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BARBARA POLOCZKOWA 

Dzieje starego młyna w Ustroniu i rodziny młynarzy Kralów 

 

W Archiwum Państwowym w Cieszynie zachowała się stara teczka, zawierająca kilkadziesiąt dokumentów z 

dawnej gminy Ustroń. Kolekcja ta sprawia wrażenie dosyć przypadkowej; oprócz zaświadczeń o przynależności do 

gminy wystawianych poszczególnym obywatelom, świadectw szkolnych, protokołów sądowych itp. zawiera ona 

zbiór 22 dokumentów wyraźnie monotematycznych, dotyczących ustrońskich młynarzy Kralów. Obejmują one okres 

od 1695 do 1862 roku i stanowią starannie przez kolejne pokolenia gromadzoną i przechowywaną dokumentację stanu 

majątkowego tej rodziny. 

Skromna ołówkowa notatka na wewnętrznej stronie teczki podaje, w jaki sposób zbiór trafił do Archiwum. Należał 

on początkowo do Antoniego Lubojatzkiego, byłego wachmistrza ustrońskiego, później dzierżawcy hotelu i 

restauracji „Domu Zdrojowego", należącego — jak całe uzdrowisko — do Komory Cieszyńskiej. Lubojatzki był za-

służonym obywatelem Ustronia, jednym z najbardziej aktywnych członków założonego w 1888 roku Towarzystwa 

Upiększania Ustronia. Interesował się wszelkimi związanymi z tą miejscowością materiałami 1. 

Ponieważ „Dom Zdrojowy" i restauracja „Parkowa" były położone w bliskim sąsiedztwie młyna Kralów, 

Lubojatzki zapewne się orientował, co dzieje się na tej nieruchomości. Kiedy w 1883 roku Kralowie sprzedali młyn, 

dokumenty jego własności przestały im być potrzebne. Lubojatzki nabył je (lub otrzymał w darze) i włączył do swej 

kolekcji. Kiedy w 1916 roku zmarł, jego bibliotekę i zbiory nabył inny kolekcjoner cieszyński, kupiec Bruno 

Konczakowski. Przypuszczalnie treść akt nazbyt odbiegała od głównego nurtu zainteresowań nabywcy (broń, 

porcelana i inne przedmioty sztuki) i nie przywiązywał on wagi do tego luźnego zbioru różnych w treści dokumentów 

i papierów. Chcąc pozbyć się kłopotu, podarował go swemu przyjacielowi, ówczesnemu kierownikowi Muzeum i 

Archiwum, Wiktorowi Kargerowi. Ten umieścił tekę w Archiwum. 

Po upływie półwiecza przystąpiono do opracowywania zawartych w niej materiałów. Sprawa rodziny Kralów i ich 

majątku zdawała się szczególnie interesująca; stwarzała rzadką możliwość śledzenia losów wielu pokoleń tej samej 

rodziny chłopskiej. W Archiwum można było doszukać się innych dokumentów uzupełniających dzieje rodziny. 

Można było także zebrać wiadomości zarówno o dalszych losach młyna, obiektu jeszcze istniejącego w Ustroniu, jak 

i o dalszych pokoleniach Kralów. W badaniach nad etnografią historyczną regionu trudno było taką okazję pominąć. 

Kralowie wywodzili się prawdopodobnie z rodziny przywódcy jednej z wałaskich grup osadniczych, 

napływających od XV wieku w Beskidy Śląskie. Wskazywałoby na to ich nazwisko — zbliżone znaczeniem do słowa 

„knez" na Podkarpaciu ukraińskim lub słowa „książę" w Karpatach środkowych. Funkcja ich odpowiadała funkcji 

wójtów lub sołtysów w grupach ludności rolniczej2. W dokumentach cieszyńskich nazwisko Kralów pojawia się dość 

późno, od 1654 roku, jednak od razu jako ludzi znacznych, zamożnych i poważanych. Adam Kral kupił cisownickie 

wójtostwo za 500 talarów. Do gruntu wójta należał również — jak to często bywało — dodatkowy przywilej po-

siadania i prowadzenia młyna. Grunt był duży, siłę pociągową stanowiły na nim dwie pary koni i wół. Oprócz ziemi 

ornej i pastwisk do gruntu należały sad i pasieka. Wdowa po poprzednim wójcie miała na tym gospodarstwie 

zastrzeżoną wymowę '. 

                                            
1 Informacji o Antonim Lubojatzkim udzielił w 1982 roku Józef Pilch, zasłużony historyk Ustronia. 

ll» 
2  K .  K a d l e c :  Valasi a Valasske pravo v zemich slovanskych a uhers- kych. Praha 1916, s. 299. 



 

Wójt Adam Kral zmarł w 1678 roku. Z zawartej między jego czworgiem dzieci umowy spadkowej dowiadujemy 

się, że gospodarstwo objął najmłodszy syn Jerzy, dwóch starszych synów, Jan i Paweł, mieli otrzymać spłaty 

pieniężne. Dom mieszkalny Kralów był duży, wielo- izbowy, skoro dla drugiego z kolei syna Pawła zastrzeżono w 

nim osobną izbę z komorą na okres sześciu lat, zapewne do czasu urządzenia się w innym miejscu. Interesujące jest, że 

ugodę tę, oprócz uczestniczących w niej stron, sygnował również inny nosiciel tego nazwiska, mianowicie Paweł 

Kral, wójt goleszowski. Być może był on krewnym młodych Kralów z Cisownicy i być może za jego pośrednictwem 

najstarszy z nich, Jan, nabył później młyn w Ustroniu \ Trzeci ze znanych Kralów tego okresu, Jerzy Wilhelm, był 

fundatorem jednego z czterech dzwonów znajdujących się w nie istniejącym już drewnianym kościele w 

Pogwizdowie. Na tym niewielkim dzwonie widniał napis: ,,Od moru, wojny, zachowaj nas — Jerzi Wilim Kral 1674." 
3 

Wszyscy trzej występujący w omawianych siedemnastowiecznych źródłach Kralowie byli ludźmi znacznymi i 

zamożnymi. Jeśli trafne jest wiązanie ich pochodzenia z osadnictwem na prawie wałaskim i z funkcją w nim 

sprawowaną, ich przodkowie byli zapewne posiadaczami licznych stad owiec i bydła, głównego bogactwa Wałachów. 

Najstarszy syn Adama Krala z Cisownicy, Jan, za uzyskaną z ojcowizny spłatę nabył młyn w Górnym Ustroniu. 

Do podjęcia tej decyzji nie bez znaczenia był zapewne fakt, że na gruncie ojcowskim w Cisownicy również był młyn 

i Jan znał zarówno jego obsługę, jak i wielkość dochodów, jakie można było z młyna uzyskać. Z dokumentu nabycia 

młyna, najstarszego ze zgromadzonych przez linię ustrońskich młynarzy Kralów, a zarazem podstawowego dla 

zorientowania się, na jakich warunkach osiedlili się oni w Ustroniu, podaję obszerniejsze wyjątki: 

„Rada Królewskiego Majestatu Rzymskiego, Węgierskiego i Czeskiego, Regent wszystkich 

Królewsko-cieszyńskich dóbr, Bernard, hrabia święto-rzymskiej Rzeszy, Swobodny Pan z Rosenbachu 

Oświadczam i podaję do wiadomości wszystkim, a zwłaszcza tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, że według 

przedłożonej opinii przedstawicieli gmin Goleszów, Godziszów i Ustroń, oszacowano górno-ustroński młyn 

— [dla] Jana Krala, poddanego Komory z Cisownicy — a także położone wokół tego młyna pole, które temuż 

Kralowi przyznaje się w miejsce pola [ongiś] do młyna należącego, a zabranego przez wielką powódź — ze 

wszystkimi pożytkami, jakiekolwiek można by z tego mieć — za kwotę stu pięćdziesięciu talarów śląskich 

[...] Oprócz tego ma on, jak [bywało] poprzednio, rżnąć na pańskiej pile pnie na deski, otrzymując za to 

czwartą ich część. Oprócz posiadania należącego do gruntu pastwiska zwanego Wierzbiną, wolno mu paść 

bezpłatnie na pańskim folwarku cztery sztuki rogatego bydła. Będzie miał również moc i prawo w razie po-

trzeby otrzymać z gór cesarskich drzewo na naprawę młyna i potrzebne mu młyńskie kamienie, a również 

robotników do czyszczenia młyńskiej przykopy i naprawy tamy na niej. Wymieniony Jan Kral, jego następcy 

i wszyscy przyszli posiadacze będą mogli młyn ten [...] swobodnie mieć, używać, zastawiać, zamienić i 

działać według swego zdania i upodobania, 

jak ze swą dziedziczną własnością, bez niczyjej przeszkody [■••]" 4 

Jan Kral kupił młyn ustroński od Komory Cieszyńskiej na dogodnych warunkach. Posiadając ze spadku po ojcu 

100 talarów, mógł z łatwością podołać warunkom zapłaty, jaką miał uiszczać ratami: w pierwszych dwóch latach po 

25 talarów, w następnych — po 10 talarów rocznie. W ówczesnym systemie prawno-społecznym obowiązywała 

                                            
3 Wiadomość tę podał Jan Król, który odpisał ją z kroniki kościelnej parafii Pogwizdów. Kronika była zapoczątkowana w 1804 roku. O 

innych jeszcze Kralach tego okresu (1679 r.) wspomina F. P o p i o ł e k :  Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim. Katowice 1939, s. 240. 
Nazwiska ich figurują w spisie osadników wsi Dziećmorowice i Wierzniowice. Autor nie podał ich ewentualnej funkcji lub przynależności do 
określonej wielkością gospodarstwa warstwy chłopskiej. 

4 Oryginał dokumentu jest pisany w obowiązującym wówczas w urzędach księstwa cieszyńskiego języku czeskim, z często występującymi 
cechami polszczyzny. 



 

podwójna własność ziemi — feudalna i użytkowa. Z tej racji Jan musiał płacić jeszcze — tak jak wszyscy inni chłopi 

— swej feudalnej zwierzchności roczny czynsz w naturaliach i pieniądzach. Wysokość tych opłat znamy dopiero z 

urbarza z 1755 roku5, kiedy młyn należał już do syna Jana, Michała. W urbarzu tym grunt Kralów figurował na 

trzecim miejscu jako pełnorolne siedlacze gospodarstwo. Oddawano z niego na zamek cieszyński czynsz w 

pieniądzach w wysokości 1 florena, w naturaliach zaś: dwie kury, jedną gęś, trzydzieści jaj i sztukę uprzędzonego lnu. 

Wszystko to należało złożyć w terminie jesiennym, na św. Michała (27 września). 

W urbarzu istnieje jeszcze notatka, że grunt ten był całkowicie zwolniony od robocizny, „ponieważ nie jest on 

uprawiany". Były to zapewne rozległe łąki ciągnące się po lewej stronie rzeki Wisły aż do granicy Ustronia Dolnego 

(która przebiegała wówczas poniżej obecnego rynku). Nisko położone łąki, zalewane podczas corocznych powodzi, 

nie nadawały się pod uprawę. Kralowie wypasali na nich swój „wałaski dobytek", tj. owce i bydło. Mała notatka w 

urbarzu o nieprowadzeniu przez Kralów gospodarki rolnej wyjaśnia, dlaczego ich nazwiska nie znajdują się w 

istniejących wówczas na Równicy i Orłowej spółkach wypasowych (sałaszach). W pobliżu domu mieli oni dosyć 

własnych pastwisk, nie musieli swych owiec wypasać na halach. 

O tym zaś, że prowadzili gospodarkę hodowlaną zgodnie z odziedziczonymi tradycjami i miejscowym zwyczajem, 

świadczy fakt, iż pierwszy nabywca młyna ustrońskiego, Jan Kral, już w 1717 roku występował jako „wojewoda 

wiślański" Natomiast dokument z 1725 roku zawiera informację, że jego zwierzchność nad gospodarką sałaszniczą tej 

części Beskidów rozszerzyła się także na okręg Brennej6. Oprócz wójtów Adama i Pawła Kralów, także Jan Kral był 

przywódcą lokalnej społeczności. W zasięgu działania dwóch pokoleń Kralów znajdował się zatem duży obszar 

regionu górskiego i podgórskiego — wsie Wisła, Ustroń, Brenna, Cisownica i Goleszów. W archiwaliach 

cieszyńskich z XVII—XVIII wieku nie znajdujemy przykładu innej chłopskiej rodziny o tak rozległej sferze 

wpływów. 

Jan Kral, pierwszy, który osiedlił się w nowym miejscu, był dla społeczności ustrońsko-wiślańskiej przybyszem, 

„człowiekiem nowym". Ustanowienie jego właśnie wojewodą świadczy, że zarówno zwierzchność, jak i społeczność 

lokalna wysoko oceniły jego walory organizacyjne i że był on jednostką wyrastającą ponad przeciętność. Istotnie, z 

pozostawionych przez niego dokumentów wynika, iż był człowiekiem nader obrotnym, sprytnym, konsekwentnym, a 

nawet bezwzględnym w działaniu. W 1712 roku wystąpił do Komory Cieszyńskiej o obniżkę ustalonego w kontrakcie 

kupna czynszu, motywując to zmniejszeniem się dochodu z młyna z powodu powstawania w okolicy niewielkich 

chłopskich „młynków" oraz obciążeniem dodatkowymi obowiązkami mielenia słodu po przeniesieniu „pańskiego" 

piwowaru z Godziszowa do Ustronia. Kral nie był lojalny wobec swych współziomków. Mianowicie zasugerował 

Komorze, aby — obniżając mu czynsz — pokryła sobie straty, obciążając opłatami wspomniane małe chłopskie 

„młynki". Komora przystała na to, obniżając mu czynsz w naturaliach z 16 do 6 ćwierci mąki chlebowej 

rocznie.Wystąpienie o obniżkę czynszu i przedstawienie swej sytuacji materialnej jako zdecydowanie trudnej i 

krytycznej było typowym wybiegiem i celową taktyką zmierzającą do uzyskania obniżki czynszu; jednocześnie było 

bowiem Krala stać na pożyczenie dużej kwoty 200 talarów właścicielowi Dolnego Ustronia, szlachcicowi Leopoldowi 

Czamerowi. Pożyczka ta miała przynosić nie tylko procenty: w przyszłości miała doprowadzić do powiększenia 

obszaru gospodarstwa Krala 

                                            
' Kom. Ciesz. 2561, f. 435. 

6 W dokumencie wystawionym Kralowi przez Komorę Cieszyńską 7 sierpnia 1725 roku tytułowany on jest „wojewodą wiślańskim i 
brenneńskim". 



 

0 przyległe doń „czamerowskie" pole. Kral bardzo pragnął przyłączać do swej posiadłości grunty sąsiednie. Od 1705 

roku użytkował opustoszały po pożarze grunt z drugiej strony Wisły, na Zawodziu; do Komory Cieszyńskiej fakt ten 

zgłosił jednak dopiero po dziesięciu latach (w 1715 roku) widocznie w obawie, że grunt ten mógłby znaleźć innego 

nabywcę. Kral zdołał przekonać Komorę, że grunt jest prawie bezużyteczny i wykupił go za niską cenę 15 talarów. W 

1717 roku zrealizował swój zamysł przejęcia dużego obszaru ziemi od Czamera (tym samym posiadłości jego 

przekroczyły już granice Dolnego Ustronia) w. Akt kupna ziemi od Czamera opiewa na dużą kwotę 300 talarów, z 

czego Kral wpłacił gotówką tylko 50 talarów, natomiast zwrócił Cza- merowi jego weksel na 200 talarów, a resztę 

zobowiązał się spłacać niewielkimi i rozłożonymi w czasie ratami. Grunt ten jako należący uprzednio do szlachcica, a 

więc „wolny", Kral zgłosił natychmiast do tabuli krajowej Jako „swobodny Possesor" wszedł tym samym do wąskiego 

kręgu uprzywilejowanej i cieszącej się wysokim prestiżem górnej warstwy chłopskiej. W akcie kupna tej ziemi 

zwraca uwagę nie spotykana na ogół klauzula, że Kralowi wolno będzie na niej wystawić budynki; być może chciał 

wystawić nową siedzibę — drewniane budynki starego kupionego przez niego młyna były może już zniszczone 

1 zużyte, nowo nabyty grunt był zaś szczególnie cenny, gdyż był to grunt uprawny. W inwentarzu Krala pojawiły się 

pługi i brony. Kralowie mocno wrastali w ustrońską glebę. 

Po powiększeniu areału kolejnym posunięciem Krala było utrącenie najpoważniejszych konkurentów. Na granicy 

Górnego i Dolnego Ustronia istniała inwestycja podobna do jego własnej — młyn i tartak. Należały one po połowie 

do właścicieli obydwu wsi, tj. do Komory Cieszyńskiej i do Czamera, a prowadzili je dwaj bracia Sztwiertnio- wie, 

Jan i Jerzy, właściciele połowy siedlaczego gruntu. Kiedy w 1732 roku Komora odkupiła od obciążonego długami 

Czamera także jego połowę młyna i tartaku, Jan Kral, cieszący się zaufaniem Komory wojewoda wałaski, miał już 

ułatwione zadanie. Tartak Sztwiertniów w krótkim czasie został unieruchomiony. W urbarzu Komory Cieszyńskiej z 

1755 roku czytamy: „Został on przed wielu laty zlikwidowany, ponieważ można korzystać z położonego w 

niedalekiej odległości tartaku Krala, a dwa tartaki w jednej wsi nie są potrzebne." Natomiast młyn Sztwiertniów został 

obciążony większym czynszem niż młyn Krala, a oprócz tego obowiązkiem naprawiania należących do Komory, 

bliżej nie określonych tekstyliów 12. 

 

 

 

10 Przy przejmowaniu gospodarstw chodziło o możliwie najniższą ich wycenę, gdyż podatek spadkowy na rzecz 

Komory Cieszyńskiej wynosił 10%. 

11 Granica ta przebiegała od potoku Gościardowiec poniżej obecnego rynku do gospodarstwa Wantułów na 

„Gojach". J. P i l ch : Ustroń jako miejscowość wczasowo-letniskowa do 1939 r. — referat wygłoszony na sesji 

popularnonaukowej Ustroń jako miejscowość wczasowo-uzdrowiskowa. Ustroń. 2 października 1982 roku. 

12 „Landtafel" — instytucja prawna prowadząca rejestry ziemi „wolnej". Właściciele jej nie podlegali pod sądy 

patrymonialne, a bezpośrednio pod Sąd Ziemski („Landrecht").





 

 

 

 

Wojewoda Jan Kral podpisywał swe dokumenty własnoręcznie, posiadał także swój znak pieczętny. Nie znamy 

niestety jego wyglądu — dokumenty wydawano mu w odpisie, a tam zaznaczano tylko miejsce figurującej na 

oryginale pieczęci. Znamy rysunek pieczęci Kralów z 1776 roku, trzej członkowie tej rodziny używali tego samego 

znaku: na owalnym polu rysunek ptaka, obok którego umieszczono inicjały sygnatariusza. Być może i protoplasta 

linii ustrońskiej używał tego samego znaku 13. 

Jan Kral żył długo i dorobił się znacznego majątku. Kiedy w 1749 roku przekazywał młyn swemu synowi 

Michałowi, wartość jego wynosiła 500 guldenów. Oprócz tego istniała druga realność, zwana „Martinowską"u, 

szacowana na 340 talentów, którą Jan Kral pozostawił sobie jako wymowę. W kilka lat później zmarł, a wdowa po 

nim, Jadwiga, także i to gospodarstwo przekazała synowi Michałowi. W niedługi czas potem (w 1761 roku) zmieniło 

ono jeszcze raz właściciela, przechodząc do rąk Michałowego syna, Jana. 

Dokument przekazania „Martynówki" Janowi jest interesujący z dwóch względów: po pierwsze, cały spisany jest 

ręką ojca, urzędowy pisarz przepisał go tylko na odwrotnej stronie karty; po drugie, zawiera inny znak pieczętny niż 

ten, którym posługiwali się pozostali Kralowie. Michał Kral wybrał na swój znak rysunek czworonożnego krępego 

zwierzęcia (niedźwiedzia, dzika?) — być może był ostrożny, pragnął, aby jego pieczęć była niepowtarzalna. Główny 

trzon majątku, tj. młyn wraz z ziemią, przekazał Michał piętnaście lat później (1776) swemu najmłodszemu synowi 

Jerzemu. Był już wtedy ,,w znacznym niedostatku sił". Realność oszacowana została na 800 guldenów. Dokument 

potwierdza informację, że ziemie należące do młyna składają się z trzech części (tak, jak kolejno nabywał je 

wojewoda Jan Kral), podany jest również wymiar należnej rodzicom wymowy: „Izba na górce, trzecia część 

»czamerowskiego« gruntu, ogród w pasiece, dwie jabłonie w ogrodzie na dole, utrzymanie dla dwóch krów." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 W urbarzu użyto słowa „Tiicher", jest to liczba mnoga od słowa „Tuch" — materiał wełniany, sukno. 

13 Pieczęcie, także gminne, służyły zwykle kilku kolejnym pokoleniom. 



 

14 Nazwa pochodzi od imienia poprzedniego właściciela tego gospodarstwa, Martina Goryczki — Kom. Ciesz. 

2581, f. 435. 

 

 

 

 

 

1. Dokument przekazania gospodarstwa „Martynówki" przez Michała Krala na rzecz syna   Jana Krala z 1716 roku 

(fot. D. Dubiel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kolejny właściciel Jerzy Kral szedł konsekwentnie dalej wytyczoną przez ojca i dziada drogą powiększania 

rodzinnego majątku. W 1787 roku na publicznej licytacji posiadłości likwidowanego Zakładu Wychowawczego w 

Ustroniu7 dokupił z górnoustrońskiego folwarku staw zwany „Bagniok" za cenę 151 talarów. Kiedy w 1806 roku 

przekazywał majątek swemu synowi Janowi, wartość jego była już szacowana na kwotę 1000 guldenów. W dodatku 

nabywca taką gotówką dysponował. Zastrzeżono bowiem, że tyle należy od razu dać ojcu, aby mógł wypłacić należne 

działy pozostałym dzieciom. 

                                            
55 Zakład ten został w 1733 roku powołany przez jezuitów dla katolickiego wychowywania dzieci pochodzących z mieszanych małżeństw; po 

ogłoszeniu w 1781 roku patentu tolerancyjnego Józefa II zakład został zlikwidowany 

 

2. Dokument przekazania młyna i ziemi przez Michała Krala na rzecz syna Jerzego Krala z 1776 roku. Pieczęcie 

Kralów (fot. D. Dubiel) 



 

 

 

Jest to szczytowy rozwój gospodarstwa Kralów. Pojawiają się już jednak sygnały nadciągających niepowodzeń; 

notatka o natychmiastowym wypłaceniu gotówką nasuwa skojarzenia z zachwianiem się wartości pieniądza, z 

załamaniem gospodarczym związanym z wojnami napoleońskimi. Drugim symptomem zachodzących w 

dotychczasowych układach zmian jest fakt, że dokument przekazania majątku Janowi sygnuje u dołu — z dopiskiem 

„Vi di" — nowa postać, nowy człowiek; przedstawiciel nie znanej dotychczas w Ustroniu instytucji, zarządca huty 

ustrońskiej Gottlieb Labach. Komora Cieszyńska założyła w Ustroniu hutę w 1772 roku; od tego czasu właśnie 

zarządca huty jest „pierwszym po Bogu" jej reprezentantem w tej wsi8, a interes huty staje się nadrzędnym nad 

wszystkimi dotychczas istniejącymi układami i stosunkami. 

Obiekt huty powstał w bezpośredniej bliskości młyna Kralów, częściowo na jego gruntach. Na taką jego 

lokalizację wpłynęło niewątpliwie korzystne położenie wybranego terenu. Po pierwsze, w pobliżu rzeki Wisły, którą 

spławiano z gór drewno do wypalania węgla w mielerzach; węgiel ten, niezbędny do opalania wielkiego pieca, 

wypalano na przybrzeżnych łąkach Po drugie, w pobliżu głównej drogi dojazdowej z Cieszyna i z okolicznych wsi, z 

których dowożono rudę. Po trzecie zaś, w bezpośredniej bliskości odnogi Wisły, tzw. Młynówki, która uruchamiała 

dwa koła wodne młyna Kralów i jedno koło prowadzonego przez nich tartaku; w planach lokalizacji huty przewi-

dziano, że ta sama Młynówka może również uruchamiać koła wodne poruszające młoty kuźnicze 9. Dla Komory 

wszystko układało się jak najlepiej. Straty ponosił tylko młynarz Kral. 

Nowym planom na przeszkodzie stał przede wszystkim leżący przy młynie tartak, którego Komora była właścicielem, 

mogła go więc bez przeszkód zlikwidować. Jednak poszkodowany był również Kral, który z obsługi tej piły czerpał 

znaczne korzyści (czwartą część przetartego drewna). Zwolniona w ten sposób energia wodna miała obracać koła dla 

kuźni. Kralowi obiecano, że jeśli w Młynówce nie będzie dostatecznej ilości wody do wprawienia w ruch wszystkich 

kół (w uzależnionych od pogody warunkach trzeba było to uwzględniać), młyn jego nie poniesie szkody, gdyż wtedy 

najpierw unieruchomi się koła kuźnicze. Oczywiście, przyrzeczeń takich nie dotrzymywano. Co więcej, nie tylko 

warunki naturalne ograniczały potrzebną do napędu kół wodę w Młynówce. Zdarzało się, że sami robotnicy kuźni 

celowo uszczuplali jej przepływ, aby kuźnią unieruchomić. Była to forma walki z Komorą o płace, rodzaj sabotażu, 

polegającego na spuszczaniu wody przekopem w bok, zanim dotarła do kół wodnych, które miała uruchomić. Taki 

proceder unieruchamiał jednak również młyn Krala. Powodowało to różne zatargi i nie kończące się kłopoty. 

Poszkodowany młynarz, któremu dodatkowo zabrano najlepsze pola pod zabudowę huty i pod ogród dla jej 

urzędników, skarżył się do Komory, prosząc o przeniesienie całej hutniczej inwestycji w inne miejsce i o 

przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. Nie odniosło to oczywiście żadnego skutku. 

Uszczuplenie dochodów młynarza, a jednocześnie spowodowane wojnami napoleońskimi podwyższenie 

podatków i wzrost kosztów utrzymania sprawiły, że już od początków swego gospodarowania Jan Kral borykał się z 

brakiem pieniędzy. Wprawdzie żona — Anna Sikorzanka, córka arendarza z Bładnic — wniosła mu duży posag (450 

florenów), pieniądze te jednak weszły w skład sumy 1000 guldenów, jaką trzeba było zapłacić za przejęcie młyna. W 

                                            
8 Sytuacja taka istniała już za poprzednika Labacha, hutmistrza Jana Jakuba Lutza, który reprezentował Komorę Cieszyńskią także w 

przedsięwzięciach z hutą nie związanych, jak zamiana gruntów chłopskich, założenie papierni i inne. O pozahutniczej działalności Lutza pisałam 
w: Nieznany dotąd, XVIlI-uńeczny traktat o hutnictwie. „Trybuna Robotnicza" z 22—23 sierpnia 1981 roku. 

9 W hucie Ustroń pierwsza maszyna parowa została zainstalowana w 1861 roku. Poprzednio całość inwestycji hutniczych była poruszana 
czterema kołami wodnymi; bezpośrednio przy młynie Krala zainstalowano na „Młynówce" koło uruchamiające walcownię („Eisendreherei"). 
Dane z maszynopisu długoletniego pracownika huty, Józefa K o z ł a :  Die Entstehung und Entwicklung der Ustroner Eisenwerke. Hermanice 
1917. Maszynopis ten udostępnił mi P. P i l c h .  



 

1808 roku ojciec Jana oddał mu również staw „Bagniok"; dla nabywcy był to nabytek dość kłopotliwy, zważywszy, że 

za staw trzeba było wyłożyć 500 rubli, których po prostu nie miał. Staw jednak od dwudziestu lat należał do gospo-

darstwa, a Kralowie nie oswoili się jeszcze z myślą, aby czegokolwiek się wyzbywać. 

 

Jan Kral pożyczył pieniądze od sąsiada, wspomnianego już zarządcy huty Labacha. Na kwicie dłużnym pojawiła 

się nagle zupełnie groźna klauzula, symptom złego stanu rzeczy: „pod zastaw swego młyna i gruntu". Można sobie 

wyobrazić, jakie rozterki przeżywał Kral, stawiając na szalę cały swój majątek i przyszłość. Dalsze pożyczki zaciągał 

u kolejnego zarządcy huty Malischa (w 1812 roku — 200 florenów) i z cieszyńskiej Kasy Sierocej (w 1814 roku — 

200 florenów). Wreszcie, nękany kłopotami finansowymi i zmęczony walką o utrzymanie majątku na odpowiednim 

poziomie, oddał w 1832 roku •całą posesję swemu synowi Jerzemu. Cena całości, tj. młyna, pola stawu „Bagniok", 

została oszacowana zaskakująco nisko — na 100 florenów. Okazuje się jednak, że cena oficjalna znacznie odbiegała 

od realnej10. W kilka miesięcy później ten sam Jan Kral — występujący już jako wymownik — darował swemu 

drugiemu synowi Pawłowi kwotę 800 florenów „otrzymanych ze sprzedaży młyna starszemu synowi Janowi" 11. 

Na akcie kupna Jerzego Krala z 1832 roku odnotowano również ówczesną wysokość obciążeń gruntu na rzecz 

zwierzchności i państwa: do Komory Cieszyńskiej wpłacano rocznie 10 florenów 25 kreuzerów, „a podatku 

krajowego, ile według każdorazowych ustaw wyznaczono". 

Stary ojciec, poprzedni właściciel młyna Jan Kral, żył na wymowie jeszcze 15 lat. Zmarł w 1847 roku. Pozostał po 

nim interesujący wykaz jego stanu posiadania, w którym jest podana ilość inwentarza żywego, zapasów 

gospodarczych, ruchomości domowych i przedmiotów użytku osobistego (ubiorów). Jan Kral pozostawił w gotówce 

216 florenów, oprócz tego krowę z cielęciem, świnię, siano, słomę, zboże i ziemniaki. Umeblowanie izby mieszkalnej 

składało się z szafy na ubrania, szafy „białej" (prawdopodobnie na naczynia), stołu, dwóch malowanych stołków, 

łóżka, półki na talerze, zegara ściennego, miedzianego kotła nad paleniskiem kuchennym i miedzianego rondla. 

Oprócz tego była jeszcze szafka na słoninę (stojąca prawdopodobnie w sieni). Z ubiorów Jan Kral posiadał wszystkie 

części ubioru bogatych chłopów podcieszyńskich (kapelusz, „płaszcz", tj. obszerną sukienną pelerynę, trzy 

„kamizole", czyli cenione wówczas sukienne kubraki, dwie pary wysokich butów oraz dwadzieścia sztuk srebrnych, 

noszonych przy kamizolach guzików; co ciekawe, posiadał również gunię i bruclik, a więc elementy ubioru 

góralskiego, istniejącego w rodzinie mocą dawnej tradycji, a być może używanego jeszcze sporadycznie w kontaktach 

ze społecznością miejscowych sałaszników)12. Całą pozostałość po Janie Kralu sprzedano na licytacji, najwyższą cenę 

osiągnął miedziany kocioł (18 florenów). 

 

 

W roku następnym (1848) umarł także syn Jana, aktualny właściciel młyna Jerzy Kral. Zmarł młodo — być może 

padł ofiarą grasującego w owych „głodnych rokach" " tyfusu (?). Urzędowo spisany inwentarz jego majątku wykazuje 

                                            
10 Przy przejmowaniu gospodarstw chodziło o możliwie najniższą ich wycenę, gdyż podatek spadkowy na rzecz Komory Cieszyńskiej wynosił 

10%. 
11 Majątek przekazywano, także najbliższym spadkobiercom, nie na drodze darowizny, ale formalnym aktem kupna; działo się tak zwykle 

jeszcze za życia gospodarza, kiedy ten, z powodu podeszłego wieku lub choroby, nie mógł już sam na gospodarstwie pracować. Spadkobierca na 
ogół wpłacał tylko zadatek, zależnie od swych możliwości; reszta była rozłożona na długoterminowe raty, które był w stanie spłacać z bieżących 
dochodów gospodarstwa. Chodziło o zapewnienie należnych spłat dla reszty rodzeństwa, a także uzyskanie przez spadkodawcę corocznie pewnej 
niezbędnej kwoty pieniędzy (np. na zakup soli, obuwia). Wyjaśnienia wymagają również nazwy kursujących wówczas pieniędzy, z jakimi 
spotykamy się w omawianych dokumentach: jeden talar = 36 srebrnym groszom (kreuzerom), jeden floren (gulden) = 60 groszom, czyli wartość 
florena odpowiadała wartości około 1,7 talara. Takie przeliczenia podają niektóre cieszyńskie dokumenty z XVIII wieku^ 

12 Tylko pierwszy z opisywanych Kralów, Jan, używał tytułu wojewody; żył on długo (majątek przekazał synowi dopiero w 1749 roku), był 
zapewne jednym z ostatnich wojewodów wałaskich. Później pewna autonomia i odrębność prawna grupy góralskiej ulegała coraz większym 
ograniczeniom, a funkcja dawnego wojewody wałaskiego stapiała się z funkcją całkowicie od władzy feudalnej uzależnionego wójta gminy. Por. 
Z. K a c z m a r c z y k ,  B .  L e ś n o d o r -  s k i :  Historia państwa i prawa Polski. T. 2. Warszawa 1966, s. 55. 



 

dużą zasobność, a nawet bogactwo. W tych trudnych latach Jerzy Kral potrafił nie tylko utrzymać swe gospodarstwo 

w dobrym stanie, ale nawet wydźwignąć z okresowego, związanego z ekspansją ustrońskiej huty, załamania. 

Obszerne zabudowania gospodarstwa składały się z trzech budynków mieszkalnych — głównego, wymowniczego i 

części mieszkalnej budynku trzeciego, połączonego z kuźnią, a przeznaczonego zapewne dla czeladzi. Budynki 

gospodarcze obejmowały dwie stodoły, stajnię, oborę, chlewnię i szopę na wozy. Przynależny do młyna obszar ziemi 

wynosił ponad 32 jochy, tj. około 18,5 ha!4. Ziemię tę, razem z inwentarzem żywym i martwym, wyposażeniem młyna 

i ruchomościami domowymi wyceniono łącznie na 4123 floreny. Nawet uwzględniając fakt, że z biegiem lat wartość 

florena uległa obniżce, był to bardzo znaczny majątek. Jego hipoteka była obciążona tylko posagiem wdowy w 

wysokości 860 talarów oraz zapisem ojca na drugiego syna w wysokości 817 talarów. Zasobnie przedstawiał się stan 

wyposażenia gospodarstwa w potrzebny sprzęt: w wozowni, oprócz dwóch wozów i dwóch sań, stała również 

bryczka; do uprawy ziemi służyły dwa pługi i trzy brony; w zabudowaniach gospodarczych stała sieczkarnia, skrzynie 

na ziarno, złożony też był drobniejszy sprzęt, jak kosy, siekiery, łańcuchy itp. Można z tego wnioskować, że w 

gospodarce Kralów coraz bardziej przeważało rolnictwo i typ gospodarki nizinnej. Istotnie, w spisie inwentarza 

żywego nie było już owiec. Także w ubiorze Jerzego Krala nie było już żadnych elementów ubioru góralskiego, 

żadnej reminiscencji do uprawianej ongiś przez przodków gospodarki sałaszniczej. Inwentarz jego ubiorów typowy 

jest dla podcieszyńskiego chłopa „siedloka". 

Śmierć Jerzego Krala nastąpiła w roku Wiosny Ludów. Uwłaszczenie chłopów, jakie nastąpiło w jej wyniku, 

znajduje w konkretnym przypadku odbicie w dokumencie uwolnienia gruntu Kralów od obciążeń feudalnych. Dla 

„rustykalnego gruntu młynarza Nr 42 należącego do spadkobierców Jerzego Krala" przyznano pieniężne odszkodo-

wanie za prawo wypasu bydła na pastwiskach przeznaczonych do składowania drewna (a więc na łąkach 

przybrzeżnych między Wisłą a młynem) 25. 

Posiadłość Kralów, należąca od 1848 roku do małoletnich sierot po .Jerzym Kralu (i dlatego zwana również 

„sierocą"), ulegała rozdrobnieniu. Prawną opiekunką małoletniego właściciela, noszącego po ojcu również imię 

Jerzy, została Anna Worliczek — być może siostra zmarzłego " — żona mistrza Kuźni Ustroń. Worliczkowa odkupiła 

jeden z należących do posiadłości Kralów domów mieszkalnych wraz z przynależnym do niego ogrodem i budynkami 

gospodarczymi; prawdopo- . dobnie był to drewniany dom wymowniczy o dwóch izbach i dwóch komorach, który — 

wraz z oborą i stodołą — wymieniony był we wspomnianym inwentarzu Jerzego Krala z 1848 roku. Dom ten od-

sprzedała wkrótce jego ówczesnemu lokatorowi, garncarzowi Franciszkowi Majerowi, a ten sprzedał go żonie 

emerytowanego zarządcy huty Albertynie Straschil (w 1856 roku). Dawne gospodarstwo Kralów było i odtąd 

uszczuplane nie tylko pod zabudowania huty, a więc niejako przymusowo w interesie sprawującej władzę 

„zwierzchności", ale także na drodze prywatnych transakcji zawieranych z urzędnikami huty, którzy byli 

zainteresowani osiedleniem się w jej pobliżu. 

Najważniejszą realność na gruncie Nr 42, tj. budynek mieszkalny pod wspólnym dachem z młynem, 

zamieszkiwała i użytkowała nadal wdowa po zmarłym Jerzym Kralu, Marianna. Zaniepokojona osiedlaniem się 

obcych w obrębie nietykalnej od pokoleń zagrody Kralów wystąpiła w 1862 roku do sądu w Skoczowie o dokonanie 

formalnego wpisu hipotetycznego jej współwłasności na młynie. Wartość młyna została oszacowana na 1522 

florenów. 



 

Jest to ostatni z zachowanych w tece Lubojatzkiego dokumentów rodziny Kralów. Szczęśliwym trafem dalszy 

ciąg dokumentacji ustroń- skiego młyna zachował się u jego obecnych właścicieli, Aurelii i Jerzego Brannych z 

Goleszowa 13. 

Kralowie sprzedali swą posesję — młyn wraz z należącymi do niego gruntami (których wielkość, po okrojeniu 

części pod hutę oraz sprzedaży zabudowań i ogrodu wymowniczego wynosiła ciągle jeszcze około 15 ha) — w 1883 

roku młynarzowi z Trzyńca Antoniemu Bażantowi i jego żonie Zuzannie rodem z Ogrodzonej14. Bażantowie byli 

młodym, bezdzietnym jeszcze małżeństwem, wszystkie trzy ich córki przyszły na świat w Ustroniu. Nowy młynarz 

był człowiekiem lekkomyślnym, niedbałym o gospodarstwo; popadł w pijaństwo, zaciągał długi, a dla ich pokrycia 

sprzedawał kolejne parcele z najlepszej ongiś „czamerowskiej" ziemi w centrum Ustronia (po lewej stronie głównej 

drogi na Zawodzie, obecnie ul.  

 

 

 

 

Michała Grażyńskiego). Na parcelach tych powstało później osiedle willowe. Po śmierci Bażanta wdowa po nim 

sprzedała młyn w 1920 roku swemu siostrzeńcowi Karolowi Zającowi z Ogrodzonej, zachowując dla siebie wymowę, 

w tym izbę w mieszkalnej części młyna. Nowonabywca młynarzem nie był, to też już w 1925 roku odprzedał połowę 

posesji młyńskiej swemu krewnemu Karolowi Palarczykowi z Goleszowa, a wkrótce potem także i drugą jej połowę. 

W 1928 roku całość młyna wraz z otaczającymi go gruntami — było ich jeszcze około 4 ha — należała już do rodziny 

Palarczyków; ziemię tę sprzedawano na parcele budowlane. W ten sposób wokół dawnego młyna powstawały kolejne 

wille, tworzące obecną zabudowę uzdrowiska Ustronia. 

Karol Palarczyk, właściciel dużego gospodarstwa rolnego w Goleszowie, działacz społeczny piastujący w okresie 

międzywojennym funkcję posła na sejm, młyna sam nie prowadził. Wydzierżawił go fachowemu młynarzowi 

Karolowi Kieconiowi z Nierodzimia. Młyn wymagał wielu napraw i nowych inwestycji. Właściciel uzgodnił z 

dzierżawcą, że budynki i koło wodne pozostaną jego własnością, natomiast nowe maszyny i urządzenia młyna, jakie 

sprowadzi dzierżawca, będą należeć do dzierżawcy. Z układu tego obydwie strony były zadowolone; młyn 

funkcjonował dobrze, miał licznych klientów. Istniała tylko jedna uciążliwość: działanie napędzanego kołem wodnym 

młyna było zależne od stanu wody w Wiśle i w Młynówce. Przy niskim stanie wody, w okresach suszy, stawiano na 

Młynówce przegrodę z desek, pozostawiając otwarty jedynie wąski przepływ; zwielokrotniona w ten sposób ilość 

wody była kierowana wprost do drewnianego koryta, nad którym było osadzone młyńskie koło. W zimie zamarzająca 

w korycie woda unieruchamiała ramiona koła, lód między nimi trzeba było odrąbywać siekierą. Niekiedy zamarzał 

cały kanał i wtedy trzeba było go rąbać, posuwając się po lodzie na kolanach. Była to bardzo ciężka praca, a często 

bezowocna, gdyż kanał zamarzał ponownie. Nieuniknione przestoje nagradzano sobie w okresie wiosennych 

roztopów i letnich burz, młyn był wtedy w ruchu dzień i noc, młynarze pracowali dwanaście godzin na dobę. 

W 1934 roku w budynku młyna i w jego napędzie dokonano znacznych zmian i modernizacji. Budynek, do tego 

czasu cały parterowy, został w części mieszczącej urządzenia młyńskie podniesiony na piętro, a koło wodne 

                                            
13 Udzielenie mi przez nich informacji i udostępnienie posiadanych dokumentów umożliwiło dalszą rekonstrukcję dziejów ustrońskiego 

młyna. 
14 Antoni Bażant ur. 1853, Zuzanna Bażant ur. 1863. Akta gminy Ustroń, •sygn. 1. 



 

wymieniono na turbinę. W okresach mniejszego zapotrzebowania na usługi młyńskie turbina wytwarzała 

elektryczność także dla okolicznych gospodarstw. 

Kiecoń był dobrym młynarzem, zapobiegliwym i przewidującym gospodarzem dzierżawionego obiektu. 

Sprowadzał wagonami zboże z Podola, gdzie było ono tańsze niż na Śląsku, mełł je u siebie i sprzedawał mąkę 

okolicznym piekarzom. Był to bardzo dobry interes. 

W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, Niemcy aresztowali posła Palarczyka i zesłali go do obozu 

koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie w 1940 roku zmarł. Rodzinę Palarczyków wywłaszczono, a młyn oddano na 

własność przesiedlonemu z Besarabii Niemcowi, niejakiemu Ludwigowi. Ten w 1945 roku uciekł na Zachód. Młyn, 

traktowany jako mienie poniemieckie, pozostawał w latach 1945—1946 pod zarządem państwowym. W 1946 roku 

przywrócono stan przedwojenny — młyn wrócił do rodziny Palarczyków, także Karol Kiecoń prowadził go nadal. 

Początkowo młyn szedł pełną parą, na trzy zmiany — w czasie wojny wiele młynów uległo zniszczeniu, stąd 

zachowany w dobrym stanie młyn ustroński mełł zboże dla bliższej i dalszej okolicy. Przerabiano miesięcznie około 

120 ton zboża przywożonego wagonami m.in. z Dolnego Śląska. Potem koniunktura zaczęła się psuć. Stopniowo 

odbudowywano inne młyny, większe i bardziej nowoczesne; młyn ustroński coraz bardziej ograniczał swoje 

czynności głównie do tzw. przemiału gospodarczego dla okolicznych chłopów. Ci jednak większość zboża oddawali 

na kontyngent, na przemiał niewiele go już zostawało. 

W 1955 roku ponownie ustanowiono państwowy zarząd młynami („Przymusowy Zarząd Młynów"); Kiecoń 

zrezygnował z pracy, młyn unieruchomiono i postanowiono poddać kapitalnemu remontowi. Kierownikiem obiektu 

mianowano niejakiego Płochockiego. Po zakończeniu remontów w 1958 roku młyn upaństwowiono; proponowano 

wprawdzie rodzinie Palarczyków, aby pozostał on ich własnością, koszty remontu były jednak zbyt wielkie, aby 

mogli je pokryć. Nowo zaangażowana obsługa młyna nie potrafiła należycie obchodzić się z maszynami, działały one 

wadliwie. Kierownik Płochocki przypłacił to życiem. Kiedy pewnego dnia zszedł na dół do piwnicy sprawdzić jakąś 

awarię, pas transmisyjny wciągnął go za połę płaszcza ochronnego. Nikt z personelu nie umiał maszyny zatrzymać. 

Dopiero na słyszany przez ścianę krzyk przybiegła żona Kieconia (mieszkali oni nadal w młynie) i maszynę 

zatrzymała. Ale kierownik już nie żył. Potem nie próbowano już młyna uruchomić. Maszyny wywieziono, wnętrze 

młyna przerobiono na magazyny miejscowej Gminnej Spółdzielni. Czynny w tym miejscu od kilkuset lat młyn 

ostatecznie przestał pracować w 1955 roku 29. 



 

 

Dawna posesja Kralów obecnie ma kilku właścicieli. Piętrowa część" budynku i podwórze wokół niego stanowi 

własność Gminnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu, natomiast mieszkalna parterowa część,, zabudowania 

gospodarcze (dawne szopy i stajnie) oraz ogród należą nadal do rodziny Palarczyków — do córki przedwojennego 

właściciela Aurelii, po mężu Brannej. Ostatek pozostałej wokół młyna ziemi, około 1 ha, podzieliła ona na parcele dla 

swych dzieci; budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze wydzierżawiła dawnemu pracownikowi młyna 

Emilowi Chwastkowi. Dom jest stary, zbudowany z kamieni, o przestrzałowej sieni i czterech pomieszczeniach 

wewnątrz. Dach remontowano w 1983 roku, kryty był bardzo starymi modrzewiowymi gontami, a z wierzchu papą. 

W kuchni, naprzeciw wejścia,* znajdowały się ongiś drzwi do „młyńskiej" części budynku, po II wojnie zamurowano 

je. Część mieszkalna budynku, a także parter części „młyńskiej" są bardzo stare, możliwe wydaje się przypuszczenie, 

że pamiętają czasy pierwszych ustrońskich Kralów 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f9 Informator Aurelia Branny, obecna właścicielka posesji 

 

3. Dawny młyn Kralów w Ustroniu — widok od wjazdu przez most na Młynówce. Stan obecny (fot. L. Nosal) 



 

 

Być może zbudowano je już za czasów pierwszego z nich, Jana Krala, a więc na początku XVIII wieku, kiedy ten 

nosił się z myślą o wystawieniu nowego budynku (wzmianka przy kupnie ziemi od Czamera), który mógłby zastąpić 

stary, drewniany prawdopodobnie budynek zakupionego w 1695 roku młyna. Przy domu, tuż na przeciwległym 

brzegu Młynówki, widnieją ślady innej chałupy; był to zapewne jeden z dwóch pozostałych budynków mieszkalnych 

wymienionych w inwentarzu z 1848 roku. Można także doszukać się śladów po dawnym kąpielisku na Młynówce w 

miejscu wykorzystywanym poprzednio przez koło wodne jednego z zakładów huty; kąpielisko powstało po 

przeniesieniu tego zakładu do Trzyńca, pamiętamy wszak, że przed powstaniem huty był w tym miejscu prowadzony 

przez Kralów tartak. Z drugiej strony młyna, w miejscu dzisiejszego ogrodu, ziemia jest nadal czarna od wypalanego 

tu kiedyś węgla drzewnego. 

Tyle historii ustrońskiego młyna. Znamy jego trzechsetletnie już prawie dzieje. Okres wcześniejszy, co do którego 

nie zachowały się żadne źródła archiwalne, zaginął w niepamięci. Insteresujące jest, że przez trzysta lat 

udokumentowanej historii tego obiektu jego właścicielami były tylko dwie rodziny: przez prawie dwieście lat 

Kralowie, później rozgałęzione pokrewieństwo Bażantów — Zająców — Palarczyków — Brannych łl. Nie udało się 

tylko ustalić, czy Bażantowie, którzy kupili młyn od Kralów, byli z nimi spokrewnieni, czy nie. Fakt, że Kralowie 

oddali swe akta własnościowe Lubojatzkiemu, świadczy raczej o braku pokrewieństwa. 

Pozostaje rozważyć, co stało się z potomkami dawnego bogatego rodu młynarzy Kralów. Część z nich jeszcze w 

XVIII wieku, przed powstaniem huty, odchodziła z ojcowego gospodarstwa, nabywając inne, mniejsze zagrody w 

okolicy — w samym Ustroniu, w Lipowcu, w Hermanicach, w Wiśle. W 1840 roku oprócz głównej siedziby rodu w 

młynie pod Nr 42 dwóch innych Krajów miało w Ustroniu swe domy: Adam Kral pod Nr 207 (mały domek mieścił 

tylko izbę z komorą) oraz Paweł Kral pod Nr 61 (dom składał się z dwóch izb z komorą) S2. Ten ostatni Kral był 

prapradziadkiem żyjącej obecnie w Ustroniu—Polanie rodziny Jana Krala, pradziadkiem znanego jeszcze starszym 

mieszkańcom Ustronia kierownika szkoły na Polanie Pawła Krala. Bracia tego ostatniego, a także jego ojciec byli 

 

4. Dawny młyn Kralów w Ustroniu — widok od tyłu. Stan obecny (fot. L. 

Nosal) 



 

pracownikami ustrońskiej huty15. W aktach gminy Ustroń są rozproszone wiadomości o innych Kralach, np. Paweł 

Kral, „arcyksiążęcy walcyrz" (robotnik walcowni), budował dla siebie w 1870 roku nowy drewniany dom ze 

stodołą 16 . Współcześnie kilku Kralów zamieszkuje nadal w samym Ustroniu lub pobliskim Lipowcu. 

Prawdopodobnie istnieją między nimi jakieś odległe w czasie związki rodzinne, zbyt jednak już dawne, aby je sobie 

uświadamiali. Opisanie dziejów starego młyna ustrońskiego ma na celu nie tylko identyfikację tego obiektu, ale 

stanowi również przyczynek do historii miasta i jego okolicy. Na przykładzie dziejów młyna można prze- śledzić 

zachodzące w miejscowej społeczności zmiany kulturowe, związane z podstawową ludzką potrzebą zapewnienia 

sobie źródeł utrzymania. Mechanizm tych procesów, uzależnionych zawsze od warunków gospodarczych, wiódł od 

pierwotnych zajęć pasterskich do osiadłego rolnictwa, a później szukania zatrudnienia w powstających zakładach 

przemysłowych17. W Ustroniu, gdzie ta ostatnia możliwość powstała wcześnie, młodsi synowie rozgałęziającej się 

rodziny Kralów nie odchodzili już na gospodarstwa sąsiednie, ale szukali zarobku i możliwości utrzymania się z pracy 

w hucie. Także dziewczęta, jak Anna Worliczek, mogły zawierać małżeństwa nie tylko w dotychczasowym 

tradycyjnym kręgu wiejskim, lecz również z przysyłanymi do Ustronia z Czech i z Austrii hutnikami3". Większość 

miejscowych zatrudnionych w hucie ludzi prowadziła równocześnie nadal niewielkie zazwyczaj gospodarstwa rolne; 

tak więc kolejnym etapem przekształceń miejscowej struktury społecznej było powstawanie warstwy 

chłopów-robotników. 

 
3 Nazwisko nowonabywcy występuje w dokumencie wymiennie trzykrotnie jako „Kral" i raz jako „Król". W 

późniejszych dokumentach występuje jedynie forma „Kral", która prawdopodobnie ustaliła się na podstawie odczucia 

fonetycznego urzędujących na zamku cieszyńskim czeskich pisarzy. Fakt, że Kral starał się o nabycie wójtostwa — i 

było go na to stać — może być całkiem przypadkowy; niemniej nasuwa też skojarzenie istnienia w tej rodzinie 

tradycji pełnienia funkcji zwierzchnika jakiejś grupy lokalnej — Kom. Ciesz., Reg. Diediny Tissownicze f. 12. 
4 Przedstawiciele gminy Goleszów byli wezwani przez Komorę Cieszyńską do wyrażenia swego zdania wobec 

starań Jana Krala o nabycie młyna ustroń- skiego. Por. tekst sprzedaży tego młyna z 1695 roku. 
8  K .  Kad łec : Valasi..., s. 429. F. Pop io łek (Historia osadnictwa..., s .  227) podaje, że wojewoda Jan Kral 

występował przy oszacowaniu gruntu zbiegłego w 1701 roku osadnika z Ustronia; wynikałoby z tego, że funkcję 

wojewody mógł był pełnić nieco wcześniej, niż podaje K. Kadłec. Nie wiemy jednak. kiedy ów grunt był szacowany. 
17 Według informacji udzielonej w 1935 roku przez Emila Chwastka (ur. 1914)) na łąkach między młynem a Wisłą 

ziemia pod trawnikiem dotychczas jest czarna od wypalanego na niej kiedyś węgla. Informator pracował i mieszkał w 

młynie od 1930 roku, mieszka tam nadal. 
1 8  F .  P o p i o ł e k : Powstanie i rozwój wsi Ustronia. „Zaranie Śląskie" 1935, z. 3, s. 200; J. C h l e b o w c z y k : 

Dwa wieki Kuźni Ustroń. Katowice 1972, 

s. 29. 
23 „Głodnymi rokami" nazywano na Śląsku Cieszyńskim okres od 1846 do 1848 roku, kiedy na skutek nieurodzaju 

ziemniaków i zboża oraz zarazy bydła zapanował głód i wielka drożyzna żywności; jej brak i spożywanie w zamian 

                                            
3S Informator Jan Kral, Ustroń, ul. Wczasowa 6, udostępnił mi swoje dokumenty rodzinne. 
16 Akta gminy Ustroń, sygn. 18 
17 Procesy przenoszenia się z wsi góralskich do wsi nizinnych w okolicach Cieszyna, a następnie podejmowania pracy w zakładach 

przemysłowych powtórzyły się szczególnie po II wojnie światowej, stanowiąc zmodyfikowaną, a również przyspieszoną współczesną wersję 
opisanych tendencji. 



 

różnych namiastek (chwasty, korzonki, źdźbła itp.) spowodowały wybuch zarazy także wśród ludzi. Pochłonęła ona 

wiele ofiar. 
25 Kom. Ciesz. 2711. 
26 Jedna z sióstr Jerzego Krala nosiła imię Anna. 
2 0 F .  Pop io łek (Powstanie i rozwój wsi Ustronia..., s. 200) podaje, że 

„przed stu laty" (tj. około 1835 roku) Kralowie z gruntu nr 42 posiadali jeden 

z niewielu we wsi budynków murowanych. Również przytaczany w tekście inwentarz Jerzego Krala z 1848 roku 

zawiera informację, że budynek był murowany. 
31 Aurelia Branny wspominała, że w okresie międzywojennym jeździła do młyna odwiedzać swą mieszkającą w 

nim w wymowie ciotką Zuzannę Bażantową, która zmarła w 1935 roku. 
32 Zbiór akt i ksiąg katastralnych księstwa ciesz., sygn. 566.36 „Na ogół arcyksiążęcy robotnicy hutniczy w latach 

od 1870 byli coraz bardziej szanowani w Ustroniu i ceniono ich powszechnie (...] Niejedna 

 córka zamożnego siedlaka chętnie wychodziła za hutnika ustrońskiego, odrzucając ;>wydaj« na gospodarstwo." 

— J. Wan tu ła : Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego. Warszawa 1954, s. 217. 

  


