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ROZWÓJ MŁYNARSTWA W REGIONIE SZADKOWSKIM 

W XX W. I JEGO OBRAZ WSPÓŁCZESNY1  
 
Działalno  młynarska w regionie w latach mi dzywojennych 

W okresie mi dzywojennym budowa nowych młynów na 
terenie regionu szadkowskiego, podobnie jak i w całym kraju, 
ograniczała si  przede wszystkim do o rodków miejskich. 
Nieliczne innowacje, polegaj ce na wprowadzaniu do młynów 
wodnych silników spalinowych, nie były w stanie zagrozi  
dominuj cym jeszcze liczebnie młynom wodnym i wiatrakom.  

Kondycja ekonomiczna małych, gospodarczych młynów 
wiejskich w regionie uległa wyra nemu pogorszeniu na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Było to spowodowane 
coraz bardziej odczuwaln  konkurencj  du ych młynów 
handlowych i handlowo-gospodarczych, przede wszystkim  
z Szadku i Zdu skiej Woli, które dzi ki zastosowaniu 
nowoczesnych maszyn oferowały produkty znacznie lepszej 
jako ci. Ponadto młynarstwo, jak i wiele innych gał zi produkcji, 
dotkn ł w tym czasie panuj cy kryzys gospodarczy. Niemały 
wpływ na ograniczenie działalno ci młynów wiejskich miała te  
stopniowa zmiana nawyków ywieniowych ludno ci rolniczej, 
przejawiaj ca si  rezygnacj  z indywidualnego wypieku pieczywa 
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oraz przechodzeniem na detaliczny zakup m ki i kaszy w sklepach. 
Wszystko to przekładało si  na ograniczanie produkcji wielu 
małych młynów jedynie do przemiałów mieszanek zbo owych na 
rut  dla zwierz t. 

W latach trzydziestych XX w. nast piła lawinowa likwidacja 
wiatraków oraz powszechna rezygnacja z działalno ci w młynach 
wodnych. Z 51 młynów, działaj cych w regionie szadkowskim na 
przestrzeni dwudziestolecia mi dzywojennego, do 1939 r. 
wył czono z eksploatacji a  29, czyli blisko 60% wszystkich 
zakładów młynarskich (tabl. 1). Ogromna wi kszo  z 19 
zlikwidowanych wiatraków została rozebrana i sprzedana jako 
materiał budulcowy. Z drewna rozebranych wiatraków w Wielkiej 
Wsi, Pratkowie czy Przatowie wybudowano istniej ce do dzi   
w tych miejscowo ciach budynki mieszkalne, a z drewna 
zlikwidowanego wiatraka w Szadkowicach wybudowano budynek 
mieszkalny w Kromolinie Nowym. 

Do  cz stym zjawiskiem w tym czasie były tak e po ary 
młynów (tabl. 1). Powszechnie uwa a si , e wi kszo  po arów 
(nie tylko w tamtym okresie) była spowodowana umy lnymi 
podpaleniami w celu uzyskania odszkodowa  w ramach 
obowi zkowego wówczas ubezpieczenia, tzw. „fajerkasy”. 

 
Tablica 1. Młyny regionu Szadkowskiego, wył czone z eksploatacji  

w latach 1929–1939 
Lp. Miejscowo  Gmina Rodzaj 

młyna 
Przyczyna 
wył czenia  

z eksploatacji 
1 2 3 4 5 
1. Anielin Łask wiatrak po ar 
2. Babiniec k. Józefowa Wodzierady wodny zamkni cie 
3. Babiniec k. Chorzeszowa Wodzierady wodny zamkni cie 
4. Boczki (maj tek) Szadek turbinowy 

(wodny) 
rozbiórka 

4. Borki Prusinowskie Szadek wiatrak zamkni cie 
5. Florianka / Ochraniew Zdu ska Wola wiatrak po ar 
6. Góry Prusinowskie Szadek wiatrak po ar  

lub rozbiórka 
7. Julianów Wodzierady wiatrak rozbiórka  

lub po ar 
8. Karszew Łask wiatrak rozbiórka 
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Tablica 1. cd. 
1 2 3 4 5 
9. Kiki Wodzierady wiatrak po ar 

10. Kwiatkowice Wodzierady turbinowy 
(wodny) 

po ar 

11. Le nica Wodzierady wodny zamkni cie 
12. Łobudzice Szadek wiatrak rozbiórka 
13. Maksymilianów Zadzim wiatrak rozbiórka 
14. Opiesin Zdu ska Wola wiatrak rozbiórka 
15. Piotrów Zadzim turbinowo-

motorowy 
po ar 

16. Pr tków (1) Zdu ska Wola wiatrak rozbiórka 
17. Pr tków (2) Zdu ska Wola wiatrak rozbiórka 
18. Przatów Dolny Szadek wiatrak rozbiórka 
19. Pudłówek Podd bice wodny po ar  

lub rozbiórka 
20. R bieskie Kolonia* Zdu ska Wola wiatrak nieustalona 
21. Rzeczyca Zadzim wodno-

motorowy 
zamkni cie 

22. Szadkowice 
(ul.Widawska)** 

Szadek wiatrak rozbiórka 

23. Szadkowice Kolonia Szadek wodny rozbiórka 
24. Tomaszew k. Krokocic Szadek wiatrak rozbiórka 
25. Wielka Wie  Szadek wiatrak rozbiórka 
26. Wincentów Łask wiatrak rozbiórka 
27. Wojsławice Kolonia Zdu ska Wola wiatrak rozbiórka 
28. Zofijówka  

k. Starego Pudłowa 
Podd bice turbinowy 

(wodny) 
zamkni cie 

29. Zygry Zadzim wodny rozbiórka 
Uwaga: poza wymienionymi młynami, po arowi uległ tak e młyn parowy  
w Szadkowicach, jednak na jego fundamentach wybudowano nowy zakład 
turbinowo-motorowy. 
* Wiatrak w R bieskich Kolonii został zlikwidowany prawdopodobnie  
na pocz tku lat dwudziestych XX w. 
**Wiatrak w Szadkowicach (ul. Widawska 18) został rozebrany ok. 1925–1930 r. 

 
ródło: R. Kucharski R., Młyny jako element zagospodarowania regionu 

Szadkowskiego, 2005 
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Młynarstwo regionu szadkowskiego od II wojny wiatowej do 
czasów współczesnych 

Po wybuchu II wojny wiatowej badany obszar został 
wł czony w ramach tzw. Kraju Warty (Reichsgau Wartheland) do 
III Rzeszy Niemieckiej. Fakt ten spowodował znacznie dotkliwszy, 
ni  na pozostałych obszarach okupowanych, proces przymusowych 
wysiedle  ludno ci polskiej, zwłaszcza rolniczej. Wysiedlenia 
obj ły tak e wi kszo  rodzin młynarskich, których gospodarstwa 
były z reguły znacznie zamo niejsze i cechowały si  wi kszym 
areałem od przeci tnych gospodarstw rolnych. Polacy wysiedlani 
byli na tereny tzw. Generalnego Gubernatorstwa, głównie na 
Lubelszczyzn , gdzie trafiła m.in. rodzina młynarska Raci ckich, 
którym zarekwirowano młyn w Szadkowicach przy ul. Widawskiej, 
a tak e jeden z udziałowców młyna na Nowym Mie cie w Szadku. 
Opuszczone gospodarstwa były zajmowane przez rolników  
i młynarzy niemieckich, w ród których nie brakowało Niemców, 
przybywaj cych z terenów Europy Wschodniej, np. gospodarstwo  
z młynem w Małyniu obj ł Niemiec z Łotwy.  

W czasie okupacji działalno  młynów była ci le 
kontrolowana. Pod zarz dem niemieckim działały tylko najwi ksze 
i najbardziej rentowne zakłady, poza wymienionymi w Szadku, 
Szadkowicach i Małyniu pracowały tak e młyny w Przyrownicy  
i Rudzie Je ewskiej oraz wiatrak w Dobruchowie, a tak e, 
prowadzony przez miejscowego Niemca, młyn w Starym Pudłowie. 
Wiele młynów oplombowano (np. w Szadku-Grabowinach)  
i zakazano w nich prowadzenia przemiałów. Praktykowanym 
zjawiskiem było wywo enie przez Niemców z unieruchomionych 
zakładów (m.in. z wiatraków w Sikucinie Kolonii i Rzepiszewie) 
maszyn mły skich do najwi kszego, działaj cego młyna w Szadku. 
Niestety nie obyło si  tak e bez całkowitych likwidacji młynów. 
Rozbiórki wiatraków (dokonywane po uprzednim podci ciu 
sztembrów i przewróceniu) w Dobruchowie, Wrzeszczewicach  
i Sikucinie Kolonii Niemcy tłumaczyli wzgl dami strategicznymi, 
gdy  obiekty te ze wzgl du na znaczn  wysoko  stanowiły 
doskonałe punkty obserwacyjne. W przypadku likwidacji młynów 
wodnych w Zamłyniu i Boczkach, które rozebrano po odci ciu od 
integralnych cz ci mieszkalnych, okupanci kierowali si  zapewne 
ch ci  uniemo liwienia ewentualnych nielegalnych przemiałów. 
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Powojenna rzeczywisto  przyniosła ze sob  proces masowej 
nacjonalizacji zakładów prywatnych, w tym tak e młynów. 
Pocz tkowo cz  przedsi biorstw przejmowana była pod 
tymczasowy zarz d pa stwowy2, jednak z grupy 
nacjonalizowanych bran y wył czone było m.in. młynarstwo. Taki 
stan rzeczy pozwolił na wznowienie działalno ci w młynach przez 
ich prawowitych przedwojennych wła cicieli, w wi kszo ci 
powracaj cych z hitlerowskich wysiedle . W 1945 r. w regionie 
szadkowskim działalno  wznowiło dziesi  młynów, w tym 
zaledwie jeden wiatrak (tabl. 2), który zreszt  dokonywał jedynie 
przemiału na rut . Działalno ci nie wznowiły, funkcjonuj ce do 
okupacji, dwa młyny wodne i trzy wiatraki. W 1946 r. do 
działaj cych zakładów młynarskich doł czył jeszcze nowo 
wybudowany (na miejscu młyna wodnego zniszczonego w okresie 
mi dzywojennym) młyn turbinowy w Pudłówku. 

 
Tablica 2. Młyny regionu szadkowskiego, które wznowiły działalno   

po zako czeniu II wojny wiatowej 
Miejscowo  Gmina Rodzaj młyna 

Mały  Zadzim turbinowy (wodny) 
Piła Zadzim turbinowy (wodny) 
Piorunów Wodzierady turbinowy (wodny) 
Prusinowice-Pustki Szadek wiatrak 
Przyrownica Wodzierady turbinowy (wodny) 
Stary Pudłów Podd bice turbinowy (wodny) 
Szadek-Grabowiny Szadek wodny 
Szadek, ul. Nowe Miasto Szadek elektryczny 
Szadkowice, ul. Widawska Szadek turbinowo-motorowy 
Szczawno Rzeczyckie Zadzim wodny 

ródło: R. Kucharski,  Młyny jako element zagospodarowania … 
 

Bezpo rednio powojennej nacjonalizacji uległo natomiast 
opuszczone mienie poniemieckie, w tym równie  gospodarstwa 
mły skie (w adnym z nich nie wznowiono działalno ci 
przemiałowej). Przej ty maj tek został przekazany gminom, które 

                                                           
2 Podstaw  do przejmowania przedsi biorstw prywatnych stanowiła Ustawa 
KRN o przej ciu na własno  podstawowych gał zi gospodarki narodowej  
z 3 stycznia 1946 roku. 
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go nast pnie rozdysponowały, cz  gruntów przeszła na własno  
lasów pa stwowych. Wzgl dna swoboda gospodarcza  
w młynarstwie trwała tylko sze  lat, gdy  w 1951 r. podj to 
ustawowo decyzj  o upa stwowieniu młynów, dysponuj cych 
moc  przemiałow  powy ej 5 ton na dob . Ustawa 
nacjonalizacyjna obj ła 3 zakłady młynarskie. Najwi kszy spo ród 
nich, młyn w Szadku został przej ty pod zarz d ZZM w Zdu skiej 
Woli, natomiast młyny w Szadkowicach (ul. Widawska) i Małyniu 
zostały obj te zarz dem Przedsi biorstwa Młynów Gospodarczych 
w Sieradzu, by nast pnie przej  pod zarz d Gminnych Spółdzielni 
w Szadku (od 1975 r.) i Zadzimiu. Poza pozbawieniem własno ci, 
dotychczasowi wła ciciele zostali te  obj ci zakazem 
podejmowania jakiejkolwiek pracy w odebranych im młynach. 

Pocz tek lat pi dziesi tych XX w. okazał si  przełomowy 
dla młynarstwa nie tylko za spraw  nacjonalizacji, ale tak e  
z powodu kontynuacji rozpocz tego w czasie wojny procesu 
elektryfikacji młynów. Nie licz c zelektryfikowanego przez 
Niemców młyna na Nowym Mie cie w Szadku, najwcze niej 
energia elektryczna została doprowadzona do młynów  
w Szadkowicach (1951 r.) i Małyniu (1953 r.). W nast pnej 
kolejno ci zelektryfikowano młyny w Pudłówku (od tej pory 
elektryczno-turbinowy) i Przyrownicy. Lata pi dziesi te 
przyniosły tak e nowe inwestycje budowlane w młynarstwie 
elektrycznym. W Prusinowicach w ramach PGR do budynku 
gorzelni został dobudowany wielozbo owy młyn elektryczny,  
a w Wodzieradach prywatny młyn elektryczny (1959 r.). 

Proces elektryfikacji obj ł tylko nieliczne młyny wodne (4), 
dla pozostałych za  rozpocz ł si  okres zmierzchu działalno ci, 
spowodowany m.in. zwi kszonym fiskalizmem pa stwa  
w stosunku do prywatnych młynów wodnych oraz prowadzonymi 
regulacjami cieków, nierzadko pozbawiaj cymi młyny ródła 
nap du (np. w Starym Pudłowie). Pomi dzy 1962 a 1965 r. zostaj  
wył czone z eksploatacji młyny wodne w Szczawnie Rzeczyckim 
(rozebrany), Pile (rozebrany dopiero w latach dziewi dziesi tych), 
Starym Pudłowie (obecnie w ruinie) i Piorunowie. W tym czasie 
rozebrano tak e nieczynny od dawna młyn wodny w Le nicy,  
a dewastacji uległy obiekty mły skie w Babi cu koło Chorzeszowa 
oraz w Ogrodzimiu-Ward dze, z kolei w połowie lat 
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siedemdziesi tych spłon ł (najprawdopodobniej w wyniku 
umy lnego podpalenia), zamkni ty w okresie nacjonalizacji 
drewniany młyn wodny w Szadku-Grabowinach. 

Elektryfikacj  nie obj to niestety adnego z pi ciu 
zachowanych po wojnie wiatraków, co by  mo e uchroniłoby je 
przed likwidacj , któr  rozpocz to ju  w 1946 i 1948 r. od rozbiórki 
ko laków w Lichawie i Borkach Prusinowskich. W 1955 r. 
rozebrano młyn wietrzny w Prusinowicach-Pustkach, a w 1957 r. 
przewrócony przez wichur  wiatrak w Wólce Wojsławskiej. Jako 
ostatni z krajobrazu regionu szadkowskiego znikn ł, rozebrany 
około 1965 r., ko lak w Rzepiszewie. 

Warto zaznaczy , i  cz  urz dze  mły skich (głównie 
mlewniki walcowe) z likwidowanych młynów była przenoszona do 
innych działaj cych zakładów młynarskich, zlokalizowanych 
równie  poza obszarem bada  (np. mlewniki walcowe z młyna 
turbinowego w Starym Pudłowie trafiły do zelektryfikowanego 
wiatraka w Zdrzychowie, gm. Dalików), a tak e do prywatnych 
gospodarstw rolnych, w których słu  do chwili obecnej  
za rutowniki (np. w gospodarstwach rolnych w Boczkach  
i Mogilnie, gm. Warta, do rutowania zbo a słu  mlewniki 
walcowe, pochodz ce z młyna turbinowego w Pile). 

Now  inwestycj  budowlan  był oddany do u ytku  
w połowie lat siedemdziesi tych (na miejscu rozebranego młyna 
turbinowego) elektryczny zakład młynarski w Przyrownicy. 
Odmienn  decyzj  w 1984 r. podj ła Gminna Spółdzielnia  
w Zadzimiu, która zamkn ła młyn w Małyniu. 

Przemiany ustrojowo-gospodarcze, zapocz tkowane  
w 1989 r., przyniosły reprywatyzacj  uspołecznionego maj tku 
mły skiego. Ju  w 1989 r. został odkupiony od GS za symboliczn  
kwot , przez prawowitego wła ciciela młyn w Małyniu, w którym 
po dokonaniu niezb dnych remontów wznowiono produkcj . Do 
dawnego wła ciciela powrócił tak e młyn w Szadkowicach  
(1993 r.), a pozostaj ce do tej pory pod nadzorem pa stwowym 
młyny w Szadku i Prusinowicach (PGR) zostały wydzier awione, 
nast pnie sprzedane prywatnym inwestorom. Niestety w 1996 r. 
młyn w Prusinowicach uległ spaleniu, po czym nie wznowiono ju  
w nim działalno ci młynarskiej, sam obiekt za  zaadaptowano na 
potrzeby rozbudowuj cej si  gorzelni. W 1999 r. po ar doszcz tnie 
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zniszczył modernizowany młyn elektryczno-turbinowy  
w Pudłówku. Do pozytywnych zjawisk w tym czasie nale y 
zaliczy  wznowienie przemiałów w nieczynnym od trzydziestu lat 
starym młynie w Piorunowie (nap d turbinowy zast piono 
silnikiem elektrycznym, w młynie zainstalowano te  nowsze 
urz dzenia mły skie, pochodz ce z młyna w Pudłówku). Du o 
wi ksze znaczenie miała budowa w latach 1991–1995 du ego 
młyna pszennego w Przyrownicy (w s siedztwie istniej cego 
młyna, który przekwalifikował si  wył cznie na przemiał ytni) 
oraz modernizacja, przebudowa i rozbudowa (lata 1993–1997) 
młyna w Szadku, który stał si  najnowocze niejszym  
i dysponuj cym najwi ksz  moc  przemiałow  zakładem 
młynarskim w regionie, a tak e licz cym si  młynem w skali 
województwa. Młyn w Szadku stał si  powszechnie rozpoznawalny 
dzi ki reklamie m ki szadkowskiej, która poza typowo 
komercyjnymi przesłankami stała si  te  elementem promocji 
całego miasta i regionu, uto samianych z przemysłem młynarskim. 
 

Typowy wygl d i zagospodarowanie dawnej zagrody mły skiej 
w regonie szadkowskim – próba rekonstrukcji 

Analiza lokalizacji siedlisk mły skich wskazuje na ich dwie 
istotne cechy. Przede wszystkim dawne młyny cechowała pewna 
izolacja przestrzenna. Budowano je w oddaleniu od s siednich 
jednostek osadniczych, wzgl dnie na uboczu lub skraju wsi  
i miasteczek. Funkcjonuj ce w ten sposób młyny i zagrody 
tworzyły osiedla samotnicze, okre lane mianem osad mły skich,  
z reguły posiadaj cych te  nazwy własne. Było to widoczne 
zwłaszcza w przypadku młynów wodnych, których lokalizacja 
wymagała odpowiednich warunków hydrologicznych, zazwyczaj 
niekorzystnych dla stałego osadnictwa (utrudnienia  
w budownictwie, zagro enie powodziami, niekorzystne warunki  
dla zdrowia człowieka). Jednocze nie ró ne uwarunkowania 
lokalizacyjne decydowały o odmiennej fizjonomii, 
zagospodarowaniu i organizacji przestrzennej tych dwóch typów 
osad (parceli) mły skich. 
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Młyny wodne 
Typowa dla regionu szadkowskiego zagroda z młynem 

wodnym tworzyła do  zwart , zamkni t  cało  (ryc. 1, 2, 3). 
Budynek młyna niemal zawsze był usytuowany szczytem do rzeki, 
przeciwległ  cian  za  bardzo cz sto integralnie ł czył si   
z budynkiem mieszkalnym. Poł czenie młyna z budynkiem 
mieszkalnym było podyktowane konieczno ci  stałego nadzoru 
pracy urz dze  wodnych. Zdecydowanie mniej liczn  grup  
obiektów produkcyjnych w regionie szadkowskim stanowiły młyny 
wodne wolno stoj ce z odr bnymi budynkami mieszkalnymi. Były 
to z reguły wi ksze i nowocze niejsze zakłady młynarskie. 
Niekiedy (np. osada mły ska w Pile) wraz z prowadzon  
modernizacj  młynów likwidowano przy nich budynki mieszkalne, 
zast puj c je domami wolno stoj cymi. Czasem dochodziło do 
poł czenia opisanych sytuacji, wówczas istniały dwa budynki 
mieszkalne, jeden przy młynie oraz drugi wolno stoj cy. 

 

Ryc. 1. Rekonstrukcja zagrody mły skiej w Szadku-Grabowinach 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 
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Uzupełnieniem podstawowych budynków w parceli 
mły skiej była grupa obiektów, która upodabniała opisywane 
zagrody do typowych obej  wiejskich. Tworzyła j  zabudowa 
gospodarsko-inwentarska (głównie stodoły, obory, stajnie  
i chlewy), zaspokajaj ca potrzeby wynikaj ce z prowadzonej przy 
młynach gospodarki rolnej. Obiektami nieco rzadziej spotykanymi, 
cho  z pewno ci  bardzo przydatnymi przy młynach, były spichrze, 
natomiast zupełnie wyj tkowy wydaje si  niewielki odr bny 
budynek pieca chlebowego, który wyró niał osad  mły sk   
w Ogrodzimiu-Ward dze (ryc. 3). 

 

 

Ryc. 2. Rekonstrukcja zagrody mły skiej w Boczkach 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 
Rozmieszczenie zabudowy w gospodarstwach mły skich 

było bardzo ró ne. Z reguły jednak budynki, podobnie jak  
w parcelach wiejskich, były rozplanowane, tak by tworzyły 
wewn trz zagrody podwórza, a jednocze nie naturalne jej 
domkni cia od zewn trz. Na organizacj  przestrzenn  gospodarstw 
mły skich wpływała tak e obecno  drogi mły skiej oraz rzeki 
(por. ryc. 1). W niektórych przypadkach, gdy działka mły ska była 
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przedzielona drog  mły sk , zagroda nie tworzyła ju  tak 
wyra nego modelu parceli o zwartej cało ci. 

 

Ryc. 3. Rekonstrukcja zagrody mły skiej w Ogrodzimiu-Ward dze 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 
W jednym, nietypowym przypadku osada mły ska była 

przedzielona rzek . W osadzie mły skiej w Rzeczycy młyn  
z budynkiem mieszkalnym znajdował si  po jednej stronie rzeki, 
podczas gdy spichrz i pozostałe budynki gospodarsko-inwentarskie 
były zlokalizowane na przeciwległym brzegu, a wła ciwie na 
półwyspie, ograniczonym stawem mły skim. 

Z punktu widzenia dost pno ci młyna wyró ni  mo na dwa 
główne typy jego poło enia w zagrodzie. W pierwszym z nich 
budynek młyna był ustawiony w linii frontowej zagrody, co 
powodowało, e był on dost pny bezpo rednio z drogi dojazdowej. 
Takie rozwi zanie wymagało odsuni cia zagrody od pasa drogi,  
w celu zapewnienia odpowiedniego placu manewrowego dla 
korzystaj cych z usług młynarskich. W drugim, mniej 
powszechnym, schemacie młyn był usytuowany wewn trz zagrody 
z dojazdem przez podwórze, które stwarzało jednocze nie 
mo liwo ci manewrowe (ryc. 3).  

Nieco inne reguły zagospodarowania obowi zywały przy 
nielicznych wodnych młynach folwarcznych. Nie tworzyły one 
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odr bnych gospodarstw mły skich, gdy  wchodziły w skład 
wi kszych zespołów produkcyjnych, st d te  inaczej wygl dała 
przestrze  wokół zakładów młynarskich. Młyny znajdowały si  na 
ogół na uboczu wła ciwych kompleksów folwarcznych, niekiedy 
towarzyszyły im pojedyncze budynki gospodarcze, poza tym 
posiadały, jak wi kszo  młynów wodnych, integralne budynki 
mieszkalne, w których zamieszkiwali młynarze, pracuj cy na 
potrzeby maj tków. 

Elementami zagospodarowania, wyró niaj cymi omawiane 
zakłady młynarskie, były oczywi cie budowle wodne.  
Do najwa niejszych z nich nale y zaliczy : jazy rzeczne, których 
korony pełniły zazwyczaj funkcj  mostu lub kładki 
komunikacyjnej, groble oraz młynówki, czyli kanały 
doprowadzaj ce wod  na urz dzenia nap dowe młynów  
i odprowadzaj ce j  z powrotem do rzek. Poza nielicznymi 
wyj tkami, przy wi kszo ci młynów wodnych istniały tak e stawy 
mły skie. Były to pojedyncze budowle lub rzadziej zespoły dwóch 
lub kilku zbiorników (ryc. 1). Wykorzystywano je na potrzeby 
robocze młynów oraz na potrzeby gospodarki rybnej. Powierzchnia, 
zajmowana przez stawy liczyła najcz ciej od 0,5 do 1 ha, cho  
zdarzały si  te  stawy kilkukrotnie wi ksze lub zaledwie 
kilkuarowe sadzawki, ograniczone do rozszerzonego koryta 
rzecznego. 

Młyny wietrzne 
Wiele odmiennych cech w zakresie lokalizacji  

i zagospodarowania wykazywały, nieobecne ju  w krajobrazie 
regionu Szadkowskiego, gospodarstwa i młyny wietrzne. Przede 
wszystkim zagroda młynarska i wiatrak nie tworzyły ju  tak 
wyra nej cało ci jak miało to miejsce w przypadku młynów 
wodnych, gdy  wiatrak znajdował si  zawsze poza zagrod  (ryc. 4, 
5). W regionie szadkowskim przeci tna odległo  pomi dzy parcel  
mły sk  a wiatrakiem wynosiła 150 m (od ok. 40–50 m, poprzez 
najcz stsz  odległo  ok. 100 m, do nawet 1000 m w przypadku 
pojedynczych wiatraków folwarcznych). Zachowanie pewnej 
odległo ci pomi dzy wiatrakiem a zabudow  zagrodow  wynikało 
z konieczno ci zapewnienia młynowi odpowiednich warunków 
wietrznych. Jednocze nie odsłoni te i nawietrzne stanowiska 
wiatraczne były niekorzystne dla osadnictwa, chocia by z uwagi na 
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nara enie budynków mieszkalnych na podwy szone straty cieplne. 
Potwierdzeniem tej tezy mog  by  przykłady samotniczych zagród 
mły skich, które po likwidacji wiatraków przeniesiono  
w s siedztwo pozostałych siedlisk wiejskich (m.in. po likwidacji 
wiatraka korzystniejsz  lokalizacj  wybrano dla zagrody  
w Przatowie Dolnym). 

 

Ryc. 4. Rekonstrukcja zagrody mły skiej w Rzepiszewie 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 
Pojedyncze odosobnione gospodarstwa wiatraczne były 

jedynie odst pstwem od dominuj cego modelu lokalizacyjnego,  
w którym wi kszo  gospodarstw, nale cych do wła cicieli 
wiatraków, była usytuowana w linii zabudowy danej miejscowo ci, 
niejednokrotnie wewn trz poszczególnych wsi. 

Tylko w nielicznych przypadkach z młynami wietrznymi nie 
były zwi zane adne siedliska, przede wszystkim przy wiatrakach 
folwarcznych, gdy  pracuj cy w nich młynarze zamieszkiwali 
budynki przeznaczone dla słu by (a w jednym przypadku 
zatrudniony młynarz wynajmował pokój w jednym z miejscowych 
gospodarstw rolnych). 

Na gruncie wyra nej odr bno ci lokalizacyjnej zagród 
młynarskich i młynów wietrznych zupełnie wyj tkowe wydaje si  
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rozwi zanie, zastosowane w gospodarstwie mły skim  
w Rzepiszewie, gdzie wiatrak był co prawda odsuni ty od parceli 
osadniczej, jednak w pewnej odległo ci za nim usytuowana była 
stodoła, która domykała całe gospodarstwo (ryc. 4). 

Wiatraki cz ciej umiejscawiano na tyłach zagród,  
w przypadku za  lokalizacji od frontu parceli (np. w Borkach 
Prusinowskich i Dobruchowie) przestrze  pomi dzy siedliskiem  
a wiatraczyskiem była najcz ciej przedzielona główn  drog  
wiejsk . Jak wspomniano, komunikacja z młynami wietrznymi 
odbywała si  poprzez wytyczone drogi polne. Z uwagi na zmienne 
ukierunkowanie wiatraków, wynikaj ce z ich obrotowej bryły, 
dost p do nich musiał by  zapewniony ze wszystkich stron,  
co powodowało, i  najbli sze otoczenie młynów pozostawało  
w formie niezagospodarowanych połaci muraw (ryc. 4). 

 Zagospodarowanie zagrody, towarzysz cej wiatrakowi, nie 
odbiegało od typowej parceli wiejskiej i ograniczało si  do 
zabudowy mieszkalnej i gospodarsko-inwentarskiej, która 
stanowiła zaplecze dla gospodarki rolnej. 

Poza wymienionymi zabudowaniami, w zagrodach nie 
wyst powały budynki czy budowle o innych funkcjach, jedynym 
wyj tkiem było gospodarstwo młynarskie w Sikucinie Kolonii,  
w którym dodatkowo, przed zagrod , zlokalizowany był budynek 
piekarni (ryc. 5). 

Na koniec warto zauwa y , e poza podstawowymi 
zabudowaniami, stan zagospodarowania działek mły skich, 
zarówno młynów wodnych, jak i wietrznych, był nie tylko 
wynikiem prowadzenia działalno ci podstawowej, równoległej czy 
dodatkowej, ale w znacznym stopniu zale ał te  od zamo no ci  
i areału poszczególnych gospodarstw młynarskich. 
 

Współczesne u ytkowanie działek mły skich3 

Współczesny obraz u ytkowania parcel osadniczych przy 
dawnych młynach jest dychotomiczny. Z jednej strony widoczna 

                                                           
3 Analiza obecnego stanu zagospodarowania przeprowadzona została dla 53 
rozpoznanych dawnych działek mły skich (w tym 47 mi dzywojennych  
i powojennych działek mły skich oraz 6 działek sprzed 1918 r.) oraz 45 dawnych 
parcel osadniczych, towarzysz cych młynom, które poddano osobnym analizom. 
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jest kontynuacja zagospodarowania (69%), z drugiej całkowite 
opuszczenie siedliska (31%), czego odzwierciedleniem s  nieu ytki 
poosadnicze z zachowanymi opuszczonymi budynkami lub ich 
ruinami oraz place całkowicie pozbawione zabudowy. Istniej ce 
zagrody tworzy głównie nowa zabudowa, niekiedy z zachowanymi 
pojedynczymi budynkami (np. stodołami) z okresu funkcjonowania 
młynów.  
 

 

Ryc. 5. Rekonstrukcja zagrody mły skiej w Sikucinie Kolonii 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 

Zagrody przy dawnych wiatrakach zachowały funkcj  
osadnicz  i form  zagospodarowania a  w 88%. Jest to poziom 
blisko dwukrotnie wi kszy ni  w przypadku parcel osadniczych 
przy dawnych młynach wodnych (45%), gdzie zaprzestanie 
działalno ci młynarskiej najcz ciej oznaczało całkowit  
rezygnacj  z u ytkowania siedliska. Brak kontynuacji 
zagospodarowania w ponad połowie zagród wodno-mły skich 
odpowiada skali nieu ytków w ród samych młynisk tego typu 
(62%). Proces przekształcania si  parcel w nieu ytki,  
po zaprzestaniu działalno ci młynarskiej, był stopniowy i wynikał 
głównie z niekorzystnego dla osadnictwa poło enia działek 
nadrzecznych (okresowe podtopienia, wysoka wilgotno , inwersje 
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temperatury). W rezultacie zagrody mły skie były opuszczane na 
rzecz nowych siedlisk o znacznie atrakcyjniejszych warunkach 
lokalizacyjnych. 

Blisko połowa terenów, zajmowanych dawniej przez młyny, 
przekształcona została w u ytki rolne lub le ne, ok. 30% terenów to 
nieu ytki. W ród u ytków rolnych zdecydowanie przewa aj  
grunty orne na wiatraczyskach, które stanowiły w przeszło ci 
enklawy w ród gruntów ornych. U ytki le ne zajmuj  zarówno 
tereny po dawnych wiatraczyskach (najcz ciej jako efekt celowego 
zalesiania), jak i dawne młyniska (efekt naturalnej sukcesji). 
Niekiedy na terenach, wykorzystywanych przez młynarstwo, 
pojawiła si  funkcja produkcyjno-eksploatacyjna (pasieka  
w Boczkach, gorzelnia w Prusinowicach – fot. 1, eksploatowane 
odkrywki piasków i wirów, m.in. w Wólce Wojsławskiej – fot. 5). 
Nieu ytki wyst puj  przede wszystkim na dawnych młyniskach. 
 

 
Fot. 1. Prusinowice. Dawny młyn elektryczny w kompleksie gorzelniczym 

ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 
 

Pozostało ci dawnego zagospodarowania mły skiego  
w wiejskim krajobrazie regionu szadkowskiego 

We współczesnym krajobrazie, nie licz c młynów nadal 
funkcjonuj cych, zachowało si  niewiele pozostało ci dawnego 
budownictwa mły skiego (ryc. 6). Poza ruinami 3 młynów 
wodnych (m.in. w Starym Pudłowie) i budynkiem dawnego młyna 
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elektrycznego, stwierdzono cz ciowo zachowane fundamenty  
5 innych zakładów wodnych oraz kamienne podbudowy  
4 wiatraków, które s  jedynymi wiadectwami istnienia młynów 
wietrznych w regionie szadkowskim. W kilku miejscach, m.in.  
w Szadkowicach-Kolonii zachowały si  budynki, które z zało enia 
miały by  młynami, jednak nigdy nie rozpocz to w nich 
działalno ci młynarskiej. 

Na wielu młyniskach zachowały si  do dzi  tkwi ce  
w wodzie, drewniane pale, które zast powały stały fundament od 
strony rzeki. Oprócz pozostałych fundamentów młynów, w cało ci 
zachowały si  3 przymły skie budynki mieszkalne.  

Grup  nieco liczniejszych pozostało ci stanowi  
towarzysz ce dawniej młynom, budowle wodne, przede wszystkim 
niecki osuszonych stawów mły skich (11), których cz  
przekształcono w ł ki, a tak e groble oraz pojedyncze zniszczone 
jazy rzeczne. Obok budowli hydrotechnicznych na uwag  zasługuje 
tak e co najmniej 7 nadal u ytkowanych byłych dróg mły skich. 
Zupełnie inny dostrzegalny dowód, wiadcz cy o istnieniu młynów, 
to spotykane do  powszechnie na tych terenach kamienie mły skie 
(fot. 5). 

Spo ród istniej cych młynów, najbardziej cennymi 
wiadectwami dawnej działalno ci młynarskiej s  3 młyny:  

w Małyniu, Piorunowie oraz Szadkowicach-Ogrodzimiu. Wszystkie 
powstały przed II wojn  wiatow  i s  pozostało ci  dawnego 
młynarstwa wodnego, turbinowego (obecnie zelektryfikowane). 
Obejmuje je tak e ewidencja Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (WKZ). Podkre li  nale y tak e dobry stan techniczny 
oraz walory wizualne tych zakładów. Szczególn  ich zalet , 
pomimo dawnej przynale no ci do tej samej grupy zakładów, jest 
ró norodno  budowlana, reprezentowana przez odmienne typy 
konstrukcyjne budynków. Dwa z nich to dwukondygnacyjne młyny 
wiejskie.  

Budynek mły ski w Piorunowie to jedyny zachowany  
w regionie młyn o konstrukcji drewnianej, oszalowanej deskami  
i posadowionej na ceglanym podpiwniczeniu. 
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Ryc. 6. Pozostało ci dawnego zagospodarowania na byłych terenach 
mły skich 

ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 
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Młyn w Małyniu jest najstarszym, istniej cym młynem w regionie 
szadkowskim, pochodz cym z lat 1909–19114. Obiekt zwraca 
uwag  doskonale zachowan  konstrukcj  ceglano-drewnian 5  
(fot. 2). Posiada on cenne walory poznawcze w zakresie dawnej 
techniki nap dowej. Przy zakładzie, pomimo elektryfikacji nadal 
funkcjonuje turbinownia wodna z ostatni  na badanym obszarze, 
sprawn  oryginaln  turbin  Francisa, pracuj c  obecnie na potrzeby 
niewielkiej elektrowni. 

 

 
Fot. 2. Najstarszy młyn w regionie szadkowskim (Mały ) 

ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 
 

Młyn w Szadkowicach-Ogrodzimiu s siaduje z tkank  
miejsk  Szadku. Miejski charakter tego zakładu potwierdza dawniej 
niespotykana na wsiach, czterokondygnacyjna konstrukcja tego 
obiektu. Reprezentuje on typowy dla okresu mi dzywojennego 
przykład miejskiego, ceglanego budownictwa mły skiego6. Nale y 
jednak zaznaczy , e ł czy on w sobie równie  cechy młyna 
                                                           
4 Ewidencja konserwatorska przyjmuje natomiast, e starszy jest młyn  
w Piorunowie, powstały na pocz tku XX w. Jednak jest on najprawdopodobniej 
obiektem młodszym gdy  według wła ciciela został wybudowany w okresie 
mi dzywojennym na miejscu wcze niejszego spalonego zakładu młynarskiego. 
5 Niestety fizjonomi  młyna w Małyniu zakłócaj , kontrastuj ce z oryginaln  
konstrukcj , eternitowe zadaszenia nad ramp  i turbinowni . 
6 Ten sam typ konstrukcyjny, co zakład w Szadkowicach-Ogrodzimiu, przed 
przebudow  posiadał tak e młyn w Szadku przy ul. Nowe Miasto. 
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wiejskiego, gdy  znajduje si  w obr bie klasycznej zagrody 
młynarskiej. Młyn zachował pozostało ci turbinowni oraz 
motorowni , gdy  w przeszło ci wykorzystywał zarówno nap d 
wodny, jak i spalinowy. Widocznym elementem powojennym tego 
obiektu jest parterowa przybudówka magazynu m cznego (fot. 3). 

 

 
Fot. 3. Szadkowice-Ogrodzim. Mi dzywojenny młyn ceglany 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 
 

Poza walorami architektonicznymi wymienionych młynów 
godny podkre lenia jest tak e fakt, i  zajmuj  one tereny 
historycznych osad mły skich, funkcjonuj cych co najmniej od 
przełomu XVIII i XIX w., które w przeszło ci posiadały własne 
nazwy7. W ewidencji konserwatorskiej znajduj  si  zarówno 
powy sze obiekty produkcyjne, jak i całe zagrody młynarskie (tabl. 
3). Pi kno budownictwa przemysłowego doceniaj  amatorzy 
                                                           
7 Np. osada mły ska w Szadkowicach-Ogrodzimiu nosiła dawniej nazw  Nagrobla 
lub Nagroble. 
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fotografii i malarstwa, którzy coraz cz ciej obieraj  sobie oba 
młyny za plenery artystyczne. Ciekawa zabudowa oraz nadrzeczne 
poło enie sprawiaj , e tereny mły skie mogłyby pełni   
z powodzeniem funkcje turystyczno-rekreacyjne. Swoje atuty na 
tym polu wykorzystuje gospodarstwo młynarsko-rybackie  
w Piorunowie, które w weekendy skutecznie przyci ga pasjonatów 
w dkarstwa. 

Atrakcyjno  obecnych budynków mły skich, poza 
ewidentnymi walorami historycznymi, zwi ksza fakt, e nadal 
pozostaj  one zakładami, prowadz cymi działalno  przemiałow . 
Podtrzymywanie działalno ci młynów, szczególnie tych 
najstarszych sprawia, e zachowuj  one dobry stan techniczny. 
Potwierdzaj  to młyny, które wycofane z eksploatacji w minionych 
dziesi cioleciach, bezpowrotnie znikły z krajobrazu lub popadły  
w ruin . 

Poza młynami, z punktu widzenia poznawczo-
dokumentacyjnego, na uwag  zasługuj  tak e ostatnie zachowane 
przymły skie budynki mieszkalne, dawniej integralnie poł czone  
z wodnymi zakładami młynarskimi. S  to obiekty drewniane, 
pochodz ce z pocz tku XX w., pozostaj ce niestety w nie 
najlepszym stanie technicznym. S  zlokalizowane w Ogrodzimiu-
Ward dze oraz Rudzie Je ewskiej (fot. 4).  

Ewidencja WKZ, obok wymienionych wcze niej młynów  
i zagród młynarskich, obejmuje równie  kilka innych obiektów 
techniki młynarskiej b d  budynków mieszkalno-gospodarskich  
w byłych obej ciach mły skich (tabl. 3). Znajduje si  w ród nich 
m.in. młyn w Szadku (ul. Nowe Miasto), który jednak w wyniku 
przebudowy zatracił dawny wygl d. 

Dawny młyn w Prusinowicach wydaje si  natomiast nie 
odbiega  wygl dem od innych zakładów młynarskich, 
wybudowanych w okresie powojennym. Budynki młynów wodnych 
na czterech innych ewidencjonowanych siedliskach uległy 
dewastacji, cho  w ich przypadku cennymi s  same młyniska  
i pozostało ci nadal rozpoznawalnych w krajobrazie zagród 
młynarskich. 
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Fot. 4. Jeden z ostatnich przymły skich budynków mieszkalnych w 

regionie (Ruda Je ewska) 
ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 

 
 

Tablica 3. Młyny i zagrody młynarskie w regionie szadkowskim obj te 
ewidencj  WKZ 

Lokalizacja Młyn Zagroda 
młynarska 

Wykaz i aktualny stan obiektów 
ewidencjonowanych 

1 2 3 4 
Chorzeszów  
(d. Babiniec  
k. Józefowa)  
– gm. Wodzierady 

 + Obora murowana (ok. 1915), 
ruiny budynku mieszkalnego 
murowanego (XIX w.) 

Czarnysz  
(d. Kwiatkowice 
Poduchowne)  
– gm. Wodzierady 

+  Nigdy nieeksploatowany 
budynek mły ski murowany  
(I w. XX w.) w zespole 
dworskim, relikty ogrodzenia 
murowanego (k. XIX w.) 

Mały   
– gm. Zadzim 

+ + Młyn murowano-drewniany 
(1909–1911), dom murowany 
(1909) 

Piorunów  
– gm. Wodzierady 

+ + Młyn drewniany (pocz. XX w.), 
obora ze spichlerzem murowane 
(pocz. XX w.), stodoła 
drewniana (lata 20. XX w.) 
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Tablica 3. cd. 
1 2 3 4 

Prusinowice  
– gm. Szadek 

+  Młyn murowany (lata 40.  
XX w.) i gorzelnia (1885) przy 
zespole dworskim 

Pudłów Stary  
– gm. Podd bice 

 + Ruiny drewnianego młyna  
i budynku mieszkalnego, ruiny 
stodoły drewnianej (lata 20.  
XX w.) 

Pudłówek  
– gm. Podd bice 

+  Ruiny młyna wodno-
elektrycznego drewnianego (lata 
40. XX w.) 

Ruda Je ewska  
– gm. Zadzim 

 + Budynek mieszkalny drewniany 
(ok. 1900) ze zr bami młyna 
wodnego, budynek gospodarczy 
(d. mieszkaly) z kamienia 
wapiennego (ok. 1920), stodoła 
drewniana (lata 20. XX w.) 

Szadek, ul. Nowe 
Miasto 

+ + Zespół młyna murowanego 
(1924) – radykalnie 
przebudowany (lata 90. XX w.), 
dom murowany (1924)  
i budynek mieszkalno-
gospodarczy murowany (1924) 
– rozebrane, ogrodzenie 
murowane (1924) – 
przebudowane (lata 90. XX w.) 

Szadkowice-
Ogrodzim,  
ul. Widawska  
– gm. Szadek 

+ + Zespół młyna murowanego 
(1932), obora murowana 
(pocz. XX w.) 
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Nale y zauwa y , e w ród ewidencjonowanych obiektów  
i terenów mły skich brakuje przykładów wiadcz cych o bogactwie 
dawnego młynarstwa wietrznego. W regionie szadkowskim niestety 
nie zachował si  aden z licznie reprezentowanych dawniej 
wiatraków. Ostatni z nich rozebrano prawie czterdzie ci lat temu. 
Pomimo braku obiektów nale ałoby udokumentowa  przynajmniej 
miejsca ich lokalizacji, jak uczyniono to przy szlaku turystycznym 
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w Wólce Wojsławskiej. wiadectwem dawnego wiatraka w tej 
miejscowo ci jest ustawiony kamie  mły ski (fot. 5). 

Szczególnie za  warte zapami tania s  byłe wiatraczyska  
w Rzepiszewie i Górach Prusinowskich, po których zachowały si  
podbudowy z głazów narzutowych. 
 

 
Fot. 5. Kamie  mły ski w Wólce Wojsławskiej. W tle współczesne 
zagospodarowanie wiatraczyska - eksploatacja piasków i wirów 

ródło: R. Kucharski, Młyny jako element zagospodarowania … 
 

 
Zako czenie 

Dzieje młynarstwa w regionie szadkowskim (rozwój 
młynarstwa przed I wojn  wiatow  przedstawiony został  
w „Biuletynie Szadkowskim” t. 5, w artykule pt. Młynarstwo 
regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny wiatowej) mo na 
podzieli  na kilka podokresów, charakteryzuj cych si  odmiennymi 
cechami. Od wieku XIV w. do przełomu XVIII i XIX w. 
przetwórstwo zbo owe nale ało niemal wył cznie do młynów 
wodnych. Od drugiej połowy XIX w. nast pił masowy rozwój 
budownictwa wiatracznego. Na przełomie XIX/XX w. rozpocz ł 
si  proces stopniowego uprzemysławiania pojedynczych zakładów 
młynarskich poprzez wprowadzenie nap du parowego, a nast pnie 
motorowego. Powstanie w ten sposób nadwy ki mocy 
przemiałowych oraz wzrastaj ca konkurencja nowoczesnych 
młynów miejskich spowodowały na analizowanym obszarze bardzo 
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siln , ponad pi dziesi cioprocentow  redukcj  liczby młynów  
w stosunkowo krótkim okresie dwudziestolecia mi dzywojennego. 
W okresie powojennym nast piła elektryfikacja zakładów 
młynarskich oraz doszło do wył czenia z eksploatacji ostatnich 
młynów wietrznych i wodnych. Obecnie na omawianym obszarze 
funkcjonuje zaledwie 7 młynów. 

Przedstawione wielowiekowe dzieje młynarstwa w regionie 
szadkowskim cechuj  si  wyra nym zró nicowaniem ilo ciowym  
i rodzajowym młynów w poszczególnych jego okresach. 
Najwi ksz  liczb  młynów odnotowuj  ródła z przełomu XVIII  
i XIX w. oraz z lat 1911–1915 (ryc. 7).  

Ogółem na badanym terenie ustalono ok. 100 siedlisk 
mły skich (funkcjonuj cych na przestrzeni dziejów), z których 
nieco ponad połowa to siedliska wodno-mły skie, a kolejne 40% to 
siedliska wiatraczne. Zaledwie na 14 spo ród wszystkich 
ustalonych terenów mły skich (7%) prowadzona jest obecnie 
działalno  młynarska. 

W najbli szych latach stan młynarstwa w regionie 
szadkowskim nie powinien ulega  radykalnym zmianom, jako e 
nie jest przewidywana budowa nowych zakładów młynarskich. 
Planowane s  natomiast kolejne inwestycje modernizacyjne oraz 
budowlane, które wpłyn  na stan zagospodarowania terenów dwóch 
najwi kszych młynów w regionie. W Przyrownicy planowana jest 
budowa kolejnych silosów zbo owych, w Szadku natomiast 
rozbudowie ma ulec powierzchnia magazynowa, a zupełnie now  
inwestycj  b dzie budowa mieszalni m k. Nie w pełni 
sprecyzowane plany, zwi zane z modernizacj  i rozbudow  
zakładu, ma ponadto młyn w Szadkowicach-Ogrodzimiu. Spo ród  
7 obecnie funkcjonuj cych młynów, najmniej pewna wydaje si  
kontynuacja działalno ci w dwóch najmniejszych zakładach, tj.  
w Piorunowie i Małyniu, które ju  w chwili obecnej zajmuj  si  
jedynie rutowaniem zbó . Wydaje si , e w chwili obecnej 
gwarancj  utrzymania si  i sprawnego funkcjonowania na silnie 
konkurencyjnym rynku młynarskim jest unowocze nianie techniki 
przemiałowej oraz podnoszenie zdolno ci produkcyjnych 
zakładów.  
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wodno-elektryczne
elektryczne
parowe
wodno-motorowe i motorowe
wodne
wiatraki
konne

Ryc. 7. Liczba i typy młynów według rodzaju nap du w regionie 
szadkowskim 
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 Młyny stanowi  jeden z materialnych elementów 
dziedzictwa kulturowego. Niestety aden z budynków mły skich 
regionu szadkowskiego nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie 
zachował si  aden przykład młynarstwa wietrznego. Za to z do  
licznej grupy obiektów i zagród młynarskich, obj tych ewidencj  
konserwatorsk , mo na wyró ni  trzy młyny wraz z obej ciami, 
które stanowi  wiadectwo kultury przemysłowej analizowanego 
regionu. Nale  do nich młyny, reprezentuj ce dawne wodne 
młynarstwo turbinowe, które z pewno ci  w znacznie wi kszym 
stopniu, ni  ma to miejsce obecnie, zasługuj  na zainteresowanie  
w ramach tzw. turystyki przemysłowej. W ród cennych obiektów 
techniki na analizowanym obszarze nie zachowały si  niestety 
wodne młyny kołowe oraz młyny wietrzne. W ich przypadku 
interesuj cymi, z punktu widzenia poznawczego, w chwili obecnej 
pozostaj  jedynie rozpoznawalne jeszcze w krajobrazie siedliska 
wodno-mły skie i wiatraczne z zachowanymi pozostało ciami 
dawnego zagospodarowania. 


