnej (prze-

53 Eco 1996: 219.

Ryc. 17.  Młyn wodny w Suchedniowie-Berezowie. Stan z lat pięćdzie-
siątych XX wieku (za: Krygier 1959)

Fig. 17.  Water mill at Suchedniów-Berezów in the 1950s (after Krygier 
1959)

Ryc. 19.  Młyn motorowy w Opatowcu. Obecnie restauracja „ozdobio-
na” panelem LCD na kalenicy i podświetlanym kasetonem 
reklamowym na ścianie szczytowej (fot. P. Wróblewski)

Fig. 19.  Engine driven mill at Opatowiec. Nowadays restuaration 
“decorated” with the LCD panel on the ridge and illuminated 
advertising sign on the gable end (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 18.  Młyn w Suchedniowie-Berezowie. Stan obecny (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 18.  Młyn at Suchedniów-Berezów nowadays. A general view 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 20.  Opatowiec. Wnętrze młyna. Pozostałości urządzeń młyńskich 
wyeksponowane pod stropem (fot. P. Wróblewski)

Fig. 20.  Opatowiec. Mill interior/ relics of mill devices exhibited under 
the ceiling (photo by P. Wróblewski)
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miał), jej zanikiem54, nadaniem nowej (np. hotel) lub też 
jej zmianą na sekundarną (np. elementy wyposażenia 
młyna jako dekoracja), a z drugiej strony z zatraceniem 
pierwotnych funkcji sekundarnych (np. młyn jako miejsce 
sąsiedzkich spotkań) i zastąpienie ich nowymi. To prze-
obrażenie implikuje pytanie o to, jakie wartości obiektu 
powinny być zachowane, by nie zatracić zupełnie odnie-
sienia do pierwotnych funkcji prymarnych. Poszukiwanie 
odpowiedzi na nie musi stać się jedną z kluczowych kwe-
stii na etapie opracowywania koncepcji adaptacji młyna 
do nowych funkcji.

2. Charakter budynku, zarówno pod względem struktural-
nym, jak i technicznym, powinien determinować sposób 
wyboru nowej funkcji. Jak zauważył Piotr Molski: „możli-
wości adaptacji, rodzaj i zakres przekształceń uzależnione, 

54 Por. Prarat 2014: 237.

Ryc. 21. Młyn wodny w Wolicy (fot. P. Wróblewski)
Fig. 21. Water mill at Wolica. A general view (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 23.  Wolica. Degradacja murów młyna, m.in. na skutek biokorozji 
(fot. P. Wróblewski)

Fig. 23.  Wolica. Degradation of mill’s wall, among others due to biocor-
rosion (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 25.  Bieleckie Młyny. Elektrownia wodna dobudowana do młyna 
(na drugim planie) (fot. P. Wróblewski)

Fig. 25.  Bieleckie Młyny. Hydroelectric power station added to the mill 
(in the background) (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 22.  Wolica. Elektrownia wodna dobudowana do młyna (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 22.  Wolica. Hydroelectric power station added to the mill (photo 
by P. Wróblewski)

Ryc. 24. Młyn wodny w Bieleckich Młynach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 24.  Water mill at Bieleckie Młyny. A general view (photo by 

P. Wróblewski)
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m.in. od jego [obiektu] cech strukturalnych i skali prze-
strzennej oraz stanu - stanu technicznego i stopnia inte-
gralności budowli”55.

3. Andrzej Tomaszewski zwracał uwagę na konieczność spo-
rządzania dokumentacji stanu obiektu przed rozpoczęciem 
prac adaptacyjnych56, a więc konserwację przez dokumen-
tację tych elementów, które zostaną utracone. Warto pod-
kreślić, że przeprowadzenie inwentaryzacji, sporządzenie 
opisów, planów, fotografii umożliwi lepsze poznanie obiek-
tu i może pomóc w odpowiedzi na pytanie postawione 
w pkt. 1. Część dokumentacji może też być wyeksponowa-
na w nowym wnętrzu, ukazując dokonane zmiany. 

4. Wskazane jest holistyczne podejście do zespołu młyna, 
którego zabrakło w Wolicy i Bieleckich Młynach, gdzie 
z jednej strony doszło do ingerencji w stare układy wod-
ne, a z drugiej nie podjęto żadnych działań odnośnie do 
budynków młynów.

5. Jeśli odrzucany jest kierunek taki, jak w przypadku mły-
na w Jędrowie – zachowania obiektu w stanie możliwie 
bliskim temu, w jakim znajdował się w okresie pełnienia 
pierwotnej funkcji, a wybierane są rozwiązania takie, 
jak w Morawicy czy Berezowie, ze swobodniejszym po-
dejściem do substancji zabytkowej, należałoby rozważyć 
wprowadzenie „innowacyjnych rozwiązań i pomysłowych 
technik”57 – współczesnych elementów, które z jednej 
strony bez trudu można jednoznacznie odróżnić od orygi-
nalnej substancji zabytkowej (nie pozostawiających miej-
sca na wątpliwości czy mamy do czynienia z adaptacją, 
czy rekonstrukcją), z drugiej zaś doskonale wkomponowa-
nych w strukturę obiektu, kontrastujących z nim w zakre-
sie zastosowanej technologii, ale zharmonizowanych pod 
względem estetycznym i funkcjonalnym.

55 Molski 2013: 97.
56 Tomaszewski 1995: 251.
57 Penića, Svetlanabi i Murgulm 2015: 890.

STUDIUM PRZYPADKU – PROPOZYCJA 
KONSERWACJI I ZAGOSPODAROWANIA 
MŁYNA W TRZCIANKACH

Młyn w Trzciankach został zbudowany około 1880 roku, 
a w latach trzydziestych XX wieku został przebudowany. 
Obiekt spłonął w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
i później nie został odbudowany58. Obecnie budynek znaj-
duje się w stanie niezagospodarowanej ruiny (ryc. 26 a–b); 
w terenie pozostaje jeszcze czytelny układ wodny młyna. Na 
tle opisanych wyżej obiektów jest to interesujący przypadek 
kontynuowania funkcji miejsca, mimo zniszczenia młyna 
i postępującej degradacji jego reliktów. W latach sześćdzie-
siątych do ruin dobudowano piekarnię, stanowiącą odrębną 
własność od działki z młynem (ryc. 27). 

Z uwagi zarówno na stan zachowania obiektu, jak i brak 
szczegółowej dokumentacji budynku, odrzucona została moż-
liwość rekonstrukcji młyna. A priori zrezygnowano też z prób 
ahistorycznych uzupełnień, które doprowadziłyby do powsta-
nia symulakrum, dewaluując wartość historyczną obiektu59. 
Dlatego koncepcja przewiduje pozostawienie reliktów młyna 
jako trwałej ruiny - zgodnie z zasadami angielskiej szkoły kon-
serwacji (ryc. 28)60. W myśl słów Janusza Bogdanowskiego: 
„pleni się zamiłowanie do rekonstrukcji, a nawet falsyfikatu 
byle użytecznego jako kubatura. Prawda i wartość jest tym-
czasem przy zabytkowej ruinie – dokumencie” 61.

58 Krygier 1959: 36; Zabytki 1995: 254.
59 Zob. np. Dushkina 2009: 87–88.
60 Tajchman 2005.
61 Bogdanowski 1977: 27.

Ryc. 26. a-b. Ruiny młyna wodnego w Trzciankach (fot. S. Wróblewski)
Fig. 26.  a-b. Remains of water mill at Trzcianki (photo by 

S. Wróblewski)

b)

a)
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Proponowana przez autorów koncepcja zakłada następu-
jące działania:
1. usunięcie roślinności przyczyniającej się do biokorozji, 

np. samosiejek brzóz na gzymsach, roślinności w środku 
obiektu62 (ryc. 29);

2. wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń: wzmocnienie 
gzymsów i wszystkich innych elementów które mogą 
znajdować się w równowadze chwiejnej63, zabezpiecze-
nie koron murów przez nadmurowanie odróżnialne od 
oryginalnego, ale w miarę możliwości zgodne z nim mate-
riałowo (z uwagi na trwałość), z dodatkową warstwą izo-
lacyjną w miejscu kontaktu warstwy historycznej i współ-
czesnej64. Ukształtowanie powierzchni nadmurowanie 
powinno zapewniać odprowadzenie wody opadowej, 
w sposób zapobiegający penetracji przez nią murów; 

3. usunięcie większości nitrofilnych roślin ze zbiorowisk 
o charakterze ruderalnym przysłaniających obiekt i stwa-
rzających wrażenie zaniedbania (zarośla z bzu czarnego, 
płaty pokrzywy zwyczajnej, niecierpka, glistnika);

4. zabezpieczenie i konserwacja żeliwnej balustrady balko-
nu odlanej najprawdopodobniej w pobliskim Białogonie 
(w fabryce o tradycji sięgającej najprawdopodobniej cza-
sów Stanisława Staszica); 

5. wyeksponowanie obiektu przez usunięcie części roślinno-
ści z umiejętnym pozostawieniem niektórych egzempla-
rzy drzew i krzewów ze względów kompozycyjnych (rów-
nież w celu zasłonięcia budynku z lat 60. XX wieku); 

6. wprowadzenie na ścianę szczytową budynku bezpo-
średnio sąsiadującą z młynem pnączy „zmiękczających” 
i zasłaniających klockowatą formę budynku. Proponuje 
się bluszcz pospolity (Hedera helix), ze względu na cało-
roczny efekt (zimozieloność), umieszczony na północnej, 
zacienionej ścianie, która stwarza dobre warunki do roz-

62 Trochnowicz 2010: 179–180.
63 Nicer i Szmygin 2010.
64 Trochnowicz 2013: 61–63, 70.

woju pnącza65. Bluszcz dobrze komponuje się z wapien-
nym murem młyna i ze względu na swój charakter pasuje 
do ruin. Samoczepne pnącze bez problemu może wspinać 
się po chropowatym tynku ściany budynku mieszkalne-
go, co byłoby najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. 
Z drugiej strony częstym problemem jest przekonanie 
właścicieli czy użytkowników obiektów o nieinwazyjności 

65 Roślinność została dobrana na podstawie doświadczenia autorów tekstu.

Ryc. 27.  Trzcianki. Współczesny budynek piekarni dobudowany do ruin 
młyna (fot. S. Wróblewski)

Fig. 27.  Trzcianki. Building of modern bakery added to old mills’ walls 
(photo by S. Wróblewski)

Ryc. 28.  Młyn w Trzciankach. Propozycja zagospodarowania (rys. 
S. Wróblewski)

Fig. 28.  Mill at Trzcianki. Proposition of adaptive reuse (drawn by 
S. Wróblewski)

Ryc. 29.  Trzcianki. Degradacja murów młyna na skutek biokorozji (fot. 
S. Wróblewski)

Fig. 29.  Trzcianki. Degradation of mill’s walls due to biocorrosion 
(photo by S. Wróblewski)
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pnączy w kontekście biokorozji poprawnie wykonanego 
tynku. Dlatego autorzy proponują wykonanie dyskretnej 
konstrukcji wsporczej na pnącze, która umożliwi dostęp 
do elewacji w razie ewentualnych prac technicznych. Ma 
to duże znaczenie w kontekście długowieczności bluszczu 
pospolitego i jego stosunkowo wolnego tempa wzrostu 
(brak zniszczenia przysłony utworzonej z pnącza przy re-
moncie elewacji) (ryc. 30);

7. wyposażenie obiektu w ekspozytory z wizjerami prezen-
tujące młyny jako świadectwo dawnej techniki (ryc. 31). 
Proponowana tematyka to:
- wyposażenie, działanie młynów wodnych zilustrowa-

ne na przykładach dobrze zachowanych obiektów;
- młyny jako elementy znikające w krajobrazie regio-

nu świętokrzyskiego.
Przewiduje się wykonanie dwóch rodzajów ekspozytorów 

(zabezpieczonych pancerną szybą) jako małych okrągłych 
otworów wyciętych w płycie stalowej (stal corten):
- z wyświetlaczami LCD umieszczonymi wewnątrz 

wizjerów, dającymi możliwość oglądania sekwen-
cyjnych prezentacji uruchamianych fotokomórką 
w momencie zbliżenia się do wizjera;

- pojedynczymi fotografiami umieszczonymi za znie-
kształcającymi soczewkami, pozwalającymi uzyskać 
efekt fotoplastikonu.

 Stalowe płyty z ekspozytorami byłyby umieszczone we 
wnękach po otworach drzwiowych/okiennych dolnej 
kondygnacji. Obecnie otwory są doraźnie zabezpieczo-
ne (przed wejściem do środka ruin) przez zamurowanie 
bloczkami betonowymi, co nie jest spójne z zabytkowym 
obiektem. Zasilanie potrzebne do ekspozytorów wykona-
no by w oparciu o panele fotowoltaniczne i akumulatory 
dyskretnie umieszczone wewnątrz ruin. Mogą to być np. 
adaptowane gotowe rozwiązania stosowane przy dro-
gach. Wybrane wnęki zostaną zabezpieczone w sposób 
umożliwiający wgląd do środka ruin np. kratami (ryc. 32);

8. postawienie w pobliżu obiektu tablicy informacyjnej i stołu 
z ławami. Zaproponowano małą architekturę o prostej mini-
malistycznej formie nawiązująca do stalowych płyt kryjących 
ekspozytory (corten). Starannego przemyślenia wymaga 
miejsce usytuowania stołu i ław. Z jednej strony lokalizacja 
miejsca odpoczynku powinna umożliwiać oglądanie w całej 
okazałości sylwety ruin młyna, z drugiej strony powinna być 
tak umiejscowiona względem istniejącej roślinności, aby 
ta przysłaniała dobudowaną piekarnię. W razie potrzeby 
należy dokomponować nowe nasadzenia w celu uzyskania 
pożądanego efektu (ryc. 33). Tablica zawierałaby opis mły-
na w Trzciankach oraz informację o innych młynach działa-
jących niegdyś nad Bobrzą z mapą ukazującą ich lokalizację 
(np. reprodukcją mapy WIG, arkusz Kielce z roku 1929);

9. Wyeksponowanie (odsłonięcie z roślinności i oznakowa-
nie w terenie i na mapie przy młynie) pozostałych frag-
mentów dawnej młynówki.
Przedstawiona koncepcja mogłaby być zrealizowana przez 

partnerstwo publiczno-prywatne gminy i właściciela. Propo-
nuje się przy tym odwrócony schemat partnerstwa, w którym 
inwestorem jest strona publiczna66. Gmina Sitówka-Nowiny 
od lat należy do najbogatszych gmin w Polsce, więc dyspo-
nuje środkami, które może przeznaczyć na konserwacje 
zabytków, rozwój turystyki kulturalnej, a jednocześnie jest 
uboga pod względem zachowanych obiektów historycznych67 

66 Zazwyczaj to jednostka samorządu terytorialnego, jako właściciel, szuka 
prywatnego inwestora, który podjąłby się adaptacji obiektu; Materski 2010.

67 Przystąpienie gminy do projektu Geopark Geoland Świętokrzyski, 
aspirującego do włączenia do Geoparku Globalnego UNESCO, jest 

Ryc. 30.  Trzcianki. Przesłonięcie budynku mieszkalnego z lat 60. XX w. 
dobudowanego do młyna z wykorzystaniem pnączy. Bluszcz 
pospolity (Hedera helix) wprowadzony na ścianę szczytową 
północną zacienioną ścianę szczytową (rys. S. Wróblewski)

Fig. 30.  Trzcianki. A residential building added to the mill in 1960s 
obscured by the application of climbing plants – evergreen 
ivy (Hedera helix) to the northern shaded wall (drawn by 
S. Wróblewski)

Ryc. 31.  Trzcianki. Ekspozytory z wizjerami (fotoplastikon, wyświetlacze 
multimedialne) prezentujące młyny jako świadectwo dawnej 
techniki, z odwołaniem się do podobnych obiektów w pobliżu 
Kielc ze szczególnym uwzględnieniem tych o dobrze zachowa-
nym wyposażeniu (rys. S. Wróblewski)

Fig. 31.  Trzcianki. Viewinders with multimedia displays on corten 
plates presenting mills as a witness of the old technique, 
with reference to similar objects near Kielce (especially with 
well-preserved equipment) (drawn by S. Wróblewski)
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(w tym zakresie nie może konkurować np. z pobliską gminą 
Chęciny). Brak jakichkolwiek działań konserwatorskich do-
prowadzi z czasem do całkowitej degradacji ruin. Propono-
wane kierunki zagospodarowania umożliwią niekomercyjne 
turystyczne i promocyjne wykorzystanie obiektu przez gminę, 
co daje szansę na jego zachowanie.

Autorzy, korzystając z okazji konieczności wprowadzania 
nazw ulic w miejscowości Trzcianki, w piśmie skierowanym 
do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny podjęli inicjatywę, aby ist-
nienie młyna znalazło swoje odzwierciedlenie w projekto-
wanych nazwach nowych ulic. Nierzadko dawny charakter, 
funkcja czy sposób zagospodarowania miejsc zostaje tylko 
w nazwach topograficznych. Niewykluczone, że za kilkana-
ście czy kilkadziesiąt lat nie będzie już ruin młyna, a mły-
nówka zostanie w całości zasypana. Świadectwem istnienia 
dawnego młyna będą tylko toponimy w postaci zapropono-
wanych nazw ulic: „Do młyna” i „Nad młynówką”. 

UWAGI KOŃCOWE

Przed prawie ćwierć wiekiem Andrzej Tomaszewski pisał, że 
„zapewnienie zabytkowi użytkownika jest lex suprema, nawet 
za cenę jego niezbędnych przekształceń”68. Przedstawione 
przykłady opuszczonych i zaniedbanych młynów, jak i tych, 
które dzięki ponownemu zagospodarowaniu udało się ura-
tować potwierdzają to spostrzeżenie. Jak ujął to Rafał Rouba: 
„budynki pozbawione funkcji wykruszają się z kręgu codzien-
ności. Uczestnictwo w nim męczy, zużywa, ale trzyma, przy 
życiu, łata, remontuje, unowocześnia i adaptuje przystosowu-
jąc coraz lepiej do panujących warunków i zmieniających się 
okoliczności. Utrata funkcji – miejsca w szeregu życia, skreśla 
sens istnienia, odbiera atrakcyjność, powoduje dekompozy-
cje i odejście w zapomnienie”69. Adaptacje obiektów do no-
wych funkcji pozwalają ocalić je od zapomnienia, zapewniają 
przetrwanie, choć niekiedy cena wydaje się wysoka. Dzieje 
się tak, ponieważ „współcześni inwestorzy nie potrzebują 
autentyku – często obiektywnie nieefektownego – ale jedy-
nie pewnych standardowych atrybutów zabytkowości”70. Nie 
zawsze trzeba przypisywać im złą wolę przy podejmowaniu 
działań powodujących destrukcję substancji zabytkowej. 
Przynajmniej częściowo powodowane są one niewiedzą, 
brakiem świadomości, podczas gdy obiekty posiadają w ich 
oczach wartość historyczną (np. młyn w Morawicy). Jednak 
bez względu na motywy dochodzi do „amputacji”, o których 
pisał A. Misiorowski71. Czy w tej sytuacji możliwe jest by były 
to odpowiednio przygotowane precyzyjne zabiegi chirurgicz-
ne, a nie podporządkowane jedynie kryteriom ekonomicznym 
poczynania felczerskie? Wydaje się, że przypadkach takich, jak 
młyna w Trzciankach, partnerstwo publiczno-prywatne, zwią-
zane z zaangażowaniem przedstawicieli środowisk konserwa-
torskich może być próbą odpowiedzi na to pytanie. Smutne 

dodatkowym argumentem za konserwacją i wyeksponowaniem tego 
typu obiektów. 

68 Tomaszewski 1995: 251.
69 Rouba 2010: 30.
70 Szmygin 1996: 350.
71 Misiorowski 1968: 5.

przykłady opuszczonych czy zdewastowanych młynów poka-
zują, że nawet swobodne podejście do substancji zabytkowej 
– tworzenie „wydmuszek”, zmiany wprowadzane w otoczeniu 
młynów – mogą się okazać wyborem mniejszego zła. Czy jed-
nak przekształcony obiekt w przeobrażonym kontekście nie 
pozostanie tylko ersatzem krajobrazu, który tak naprawdę 
będzie już nieobecny72? Niestety będzie można to stwierdzić 
dopiero post factum, przy czym subiektywny element percep-
cji krajobrazu nie ułatwi odpowiedzi.

72 Za K. Gutowską i Z. Kobylińskim można w tym miejscu zapytać: „Które 
z naszych działań będą w przyszłości odbierane jako błędne? Jak przyszłość 
oceni dzisiejsze sukcesy konserwatorsko-architektoniczne: browar jako 
pomieszczenie dla centrum handlowego, spichlerz jako filharmonię, 
adaptacje budowli for tecznych, zakładów przemysłowych? Czy zostaną 
one zdemaskowane jako komercyjna hi pokryzja, realizacja współczesnych 
interesów pod przykrywką ochrony zabytków, czy też potraktowane będą 
jako działania wzorcowe?”; Gutowska i Kobyliński 2011: 12. 

Ryc. 32.  Trzcianki. Wybrane wnęki zostaną zabezpieczone w sposób 
umożliwiający wgląd do środka ruin – kraty (rys. S. Wróblewski)

Fig. 32.  Trzcianki. The selected alcoves will be equipped with grates 
allowing viewing inside the ruins (drawn by S. Wróblewski)

Ryc. 33.  Trzcianki. Tablica informacyjna i stół z ławami. 
Zaproponowana mała architekturę o prostej minimalistycznej 
formie nawiązująca do stalowych płyt kryjących ekspozytory 
(corten) (rys. S. Wróblewski)

Fig. 33.  Trzcianki. Information board, benchs and table made of 
corten steel (corresponding to viewfinders’ plates) (drawn by 
S. Wróblewski)
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Paweł Wróblewski i Sebastian Wróblewski

In the second half of the 20th and at the beginning of the 21st 
century across Świętokrzyski region many historical water 
mills became run-down or even totally destroyed. In most 
cases these buildings fail because they become useless, ero-
sion of the originally intended function can be observed. 
That’s why adaptive reuse is one of the best method of pres-
ervation water mills. While the building is functional again it 
gets a new live, however sometimes without any reference to 
its previous function. Certainly preserving its historical value 
should be key, therefore we describe different examples of 

abandoned mills adaptive reuse, looking at ways to ensure re-
used mill beside it’s new function remains true to its essence.

We also present case study, how to preserve remains of 
water mill in Trzcianki. On the one hand we propose adapting 
the English method of ruins conservation, on the other we 
suggest arranging there a kind of a small exhibition devoted 
to problems of abandoned mills conservation. In our opinion 
this idea could be realized by public-private partnership. 

Translated by Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski and Sebastian Wróblewski

The (almost) non-existing landscape.  
Problems of water mills conservation in Świętokrzyski region

Summary



ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15

Marcella de Bari – mgr, archeolog, doktorantka Uniwer-
sytetu La Sapienza w Rzymie

Maciej Berkowski – lic., student w Instytucie Archeolo-
gii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ryszard Cędrowski – mgr, archeolog, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie

Piotr Gerber – dr inż. arch., architekt i historyk, adiunkt 
Politechniki Wrocławskiej, założyciel Muzeum Prze-
mysłu i Kolejnictwa na Śląsku oraz Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Krystyna Gutowska – dr, polonista i filozof, zajmuje się 
estetyką, filozofią kultury, zarządzaniem dziedzic-
twem kulturowym

Piotr Kałużyński – mgr, archeolog, absolwent Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Kinga Kimic – dr inż., adiunkt w Katedrze Architektury 
Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ar-
chitektury Krajobrazu - SGGW w Warszawie

Aleksandra Maron – mgr, archeolog, Dział Ochrony Za-
bytków, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Paweł Mierosławski – mgr inż. mechanik i elektroenerge-
tyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei 

Dominika Oleś – mgr inż. arch., doktorantka w Katedrze 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Wydział Archi-
tektury Politechniki Wrocławskiej 

Piotr Piekarz – mgr, archeolog, pracownik Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Katarzyna Pietrzak – mgr, pracownik Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Hanna Pilcicka-Ciura – mgr, archeolog, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warsza-

wie, pracownik Państwowego Muzeum Archeologicz-
nego w Warszawie

Kamil Rabiega – mgr, doktorant w Instytucie Arche-
ologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Ryszard Rybarczyk – mgr, historyk, interesuje się histo-
rią rozwoju środków transportu oraz średniowiecz-
nym rzemiosłem

Rafał Solecki – dr, archeolog, adiunkt w Instytucie Ar-
cheologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 

Piotr Szkiłądź – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie

Roman Szlązak – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie

Konrad Szostek – lic., student w Instytucie Archeologii, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne

Rafał Trzaska – inż., elektronik ze specjalnością teleko-
munikacja, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Ślą-
sku, społeczny opiekun zabytków

Paweł Wróblewski – dr, archeolog i historyk

Sebastian Wróblewski – mgr inż., architekt krajobrazu

Katarzyna Zdeb – mgr, doktorant w Instytucie Arche-
ologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich, Oddział w Warszawie

Magdalena Żurek – dr, adiunkt w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Noty o autorach

213
ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15


