MŁYN BRACI EDWARDA I HENRYKA KRAUSSE
przy ul. Działkowej 45 ( Tatary )

a) Rozpoznanie historyczne
Przypuszcza się, iż tradycja młynarska sięga tu nawet pocz. XIV w., to znaczy okresu
przedlokacyjnego. Spiętrzenie wód krzyżujących się rzek - Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki,
rozlewających się w tzw. Wielki Staw, stwarzało szczególnie korzystne warunki dla podobnego
urządzenia. Najstarszy zachowany przywilej związany z młynem, opatrzony jest datą 1532 i
wydany został przez Zygmunta I 1.
Pierwszy znany ze źródeł dzierżawca terenu, należącego do starostwa lubelskiego, to Jan
Feifer, który w 1538 r. wzniósł tu młyn – papiernię 2. Po pożarze, została ona odbudowana przez
kolejnego właściciela Tomasza Wąsa, jako większa i nowocześniejsza. Na znanym miedziorycie
Hogenberga z pocz. XVII w., ukazującym panoramę Lublina owa papiernia została uwzględniona i
podpisana " officyna papiracea " 3.
Papier produkowany na Tatarach, sygnowany był najczęściej znakiem wodnym z herbem
Lewart (pieczętowali się nim starostowie lubelscy Firlejowie). Po spustoszeniach wojen szwedzkich
i wielkim pożarze 1672 r., " młyn papiernia zwany " podupadł i przerwał działalność, przeszedłszy
wcześniej, w 1. 60 XVII w., w ręce Baltazara Trembińskiego 4. W wieku XVIII, po rozbiorach,
Tatary wraz ze starą " papiernią ", jako tzw. dobra donacyjne, przeszły na własność gen. Teodora
hr. Rudigera oraz hetmana Piotra Ożarowskiego, który odsprzedał je Emanuelowi Grafowi 5 ( por.
plan z 1. 30 XIX w. - il. 1 ). Drewniany młyn tatarski odstąpiony został w 1874 r. przez E. Grafa i
Kuleszę - Adolfowi i Henrykowi Krausse, wcześniej -właścicielom młyna w Kozienicach 6.
Nowonabywcy, poczynając od r. 1880, pobudowali w miejscu starego, b. nowoczesny na owe czasy
młyn " wodno - parowy " (t.j. wspomagany turbiną o mocy 200 KM), wg planów firmy Ganz et
Comp. z Budapesztu 7 (por. fot. arch., il 4 ) Najstarsze budowle zespołu, to młyn właściwy ( z 1881
r. ), towarzyszący mu od pn. magazyn z 1899 r. oraz dom mieszkalny ( 1878 r. ), usytuowany na pd.
- wsch.
W 1898 r. wprowadzono oświetlenie elektryczne (il. 2a )8. Niestety główny młyn uległ
pożarowi w 1908 r. podpalony przez strajkujących robotników. Jeszcze w tym samym roku został
odbudowany, jako budowla znacznie okazalsza od poprzedniej. Na dekoracyjnym szczycie
umieszczono daty " 1881 1908 ", a poniżej, na fasadzie niezachowaną sentencję, nieczytelną także
na archiwalnej fotografii ( il. 5 ). W r. 1912 dobudowano od pd. tzw. " kaszarnię " oraz

reprezentacyjną willę dla właścicieli.
Od 1883 r. funkcjonowała przy młynie bocznica kolejowa wraz z magazynem.
W pocz. 1. 30 XX w. zlikwidowane zostało historyczne spiętrzenie wody przy młynie, w
trakcie obniżania lustra Bystrzycy i osuszania terenów po dawnym stawie 10.
Aż do okresu powojennego, zespół młyna pozostawał nieprzerwanie w rękach rodziny
Krausse. Ostatnimi prywatnymi właścicielami byli Edward Krausse i Ludwik Skoczyński (syn
Wandy Krausse), który otrzymał część po bezdzietnym wuju - Henryku Krausse 1 1 .
Po II wojnie św. młyn E.H. Krausse został upaństwowiony i przejęty przez PZZ Przedsiębiorstwo Państwowo - Spółdzielcze. Obecny użytkownik : Okręgowe Przedsiębiorstwo
Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego. PZZ Lublin. Młyn nr 1.
Nastąpiła wymiana dawnych urządzeń technologicznych.
Trwa remont elewacji - uzupełnianie tynków i malowanie.
b) Skrócony opis
Zespół usytuowany jest we wsch. części miasta, w widłach Bystrzycy i Czechówki. na pd. zach. od trasy szybkiego ruchu - Alei Tysiąclecia. Otoczony ogródkami działkowymi. Dojazd do
obiektu - ul. Działkową. Nieregularna parcela otoczona jest ogrodzeniem z ażurowych płyt
żelbetowych. Podwórze wyłożone trylinką. Czynne obiekty produkcyjne to : młyn, kaszarnia,
magazyn. Młyn zajmuje eksponowane, centralne miejsce. Murowany, otynkowany.
Pięciokondygnacyjna, z sześciokondygnacyjnymi dwiema osiami północnymi. Założony na planie
prostokąta. Przykryty dachem dwuspadowym, krytym blachą, Od pn. i wsch. przybudówki. Od pd.
- zadaszenie punktu ekspedycyjnego, łączące się z sąsiednim budynkiem kaszarni. Od frontu - nad
parterem zadaszenie dla samochodów dostawczych. Elewacje na cokole, zwieńczone profilowanym
gzymsem, wielosiowe, rozczłonkowane gzymsem kordonowym i dekoracją ramową. Parter boniowany. Na osi fasady - dekoracyjny szczyt z datami: 1881 1908 ". Również ściana pd.
zwieńczona dekoracyjnym oprofilowanym trójkątnym szczytem, flankowanym cokołami. Okna
prostokątne z dekoracyjnie zaakcentowanymi w tynku nadprożami. Wnętrze przekształcone.
Magazyn pn. - wzniesiony na planie prostokąta, murowany, tynkowany, kryty dachem
dwuspadowym ( pokrytym blachą ). Nad cz. zach. - niewielka nadbudówka. Elewacja
rozczłonkowana dekoracją ramową w postaci lizen, podtrzymujących jednoelementowy, gładki
fryz. Fasada pięcioosiowa, przepruta otworami na czterech kondygnacjach ( w tym strychowej ).
Okna przekryte prostokątnie lub odcinkowo, wielokwaterowe. Ponad II i III kondygnacją
zamocowano wydatne zadaszenie. We wnętrzu brak szczegółów do odnotowania.

Kaszarnia - murowaną otynkowana, na planie prostokąta, czterokondygnacyjna, przykryta
dwuspadem, z dekoracyjnymi szczytami od strony fasady i elewacji tylnej. W fasadzie data "1912".
Elewacje na cokole, zwieńczone gzymsem koronującym, rozczłonkowane dekoracją ramową
pendant młyna. Parter boniowany. Podobnie rozwiązane okna, z wielokwaterowym wypełnieniem.
c) Stan zachowania zespołu ze wskazaniem głównych wartości
Zespół młyna o przedwojennej nazwie firmowej " E. i H. Krausse " zachował się dobrze.
Zniszczone zostały tylko budowle o znaczeniu drugorzędnym. W trakcie budowy Al. Tysiąclecia
usunięto : stary budynek mieszkalny, wozownię i stajnię z oborą. Nie istnieje również rampa
kolejowa z magazynem - por. plan z 1931 r., il. 3 . W złym stanie technicznym znajduje się XIX
w. budynek mieszkalny, położony w części pd. - wsch. i parterowy d. magazyn, usytuowany na pd.
od młyna.
Dobrze zachowane są główne obiekty produkcyjne oraz willa właścicieli stanowią o
wysokich walorach zabytkowych zespołu i predystynują do ubiegania się o wpis do Rejestru
Zabytków. Brak jest natomiast pierwotnego wyposażenia wnętrza.
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