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Zbigniew Szczerbowski, Janusz Wiewiórka

ZAGROŻENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI SOLI I MIASTA 
WIELICZKI WYNIKAJĄCE Z WYPŁYWU WODY 

W POPRZECZNI „MINA”

Od czasu, gdy gwałtowny wyciek wody do poprzeczni „Mina” na poziomie IV 
Kopalni Soli „Wieliczka” zamienił się dnia 13.04. 1992 r. w katastrofalny wypływ 
wody wraz z materiałem skalnym upłynęło już z górą 5 lat. Konieczność ratowania 
zabytkowej kopalni jak również ochrona miasta i obiektów znajdujących się 
w strefie osiadań wywołanych podziemnymi wyrzutami wody, spowodowała pod
jęcie szeroko zakrojonych, różnorodnych prac ratunkowych i badawczych.

Działania mające zatrzymać lub ograniczyć powtarzające się „erupcje” wody 
i piasku zalewające wyrobiska kopalni wykonywane były zarówno pod ziemią jak 
i na powierzchni na przedpolu północnym chodnika „Mina”. Od kwietnia do paź
dziernika 1992 r. nie przynosiły one jednak pożądanego skutku, przeciwnie kolejne 
wyrzuty zwiększały swe natężenie, co wyrażało się wzrostem ilości wypływające
go medium w jednostce czasu (od 300 1/min do 20 000 1/min) oraz sumaryczną 
wielkością wody i frakcji stałej, które przedostawały się do kopalni. Wraz ze wzro
stem wielkości dopływu zmniejszała się zawartość soli (NaCl) rozpuszczonej 
w wodzie powodując wzrost jej niszczącego działania na skały solne. Jeszcze raz 
w historii wielickiej kopalni okazało się, że wobec sił przyrody człowiek staje się 
bezsilny. To odczucie stało się w okresie największego zagrożenia niepokojąco po
wszechne. Na początku listopada 1992 r. zarówno wśród specjalistów jak i laików 
panował już powszechnie pogląd o nieuchronnej zagładzie kopalni, a co za tym idzie 
i części miasta Wieliczki.

Niniejsza praca jest (choć w innym składzie autorskim) kontynuacją publikacji, 
która ukazała się na tych samych łamach w tomie XVIII1 i która w większym 
stopniu koncentrowała się na ujęciu historycznym wycieku a mniej na analizie ma
teriału badawczego, który powstał w związku z wyciekiem w ostatnich latach.

1 W. Jaworski, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Geneza katastrofalnego wycieku wody do porzeczni 
Mina, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XVIII, Wieliczka, 1994, s. 117-126.
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D z ia ła n ia  p r o w a d z o n e  p o  13 k w ie t n ia  1 9 9 2  r.

W czasie prac zmierzających do ujęcia wycieku 13 kwietnia 1992 r. nastąpił 
gwałtowny wypływ wody o wydajności do kilkuset litrów na minutę. W związku 
z możliwością zaistnienia deformacji powierzchni i zagrożeniem istniejących 
zabudowań podjęto decyzję o założeniu sieci reperów powierzchniowych, dzięki 
którym zaczęto wykonywać obserwacje geodezyjne. W ramach tych prac prowa
dzono obserwacje obniżeń powierzchni metodą niwelacji precyzyjnej, w seriach 
obserwacyjnych wykonywanych początkowo w odstępach jedno- lub dwudniowych, 
w miarę zmniejszania się intensywności wycieku rozrzedzanych do miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych. Ponadto prowadzono obserwacje obniżeń metodą niwela
cji technicznej na ograniczonym obszarze i z mniejszą dokładnością, codziennie lub 
nawet kilka razy dziennie w czasie intensywnych faz wycieku. W ramach prac 
geodezyjnych wykonywane były również pomiary przemieszczeń poziomych.

Odstęp pomiędzy reperami sieci wynosił początkowo ok. 50 m. W końcu 1993 r. 
część sieci została zagęszczona a w 1994 r. rozszerzona w obrębie wybranych 
obszarów. Jednocześnie w samej poprzeczni zastabilizowano dodatkowo kilka 
reperów dla obserwacji obniżeń, mogących być skutkiem działania wycieku. Wspo
mniana sieć reperów została wykorzystana ponadto do przeprowadzenia pomiarów 
grawimetrycznych, których celem było rozpoznanie budowy geologicznej oraz na 
podstawie zmian obrazu anomalii siły ciężkości rozpoznanie stref ubytku mas 
(wywołanych wyciekiem) w ośrodku skalnym. Ponadto dla określenia zmian jakie 
zaszły w górotworze w wyniku działania wycieku przeprowadzono także pomiary 
geoelektryczne, które powtórzono w kolejnych latach2. Jednocześnie rozpoczęto 
prowadzenie prac wiertniczych z powierzchni, których celem było:

— rozpoznanie budowy geologicznej północnego przedpola „Miny” oraz
— iniekcja górotworu zmierzająca do wzmocnienia i doszczelnienia skał 

wodonośnych w rejonie wycieku.
W związku z tym wykonano wokół wyrobiska otwory z powierzchni, przez które 
tłoczono iniekt iłowo-cementowy. W ramach wymienionych prac wykonano 
otwory: RI — drenażowy i iniekcyjny oraz RII — badawczy.

Prace wiertnicze podjęto także w poprzeczni „Mina” wykonując otwory po
przez tamę w głąb utworów wodonośnych, zalegających poza północną granicą 
złoża i jego gipsowo-iłową otuliną. Otwory D-1 i D-2 miały charakter drenażowy, 
badawczy i iniekcyjny. Dla rozpoznania budowy górotworu w rejonie poprzeczni 
„Mina” wykonano wyrobiska chodnikowe rozpoznawcze w kierunku wschodnim 
i zachodnim wzdłuż północnej granicznej strefy złoża bryłowego, rozługowanego

2 Z. Fajklewicz, J. Madej, K. Jakiel, S. Porzucek: Dotychczasowe wyniki badań grawimetrycz
nych w OG KS Wieliczka po wypływach w poprzeczni Mina od 1992 r., materiały z konferencji
„Likwidacja zagrożenia wodnego dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka”, Polskie Stowarzysze
nie Górnictwa Solnego, Wieliczka 18-19.09.1995, s. 111-113.
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przez wodę wycieku. Wspomniane wyrobiska rozszerzyły pole działania wierceń 
podziemnych wokół poprzeczni. Dla bezpośredniej likwidacji wycieku wybudowa
no tamę w poprzeczni „Mina” w obrębie otuliny iłowo-gipsowej. Składała się ona 
z trzech kolejnych (licząc od północy ku południowi) segmentów: klocowego, iłowe
go, betonowego. Tama okazała się skuteczna, gdyż zatrzymała i spiętrzyła wodę. 
Jednak osłabiony górotwór otaczający tamę nie wytrzymał naporu spiętrzonej wody 
i przy ciśnieniu prawdopodobnie do ok. 18 atm. woda dostała się do poprzeczni 
wokół tamy przez system istniejących szczelin. W konsekwencji w sierpniu 1992 r. 
doszło do kolejnych wyrzutów wody i materiału skalnego. Ażeby opanować sytu
ację powstał projekt bariery przeciwfiltracyjnej, na podstawie którego wykonano 
kolejnych 9 otworów serii R: R-III, R-IV, R-V, R-VI, R-VII, R-VIII, R-IX, R-X, 
R-XVIII. W sumie powstało więc 11 powierzchniowych otworów — badawczych, 
drenażowych i iniekcyjnych, wierconych w bezpośrednim sąsiedztwie „Miny”.

Dla geologicznego rozpoznania północnego przedpola złoża wykonano dalsze 
powierzchniowe otwory badawcze: serii B (B-l, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 oraz 
otwory TOSI i PSI), odwierconych w rejonie niecki obniżeń i na północ od klasztoru
oo. Reformatów. W ramach prac zabezpieczających sam klasztor wykonano otwo
ry z serii G i K (w sumie 11), odwiercone w otoczeniu klasztoru i na zboczu północ
nym Kotliny Wielickiej w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża 
budynku klasztornego. Materiał uzyskany z otworów zarówno powierzchniowych 
jak i wierconych w poprzeczni wykorzystany został do szczegółowych badań 
mikropaleontologicznych, mineralogicznych i palynologicznych, które miały na celu 
uszczegółowienie obrazu budowy geologicznej rejonu wycieku. Także w samej 
poprzeczni prowadzić zaczęto dokładniejsze pomiary wielkości wypływu, chemi- 
zmu wody i części nierozpuszczalnych wynoszonych z wodą.

W czasie, gdy prowadzono prace zmierzające do opanowania wycieku, w sierp
niu 1992 r. doszło do gwałtownych wyrzutów wody, ta faza z krótkimi okresami 
spadku wydajności wypływu trwała aż do października 1992 r. W wyniku wycieku 
doszło nie tylko do odprowadzenia wody, ale i znacznych ilości materiału skalnego, 
co wywołało z kolei deformacje powierzchni terenu, które pociągnęły za sobą uszko
dzenie torów kolejowych trasy Kraków-Wieliczka Rynek oraz zabudowań w stre
fie wykształconej niecki osiadań (rys. 1). Dno tej niecki ostatecznie uformowało się 
w rejonie punktu sieci geodezyjnej s-5, zlokalizowanego przy torach na wysokości 
południowo-wschodniego naroża muru klasztornego (istniejącego dziś fragmenta
rycznie). W październiku 1992 r. sytuacja ustabilizowała się a wyciek znów osią
gnął wydatek rzędu 100-200 1/min. Na wykresach na rys. 2 przedstawiono zmiany 
wydatku wycieku ilości odprowadzonych części stałych w 1992 r.3

1 Analiza i prognoza zagrożenia powierzchni w rejonie poprzeczni „Mina", praca zbiorowa, 
GEOINFOTEST, wykresy, mpis, Kraków, listopad 1992, zał. 18, 20.
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Rys. 1. Mapa osiadań terenu w rejonie wycieku
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Rys. 2. Wykres zmiany wydatku wycieku i ilości części stałych w okresie od 13.04.1992 do 12.11.1992 r.
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W omówionych wcześniej otworach na powierzchni założono piezometry, dzięki 
którym obserwowano zmiany wysokości zwierciadła wody gruntowej, W latach 
1993-94 doszło do kolejnych gwałtownych wyrzutów wody i materiału skalnego4. 
Okres trwania tych wyrzutów nie przekraczał jednak zwykle jednego tygodnia. 
Wyrzuty wody rzędu kilku tysięcy litrów na minutę miały miejsce w kwietniu 
i sierpniu 1993 r. oraz sierpniu 1994 r.

Na wykresie na rys. 3 przedstawiono zarejestrowany wydatek (wykres suma
ryczny) wycieku od kwietnia 1992 r. do końca 1996 r. (dane przybliżone). Widoczne 
załamania linii wykresu obrazują okresy gwałtownych wyrzutów wody. Na wykresie 
zaprezentowano jednocześnie w sposób sumaryczny ilość części stałych wyniesio
nych w trakcie trwania wycieku w latach 1992-96. Na kolejnym sumarycznym 
wykresie przedstawiono ilość odprowadzonego NaCl w tym okresie (rys. 4).

W latach 1995-96 sytuacja ustabilizowała się i nie było większego wypływu wody do 
poprzeczni „Mina”. Niemniej jednak nie powstrzymany został sam wyciek, którego 
wydajność wówczas wynosiła ok. 100-200 1/min, co czyni go jednym z największych.

Obecnie kontynuowane są roboty wiertniczo-iniekcyjne w samej poprzeczni 
„Mina” w ramach „Projektu techniczno-technologicznego wzmacniania górotworu 
w otoczeniu poprzeczni „Mina” pomiędzy tamą wodną a tamą T4”. Na podstawie 
tego projektu w latach 1993-96 wykonano otwory iniekcyjne serii: A (11 otworów 
w 1993 r. i 5 w 1994 r.), C (5 otworów), E (2 otwory), Q (12 otworów), P (26 
otworów), F (5 otworów), OD (4 otwory), Z (2 otwory), TS (1 otwór), HI (6 otwo
rów), H2 (8 otworów), H3 (8 otworów) oraz otwór P51. Ostatnio w trakcie realiza
cji są otwory serii U. Według założeń iniekcja ma wzmocnić osłabiony górotwór by 
w perspektywie można było doprowadzić do całkowitej likwidacji wypływu wody 
w poprzeczni „Mina”. Według informacji z końca 1997 r. kopalnia na razie odstąpiła 
od ryzykownego zamiaru zamknięcia tego wypływu.

W y n ik i b a d a ń  o r a z  m o d e l z ja w is k a

Szczegółowe omówienie wyników badań jakie przeprowadzono w związku 
z wyciekiem były już kilkakrotnie opisywane i omawiane w literaturze5. Warto

4 Tamże.
5 W. Jaworski, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Geneza katastrofalnego wycieku..., s. 117-126; 

J. Maciaszek, Z. Szczerbowski, J. Szewczyk: Suffosion as the Cause ofTerrain Surface Deformations (on 
the Example o f the Wieliczka Salt Minę), „Materiały IX Międzynarodowego Kongresu-ISM”, Praha 1994, 
s. 299-309; Z. Szczerbowski: Wyniki badań geodezyjnych i geologicznych w rejonie poprzeczni „Mina " 
w Kopalni Soli Wieliczka, „Rocznik AGH, Geodezja 2”, Kraków 1996, s. 175-192; Z. Szczerbowski: 
Water Oulflow in the „ Mina " Corridor in the Wieliczka Salt Minę — the Effecl o f  the Geological Conditions 
on the Subsidence o f  Surface Induced by it, Methodsfor its Control and Ways ofFighting its Conceąuence, 
„Materiały X Międzynarodowego Kongresu ISM”, Perth 1997, w druku; Z. Szczerbowski: Znaczenie 
wykorzystania różnych metod badawczych dla analizy zjawisk o złożonym charakterze na przykładzie 
wycieku WIV-2 7 w Kopalni Soli Wieliczka, „Materiały Konferencj i Naukowo-Technicznej: IV Dni Miernic
twa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych”, Rytro 1997, s. 123-133; Z. Szczerbowski, J. Szewczyk: 
Obraz deformacji teienu wywołanych wyciekiem W-IV-2 7 w Kopalni Soli „ Wieliczka ”, materiały konferen
cji „Naturalne zagrożenia w Kopalniach Soli”, Ślesin 1997, w  druku.
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Rys. 3. Wykres sumarycznego wydatku wody i ilości odprowadzonych części stałych do „Miny"
w łatach 1992-96
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jednak przypomnieć niepodważalne fakty i najistotniejsze z nich płynące wnioski. 
Prace, które prowadzono w związku z wyciekiem miały na celu uszczegółowienie 
obrazu budowy geologicznej w rejonie „Miny” oraz stworzenie modelu zjawiska 
wypływu na podstawie skutków wycieku, a także obrazu budowy geologicznej.

Za najważniejsze z badań, które dały szerszy obraz geologiczny tego rejonu oraz 
samego wycieku i jego skutków należy wymienić:
— geologiczne, prowadzone na podstawie materiału uzyskanego z wykonanych 

utworów, dzięki którym możliwe było rozpoznanie geologiczne przedpola złoża 
w rejonie „Miny”,

— hydrogeologiczne (pomiary wielkości wypływu, chemizmu wody, części 
nierozpuszczalnych itp. oraz badania piezometryczne w otworach), których 
celem była analiza samego wycieku,

— geofizyczne (pomiary geoelektryczne, pomiary grawimetryczne), które umoż
liwiły przedstawienie obrazu budowy geologicznej na podstawie uzyskanych 
wyników pomiarów oraz analizę zmian w górotworze, jakie zaszły na skutek 
działania wycieku,

— badania geodezyjne, których zadaniem było przedstawienie obrazu deformacji 
powierzchni na skutek działania wycieku.

Wyniki prac geologicznych wykonanych w rejonie „Miny” dostarczyły danych, 
które posłużyły do sporządzenia nowego obrazu budowy geologicznej6. Obraz geo
logiczny północnego, zawodnionego przedpola poprzeczni „Mina”, który 
powstał w latach 1992-95 pozostaje nadal niepełny oraz wymaga uzupełnienia 
i reinterpretacji polegającej na wykonaniu serii kilku nowych przekrojów geologicz
nych przebiegających wzdłuż konsekwentnej linii prostopadłych do rozciągłości 
złoża. W warunkach wielkiej zmienności złoża solnego i utworów przylegających 
do jego północnej granicy nie należy prowadzić przekrojów wzdłuż linii odbiegają
cych od kierunku SSW-NNE. Nowe przekroje usytuowane pomiędzy szybami Kingi 
i Daniłowicza powinny być skonstruowane na podstawie profili uzyskanych 
z otworów wiertniczych i wyników badań geofizycznych oraz z uwzględnieniem 
deformacji powierzchni wywołanych wyciekiem.

Podobnie nie w pełni wyjaśniony pozostał dotychczas problem stosunków wod
nych panujących w górotworze zasilającym wypływ wody i materiału skalnego 
w poprzeczni „Mina”. Związane to jest z wielką zmiennością utworów formacji 
solonośnej, w skład której wchodzą warstwy chodenickie, seria anhydrytowo-gip- 
sowa i warstwy skawińskie (zawierających często porwaki fliszu karpackiego). 
Charakter utworów zawierających siarczany wapnia stwarza warunki do ich

6 A. Garlicki, Z. Wilk: Geologiczne i hydrogeologiczne tlo awarii na poziomie IV Kopalni Soli 
,, Wieliczka", „Przegląd Geologiczny”, nr 41, Warszawa 1993, s. 183-192; A. Garlicki, M. Pulina, 
J. Różkowski: Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenie wodne Kopalni Soli Wieliczka, tamże, nr 44, 
1996, s. 1032-1038.
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degradacji chemicznej. Proces swego rodzaju „krasowienia” tych utworów mógł 
się rozwijać szczególnie w strefie przepływu wód wzdłuż nieciągłości tektonicznej 
z górotworu płonego do poprzeczni „Mina” i datującego się od 1910 r.7 Ten swoisty 
kras jako przyczyna katastrofalnego wycieku opisywany już był w literaturze kilka
krotnie. Pełniejszą jego analizę przedstawili w 1996 r. A. Garlicki, M. P ulina, 
J. Różkowski8.

Badania grawimetryczne nie potwierdzają istnienia pustek w górotworze 
a dowodem na ich istnienie nie może być niebilansowanie się w szacunkowych 
obliczeniach objętości materiału skalnego wyniesionego do kopalni i objętości niecki 
obniżeń, którą wywołuje też odwodnienie górotworu.

Istnieje ścisła zależność pomiędzy ciśnieniem piezometrycznym w otworach le
żących na tej drodze filtracji a wydajnością wycieku. Jednocześnie z wydajnością 
związana jest ilość wynoszonego materiału skalnego i ilość rozpuszczonego NaCl. 
Gwałtowny wzrost wypływającej wody pociąga za sobą uruchomienie transportu 
części stałych przy spadku rozpuszczonego chlorku sodowego.

Na podstawie obrazu deformacji zarówno za okres 1992-96 jak i bezpośrednio 
po dużych wyrzutach wody (analiza stanu bezpośrednio przed i po nich) stwierdzić 
można, że obniżenia mają charakter niecki o wydłużonej osi mniej więcej na linii 
NE-SW, a jej dno leży mniej więcej w strefie kontaktu górotworu allochtonicznego 
i autochtonicznego w rejonie punktu geodezyjnego s-5, czyli w pewnym oddaleniu 
od samego wyrobiska, gdzie wypływa woda.

Przemieszczenia nawiązują do samej niecki obniżeń i analiza ich wektorów nie 
potwierdza ruchów osuwiskowych zbocza klasztornego (rys. 1). Wręcz przeciwnie 
— największe ich wielkości osiągają punkty, leżące w południowej części niecki 
przemieszczają się one w kierunku zbocza (na północ). Jednocześnie obraz defor
macji wskazuje na asymetrię wschodniego i zachodniego skrzydła niecki, co może 
sugerować odmienność warunków geologicznych w górotworze. Ten wniosek 
o odmienności warunków geologicznych na linii W-E mogą potwierdzać też 
badania geofizyczne, z których wynika, że klasztor jest posadowiony na skraju struk
tury o odmiennych właściwościach geofizycznych.

Dynamika zjawiska oraz obraz jego skutków pozwalają przypuszczać, że jego 
bezpośrednią przyczyną jest nie tylko kras i istnienie krasowych kawern, 
w których zgromadziły się przed awarią ogromne ilości wody9. Obraz deformacji 
powierzchni jak i efekt hydrogeologiczny działania wycieku wskazująna sufozyjny

7 zob. przypis 1

8 A. Garlicki, M. Pulina, J. Różkowski: Wpływ zjawisk krasowych..., s. 1032-1038.
9 A. Garlicki, Z. Wilk: Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii..., s. 183-192; A. Garlicki,

M. Pulina, J. Różkowski: Wpływ zjawisk krasowych..., s. 1032-1038.
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charakter zjawiska10. W wyniku sufozji odprowadzony został do kopalni 
wraz z płynącą wodą materiał skalny a na powierzchni powstała niecka obniże- 
niowa".

Analiza obserwacji zmian poziomu wody w otworach, wynoszonego do kopalni 
materiału skalnego czy samych deformacji wywołanych wyciekiem sugeruje, że 
w przypadku „Miny” doszło do wszystkich rodzajów deformacji filtracyjnych, 
których głównym źródłem był wysoki spadek hydrauliczny na drodze przepływu. 
Wielkość tego spadku obrazuje różnica pomiędzy wysokością zwierciadła wody 
rejestrowaną w otworach a miejscem wycieku w poprzeczni „Mina”.

W historii katastrofalnego wycieku do poprzeczni „Mina” w latach 1992-96 ob
serwuje się następującą kolejność zdarzeń:
1. stan równowagi hydrogeologicznej w górotworze do 13.04.1992 r.
2. początek katastrofalnego wypływu: rozpoczęcie odprowadzania materiału 

skalnego i drenaż górotworu
3. spadek wydajności wypływu aż do jego całkowitego ustania i ponowne spiętrze

nie wód zalegających na przedpolu poprzeczni Mina
4. powtórne udrożnienie wycieku, połączone z dynamicznym wypływem wody 

wraz z materiałem skalnym
5. odwodnienie i ubytek materiału skalnego w górotworze na północnym przedpolu 

chodnika Mina
6. deformacje powierzchni terenu wywołane powyższymi zjawiskami.

W okresie od 13.04.1992 r. do chwili obecnej obserwowano kilkakrotne powta
rzanie się opisanego cyklu: gwałtowny wyrzut wody i materiału skalnego, spadek

10 Z. Szczerbowski: Wyniki badań..., s. 175-192; tenże: Water Outflow in the „Mina"... .
11 Sufozją nazywa się proces przemieszczania, wymywania z istniejącej przestrzeni porowej 

najdrobniejszych i drobnych frakcji gruntu w wyniku ruchu wody w ośrodku gruntowym. Sufozją 
jako przyczyna deformacji powierzchni w związku z wyciekiem do poprzeczni „Mina” była już 
kilkakrotnie opisywana w literaturze polskiej, a po raz pierwszy jej szczegółową analizę podano 
w artykule J. Maciaszek, Z. Szczerbowskiego, J. Szewczyka: Sujfosion as the Cause..., s. 299-309. 
Pojęcie sufozji jako przyczyny powstałych deformacji jest pewnym uogólnieniem i zjawisko to jest 
jednym z kilku, które w literaturze określa się jako deformacje filtracyjne, opisane szczegółowo 
w artykule 10. J. Liszkowskiego: Filtracyjne deformacje gruntów lessowych, „Biuletyn Geologicz
ny”, Wydział Geologii UW, t. 13, Warszawa 1971, s. 88-125. Zjawiska te często współwystępują 
i wiążą się ze sobą. Ponieważ w związku z wyciekiem do kopalni została odprowadzona w bardzo 
krótkich przedziałach czasu znaczna ilość materiału skalnego, dlatego należy mieć tu na uwadze 
wyparcie materiału skalnego w połączeniu z jego upłynnieniem (w czasie wyrzutów stwierdzono, że 
wypływający materiał często miał charakter kurzawki). Różnica pomiędzy sufozją a upłynnieniem 
polega na dynamice zjawiska — w pierwszym przypadku mamy do czynienia z wypieraniem poje
dynczych ziaren, o tyle w przypadku upłynnienia cały szkielet skalny zostaje upłynniony —  czyli 
właściwie zniszczony. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze odprowadzenie materiału skalnego, to mamy 
wówczas do czynienia z przebiciem hydraulicznym. Sufozją jest pierwszym ogniwem w tym łańcu
chu deformacji filtracyjnych i wiąże się ze znacznymi spadkami hydraulicznymi na drodze filtracji.
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zwierciadła wód, zalegających na północnym przedpolu poprzeczni „Mina”, osiada
nia terenu powodujące szkody górnicze, samoistne zamykanie się wypływu, podno
szenie się zwierciadła wody, rejestrowane w otworach piezometrycznych.

W przeciwieństwie do wypływu w poprzeczni „Mina” pozostałe znane, czynne 
wycieki, pomimo ich znacznych wydatków, nie stanowią obecnie takiego wielkiego, 
potencjalnego zagrożenia dla istnienia kopalni. Wypływ w poprzeczni „Mina” cha
rakteryzuje zmienność wydatku wody i materiału skalnego, która powoduje ciągłe 
zmiany w górotworze, wywołując w konsekwencji deformacje terenu.

Zmiany w górotworze prowadzące do groźnych dla istniejących budowli 
(np. klasztoru OO. Reformatów-Franciszkanów) deformacji terenu rozwijają się 
według następującego schematul2:

----------------------- ^
wzrost spadku 

hydraul. na 
drodze filtracji

sufozją •=C> upłynnienie
gruntu

- > przebicie
hydrauliczne

deformacje
powierzchni

terenu
—

Skutkami takiego przebiegu zjawisk są odpowiednio rejestrowane: 
zmiany piezometryczne w otworach, wzrost stopniowy wydajności wycieku ilości 
wnoszonego materiału skalnego, gwałtowny wyrzut wody i materiału skalnego, osia
danie powierzchni — początkowo niewielkie, później nagłe i znaczne na końcu 
trwania wyrzutów wody znów małe.

Na podstawie takiego obrazu zjawiska widoczne są zagrożenia jakie ono niesie 
za sobą:
— osiadanie terenu i związane z tym szkody budowlane,
— osłabienie parametrów geotechnicznych gruntów na skutek odwodnienia 

i ponownego zawodnienia górotworu,
— osłabianie czapy iłowo-gipsowej, która stanowi naturalną barierę przeciwfil- 

tracyjną poprzez jej stopniowe ługowanie,
— mechaniczna degradacja tej bariery wywołana deformacjami górotworu na 

skutek działania wycieku.
Najgroźniejsze są te fazy wycieku, kiedy dochodzi do odprowadzenia materiału 

skalnego i w konsekwencji do osiadań terenu. Z analizy wykresów przedstawionych 
na rysunkach 5 i 6 wynika, że gwałtowne zmiany objętości niecki obniżeń oraz zmiany 
wysokości punktu s-5 miały miejsce jedynie w czasie intensywnych faz 
wycieku, podczas których dochodziło do odprowadzenia dużych ilości materiału 
skalnego przez płynącą wodę.

Wykres na rys. 7 obrazuje zmianę zawodnienia kopalni na przestrzeni ostatnich 
18 lat. Widoczne załamania wskazują na nowe wycieki. Wyraźne załamanie

12 Z. Szczerbowski: Znaczenie wykorzystania..., s. 123-133.
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Rys. 6. Zmiana wysokości punktu s-5 w latach 1992-96
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Rys. 7. Zmiana rejestrowanego zawodnienia kopalni w latach 1968-96
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wykresu w 1992 r. związane jest z początkiem katastrofalnego wypływu wody do 
poprzeczni „Mina”.

Analiza wycieku w poprzeczni „Mina” oraz materiałów archiwalnych dotyczą
cych tego i innych wycieków w Kopalni Soli Wieliczka, sugeruje podobieństwo co 
do ich przebiegu a także charakteru. Znaczy to, że wycieki te związane są nie tylko 
z północną granicą złoża, ale jej tektonicznym charakterem oraz nieciągłościami 
o przebiegu generalnie równoleżnikowym. Stwierdzenie takich zaburzeń tektonicz
nych w innych miejscach wzdłuż północnej granicy złoża rzuca nowe światło na 
jego budowę. Pełna znajomość warunków hydrogeologicznych i geologicznych może 
być dopiero podstawą dla podjęcia skutecznych działań celem zabezpieczenia przed 
zagrożeniem wodnym.

W związku z wysokimi kosztami utrzymywania rozbudowanej infrastruktury 
kopalni dla dosycania i utylizacji zasolonych wycieków pojawiły się plany ich 
likwidacji. Zamknięcie tych wód miałoby polegać na otamowaniu dopływów za 
pomocą iniekcji z wyrobisk górniczych oraz odcięciu i uszczelnieniu wszystkich 
wyrobisk w otoczeniu wycieków. Działaniom tym towarzyszyć by miało tzw. zdję
cie ciśnienia, dzięki specjalnym otworom studziennym. Plany te wydają się być 
nieskuteczne, gdyż podobne zabiegi przeprowadzone były w związku z akcją 
likwidacji katastrofalnego dopływu do „Miny” w 1992 r. Wówczas to powstał 
projekt tzw. bariery przeciwfiltracyjnej, której powstanie nie zapobiegło kolejnym 
gwałtownym wyrzutom wody do „Miny”. Natura wycieku do „Miny” jak i tło 
geologiczne zjawiska opisane w przedstawionej pracy wskazuje, że w obliczu 
braku szczegółowej wiedzy na temat warunków hydrologicznych w jakich krąży 
woda, każde działanie może tu okazać się nieskuteczne. Dlatego też nie wydaje się 
możliwe obniżenie ciśnienia piezometrycznego w proponowany sposób, co jednak 
jest warunkiem podstawowym dla utrzymania kontroli nad płynącymi wodami. 
Wszystkie działania idące w tym kierunku powinny mieć miejsce raczej na przed
polu złoża niż w otoczeniu wyrobisk. Trzeba mieć świadomość, że woda płynąca do 
„Miny” ma charakter silnie naporowy i wobec tak dużych ciśnień nie wydaje się 
możliwe powstanie żadnych barier przeciwfiltracyjnych tym bardziej, że wszystko 
wskazuje na to, że filtracja zachodzi w strefie nieciągłości tektonicznej. Ponadto 
wykonanie następnej serii otworów w otulinie iłowo-gipsowej może ją bardziej osłabić 
niż wzmocnić.

Artykuł ten ma na celu przybliżenie natury wycieku celem lepszego zrozumienia 
zagrożeń płynących nie tylko z samego istnienia wycieków, ale nie do końca prze
myślanych działań dla ich opanowania. Trzeba mieć świadomość, że na istniejące 
zagrożenie wodne składa się wiele czynników, z których żaden nie może być pomi
nięty przy działaniach zabezpieczających, bowiem poza istniejącymi wyciekami ist
nieją jeszcze zagrożenia potencjalne ze strony wód zlokalizowanych na przedpolu 
złoża.

Dziś z perspektywy kilku lat „Mina” przestała w świadomości społecznej kojarzyć 
się ze zniszczeniem kopalni, znanego na świecie zabytku wpisanego w 1978 r.
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na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego. Tymczasem jeszcze 
na początku listopada 1992 r., gdy geolog górniczy Janusz Wiewiórka na zakończe
nie swojej prelekcji, wygłoszonej do kilkudziesięciu członków Klubu Przyjaciół Wie
liczki w obecności dyrekcji kopalni i władz miasta Wieliczki przedstawił optymi
styczny scenariusz dalszego rozwoju zjawiska wyrzutów wody wraz 
z luźnym materiałem skalnym do północnego czoła poprzeczni „Mina”, był prawdo
podobnie jedynym przekonanym o słuszności swojej tezy. Wówczas, gdy zaledwie 
tydzień minął od największego z wyrzutów, w wyniku którego całkowitemu zatopie
niu uległ poziom IX kopalni, a poziom VIII częściowemu zalaniu i zamuleniu (do 
połowy wysokości chodników położonych przy szybie Kinga), me wierzono juz 
w optymistyczną wizję. Prognoza oparta na wieloletniej pracy nad poznaniem 

skomplikowanej budowy geologicznej złoża solnego, a także bardzo zmiennych 
warunków hydrogeologicznych panujących w jego otoczeniu oraz wnikliwa ocena 
podobnych zdarzeń w kopalni wielickiej opisanych w dokumentach historycznych 
pozwoliła prelegentowi na przedstawienie publiczne tego odważnego wówczas

stanowiska.
Pamiętna najgroźniejsza „erupcja” w poprzeczni „Mina z października 199~ r. 

zakończyła się po raz pierwszy od 6 miesięcy reakcją górotworu, którą można 
było uznać za optymistyczną. Nie nastąpił, jak to było wcześniej, gwałtowny spa
dek wielkości wypływu aż do jego prawie całkowitego ustania a jedynie spadek do 
wielkości ok. 180 1/min wody, wynoszącej małe ilości części stałych. Trwający 
przez kilka dni stały dopływ wody pozwolił wówczas sformułować kilka istotnych

wniosków:
1. w zawodnionym górotworze przylegającym do północnej granicy złoza, w stre 

jego naruszenia przez poprzecznię „Mina” nastąpiła pewna stabilizacja, co po
twierdzał prawie stały dopływ wody,

2. stabilizacja wypływu powstała w efekcie odwodnienia oraz wyniesienia mate
riału skalnego z bezpośredniego i bliższego przedpola wycieku,

3 skały luźne lub o małej spoistości zostały usunięte podczas dynamicznych erup- 
' cji, pozostawiając nietrwałe pustki w formie szczelin i kawern częściowo tylko 

wypełnione wtórnie materiałem skalnym przetransportowanym z dalej położo

nych części górotworu,
4. przemieszczenia górotworu płonego spowodowały częściowe zamknięcie 

systemu szczelin oraz kawern stanowiących drogi dopływu wody do kopalni,
5. stosunkowo szybkie zaciskanie systemu pustek było możliwe w górotworze, 

w którym skały spoiste i sztywne nie stanowią jego głównej masy. Znaczne 
ilości utworów ilastych umożliwiły jego częściowo plastyczne przemieszczanie,

6. przemieszczenia zachodzące w górotworze wywołały deformacje na powierzchni, 
które stały się przyczyną uszkodzeń torów kolejowych, muru klasztornego, 
następnie budowli kościelno-klasztomych 00 . Franciszkanów-Reformatow 
oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się przy ulicach 
Brata A. Kosiby i Dembowskiego.
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Specyficzne właściwości płonnych utworów mioceńskiej formacji solonośnej 
Wieliczki, charakteryzują się ograniczonymi zasobami wody, zdolnością do 
plastycznego przemieszczania się i zaciskania dróg przepływu wody do kopalni. 
Podsumowując opisane wyżej właściwości górotworu można wyjaśnić przyczynę 
700-letniego trwania kopalni wielickiej, mimo wielu katastrof hydrogeologicznych 
i to przy ograniczonych działaniach likwidujących zagrożenia.

Katastrofa z kwietnia 1992 r. ujawniła jednocześnie obowiązek dbałości o szero
ko rozumiany problem zagrożenia kopalni ze strony wód otaczających złoże. 
W ramach działań mających na celu walkę z tym zagrożeniem należy prowadzić 
prace zabezpieczające przed dopływami wody prowadzone od strony wyrobisk 
podziemnych, a także kontrolę znanych i dostępnych wycieków, ujawnienie no
wych i udostępnienie nie znanych jeszcze źródeł wody. W dalszym etapie działania 
te powinny zmierzać do zabezpieczenia, ujęcia oraz izolowania od utworów solnych 
większych i groźniejszych wycieków lub — w niektórych sprzyjających przypad
kach — całkowitej likwidacji źródła dopływu wody do kopalni. Doświadczenia wska
zują, że likwidacja tych współczesnych i tych już dzisiaj historycznych (Kioski) 
wycieków stwarza ogromne trudności w osiągnięciu tego celu, a w większości 
przypadków (komora Z-32, komora Fornalska II, czy najnowszy — poprzecznia 
„Mina”) na prawie niemożliwość w jego osiągnięciu. Prace likwidacyjne prowadzone 
blisko granicy złoża w górotworze bardzo sperforowanym i osłabionym wielowie
kowymi robotami górniczymi, mogą doprowadzić do przedarcia się wody do innych 
wyrobisk i ostatecznie spotęgować zagrożenia. Tak więc najpoważniejsze działania 
winny zmierzać do ujęcia wycieków, wzmocnienia górotworu w strefie zagrożonej 
i działań ograniczających wielkość dopływu. Najważniejsze jednak to nie zakłócić 
naturalnych procesów przyrodniczych, prowadzących do zaciskania dróg przepły
wu, uszczelniania górotworu a tym samym zmniejszania się zagrożenia.
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Z. S z c z e r b o w sk i, J. W iew ió rk a

DANGERS TO THE HISTORIC SALT MINĘ IN WIELICZKA AND STRUCTURES ON THE 
SURFACE POSED BY THE WATER INRUSH IN THE “MINA” CROSSCUT

Summary

A major threat to the survival o f the historie minę is posed by the underground waters found in the 
rock formation that abuts on the Wieliczka deposit on the north. Every intrusion o f mining works into 
the contact zonę between the salt-bearing formations and the aąuiferous Chodenice strata results in 
penetration o f water into the minę. In some cases, the leakage may take the form o f a disastrous inrush 

of water carrying loose rock materiał, which endangers the underground workings as well as the terrain 
and buildings in the town o f  Wieliczka. The paper deals with the causes and effects o f the disastrous 
inrush that took place in the “Mina” crosscut at Level IV o f  the minę.

The authors attempt to evaluate the results o f the geological, geophysical and geodetic research in 
progress sińce 13 April 1992. No account is given of the inrush itself and the investigations related 
directly to it, as these issues have already been addressed in various publications. The present work 
has been inspired by a number o f articles which deal with the problems in ąuestion. In order to 
provide a better insight into the causes and effects o f the phenomena connected with the inrush, the 
focus is on selected aspects only, including the history o f the relevant research work, which the paper 
presents in detail. No evaluation is given o f  the preventive measures taken so far, the effectiveness o f  
which seems doubtful in retrospect, as they stemmed from an inadeąuate knowledge ofthe geological 
makeup o f  the rock mass from which the water and solid materiał that flood the “Mina” crosscut 
originate. In the concluding part, the authors indicate the actions that should be pursued —  and those 
which should be discontinued —  in order to minimize permanently the scalę o f the leakage.
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SZCZĄTKI ROŚLIN W ŚRODKOWYM MIOCENIE WIELICZKI NA PODSTAWIE 
REWIZJI KOLEKCJI JANA ZABŁOCKIEGO I INNYCH ZBIORÓW*

WSTĘP

Pierwsze zestawienie składu flory kopalnej złoża solnego w Wieliczce zostało 
opublikowane przez Marią Łańcucką-środoniową w 1984 r.1 Obejmowało ono 136 
taksonów roślin, z których tylko cząść była wcześniej uwzględniona w pracach 
Jana Zabłockiego2. Pozostałe dane pochodziły bądź z prac innych autorów3, 
bądź to z ustnych przekazań, korespondencji, inwentaryzacji zbiorów muzealnych 
Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, bądź też z referatu prof. J. Zabłockiego, wygłoszonego w 1959 r. 
w Krakowie, opartego głównie na materiałach niepublikowanych. Uwzględniono 
ponadto większość zrewidowanych oznaczeń poszczególnych taksonów flory

* Praca została wykonana w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych nr PB 0649/P2/94/06
1 M. Łańcucka-Środoniowa: The results obtained hitherto in studies on the Miocene macroflora 

from thesalt-mine at Wieliczka (S. Poland), „Acta Palaeobotanica” (dalej: „Acta Palaeobot.”), Kraków 

1984, t. 24, z. 1 ,2 , s. 3-26.
2 J. Zabłocki: Tertiare Flora des Salzlagers von Wieliczka I, „Acta Societatis Botanicorum Polo- 

niae” (dalej: „Acta Soc. Bot. Pol.”), Warszawa 1928, nr 5, z. 2, s. 174-208; tenże: Exkursionsfuhrer 
durch das Salzlagerwerk in Wieliczka. Cinąuieme Exursion Phytogeographiąe Internationale 1928 — 
Guide des excursions en Pologne, Kraków 1928, z. 8 , s. 1-12; tenże: Tertiare Flora des Salzlagers von 
Wieliczka II, „Acta Soc. Bot. Pol.”, Warszawa, 1930, nr 7, z. 2, s. 139-156; tenże: Flora kopalna 

Wieliczki na tle ogólnych zagadnień paleobotaniki trzeciorzędu, tamże, s. 215-240; tenże: Pinus króli, 
nowy gatunek sosny trzeciorzędowej z pokładów soli kamiennej w Wieliczce, „Studia Societatis Scien- 
tiarum Torunensis”, Sectio D (Botanica), Toruń 1960, nr 4, z. 4, s. 1-16.

3 F. Unger: Die Pfanzenreste im Salzstocke von Wieliczka. Denkschriften der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschajten, mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, Wien 1850, t. I, 
s. 311-322; D. Stur: Beitrage zur genaueren Deutung der Pfanzenreste aus dem Salzstocke von 
Wieliczka. Yerhandlungen derK. K. Geologischen Reichsanstalt, Wien 1873, nr 1, s. 6-10; F. Kirchhe- 
imer: Bemerkenswerte Fundę der Mastixioideen-Flora. Braunkohle, Halle 1941, nr 45/46, 
s. 610-617.
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wielickiej, na które natrafiono w dostępnej literaturze4. Po opublikowaniu powyż
szego zestawienia uzyskano dostęp do oryginalnych materiałów prof. Zabłockiego, 
które, po jego śmierci, dzięki zapisowi testamentowemu, zostały przekazane przez 
władze Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu do Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce5. Dyrekcja Muzeum w Wieliczce udostępniła M. Łańcuckiej-Środo- 
niowej wszystkie materiały flory wielickiej do wglądu, co pozwoliło zweryfikować 
skład taksonomiczny flory. Wyniki tych badań stanowią główną treść niniejszej roz
prawy. W pracy uwzględniono ponadto materiały, które pozostały w Muzeum Przy
rodniczym Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, materiały będące własnością 
Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (KRAM-P), Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRAM-P), Instytutu Nauk Geologicznych PAN 
w Krakowie oraz, w pewnej mierze również, Naturhistorisches Museum w Wiedniu.

M. Łańcucka-Środoniowa jest autorką rewizji flory karpologicznej Wieliczki 
a także rysunków kopalnych owoców i nasion (rys. 1-7). Wyniki rewizji są zebrane 
w rozdziałach o kolekcji J. Zabłockiego oraz tabelarycznych zestawieniach (str. 50- 
51 z uzupełnieniami E. Zastawniak oraz str. 51 -58).

Prof. Maria Łańcucka-Środoniowa zmarła 21 marca 1995 roku. Po jej śmierci 
uzupełniono tekst o kolejne rozdziały i przygotowano całość do publikacji.

Dokumentacja badań znajduje się w protokole roboczym M. Łańcuckiej-Środo- 
niowej (Archiwum Zakładu Paleobotaniki IB PAN w Krakowie, nr inw. 215). 
W tym samym archiwum jest przechowywana kopia kartoteki J. Zabłockiego 
uzupełniona przez M. Łańcucką-Środoniową.

Oryginalna kartoteka J. Zabłockiego znajduje się w Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce.

4 F. Kirchheimer: Mikrofosilien aus Salzablagerungen des Tertiars, „Palaeontographica”, Abt. B., 
Stuttgart 1950, t. 90, z. 4-6, s. 127-160; tenże: Die Laubgewachse der Braunkohlenzeit. VEB Wilhelm 
Knapp Verlag, Halle(Saale) 1957, ss. 783; D.H. Mai:DieMastixiodeen-F!ora im Tertidrder Oberlau- 
sitz, „Palaontologische Abhandlungen B”, Berlin 1964, t. 2, nr 1, s. 1-192; tenże: Uberfossille Laura- 
ceae und Theaceae in Mitteleuropa, „Feddes Repertorium” (dalej: „Repert.”), Berlin 1971, t. 82, nr 5, 
s. 313-341; tenże: Beitrage zur Bestimmung und Nomenklatur fossiler Magnolien, tamże, 1975, t. 86, 
nr 9, 10, s. 559-578; tenże: Der Formenkreis der Vietnam-Nuss (Carya poilanei (Chev.) Leroy) in 

Europę, tamże, 1981, t. 92, nr 5, 6 , s. 339-385; tenże: Uber Typen und Originale tertiarer Arten von 
Pinus L. (Pinaceae) in mitteleuropaischen Sammlungen — Ein Beitragzur Geschichte der Gattung in 
Europa, tamże, 1986, t. 97, nr 9-10, s. 571-605; H.J. Gregor: Subtropische Elemente im europaischen 
Tertidr II (Fruktifikationen), „Palaontologisches Zentralblatt”, Berlin 1977, nr 51, z. 3/4, s. 199-226.

5 K. Kolasa: Mioceńska flora kopalna w złożu solnym Wieliczki, „Studia i Materiały do Dziejów 

Żup Solnych w Polsce” (dalej: „SMDŹ”), Wieliczka 1982, t. 11, s. 45-57.
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Rys. L I  — Selaginella, 2 — typ Abies, 5 ,4  — Abies, 5, 6 — Glyptostrobus, 7-10— Cupressus, 
11-13 — Thuja, 14-17b — Juniperus
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Rys. 2. 17c-I8 — Juniperus, 19-21 — Hamamelidaceae, 22-23 — Trigonobalanopsis, 
24 — Ostrya, 25 — Betulaceae. 26-27 — Myrica
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Rys. 3. 28-29 — Comptonia, 30  — Cyclocarya, 31-32 — Eurya, 33-34 — Arctostaphyloides
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Rys. 4. 35-36 — Symplocos, 37 — Tilia, 38 — cf. Andromeda, 39 — cf. Morus, 40-41 — Daphne 
vel Thymelea, 42 — Trema, 43 — Harziella, 44-46 — Rubus
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Rys. 5. 47 — Prunus, 48-49 — Pyracantha, 50-51 — Staphylea, 52-53 -— Meliosma. 54 — Padus,
55-57 — Zanthoxylum
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Rys. 6. 58-59 — Coriaria, 60 — Ampelopsis, 61 — Vitis, 62-67 Swida, 68-69 — Eomastixia
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Rys. 7. 7 0 — Eomastixia, 71— Cornus, 72-73— Viburnum, 74-75 — Solanaceae, 
76 — Araliaceae, 77 — Sparganium, 78-79 — cf. Urospathites
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KOLEKCJA JANA ZABŁOCKIEGO

Materiały zebrane i opracowywane przez J. Zabłockiego obejmują zbiór szcząt
ków kopalnych (829 pozycji) oraz kartotekę taksonów (320 kart). W większości są 
to drobne szczątki, umieszczone w wąskich, długich rurkach szklanych, z których 
część (489 fiolek) była wewnątrz ponumerowana przez J. Zabłockiego. 
Pozostałe (353 fiolki) nie były przez niego ponumerowane (brak karteczki z nume
rem). Większe okazy były zabezpieczone w grubych szklanych fiolkach, plastiko
wych pudełeczkach lub znajdowały się w plastikowych lub porcelanowych 
miseczkach.

Numerowane fiolki mają wewnątrz 3 karteczki: z numerem kolejnym J. Zabłoc
kiego (JZ), danymi o stanowisku i nazwą taksonu. Numer fiolki odpowiada numero
wi karty taksonu w kartotece J. Zabłockiego.

Z 489 numerowanych fiolek 13 ma numery podwójne. Zdarza się, że inna nazwa 
taksonu jest we fiolce, a inna w kartotece (11 pozycji), albo brak jest nazwy taksonu 
we fiolce, a jest ona wpisana na karcie ze stosownym numerem kartotekowym 
(102 fiolki). Nie udało się odnaleźć fiolek nr 4, 82 i 97.

Fiolki nienumerowane przez J. Zabłockiego — część z nich (109) ma nazwy 
taksonu określone przez J. Zabłockiego i w związku z tym, według tych nazw, wpro
wadzono je do kartoteki. Pozostałe fiolki bez nazw (116) zostały oznaczone przez 
M. Łańcucką-Srodoniową i również wprowadzone do kartoteki.

Wszystkie materiały nienumerowane przez J. Zabłockiego zostały opatrzone nu
merami w nawiasach zgodnie z ich kolejnością w protokole roboczym M. Łańcuckiej- 
Środoniowej, przechowywanym w Archiwum Zakładu Paleobotaniki Instytutu Bota
niki im. W. Szafera PAN w Krakowie (nr inw. 215). We wszystkich fiolkach znajdują 
się oznaczenia inwentarzowe Muzeum Żup Krakowskich (MŻKW).

Kartoteka J. Zabłockiego liczy 320 kart taksonów. Dość często jest brak zgod
ności pomiędzy nazwą na karcie kartoteki i w odpowiadającej jej fiolce. Dotyczy to 
zwłaszcza fiolek ze szczątkami z rodzajów Sambucus, Ostrya, Styrax i Zelkova.

Na niektórych kartach podana była najważniejsza literatura dotycząca danego 
taksonu (59 kart), uwagi J. Zabłockiego odnoszące się do taksonów (21 kart) cza
sem w formie szczegółowych opisów (Juniperus succinifera sp.n., Liąuidambar, 
Phellodendron, Thymeleocarpus gengnoideum gen.n. et sp.n., Tradescantia oraz 
Zanthoxylum).

Niektórych podanych w kartotece taksonów roślin, i to zarówno opublikowa
nych, jak i wstępnie wyróżnionych przez autora, nie odnaleziono w kolekcji J. Za
błockiego. Dotyczy to m.in. okazów typowych gatunków Chamaecyparis salina- 
rum, Comus salinarum, Diospyros salinaria, Hamamelis europaea i Pterostyrax 
europaea6. Nowa kombinacja Fortunearia sinensis (Zabłocki) Gregor, utworzona

6 Zob. przyp. 2.
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przez Gregora7 dla Hamamelis europaea Zabłocki z Wieliczki (Zabłocki8 tab. 12, 
rys. 13) nie może być stosowana ze względu na zaginięcie holotypu.

Inne gatunki opisane przez J. Zabłockiego zostały włączone do spisu wszystkich 
taksonów (str. 57-58). Należy dodać, że okazy należące do gatunków opisanych 
przez J. Zabłockiego9, a mianowicie: Carpinus polonica, Carya rugosa, Engelhardtia 
salinarum (= Palaeocarya salinarum), Juglans szaferi, Junglans wandae i Olea ole- 
astroides znajdują się w kolekcji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Lektotyp 
Aesculus roupperti jest przechowywany w Muzeum Zakładu Paleobotaniki 
Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (KRAM-P 37/26).

Szczątki kopalne były gromadzone przez J. Zabłockiego przez wiele lat. Utrwa
lano je parafiną10. Są one na ogół mało odkształcone, ale często pokruszone 
i w związku z tym bardzo trudne do weryfikacji. W poszczególnych fiolkach znajdo
wało się kilka lub więcej szczątków, o różnej przynależności taksonomicznej, niekie
dy nie nadające się do oznaczenia.

Ustalenie pełnej liczby okazów w poszczególnych grupach roślin okazało się 
niemożliwe, ponieważ wiele z nich jest pokruszonych. Można jednak stwierdzić, że 
szczególnie obficie są reprezentowane we florze wielickiej rodzaje: Acer, 
Aralia, Carpinus, Cladium, Eurya, Fagus, Hartziella, Juniperus, Eulimnocarpus, 
Pinus, Quercus, Ruppia, Symplocos, Swida, Tetraclinis, Toddalia, Vitis, Zanthoxy- 
lum a nadto rodziny Lauraceae i Myrtaceae, a także Comaceae, Ericaceae, 
Hamamelidaceae i Theaceae. Liczne są pączki drzew i krzewów, zoocecidia, 
skleroty grzybów, itp.

WYNIKI REWIZJI KOLEKCJI JANA ZABŁOCKIEGO

Dane, które uzyskano na podstawie przeglądu kolekcji J. Zabłockiego zestawio
no w tabelach (str. 51-56). Badania szczątków flory wielickiej z tej kolekcji 
pozwoliły w wielu przypadkach na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących występo
wania niektórych taksonów kopalnych wymienionych w zestawieniu z 1984 r.11 
Poprawki i uwagi do tego zestawienia zebrano w tabeli na str. 50-51. Część daw
nych oznaczeń pozostaje jednak niepewna ze względu na nieodnalezienie ich 
w materiale kopalnym, a także — na konieczność przeprowadzenia dalszych, 
bardziej szczegółowych studiów morfologicznych i anatomicznych.

7 H.J. Gregor: Subtropische Elemente..., s. 199-226. 
1 Zob. przyp. 2.
’ Tamże.
10 Tamże.
" Zob. przyp. 1.
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Tabela 2 na str. 51 zawiera zestawienie taksonów wyróżnionych jako nowe przez 
J. Zabłockiego na podstawie jego notatek w kartotece oraz nazw we fiolkach.

W tabeli 3 na str. 52,53 wymieniono wszystkie taksony nowe dla flory wielickiej, 
oznaczone przez M. Łańcucką-Środoniowąpodczas rewizji kolekcji J. Zabłockie
go. Jest to 38 taksonów, w tym 27 gatunków, 6 rodzajów i 5 rodzin.

Tabele 4-6 na str. 54-56 zawierają wykaz taksonów wyróżnionych przez J. Za
błockiego jako nowe, które jednak wymagają potwierdzenia w toku bardziej szcze
gółowych badań (str. 54), których oznaczenie jest wątpliwe (str. 54), lub też takich, 
których oznaczenie jest nieprawidłowe (str. 55-56).

Tabela 7 jest spisem wszystkich dotychczas oznaczonych taksonów z flory mio
ceńskiej Wieliczki. Po weryfikacji lista ta obejmuje 185 taksonów, w tym 107 ozna
czonych do gatunku, 56 do rodzaju i 22 do rodziny. Lista ta powinna być uzupełniona 
w przyszłości, po dogłębnym studium, o nowe gatunki w obrębie wyróżnionych 
rodzajów oraz niektórych rodzin, bardzo licznie reprezentowanych w tej florze, 
a mianowicie: Lauraceae, Myrtaceae, Theaceae, Araliaceae, Hamamelidaceae 
i Rhamnaceae.

Ze spisu wszystkich taksonów wyłączono 3 gatunki opisane przez Zabłockiego12. 
Comus salmarum (pestka), Diospyros salinaria (kwiat) i Hamamelis europaea 
(nasienie) oraz rodzaj Nerium (liść). Oznaczenia te były uważane za wątpliwe13, 
a ponieważ oryginalnych okazów brak, ich weryfikacja jest niemożliwa.

NOWE TAKSONY DLA FLORY KOPALNEJ WIELICZKI

Zgodnie z danymi zawartymi w kartotece J. Zabłocki zamierzał we florze 
kopalnej Wieliczki opisać kilka nowych taksonów, a mianowicie: Daphne minimum 
sp.n., Juniperus succinifera sp.n., Centrospermum gen.n., Evodiospermum pulcher- 
rimum sp.n., Malvaceae gen.n., Thymeleocarpus gengnoideum gen.n. et sp.n. 
i Zanthoxylum oxyphylloideum sp.n. W wyniku rewizji tych materiałów 
M. Łańcucka-Środoniowa stwierdziła, że większość z tych szczątków są to znane 
już dziś gatunki z rodzajów Zanthoxylum i Toddalia, a przynależność pozostałych 
jest niewiadoma lub niepewna, z wyjątkiem Juniperus succinifera Zabłocki sp.n. 
Holotyp tego gatunku i jego diagnoza zostały osobno opublikowane14. Pozostałe 
nowe taksony wyróżnione przez M. Łańcucką-Środoniową w kolekcji J. Zabłoc
kiego są wymienione w tabeli na str. 52 i 53.

12 Zob. przyp. 2.

15 F Kirchheimer: Mikrofossilien aus Salzablagerungen..., s. 140; D.H. Mai: Die Mastixioideen-
Floren..., s. 140; H.J. Gregor: Subtropische Elemente..., s. 211.

M. Łańcucka-Środoniowa, E. Zastawniak: The Middle Mioceneflora o f  Wieliczka — revision o f
Jan Zabłoski s collection, „Acta Palaeobot.”, Kraków 1997, nr 37, z. 1, s. 17-49.
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SZCZĄTKI LIŚCI ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH

Pierwsza wzmianka o liściach kopalnych w złożu wielickim znajduje się 
w publikacji Zabłockiego15. Znalazł on w piaskowcu podsolnym szczątki liści Liąui- 
dambar europaea A.Br., Fagus sp., Nerium sp. i Cinnamomum sp. Później ozna
czono szczątki liści Eucommia sp.16

Miejsce przechowania tych okazów Zabłockiego nie jest znane. W zbiorach 
Muzeum Żup Krakowskich i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie 
znajduje się kilkanaście okazów piaskowców podsolnych z Wieliczki z odciskami 
ok. 20 fragmentów liści. Wśród nich jeden fragment liścia Liąuidambar europaea 
A.Br. (rys. 8: 9) oraz trzy fragmenty liści Daphnogene sp. (=Cinnamomum sp., 
rys. 8: 1-3) potwierdzają oznaczenia J. Zabłockiego. Nie odnaleziono natomiast 
bezspornych dowodów na występowanie liści dwóch kolejnych wyróżnionych przez 
niego rodzajów: Fagus sp. i Nerium sp. Kilka fragmentów liści o kraspedodromo- 
wej nerwacji mogłoby być liśćmi buka, ale brak jest na okazach zachowanego brze
gu liścia. Oznaczenie tego typu liści bez zachowanego brzegu nie jest możli
we, ponieważ sama nerwacja jest charakterystyczna także dla liści innych rodzin 
(m. in. Betulaceae, Ulmaceae).

Rodzinę Lauraceae reprezentuje oprócz liści Daphnogene prawdopodobnie tak
że inny fragment dużego liścia (rys. 8: 4). Dobrze zachowany jest drobny liść 
Viscum morlotii (Unger) Knobloch et Kvaćek (rys. 8: 7), z rodziny Loranthaceae. 
Inny okaz z ząbkami na brzegu (rys. 8: 6) może być liściem Myrica (Myricaceae) 
lub częścią liścia złożonego Palaeocarya (Juglandaceae), czego na podstawie sa
mego tylko odcisku, bez badań anatomicznych kutikuli, nie można rozstrzygnąć. 
Warto wspomnieć, że oba te rodzaje są obecne we florze karpologicznej.

Liść prawie okrągłego kształtu z ząbkowanym brzegiem (rys. 8: 14) należy naj
prawdopodobniej do rodziny Rosaceae, natomiast drugi, znacznie mniejszy 
i całobrzegi reprezentuje tzw. typ Leguminosae sensu Berger (rys. 8: 13). 
Inny fragment dość dużego liścia (rys. 8: 17) mógł być liściem Platanus lub 
Populus.

Sposób zachowania dwóch fragmentów liści lancetowatego kształtu, pozbawio
nych nerwów bocznych (typ Lauraceae sensu Berger, rys. 8: 10, 11) wskazuje, że 
musiały one być dość tęgie, skórzaste, podobne do liści krzewów zawsze zielonych, 
jakie dziś występują w cieplejszych warunkach klimatycznych.

15 Zob. przyp. 2.
16 M. Łańcucka-Środoniowa: Tortonian flora from the “Gdów Bay " in the south ofPoland, „Acta 

Palaeobot.”, Kraków 1966, t. 7, z. 1, s. 67.
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Rys. 8. 1-3 — Daphnogene, 4 — Lauraceae, 5, 8, 12, 15-16 — Dicotyledones indet., 6 — Myrica 
vel Palaeocarya, 7 — Yiscum, 9 — Liquidambar, 10-11 — typ Lauraceae, 13 — typ Leguminosae, 

14 — ?Rosaceae, 17 — Platanus vel Populus
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SZCZĄTKI KOPALNE FLORY WIELICKIEJ W INNYCH KOLEKCJACH

Poza kolekcją J. Zabłockiego w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich znajdują 
się 82 okazy flory karpologicznej z Wieliczki należące do następujących taksonów 
kopalnych: Carpinus polonica Zabłocki (lektotyp MŻKW/III/507/4/Pb), 
Carya pusilla Unger, Carya rugosa Zabłocki (lektotyp MŻKW/III/525/l/Pb), 
Carya ventricosa (Stemberg) Unger, Cephalotaxus miocenica (Krausel) Gregor, 
Cyclocarya cyclocarpa (Schlecht.) Iljinskaja, Fagus decurrens C. et E.M. Reid, 
Juglans szaferi Zabłocki, Juglans wandae Zabłocki, Juglans sp., Liquidambar euro- 
paea A.Br., Magnolia burseracea (Unger) Mai, M. lusatica Mai, Magnolia sp., Ma- 
stixicarpum limnophilum Kirchheimer, Myrica ceriferiformis Kownas, Nyssa disse- 
minata (Ludwig) Kirchheimer, Olea oleastroides Zabłocki (lektotyp, MŻKW/III/ 
671/Pb), Palaeocarya salinarum (Zabłocki) Zast., Pinus hampeana (Unger) Heer, 
P. salinarum (Partsch) Zabłocki, Pinus spinosa Herbst, Pinus sp., Seąuoia abietina 
(Brongniart in Cuvier) Knobloch, Symplocos sp., Tetraclinis saliocomioides (Unger) 
Kvaćek.

Poza szczątkami owoców i nasion zachowały się także szczątki liści w postaci 
odcisków w piaskowcach podsolnych. Są to taksony: Viscum morlotti (Unger) 
Knobloch et Kwaćek, typ Lauraceae sensu Berger, typ Leguminosae sensu Ber
ger,? Rosaceae, Dicotyledones indeterminatae (coli. J. Wiewiórka 1965).

Szczegółową dokumentację wszystkich szczątków roślin kopalnych ze złóż 
wielickich zawiera „Katalog zbiorów geologicznych Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka”17.

Druga co do liczebności kolekcja flory wielickiej znajduje się w Muzeum Pale- 
obotanicznym Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (KRAM-P 37). 
Obejmuje ona: oryginalne materiały J. Zabłockiego, oddane przez autora do 
Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i później 
przekazane Instytutowi Botaniki im. W. Szafera PAN18; zbiory B. Namysło
wskiego z 1912 r., przekazane Instytutowi Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 1952 r.19; zbiory Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera 
PAN20.

17 K. Kolasa: Katalog zbiorów geologicznych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (Catalogus 
monumentorum geologiae quae in Museo Zupparum Cracoviensium Yieliciae assemantur), 
Wieliczka 1981, s. 83-106.

18 Numery inwent.: KRAM-P 37/18, 19, 22, 23 (p.p.), 26, 27, 30 (p.p ), 31 ,32 (p.p.), 50, 58, 59,

60, 68 (p.p ).
19 Numery inwent.: KRAM-P 37-17, 20, 21 (p.p.), 23 (p.p ), 28 (p.p ), 38, 39, 40 (p.p.), 41 

(p.p.), 42, 48, (p.p ), 55 (p.p ), 56, 61, 62 (p.p ), 63, 65, 66 (p.p.).
2U Numery inwent.: KRAM-P 37/1-16, 21 (p.p ), 23 (p.p ), 24-25, 28 (p.p.), 29, 30 (p.p ), 32 

(p.p.), 33-37, 40 (p.p.), 41 (p.p.), 43-47, 48 (p.p.), 49, 51-54, 55 (p.p.), 57, 62 (p.p ), 64, 66 (p.p.), 
67, 68 (p.p.), 70-84.
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Z wyjątkiem kilkunastu okazów z odciskami liści (KRAM-P 37/1-13) wszystkie 
pozostałe są szczątkami flory karpologicznej. Są to gatunki: Aesculus roupperi Za
błocki (lektotyp, KRAM-P 37/26), Alangium dubium (Unger) Mai, Alnus keferste- 
inii (Goeppert) Unger, Ampelopsis malvaeformis Mai, Carpinus europaea Negru, 
C. polonica Zabłocki, Carya ventricosa (Stemberg) Unger, Celtis lacunosa (Reuss) 
Kirchheimer, Cephalotaxus miocenica (Krausel) Gregor, Cladium oligovasculare 
Mai, Fegus decurrens C. et E.M. Reid, Harziella rosenkjaeri (Hartz) Szafer, Ilex 
lotschi Mai, Juglans szaferi Zabłocki, Liąuidambar europaea A.Br., Magnolia bur- 
seracea (Menzel)Mai, M. lusatica Kirchheimer, Mastixia lusatica Mai (=Mastixia 
amygdalaeformis (v.Schloteim) Kirchheimer, Mastixicarpum limnophilum Kirchhe
imer, Meliosma wetterawiensis (Ludwig) Mai, Myrica ceriferiformis Kownas, Nyssa 
disseminata (Ludwig) Kirchheimer, Ocotea rhenana Menzel, Palaeocarya salina- 
rum (Zabłocki) Zast., Pinus hampeana (Unger) Heer, Pinus salinarum (Partsch) 
Zabłocki, Pinus spinosa Herbst, Potamogeton prepectinatus Negru, Rehderoden- 
dron ehrenbergii (Kirchheimer) Mai, Seąuoia abietina (Brongniart in Cuvier) Kno- 
bloch, Sinomenium militzeri Kirchheimer, Sparganium aff. neglectum Beeby fossilis 
Mai, Staphylea cf. bessarabica Negru, Symplocos lignitarum (Quenstedt) Kirchhe
imer, S. cf. poppeana Kirchheimer, S. salzhausensis (Ludwig) Kirchheimer, Tetrac- 
linis salicomioides (Unger) Kvaćek, Tiliapraeplatyphyllos Szafer, Toddalia latisili- 
ąuata (Ludwig) Gregor, T. maii Gregor, T. naviculaeformis (E. M. Reid) Gregor, 
Turpinia ettingshausenii (Engelhardt) Mai, Zanthoxylum ailanthiformae (Gregor) 
Gregor.

Nieliczne okazy kopalne, głównie szyszki sosny, orzechy Juglandanceae oraz 
endokarpy Mastixicarpum limnophilum są przechowywane w Muzeum Przyrodni
czym Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (MPUK) oraz w zbiorach 
Naturhistorisches Museum we Wiedniu.

POCHODZENIE FLORY KOPALNEJ WIELICZKI

Zdaniem Ślączki i Kolasy21 — górny poziom soli spiżowej i leżący nad nim 
kompleks bryłowy w kopalni soli Wieliczka są pochodzenia sedymentacyjnego, 
powstały w wyniku podmorskich osuwisk i spływów. Materiał paleontologiczny 
pochodzący z tych poziomów jest wymieszany, dotyczy to zarówno kopalnej flory 
jak i fauny22.

21 A. Ślączka, K. Kolasa: Wielickie złoże soli w tektogenezie Karpat (w:) Stan badań paleontolo
gicznych i ich znaczenie dla geologicznego rozpoznania wielickiego złoża soli. 11 wrzesień 1985, 
Wieliczka, s. 5-6; K. Kolasa, A. Ślączka: Sedimentary salt megabreccias exposed in the Wieliczka 
minę, Fore-Carpathian Depression, „Acta Geologica Polonica”, Warszawa 1985, nr 35, z. 3-4, 
s. 221-230.

22 K. Kolasa: Geologia wielickiego złoża soli w rejonie Muzeum, „SMDŻ”, 1990, t. XVI, s. 15-68.
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O tym, że flora kopalna występująca w osadach wielickich ma charakter 
allochtoniczny, pisała Łańcucka-Środoniowa23. Szczątki roślin dostały się na obszar 
sedymentacyjny ze zbiorowisk roślinnych rosnących w różnych ekologicznie siedli
skach na sąsiadujących z morzem terenach, w bliższej lub dalszej odległości od 
brzegu Paratetydy, bądź to przy pomocy transportu wodnego (rzeki, strumienie, 
powodzie) bądź powietrznego (wiatr). Na wyraźną rolę transportu wodnego 
ze znacznych odległości wskazują znajdowane w soli silnie obtoczone szczątki 
drewien, często imitujące duże owoce24.

WIEK FLORY

Wiek złoża solnego Wieliczki został określony na środkową część miocenu, ba- 
den środkowy — Wieliczian25. Tego samego wieku są zatem szczątki roślin zacho
wane w soli. Byłoby trudno przyjąć ich redepozycję z osadów innego wieku ze 
względu na stan zachowania szczątków kopalnych26.

Wiek szczątków liści z piaskowców podsolnych można określić także jako ba- 
den. Jest to najmłodsze piętro występowania liści Daphnogene w trzeciorzędzie 
Polski. Wyraźny udział we florze liściowej szczątków liści reprezentujących 
element arktyczno-trzeciorzędowy (m.in. liść Liąuidambar i inne odciski liści z kra- 
spedodromową nerwacją) dowodzi, że nie są one starsze od badenu.

Warto dodać, że Wieliczka była przez długi czas uważana za najmłodsze stano
wisko występowania gatunków flory mastixiowej na obszarze Europy środkowej 
aż do czasu ich znalezienia we florach pannonu Basenu Dolnego Renu27 czy Polski 
Zachodniej28.

25 Zob. przyp. 1.
24 Tamże.
25 E. Kuczkowska: Holostratotypen der Unterstufen des Badenien. Wielicien (w:) Chronostrati- 

graphie und Neostratotypen Mt Badenien, pr. zbiór, pod red. J. Senes, Veda, Bratislava 1978, 
s. 148-151; E. Łuczkowska, J. Rolewicz: Porównanie zespołów otwornicowych pokładowego  
i bryłowego złoża soli w Wieliczce, „Annales Societatis Geologorum Poloniae”, Kraków 1990, t. 60, 
s. 149-168.

26 Zob. przyp. 1.

27 J. Van der Burgh: A llochthonous seed andfruitflorasfrom the Pliocene o f  the Lower Rhine Basin, 
„Revue of Palaeobotany and Palynology”, Amsterdam 1983, nr 40, s. 33-90; tenże: Miocenefloras in the 
Lower Rheinish Basin and their ecological interpretation, tamże, 1987, nr 52, s. 299-366.

28 S. Dyjor, Z. Kvaćek, M. Łańcucka-Środoniowa, W. Pyszyński, A. Sadowska, E. Zastawniak: 
The Younger Tertiary deposits in the Gozdnica region (SWPoland) in the light o f  recentpalaeobotani- 
cal research, „Polish Botanical Studies”, Kraków 1992, nr 3, s. 1-129; M. Łańcucka-Środoniowa, 
E. Zastawniak: A supplementary notę on the Upper Miocene flora o f  Gozdnica in Lower Silesia 
(SWPoland), „Acta Palaeobot”, 1993, t. 33, z. 2, s. 267-293.
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KOPALNY KOMPLEKS FLORYSTYCZNY WIELICZKI

Skład flory wielickiej jest typowy dla flor środkowego miocenu na obszarze wy
dzielonej przez Maia29Bioprowincji Transeuropejsko-Paratetydzkiej. Flory tej bio- 
prowincji, poczynając od badenu, odznaczają się rosnącym udziałem elementu ark- 
tyczno-trzeciorzędowego w stosunku do elementu paleotropikalnego.

Element paleotropikalny reprezentują we florze Wieliczki dość liczne jeszcze 
rodzaje roślin, prawie wyłącznie Angiospermae, uważane za niewysokie drzewa 
i krzewy (tab. str. 59). Należące do nich gatunki, obecne w Wieliczce, są typowe 
dla flor mastixiowych.

Dominuje we florze Wieliczki element arktyczno-trzeciorzędowy (tab. str. 59) głów
nie taksony roślin szpilkowych (zwłaszcza obfita w gatunki i okazy sosna (Pinus) oraz 
liczne drzewa i krzewy okrytozalążkowych (Angiospermae) zrzucające liście na zimę.

Wartości liczbowe obu elementów ilustruje poniższy wykres sporządzony meto
dą van der Burgha30. Z ogólnej liczby 100 rodzajów, dwie trzecie jest arktyczno- 
trzeciorzędowych, jedna trzecia — paleotropikalnych. Takie wartości należy przy
jąć za charakterystyczne dla kompleksu florystycznego Wieliczki, scharakteryzo
wanego przez Maia31 następująco: bogaty gatunkowo mezofilny las mieszany, 
w którym drzewa zrzucały liście a piętro krzewów budowały liczne gatunki 
zawsze zielone, laurolistne oraz gatunki typowe dla flor mastixiowych.
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Wykres procentowej reprezentacji roślin o różnej formie wzrostu w mioceńskiej florze Wieliczki wg 

metody van der Burgha10
a — wysokie drzewa, b — niskie drzewa i pnącza, c — krzewy, d  — rośliny zielne, □  — rodzaje 
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29 D.H. Mai: Tertiare Yegetationsgeschichte Europas, Methoden und Ergebnisse, Gustav Fischer 

Verlag, Jena, Stuttgat, New York 1995, ss. 691.
J0 J. van der Burgh: Differences in fossil seed-, fruit and leaf-floras, taphonomy and ecological 

implications. „Rev. Palaeob”, 1994, nr 83, s. 119-129.
31 Zob. przyp. 29.
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Pod kątem paleofitosocjologicznym Mai32 zalicza florę Wieliczki do lasu oligo- 
mioceńskiego z Castanopsis. Lasy te charakteryzuje znaczny udział, oprócz Casta- 
nopsis, sosny (Pinus subgen. Pinus) oraz Symplocos. We florze wielickiej towarzy
szą im takie typowo trzeciorzędowe rodzaje jak Eomastixia, Mastixicarpum, 
Ocotea i cypryśnik błotny (Taxodium). Obecność w tych lasach drzew i krzewów 
klonów (Acer), grabów (Carpinus), orzeszników (Carya), buków (Fagus), 
orzechów (Juglans), ambrowca (Liąuidambar), błotni (Nyssa) i in. sprawia, że 
w znacznym stopniu nawiązują one do wschodnioazjatyckich mieszanych, mezofi- 
tycznych lasów33. We florze kopalnej Wieliczki przeważają taksony reprezentujące 
element wschodnio-azjatycki (tab. str. 60). Szczegółowe ich omówienie zawiera 
publikacja Zastawniak34.

Pojęcie wschodnioazjatyckiego elementu florystycznego zostało sformułowane 
po raz pierwszy na przełomie XIX i XX wieku przez Ferdynanda Paxa35. Stwierdził 
on, że badana przez mego flora Petroseni z oligocenu Rumunii, bardzo wyraźnie 
nawiązuje do dzisiejszej roślinności Azji Centralnej i Wschodniej. Zauważył on tak
że już wtedy, że związki te są o wiele bliższe aniżeli ze współczesną roślinnością 
Europy z Obszarem Śródziemnomorskim włącznie, a także z roślinnością Ameryki 
Północnej.

Późniejsze badania takich uczonych jak C. i E. M. Reid36, R. Krausel37, W. Sza
fer38, G. Andreanszky39 i H. Tralau40 dostarczyły dowody na to, że element wschod- 
nioazjatycki był najważniejszym elementem młodotrzeciorzędowych flor Europy.

Oprócz rodzajów, które dzisiaj mają wyłącznie wschodnioazjatyckie rozmiesz
czenie, jest cała grupa rodzajów, ważnych i częstych w europejskim trzeciorzędzie, 
których zasięgi wykazują tzw. dysjunkcję Asa Gray ’a, tzn. występują dziś zarówno 
we wschodniej Azji jak i w Ameryce Północnej, zwłaszcza jej części atlantyckiej41.

32 D.H. Mai: Fossile Fundę von Castanopsis (D.Don) Spach (Fagaceae) und ihre Bedeulungfur 
die europdischen Lorbeerwalder, Flora, Regensburg, Jena, 1989, nr 182, s. 269-286.

33 Zob. przyp. 29.
34 E. Zastawniak: East-Asiatic element in the fossil flora o f  the salt minę at Wieliczka (Southern 

Poland), „The Palaeobotanist”, Lucknow 1996, nr 45, s. 407-415.
35 F. Pax: Die Tertiarflora des Zsiltales, „Bolanische Jahrbiicher", Leipzig 1908, t. 40, z. 4, 

s. 49-75.
3* C. Reid, E.M. Reid: The Pliocene Floras o f  the Dutch-Prussian Border, „Mededeelingen van de 

Rijksopsporing van Delfstoffen” Nr 6 , The Hague 1915, s. 1-178.
37 R. Krausel: Nachtrdge zur Tertiarflora Schlesiens, „I. Jahrbuch der Preussischen Geologischen 

Landesanstalt fur 1918”, Berlin 1920, t. 39, cz. I, z. 3, s. 329-417.
38 W. Szafer: Plioceńska flora okolic Czorsztyna i je j stosunek do Plejstocenu, „Prace Instytutu 

Geologicznego” (dalej: „Pr. Inst. Geol.”), Warszawa 1954, t. 11, s. 1-238; tenże: Mioceńska flora ze 

Starych Gliwic na Śląsku, tamże, 1961, t. 33, s. 1-205.
39 G. Andreanszky: Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn, Budapest 1959.
40 H. Tralau: Asiatic dicotyledonous affinities in the Cainozoic flora o f  Europę, „Kungl. Svenska 

Vetenskapsakademiens Handlingea”, Fjarde Serien, Stockholm 1963, t. 9, z. 3, s. 7-87.
41 J. Komaś, A. Medwecka-Komaś: Geografia roślin, PWN, Warszawa 1986, ss. 527.
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Łączy się to ściśle z zagadnieniem reliktów oraz refugiów — czyli miejsc, 
w których przetrwały relikty trzeciorzędowe. Centrum reliktów holarktycznych 
roślin drzewiastych jest dzisiaj bez wątpienia Azja Wschodnia i atlantycka część 
Ameryki Północnej42. W Azji Wschodniej obszar ten obejmuje Zachodnie Himalaje, 
Burmę, Wietnam, Chiny (zwłaszcza prowincję Yunnan), Taiwan, Koreę i Japonię43. 
W Ameryce Północnej są to Równiny Południowe (Coastal Plain)44.

WARUNKI SIEDLISKOWE WYSTĘPOWANIA ŚRODKOWO-MIOCEŃSKICH ZBIOROWISK 
ROŚLINNYCH WYBRZEŻY PARATETYDY W REJONIE DZISIEJSZEJ WIELICZKI

W badanym materiale kopalnym bardzo niewiele jest roślin, co do których może
my przypuszczać, że mogły rosnąć w wodach słonych lub brakicznych “in situ”. Są to 
w zasadzie tylko dwie rośliny zielne — rupia (Ruppia) i Eulimnocarpus z rodziny 
Ruppiaceae. Równie nieliczne są szczątki roślin zanurzonych bądź pływających 
w otwartych, płytkich zbiornikach słodkowodnych (Brasenia, rdestnica (Potamogeton).

Bardziej różnorodne i liczniejsze są rośliny siedlisk o dużej wilgotności, a więc 
bagien, torfowisk i przybrzeżnych mokradeł. Rosły na nich w znacznej mierze 
zbiorowiska leśne, w których główną rolę odgrywały drzewa szpilkowe cypryśnika 
błotnego (Taxodium) i Glyptostrobus, niektóre gatunki sosny (Pinus), którym towa
rzyszyły drzewa liściaste zrzucające liście błotni (Nyssa) i olszy (Alnus), zawsze 
zielone krzewy woskownicy (Myrica) i Eurya, a w poszyciu zawsze zielone 
krzewinki modrzewnicy (Andromeda). Z roślin zielnych mogło tam rosnąć sitowie 
(Scirpus) i Decodon, skrzyp (Eąuisetum) i prawdopodobnie epifityczne widliczki 
(Selaginella). Suchsze siedliska porastały drzewa sekwoii (Seąuoia).

Na wilgotnych przybrzeżnych siedliskach, nad brzegami rzek, strumieni i zbiorni
ków wodnych rosły lasy głównie liściaste bądź mieszane zrzucające liście na 
zimę. Tworzyła je olsza (Alnus), różne drzewa z rodziny orzechowatych (Juglanda- 
ceae): orzesznik (Carya), Cyclocarya, Palaeocarya i skrzydłoorzech (Pterocarya), 
nadto ambrowiec (Liąuidambar) i magnolie (Magnolia). Mogły im towarzyszyć drze
wa szpilkowe cyprisika (Chamaecyparis) i Tetraclinis, a warstwę niższych drzew 
i krzewów tworzyły rośliny częściowo zawsze zielone, częściowo zrzucające liście 
z rodziny araliowatych (Araliaceae) oraz rodzajów: Eomastixia, Eurya, ostrokrzew 
(Ilex), Mastixia, Meliosma, woskownica (Myrica), skrzydłoorzech (Pterocarya) 
i styrak (Styrax). Konary i pnie drzew oplatały pnącza winorośli (Vitis), Epipremni- 
tes i Sinomenium.

42 D.H. Mai: Zur Bedeutung von Relikten in der Florengeschichte, „ lOOJahre Arboretum (1879- 
1979) ”, Akademie Verlag, Berlin 1980, s. 281-307.

45 Chi-Wu Wang: The forests ofChina, „Maria Moors Cabot Foundation 1965”, nr 5, Harvard 

University, Cambridge, Mass. ss. 313.
44 B.V. Bames: Deciduous forests o f  North America  (w:) Temperate deciduous fo re s ts , 

pr. zbiór, pod red. E. Rohrig i B. Ulrich Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo 1991.

s. 219-344.
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Część materiału roślinnego była zapewne przyniesiona z dalszych odległości, 
z pagórków i wzniesień Przedgórza Karpat. Rosły tam bogate, wielogatunkowe 
lasy mieszane i liściaste. Z drzew szpilkowych rosła w tych lasach przede wszyst
kim jodła (Abies) i niektóre gatunki sosny (Pinus), wysokie, zawsze zielone drzewa 
głowocisu (Cephalotaxus), cyprysu (Cupressus) i żywotnika (Thuja). Warstwę niż
szych drzew i krzewów tworzyły w tych lasach rośliny zarówno zrzucające liście 
jak i zawsze zielone. Były to różne gatunki klonów (Acer), kasztanowca (Aescu- 
lus), Alangium, krzewiaste gatunki araliowatych (Araliaceae), Arctostaphyloides, 
brzóz (Betula), Coriaria, graba (Carpinus), derenia (Comus), Daphnogene, Eucom- 
mia, drzewa Fortunearia i innych rodzajów oczarowatych (Hamamelidaceae), 
mydleńca (Koelreuteria), magnolii (Magnolia), chmielograba (Ostrya), korkowca 
(Phellodendron), Rehderodendron, kłokoczki (Staphylea), Stewartia, styraka (Sty- 
rax), drzewa kilka gatunków Symplocos, lipy (Tilia), zawsze zielone drzewa rodzaju 
Trema, brzostowonicy (Zelkova) i krzewy kaliny (Vibumum).

Dużą rolę w tych lasach odgrywały bukowate (Fagaceae), z takimi rodzajami 
jak Castanopsis, buk (Fagus), dąb (Quercus) i wymarłym rodzajem Trigonobala- 
nopsis, krzewy różowatych (Rosaceae), a wśród nich głogi (Crataegus), czerem
cha (Padus), śliwa (Prunus), ognik (Pyracantha) i jeżyna (Rubus) oraz krzewy i/lub 
drzewa z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae). Towarzyszyły im liczne pnącza 
i epifityczne liany winnika (Ampelopsis), Epipremnites, wymarłego gatunku z rodzi
ny obrazkowatych (Araceae), Sinomenium, Toddalia, różne gatunki winorośli i być 
może także liany i/lub drzewa Zanthoxylum.

We florze kopalnej Wieliczki stwierdzono także obecność takich rodzajów roślin, 
które dzisiaj zajmują siedliska suche, skaliste i być może takie same wymagania 
miały również w przeszłości. Nie są one liczne. Są to przede wszystkim małe drzewa 
lub bardzo rozgałęzione krzewy jałowca (Juniperus), drzewa wiązowca (Celtis), krze
wy Comptonia, zawsze zielone krzewy oliwki (Olea), kolczaste krzewy Paliurus, 
niewysokie krzewy z rodziny mirtowatych (Myrtaceae) i szakłakowatych (Rhamna- 
ceae), a także niektóre gatunki sosny (Pinus) oraz wymarła roślina drzewiasta lub 
krzewiasta Tetraclinis salicomioides z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae)45.

ELEMENTY PALEOGEOGRAFICZNE WE FLORZE WIELICZKI

Przeważająca liczba rodzajów drzew i krzewów występujących we florze 
kopalnej Wieliczki należy do elementu arktyczno-trzeciorzędowego (str. 59). Ich 
współczesne zasięgi obejmują te regiony półkuli północnej, które dziś posiadają 
klimat umiarkowany bądź umiarkowanie ciepły. Dotyczy to także większości roślin 
zielnych. Tylko w grupie małych drzew i krzewów (str. 59) dominuje element pale- 
otropikalny, to znaczy te rodzaje roślin, które dziś rosną w warunkach subtropikal-

45 Zob. przyp. 1.
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nych. To „przechowanie” w niższym piętrze lasu wielu taksonów roślin o wyższych 
wymaganiach w zakresie temperatury jest cechą charakterystyczną flor środko
wego miocenu Europy46.

Jednym z najważniejszych składników elementu paleotropikalnego w trzeciorzę
dzie Europy zachodniej i środkowej jest rodzina Mastixiaceae. Odgrywała ona tak 
dużą rolę w ówczesnej szacie roślinnej, że Kirchheimer47 wprowadził nawet okre
ślenie „flora mastixiowa”. W Wieliczce występujątrzy taksony z tej rodziny. Masti- 
xia lusatica Mai (= M. amygdalaeformis (Schloth.)Kirchh. jest porównywana ze 
współczesną Mastxia subcaudata Merr., drzewem rosnącym dziś na Filipinach. 
Znanych jest 20 gatunków kopalnych Mastixia poczynając od dolnego eocenu 
Europy po dolny pliocen. Rodzaj ten dostarcza ważnych danych paleoekologicz- 
nych, wskazując na wilgotne siedlisko i klimat subtropikalny do umiarkowanie 
ciepłego. Mastixie rosły w bogatych, mezofilnych lasach. Często pestki ich znajdo
wane są masowo, a ich obfitość zawdzięczamy płynącym wodom, które wymywa
ły je z fluwialnych piasków48.

Drugim taksonem Mastixiaceae we florze kopalnej Wieliczki jest Mastixicarpum 
limnophilum (Unger) Kirchheimer. Zachowały się liczne endokarpy tej rośliny ko
palnej. Nazwa rodzajowa jest jej nazwą organową, gdyż roślinę tę uważano za 
wymarłą. Tymczasem, jak dowiodły badania R. H. Eyde i Q. Xiang49, owoce Ma- 
stixicarpum są identyczne z owocami rośliny rosnącej dziś w Chinach, o nazwie 
Diplopanax. Odkryto to dopiero niedawno, prawie 50 lat po opisaniu Mastixicarpum. 
Diplopanax jest to drzewo, które rośnie w wilgotnych lasach górskich na obszarze 
prowincji chińskich Guangsi, Hunan, Guagdong, Yunnan i Wietnamu.

Trzecim taksonem z tej rodziny we florze Wieliczki jest wymarły rodzaj Eomasti- 
xia, reprezentowany przez gatunek Eomastixia saxonica (Menzel) Holy, pospolity 
we florach trzeciorzędowych Europy.

Inną rodziną, która odgrywała dużą rolę we florach młodszego trzeciorzędu Eu
ropy, wchodząc w skład elementu paleotropikalnego, są Symplocaceae. Znanych 
jest około 25 gatunków kopalnych, które występowały w wielu różnych zbiorowi
skach kopalnych, poczynając od zawsze zielonych lasów liściastych aż po miesza
ne lasy mezofityczne zrzucające liście klimatu umiarkowanie ciepłego. W soli 
wielickiej występują pestki czterech gatunków Symplocos. Jeden z nich, S. ligni- 
tarum (Quenst) Kirchh. ma pestki podobne do współczesnych gatunków Symplo
cos glandulifera, S. yuannensis i S. touranensis, które są drzewami rosnącymi dziś 
w lasach Chin, Tajlandii i Wietnamu50.

46 Zob. przyp. 30.
47 F. Kirchheimer: Beitrdge zur ndheren Kenntnis der Mastixioideen-Flora des deutschen Mittel- 

bis Oberoligozans, „Beihefte zum Botanisćhen Centralblatt, B”, Kassel 1938, nr 58, s. 304-375.
48 Zob. przyp. 29.
49 R.H. Eyde, Q. Xiang: Fossil mastixioid (Cornaceae) alive in Eastern Asia, „American Journal 

o f Botany”, Baltimore 1990, t. 77, nr 5, s. 689-692.
50 Zob. przyp. 29.
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Ważnym składnikiem roślinności bagiennej, obecnym w Europie od paleocenu 
po górny miocen, była Eurya stigmosa (Ludwig) Mai z rodziny Theaceae. Był to 
prawdopodobnie krzew, który rósł w mieszanych lasach bukowo-dębowo-grabo- 
wych a także w lasach bagiennych razem z laurowatymi (Lauraceae). Gatunek 
kopalny najbardziej jest podobny do współczesnej Eurya japonica Thunb., rosnącej 
w Chinach i Japonii w mieszanych lasach mezofitycznych, w klimacie umiarkowa
nie ciepłym. Do elementu paleotropikalnego we florze Wieliczki należą m.in. dwa 
rodzaje z rodziny rutowatych (Rutaceae), a mianowicie Toddalia i Zanthoxylum. 
Znaleziono nasiona trzech gatunków Toddalia i czterech Zanthoxylum. Toddalia 
jest to dziś liana rosnąca w lasach zawsze zielonych w warunkach klimatu subtropi
kalnego i tropikalnego. Przed milionami lat gatunki Toddalia rosły w przybrzeżnych 
szerokolistnych lasach zrzucających liście, szeroko rozprzestrzenionych w Europie 
od górnej kredy po starszy plejstocen na terenach z dużymi wahaniami poziomu 
wody gruntowej51. Rodzaj Zanthoxylum jest znany z flor kopalnych Europy od środ
kowego eocenu po dolny pliocen.

Należy wspomnieć także o wymarłym rodzaju z rodziny bukowatych (Fagaceae) 
a mianowicie o Trigonobalanus. W Wieliczce występują owoce pod nazwą T. exa- 
cantha (Mai) Kvaćek et Walther. Pochodzą one najprawdopodobniej z dużych, 
wysokich drzew, które były ważnym składnikiem lasów zawsze zielonych, tzw. mie
szanych lasów laurowych (mixed laurel forest). Dominowały w nich drzewa 
z rodziny bukowatych (Fagaceae) oraz drzewa i krzewy laurowatych (Lauraceae). 
Lasy te występowały w Europie od środkowego oligocenu aż po górny miocen 
w warunkach klimatu subtropikalnego lub umiarkowanie ciepłego52.

Serdecznie podziękowania składam Prof. dr hab. Antoniemu Jodłowskiemu, 
Dyrektorowi Muzeum Żup Krakowskich za udostępnienie kolekcji J. Zabłockiego 
oraz pozostałych okazów flory wielickiej i przez to umożliwienie przeprowadzenia 
ich rewizji. Byłym i obecnym pracownikom Muzeum Żup Krakowskich: Pani 
dr Krystynie Kolasie, mgr Teresie Kuc oraz inż. Januszowi Wiewiórce dziękuję za 
wszelką pomoc przy udostępnianiu kolekcji karpologicznej i szczątków liści.

Dziękuję ponadto panu mgr W. Kokosińskiemu z Muzeum Przyrodniczego 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu za udostępnienie okazów flory 
wielickiej przechowywanych w Muzeum oraz za pomoc w uzyskaniu fotografii 
niektórych z nich, a panu doc. A. Łaptasiowi za wypożyczenie okazu z Muzeum 
Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Pani dr Jonannie Kovar-Eder dziękuję za informacje o okazach przechowywa
nych w Naturhistorisches Museum w Wiedniu.

Specjalne podziękowania winna jestem prof. dr. D.H. Maiowi z Naturhistori- 
sche Museum w Berlinie za oznaczenie bądź weryfikację niektórych okazów.

Pani Zofii Tomczyńskiej dziękuję za przerysowanie rysunków w tuszu.

51 Tamże.
52 Tamże.
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POPRAWKI I UWAGI DOTYCZĄCE OZNACZEŃ FLORY KOPALNEJ 
Z WIELICZKI W PUBLIKACJI M. ŁAŃCUCKIEJ-ŚRODONIOWEJ53

NAZWA TAKSONU 
W PUBLIKACJI

NR
TAK
SONU

WYNIK REWIZJI

Torreya miocenica Krausel 7 Cephalotaxus miocenica (Krausel) Gregor
Pinus króli Zabłocki 10 Pinus salinarum (Partsch) Zabłocki
Pinus polonica Stur 11 Pinus hampeana (Unger) Heer
Pinus silvestris L. miocenica Zabłocki 14 Pinus hampeana (Unger) Fleer
Chamaecyparis salinarum Zabłocki 21 brak okazu
Libocedrites salicomioides 
(Unger) Endlicher

23 Tetraclinis salicomioides (Unger) Kvaćek

Tetraclinis brongiartii 
(Endlicher) Krausel

24 Tetraclinis salicomioides (Unger) Kvaćek

Castanea sp. 31 brak okazu, rodzaj nie występuje
Fagus ferruginea Ait. var. 
miocenica Menzel

33 Fagus decurrens C. et E.M. Reid

Fagus sp. 35 brak okazu
Trigonobalanus exacantha Mai 38 Trigonobalanopsis exacantha (Mai) 

Kvaćek et Walther
Myrica cf. suppani Kirchheimer 40 Myrica suppani Kirchheimer
Engelhardtia salinarum Zabłocki 45 Palaeocarya salinaria (Zabłocki) Zast.
Pterocarya raciborskii Zabłocki 51 Cyclocarya cycłocarpa (Schlechtendal) 

Iljinskaja
Phytolacca sp. 56 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Corylopsis sp. 57 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Hamamelis europaea Zabłocki 58 brak okazu
Liriodendron sp. 61 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Annonaespermum sp. 64 cf. Annonaespermum sp., wymaga 

potwierdzenia
Cinnamomum sp. 65 Daphnogene sp.
Menispermum sp. 67 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Brasenia sp. div. 69 cf. Brasenia sp.
Ceratophyllum sp. 70 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Aldrovanda sp. 71 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Actinidia sp. 72 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Campylospermum sp. 73 oznaczenie wątpliwe
Gordonia sp. 75 oznaczenie wątpliwe
Stewartia beckerana (Ludwig) 76 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Kirchheimer w materiałach J. Zabłockiego
Amelanchier sp. 77 oznaczenie wątpliwe
Ceratonia sp. 80 rodzaj nie występuje, brak okazu

53 Zob. przyp. 1.
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NAZWA TAKSONU 
W PUBLIKACJI

NR
TAK
SONU

WYNIK REWIZJI

Robinia sp. 81 rodzaj nie występuje, brak okazu
Myrtus sp. 84 Myrtaceae gen. div.
Sterculia sp. 87 oznaczenie wątpliwe
Phellodendron sp. 88 Phellodendron elegans C. et E.M. Reid
Pistacia sp. 93 rodzaj nie występuje, brak okazu
Schinus sp. 94 oznaczenie wątpliwe
Sapindoidea sp. div. 95 Koelreuteria margaritifera (Ludwig) Mai
Acer sp. 96 Acer sp. div.
Coriaria sp. div. 98 Coriaria cf. collinsonae Gregor
Meliosma cf. wetteraviensis 
(Ludwig) Mai

99 Meliosma wetteraviensis (Ludwig) Mai

Ceanothus sp. 103 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie występuje
Ampelopsis ludwigii (A.Br.) 
Dorofeev

106 Ampelopsis malvaeformis (Schlotheim) Mai

Tetrastigma sp. 107 oznaczenie nieprawidłowe, rodzaj nie 
występuje

Vitis teutonica A.Br. 109 Vitis cf. teutonica A.Br.
Aralia sp. 110 Aralia sp. div.
Comus salinarum Zabłocki 111 brak okazu
Mastixia amygdalaeformis 
(Scholth.) Kirchh.

113 Mastixia lusatica Mai

Andromeda sp. 115 cf. Andromeda sp.
c f Arctostaphyloides 116 Arctostaphyloides menzelii Kirchheimer
Corema sp. 117 oznaczenie wątpliwe
Diospyros salinaria Zabłocki 118 brak okazu
Symplocos salzhausenensis 
Kirchheimer

124 Symplocos salzhausensis Kirchheimer

Nerium sp. 125 Brak okazu, rodzaj nie występuje
Fraxinus sp. 126 Brak okazu, rodzaj nie występuje
Limnocarpus sp. 130 Eulimnocarpus major (Szafer) Collinson
Potamogeton sp. 131 Potamogeton sp. div.
Carex sp. 132 Carex sp. div.
Cladium macrocarpum Dorofeev 134 Cladium oligovasculare Mai
Stewartia beckerana (Ludwig) 
Kirchheimer

PI.1/13 Tilia preplatyphyllos Szafer

Rehderodendron ehrenbergii 
(Kirchheimer) Mai

PI. 2/8 nieoznaczone



52 M- ł a ń c u c k a -ś r o d o n io w a , e . z a s t a w n i a k

NOWE TAKSONY WYRÓŻNIONE WE FLORZE KOPALNEJ 
WIELICZKI PRZEZ J. ZABŁOCKIEGO (MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE)

Skróty: n — nasienie, s — szyszka, ł — łuska, ow — owoc, k — korzeń, sk — skleroty, 
r szczątki różne, indet. — nieoznaczone

Numery fiolek zostały nadane przez J. Zabłockiego z wyjątkiem numerów w nawiasie, 
nadanych przez M. Łańcucką-Środoniową54

NAZWA
TAKSONU

RO
DZAJ

SZCZĄ
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

OZNACZENIE 
J. ZABŁO
CKIEGO

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO 

PISIE

cf. Chenopodium n 2 Chenopodium 111/769/1/Pb, 198,473 64, 122
Celosia III/764/2/Pb

cf. Cupressus sp. ł, s 7 Cupressus, III/786/3/Pb, (652), (657) 162, 163
Seąuoia?, IIl/774/8/Pb
Cupressus?

cf. Daphne sp. n 3 Daphne? III/978/62/Pb, 266, 267 75
Daphne 111/790/1/Pb
minima sp.n.

cf. Decodon sp. o, n 10 Decodon?, - III/971/1/Pb, 193, (680) 63, 174
III/978/258/Pb

cf. Urospathites n 2 indet., Epipre- - , III/798/l/Pb 99, 122 40, 50
cristatus (Nikitin) mnum
Gregor et Bogner cristatum Nikitin
Fungi gen. div. r ? Fungi - ca 30 _

fiolek
Juniperus succini- ł, s 39 Juniperus III/815/25/Pb, 420-440, 113-119
finera Zabłocki succinifera III/816/10/Pb 442-459

sp.n.
Mycorhiza k 1 mykoriza 111/842/1/Pb (521) 131
Cenococcum sk wiele sclerotium, III/890/l/Pb, (524), (531) 132, 133
graniforme (Sow.) III/976/153/Pb
Ferd. et Winge 50
cf Morus sp. n 1 Morus III/841/2/Pb 125 6, 82
Myrtaceae gen. div. ow 11 Myrtaceae III/843/3/Pb 13, 283,284 40,107,122
Rubus sp. ow 12 Rubus III/876/3/Pb 96, 393, 476
Ruppia maritima ow 38 42, 44,
L. miocenica Szafer R. major, III/878/5/Pb, 104, 105, 46

Potamogeton, 111/897/1/Pb 107,
Ruppia, R.marit 110-113
miocenica 105, 106

Koelreuteria ow 2 Sapindoidea III/883/2/Pb 384, 385
margaritifera margaritifera
(Ludwig) Mai Kirchh. 46, 74
Sparganium ow 2 Sparganium III/895/l/Pb, 115, 150
camenzianum camenzianum III/894/3/Pb
Kirchheimer Kirchheimer 1

M M; Łańcucka-Środomowa, rękopis nr inw. 215, Archiwum Zakładu Paleobotaniki Instytutu 
Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, informacja dotyczy kolejnych tabel
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NOWE TAKSONY WYRÓŻNIONE PRZEZ ŁAŃCUCKĄ-ŚRODONIOWĄ 
W KOLEKCJI J. ZABŁOCKIEGO SZCZĄTKÓW ROŚLIN Z WIELICZKI

Skróty: owo — owocowania, meg — megaspory, szp — szpilki, ow — owoc, n — nasienie, 
indet. — nieoznaczone; numery fiolek zostały nadane przez J. Zabłockiego, numery 

w nawiasach — przez M. Łańcucką-Środoniową55. Umieszczenie nazwy taksonu w nawiasie 
oznacza, że wymieniono ją tylko w kartotece J. Zabłockiego, a nie było nazwy we fiolce

NAZWA
TAKSONU

RO
DZAJ

SZCZĄ
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

OZNACZENIE 
J. ZABŁO
CKIEGO

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

CRYPTOGAMAE

cf. Polyporites sp. owo 7 indet., Fungi III/736/Pb, 35, (543) 16, 136
III/804/2/Pb

cf. Pyrenomycetes OWO 1 indet. III/978/162/Pb (539) 135
Selaginella meg 1 nasienie, - 127 52
saxonica Mai spora?

PINOPHYTA

typ Abies alba Mili. n 2 Coniferae III/774/8/Pb (656) 163
Abies sp. n 2 Coniferae III/774/8/Pb (656) 163

MAGNOLIOPHYTA -  DICOTYLEDONIDAE

Acer sect. Goniocarpa OW 2 Acer III/734/14/Pb 210 66
Pojark.
Acer sect. Platanoidea ow 3 Acer 111/734/ 14/Pb 212, 66, 67
(Pax) Pojark. 216, 217
Ampelopsis rotun- n 1 Vitis teutonica 111/928/1/Pb 416 112
datoides Dorofeev Kirchheimer
Araliaceae ow 1 Morus III/841/2/Pb 126 52
Arctostaphyloides ow 3 indet. III/978/255, 160 173,
menzelii Kirchheimer 279/Pb (681) 174
Betulaceae ow 1 indet. III/978/166/Pb (567) 142
(cf. Betula sp.)
Comptonia cf. ow 5 indet., Comus, III/978/103/Pb 380, 104,105,
aldanensis Dorofeev indet. 111/779/10/Pb 383, 174

111/978/257/Pb (679)
Comus aff mas L. ow 2 Comus?, Cor III/779/10/Pb 373,374 102,103

nus aff.
Cyclocarya indet. 1 - III/978/183/Pb (582) 146
cyclocarpa
(Schlechtendal)
Iljinskaja

55 Tamże.
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NAZWA
TAKSONU

RO
DZAJ

SZCZA
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

Eomastixia saxonica ow 2
(Menzel) Holy

Eurya sp. ow, n 6

Hamamelidaceae ow 1
Meliosma miessleri OW 1
Mai
Padus cf. mediocra ow
Negru 4

Phellodendron n 1
elegans C.
et E.M. Reid
Prunus aff. spinosa L. ow 1
Pyracantha acuticarpa ow 9
(C. et E.M. Reid)
Szafer

11
Rubus microspermus ow
C. et E.M. Reid 2
Solanaceae n 2
Staphylea n
microsperma Negru 8
Swida bessarabica ow
Negru

Swida cf. bugloviana ow ca 20
Negru

Swida roshkii Negru ow 5

OZNACZENIE 
J. ZABŁO
CKIEGO

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR 
STRONY 
W RĘKO

PISIE

Cupressus?, 
indent., 
Mastixicarpum 
Caryophy- 
llaceae,
Vitis, Tetras- 
tigma 
Hamamelis 
Sapotispennum

Prunus (3x), 
(Nyssa)

Phellodendron
limburgene
Kirchheimer
Prunus
(Ilex) 4x, Aralia, 
indet., indet,

Rubus

Actinidia?
Sambucus,
indet.
(Nyssa), 
Comus, (Cor- 
nus), Comus, 
aff.amomum, 
Comus 
Comus 2x, 
(Comus), 
Comus aff. 
amomum, 
(Comus)

(Comus) 2x,-

III/786/3/Pb,-,

III/835/l/Pb

III/762/2/Pb, 
111/978/ 106/Pb

111/810/3/Pb 
III/888/l/Pb

III/867/6/P b
(3x),
III/978/69/Pb
IlI/855/l/Pb

III/867/6/Pb 
III/978/366/Pb, 
111/795/1/Pb, 
III/978/366/Pb 
(2x)
III/746/5/Pb, 
IIl/978/322/Pb, 
324
III/876/3/Pb

III/736/2/Pb 
III/881/2/Pb, 
III/978/133/Pb 
III/978/68/Pb, 
111/779/10/Pb, 
111/978/100/Pb, 
111/942/1/Pb, 
111/779/10/Pb 
111/779/10/Pb 
(2x)
IIl/978/95/Pb, 
111/942/1/Pb, 
111/779/10/Pb 
(2x)
III/978/98/Pb, 
99, 175

(790) ,
(791) , 
(816)

200,404

7
171

9, 26, 
27, 302

185

153 
224-227, 

(749), 
(751)

393,476

22
298,
(487)
301,
370,
371, 

376, 381

362,
363, 
365, 
376,

377,379

101 
102,144

197,203

64, 110

4
59

170, 86

62

170
68,69,80

107,122

12
86, 124

86, 102,
103,105,

100,101
103

368,369,
(574)
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NAZWA
TAKSONU

RO
DZAJ

SZCZĄ
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

OZNACZENIE 
J. ZABŁO
CKIEGO

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

Symplocos OW 2 Symplocos 2x 111/904/ 10/Pb 339,342 95.96
minutula (Stembeig)
Kirchheimer
Trema lusatica Mai ow 5 Ulmus?, III/871/3/Pb 273, 77,78

Pteroceltis? (3x) 274, 280
Ulmaceae,
Zelkova

Vibumum sect. ow 2 Vibumum? III/946/3/Pb 14, 16 67
Lantana Spach (2x)
Vitis cf. lusatica n 1 Vitis parasyl- 111/927/5/Pb 413 111
Czeczott et Skirgiełło vestris

Kirchheimer
Zanthoxylum gigan- n 1 Zanthoxylum 111/929/5/Pb 189 62
teum (Gregor) Gregor sp,
Zanthoxylum cf. n 2 Zanthoxylum IIl/930/l/Pb 188 62
kristinae oxyphyllo-
(Holy) Gregor ideum sp.n.
Zanthoxylum tiffneyi n 1 Evodiospermum IIl/800/l/Pb 186 62
Gregor pulcherrimum

sp.n.
Zelkova ungeri ow 2 Vitis ludwigii III/926/4/Pb 399 109
Kovats A. Br.

M AGNOLIOPH YTA -  MONOCOTYLEDONIDAE

cf. Epipremnites n 1 Araceae 111/747/1/Pb 121 48
reniculus (Kirchheimer)
Mai
Eulimnocarpus ow 20 Ruppia major III/880/l/Pb, 104, 42, 44,
major (Szafer) Szafer, Ruppia, 111/878/5/Pb 107, 76
Collison R.maritima (2x), 112, 113

miocenica III/879/l/Pb
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NOWE TAKSONY WYRÓŻNIONE PRZEZ J. ZABŁOCKIEGO, 
KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE PO 

SZCZEGÓŁOWYCH STUDIACH

Skróty: ow — owoc, n — nasienie, s — szyszka, dr — drewno, 
szn — szczątki niezidentyfikowane

NAZWATAKSONU RO
DZAJ

SZCZĄ
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

OZNACZENIE 
J. ZABŁO
CKIEGO

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

Boraginaceae ow/n 1 Boraginaceae? III/750/l/Pb 142 56
Capparis sp. ow/n 1 Capparis III/757/2/Pb 182 61
Cladium crassessculp- 
tum Zabłocki sp.n.

OW ca 30 Cladium crasses- 
culptum sp.n.

III/771/l/Pb 238 71

Cladium longum 

Zabłocki sp.n.
ow 2 Cladium longum 

sp.n.
III/772/l/Pb 235 71

Cladium marisciformae 
Zabłocki sp.n.

ow 20 Cladium maris
ciformae sp.n.

111/773/1/Pb 237 72

Celosia sp. n 2 Celosia, Ama- 
ranthaceae

III/764/2/Pb 473,474 122

Grewia sp. ow 14 Grewia III/808/5/Pb 229, 230, 
232

69, 70, 
174

Ilex sp. ow 1 (Ilex) III/795/l/Pb 225 68

Kerna sp. ow 3 Kerria III/817/1/Pb 166 58

Onobrychis sp. ow, s 3 Onobrychis III/847/2/Pb 167-169 59
Palmaae n 2 Palmae fructus? 

Palmaceae
III/851/l/Pb 
III/850/l/Pb

29, 77 14, 34

Papilionaceae n, ow 3 Papilionaceae? III/852/l/Pb 135, 136 54, 55

Thujopsis sp. s 4 Thujopsis III/918/2/Pb (649,650) 161, 162

Tradescantia salinaria 
Zabłocki sp.n.

n 1 Tradescantia 
salinaria sp.n.

III/921/l/Pb 218 67

Trichosanthes sp. n 2 Trichosanthes 
fragilis E.M. 
Reid

III/924/l/Pb 148 57

Pinus sp. dr, n 2 Pinus, Pinus? III/857/2/Pb (642) ,
(643)

160

Tremella sp. szn 2 Tremella?
Myxophyta?

111/923/1 /Pb (478) 123
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WĄTPLIWE OZNACZENIA NOWYCH TAKSONÓW J. ZABŁOCKIEGO

Skróty: n — nasienie, ow — owoc, indet. — nieoznaczone,
MŁS — M. Łańcucka-Środoniowa

NAZWA TAKSONU
RO

DZAJ
SZCZĄ

TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

UWAGI
MŁŚ

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

Acorus sp. ? n 1 brak morfologicz
nych cech Acorus

III/735/l/Pb 6 4

Bambusa? Gramineae? ow/n 7 indet. _ 84 38
Campylospermum 
hordvellense Chandl.

n/ow 1 zły stan zachowania III/756/l/Pb 152 57

Caxtonia glandulosa 
M.E.J. Chandler

OW 1 indet. - 138 55

Centrospermum gen.n. ow/n 1 zły stan zachowania III/941/l/Pb 202 64
Cycadinae? ow/n 1 indet. 111/789/1/Pb 65 30
Lithospermoides
gen.n.

OW 1 brak podobieństwa 
do Lithospermum

III/827/l/Pb 8 4

Podocarpus n 1 wymaga badań 
anatomicznych

III/863/l/Pb 389 107

Sapindus ow/n 1 zły stan zachowania III/886/l/Pb 56 26
Eomastixia bilocularis 
Chandl.

OW 1 szczątek
rozkruszony

III/978/101/Pb 372 102
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NOWE TAKSONY WYRÓŻNIONE NIEPRAWIDŁOWO PRZEZ J. ZABŁOCKIEGO

Skróty: n — nasienie, ow — owoc, s — szyszka, ko — koprolit, ł — łuska szyszki, 
indet. — szczątki nieoznaczone, nsz — szczątki niezidentyfikowane;

*numer tylko w kartotece J. Zabłockiego; numer w nawiasie został nadany 
przez M. Łańcucką-Środoniową

NAZWA TAKSONU

RO
DZAJ
SZCZĄ
TKA

LICZ
BA

OKA
ZÓW

OZNACZENIE
MŁŚ

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

Acanthopanax OW 9 cf. Aralia sp. 
Tilia sp.

III/746/5/Pb, 
111/902/1/Pb

265, (508) 82, 129

Broussonetia rugosa 
E.M. Chandler

ow/n 1 indet. III/753/l/Pb 128 52

Callitriche? OW 1 Eurya stigmosa 
(Ludwig) Mai

III/755/l/Pb 220 67

Caryophyllaceae n 8 indet., Eurya 
stigmosa 
(Ludwig) Mai, 
Eurya sp.

III/762/2/Pb 149,200 57, 64

Cedrus n 4 cf. Cupressa- 
ceae

111/765/1 /Pb (558)140

Centrospermum
gen.n.

ow/n 1 indet. III/941/l/Pb 202 64

Cephalanthus aff. 
occidentalis L.

OW 3 indet. III/766/2/Pb 93,95 40

Corydalis pulchrum 
Chandl.

n 5 indet., Sambu- 
cus

111/782/1/Pb, 
III/781/1/Pb

129, 221 52, 67

Dianthus n 2 indet., cf. 
zoocecidium

III/978/366/Pb 199 64

Diclidocarya n 2 zoocecidium,
Fungi

III/792/l/Pb 37 18

Elatine? ow 3 Pyracantha, 
cf. Ilex

III/795/l/Pb 225 68

Evodiospermum
pulcherrimum

n 1 Zanthoxy!um 
tiffheyi Gregor

III/801/Pb 186 62

Halesia? ow/n,
nsz

4 indet. IIl/809/l/Pb, 
III/97 8/72/Pb

71, 309 32, 88

Hibiscus cf. syriacus n 40 Toddalia lati- 
siliąuata (Lu
dwig) Gregor, 
Toddalia maii 
Gregor

III/978/366/Pb,
III/978/242/Pb

177-180* 60, 61

Illicium ow/n 3 indet. III/812/1/Pb 70 30
Iodes (Icacinaceae) s 1 Zanthoxylum 

giganteum 
(Gregor) Gregor

III/813/1/Pb 154 169
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NAZWA TAKSONU

RO
DZĄ
szcz/
TKA

LICZ 
BA 

V OKA
zóu

OZNACZENIE
MŁŚ

t

NR
MŻKW

NR
FIOLKI

NR
STRONY 
W RĘKO

PISIE

n 2 Toddalia navi- 
culaeformis 
(E.M. Reid) 
Gregor, Tod
dalia latisili- 
quata (Ludwig) 
Gregor

III/821/1/Pb, 
III/757/2/Pb

461,
172-176

120, 60

ow 1 indet. 111/824/1/Pb 55 26
ow/n,
nsz

3 Acer, cf. Fagus, 
indet.

III/826/l/Pb 67 30

n 40 Toddalia latisili- 
quata (Ludwig) 
Gregor, Toddalia 
maii Gregor

111/978/366/
Pb,
111/978/242/
Pb

177, 178 
180, 183*

60, 61

n liczne
ułam

ki

Toddalia maii 
Gregor

III/832/2/Pb (672),
(674)

169

ow 1 indet. (cf. Erica 
ceae)

111/978/123/Pb 470* 121

ow 1 cf. Carex sp. III/833/l/Pb 133 54
ko

ow

1

2

koprolit gąsie
nicy motyla 
Meliosma wet- 
teraviensis 
(Ludwig) Mai

III/834/l/Pb

III/836/l/Pb

54

1

26

2

ow 1 indet. III/837/l/Pb 137 55
ow/n 2 indet. 111/840/1/Pb 3 2

n 1 cf. Rubus sp. - 20* 10
s 4 cf. Pinus sp. III/853/l/Pb 83 36

n 1 cf. Toddalia 
maii Gregor

III/856/l/Pb 180 61

nsz 1 cf.zoocecidium III/846/l/Pb 34 16
n 5 Eurya stigmosa 

(Ludwig) Mai
III/864/2/Pb,
III/878/366/Pb

194-197 63

n 7 Eurya stigmosa 
(Ludwig) Mai

III/865/2/Pb 201, 203 64, 65

ow 4 Trema lusatica 
Mai

III/871/3/Pb 273, 274, 
276

77

ow/n 1 indet. III/872/l/Pb 46 22
nsz 1 indet.

(cf. zoocecidium)
III/877/l/Pb 130 52

ow 1 Styrax sp. III/882/l/Pb 386 106

ow 1 Meliosma 
miessleri Mai

III/888/l/Pb 171 59

Leguminosae

Lindera? Lauraceae? 
Liriodendron

Malvaceae gen.n.

Malvaceae

Mapania

Mariscus, Cyperaceae 
Martynia

Meliosma cantiensis 
Reid, Chandler

Meliosma?
Menyanthes
Papaver
Platycarya richardsonii 
(Bowerbank) Chandler 
Phytolacca

Platycarya
Polanisia sibirica Nikitin

Portulacaceae

Pteroceltis

Punica
Rumex?

Sapindoidea globosa 
(Ludwig) Kirchheimer 
Sapotispermum
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RO- LICZ- OZNACZENIE NR NR NR

NAZWA TAKSONU DZAJ BA MŁŚ MŻKW FIOLKI STRONY
SZCZĄ- OKA- W RĘKO-

TKA ZÓW PISIE

Seąuoia couttsiae S, 1 4 Seąuoia abie- III/892/2/Pb (788), 197
Heer? tina

(Brongniart)
Knobloch

(789)

Sphenotheca incurva 
Kirchheimer

ow 2 indet. III/879/l/Pb 332 93

Spondiaecarpum
turbinatum

o w 1 indet. III/898/l/Pb 132 54

Menzel
Stephanandra nsz 1 cf. zooceci- III/900/l/Pb 164 58

minima dium
Dorofeey
Symplocos gothanii ow 15 Myrica ceri- III/906/l/Pb 323 91
Kirchheimer feriformis

Kownas,
Hartziella
miocenica
Szafer,
cf. Comaceae

Symplocos gregaria ow 2 Symplocos sp., III/905/2/Pb 328, 331 93

A. Braun S. poppeana 
Kirchheimer

Symplocos jugata ow 2 Symplocos III/907/l/Pb 334 94

E.M. Reid lignitarum
(Quenst.)
Kirchheimer

Symplocos minutula ow 5 indet. 111/909/1/Pb 349 97

(Stemberg) Kirch- ułam-

heimer ków
indet.Symplocos urceolata ow 6 uła- III/910/l/Pb 336 95

E.M. Reid mków
indet.,TremaUlmus ow 2 III/871/3/Pb 273 77
lusatica Mai

Umbelliferae ow 1 Sparganium aff. 
neglectumBeeby 
fossilis Mai

30* 14

Vitis nodulosa E.M. 
Reid

n 2 Ampelopsis
malvaeformis

III/925/9/Pb 398 108

(Schlotheim)
Mai

Zanthoxylum 
oxyphylloideum sp.n

n 1 Zanthoxylum 
cf. kristinae 
(Holy) Gregor

III/930/l/Pb 188 62
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SZCZĄTKI MAKROSKOPOWE ROŚLIN WE FLORZE KOPALNEJ WIELICZKI

FUNGI
Cenococcum graniforme (Sow.) Ferd. et Winge 
cf. Polyporites sp. 
cf. Pyrenomycetes
Rosellinites areolatus (Fres. et Meyer) 
Kirchheimer

Rosellinites congregatus (Beck) Mesch. 
Trematosphaerites lignitum (Heer) Mesch. 
Fungi gen. div.
EQUISETOPHYTA 
Eąuisetum sp.
PTERIDOPHYTA 
Selaginella saxonica Mai 
PINOPHYTA 
typ Abies alba Mili.
Abies sp. div.
Cephalotaxus miocenica (Krausel) Gregor 
Chamaecyparis salinarum Zabłocki 
Coniferae gen. 1 (“Pinites” -  drewno) 
Coniferae gen. 2 (“Pinites” -  drewno) 
Cunninghamia miocenica Ett. 
cf. Cupressaceae 
c f Cupressus sp.
Glyptostrobus europaea (Brongniart) Unger 
Juniperus succinifera Zabłocki in Łańcuc.- 

Środon. et Zast.
Pinus brevis Ludwig
Pinus hampeana (Unger) Heer
Pinus leitzii Kirchheimer
Pinus salinarum (Partsch) Zabłocki
Pinus cf. spinosa Herbst
Pinus thomasiana (Goepppert) Reichenbach
Pinus sp.
cf. Pinus sp.
Pithoxylon cf. silesiacum (Unger) Krausel 

(drewno)
Seąuoia abietina (Brongniart in Cuvier) 
Knobloch

Taxodium dubium (Stemberg) Heer 
Taxoxylon gópperti Unger (drewno) 
Tetraclinis salicomioides (Unger) Kvaćek 
Thuja sp. 
cf. Thujopsis sp.

MAGNOLIOPHYTA -  DICOTYLEDONIDAF, 
Acer sect. Goniocarpa Pojark.
Acer sect. Platanoidea (Pax) Pojark.
Acer sp. div.
Aesculus roupperti Zabłocki 
cf. Aesculus sp.
Alangium dubium (Unger) Mai 
Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger 
cf. Alnus sp.
Ampelopsis malvaeformis (Schlotheim) Mai 
Ampelopsis rotundatoides Dorofeev 
cf. Andromeda sp. 
cf. Annonaespermum sp.?
Aralia sp. div. 
cf. Aralia sp.
Araliaceae
Arctostaphyloides menzelii Kirchheimer 
Betula sp. (drewno)
Betulaceae (cf. Betula sp.)
cf. Brasenia sp.
typ Carpinus betulus L.
Carpinus europaea Negru 
Carpinus polonica Zabłocki 
Carya costata (Presl) Unger 
Carya pusilla Unger 
Carya rugosa Zabłocki 
Carya ventricosa (Stemberg) Unger 
Carya sp. vel Pterocarya sp. (drewno) 
Carya sp.
Castanopsis salinarum (Unger) 

Kirchheimer
Celtis lacunosa (Reuss) Kirchheimer 
cf. Chenopodium sp.
Comptonia cf. aldanensis Dorofeev 
Coriaria cf. collinsonae Gregor 
cf. Comaceae 
Comus aff mas L.
Crataegus sect. cuneatae Rehder 
Crataegus sp. div.
Cyclocarya cyclocarpa (Schlechtendal) 

Iljinskaja
Daphne sp. vel Thymelea sp.
Daphnogene sp.
Decodon sp.



62 M. ŁAŃCUCKA-ŚRODONIOWA, E. ZASTAWNIAK

D icotyledones gen.et sp. div.

Eom astixia saxonica (M enzel) Holy 

cf. Ericaceae 

Eucom m ia sp.

Eurya stigm osa (Ludw ig) Mai 

Eurya sp.

Fagus decurrens C. et E.M. Reid  

Fagus sp. (drewno)

Fortunearia cf. sinensis Rehder et W ilson

Flamamelidaceae

Hartziella m iocenica Szafer

Ilex lotschii Mai
cf., Ilex sp.
Juglans bergom ensis (Bals.-Criv.)

M assalongio sensu Palamarev 

Juglans costata (Presl) Unger 

Juglans szaferi Zabłocki 
Juglans wandae Zabłocki 
Koelreuteria margaritifera (Ludw ig) Mai 
Lauraceae gen. div. 
typ Lauraceae sensu Berger 
typ L egum inosae sensu Berger 
Legum inosae
Liąuidambar europaea A.Br.
M agnolia burseracea (M enzel) Mai 
M agnolia lusatica Kirchheimer 

M agnolia sp.
M astixia lusatica Mai 
M astixicarpum lim nophilum  (Unger) 

Kirchheimer 
M eliosm a m iessleri Mai 
M eliosm a w etteraviensis (Ludw ig) Mai 
cf. Morus sp.
M yrica ceriferiform is K ownas 
M yrica suppani Kirchheimer 

M yrica vel Palaeocarya 
M yrtaceae gen. div.
N yssa dissem inata (Ludwig) Kirchheimer 

O cotea rhenana M enzel 
Olea oleastroides Zabłocki 
Ostry a sp.
Padus cf. m ediocra Negru  
Palaeocarya salinarum (Zabłocki) Zast. 

Paliurus sp.
Phellodendron elegans C. et E.M. Reid  

Platanus sp.
Platanus vel Populus 

Prunus aff. spinosa L.

Prunus sp. div.
Pterocarya sp. div.
Pterostyrax europaea Zabłocki 
Pyracanthas acuticarpa (C. et E.M . Reid) 

Szafer
Quercus sp. div. 

cf. Quercus sp.
Rehderodendron ehrenbergii 

(Kirchheim er) Mai 
Rham naceae 

? Rosaceae
Rubus m icrosperm us C. et E.M . R eid  

Rubus sp. 
cf. Rubus sp.
Sambucus sp.
Sinom enium  cantalense (E.M . R eid) 

D orofeev  

Solanaceae
Staphylea cf. bessarabica Negru  

Staphylea microsperm a Negru  

Staphylea sp. div.
Styrax sp.
Swida bessarabica N egru  
Sw ida cf. bugloviana N egru  

Swida roshkii Negru  

Sym plocos lignitarum (Q unsted) 
Kirchheim er

Sym plocos minutula (Stem berg) 

Kirchheimer
Sym plocos poppeana Kirchheim er 

Sym plocos salzhausensis Kirchheim er 

Sym plocos sp.
Tilia preplatyphyllos Szafer 

Tilia sp.
Toddalia latisiliąuata (L udw ig) Gregor 

Toddalia maii Gregor 
Toddalia naviculaeform is (E.M . Reid) 

Gregor
Trema lusatica Mai 
Trigonobalanopsis exacantha (M ai) 

K vaćek et Walther
Turpinia ettingshausenii (Engelhardt) 

Mai
Vibum um  sect. Lantana Spach 

Viscum  m orlotii (U nger) K nobloch  

et Kvaćek  

Vitaceae
Vitis cf. lusatica C zeczott et Skirgiełło
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Vitis parasylvestris Kirchheimer 
Vitis cf. teutonica A.Br.
Zanthoxylum ailanthiforme (Gregor) 

Gregor
Zanthoxylum  giganteum  (Gregor) Gregor 

Zanthoxylum  cf. kristinae (H oly) Gregor 
Zanthoxylum  tiffneyi Gregor 
Zelkova ungeri Kovats 
M AGNOLIPHYTA -  M O NO CO TYLE- 

D O N IDA E  

Carex sp. div.
C ladiocarya sp.
Cladium oligovasculare Mai 
Cladium cf. palaeom ariscus D orofeev

Cladium sp. div. 
cf. Cladium sp.
cf. Epipremnites reniculum  (Ludw ig) Mai 
Eulimnocarpus major (Szafer) C ollinson  
Potam ogeton prepectinatsus Negru  
Potam ogeton sp. div.
Ruppia maritima L. m iocenica Szafer 
Scirpus sp.
Sparganium cam enzianum  Kirchheimer 
Sparganium aff. neglectum  B eeby fossilis  

Mai
cf. Sparganium sp.
Urospathites cristatus (N ikitin) Gregor 

et Bogner

UDZIAŁ POSZCZEGÓ LNYCH FORM W ZROSTU WE FLORZE WIELICZKI 

(W G M ETO DY VAN DER B U R G H A ) 56

Wysokie drzewa Niskie drzewa i pnącza Krzewy Rośliny zielne
a b c d

Rodzaje arktyczno-trzeciorzędowe

Abies A esculus Androm eda Carex
Acer Aralia C om us Cladium
Alnus Arctostaphyloides Crataegus Chenopodium
Betula Cephalotaxus Daphne vel Thymelea Eulimnocarpus
Carpinus Cupressus D ecodon Potam ogeton
Carya Eucom m ia H am am elis Ruppia
Celtis Juniperus M yrica Scirpus
Chamaecyparis Koelreuteria Padus Solanaceae
Cunninghamia Morus Phellodendron Sparganium
Cupressus N yssa Prunus
Cyclocarya Ostrya Pyracantha
Fagus Pterostyrax RJiamnaceae
Glyptostrobus Sinom enium Rubus
Juglans Tetraclinis Sambucus
Liąuidambar Thuja Staphylea
Palaeocarya Vitis Stewartia
Pinus Swida
Platanus
Pterocarya
Quercus
Seąuoia
Taxodium
Tilia
Vibumum
Zelkova

25 16 17 9

56 Zob. przyp. 30.
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Rodzaje paleotropicalne

Wysokie drzewa Niskie drzewa i pnącza Krzewy Rośliny zielne
a b c d

Daphnogene Alangium Compptonia Brasenia
Trema A m pelopsis Coriaria Cladiocarya

D iospyros Eurya

Eom astixia Ilex

Epipremnites M yrica

Hartziella Myrtaceae

Lauraceae Paliurus

M agnolia Styrax

M astixia Sym plocos

Mastixicarpum Turptnia

M eliosm a

Myrica

Ocotea

Rehderodendron

Tetraclinis

Toddalia

Trigonobalanopsis

Zanthoxylum

Viscum

2 18 11 2

ELEMENTY GEOGRAFICZNE WE FLORZE KOPALNEJ WIELICZKI

Wschodnio-azjatycki Północno-amerykański Wschodnio-azjatycki/
Północno-amerykański

A bies sp.div.p.p. Carya rugosa Acer sp. div.
Acer sect. Platanoidea Com ptonia cf. aldanensis A esculus roupperti
Alangium  dubtum Fagus decurrens A m pelopsis sp.
Carya pusilla Liąuidambar europaea Aralia sp. div.
Carya ventricosa Myrica ceriferiformis Betula sp.
Castanopsis salinarum N yssa disseminata Cham aecyparis salinarum
Cephalotaxus m iocenica Padus cf. mediocra Cupressus sp.
Cunninghamia m iocenica Pinus leitzii Ham am elidaceae
Eom astixia saxonica Pinus thomasiana Juglans bergom ensis
Epipremnites reniculus Seąuoia abietina M eliosm a sp.
Eucom m ia sp. Swida roshkii O cotea rhenana
Eurya stigm osa Taxodium dubium Ostrya sp.
Glyptostrobus europaea Zanthoxylum giganteum Phellodendron sp.
Juglans salinarum Zanthoxylum tiffneyi Quercus sp.
Juglans szaferi Staphylea bessarabica
Juglans wandae Styrax sp.
Koelreuteria margaritifera 
M agnolia burseracea 

M agnolia lusatica

Thuja sp.
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Wschodnio-azjatycki Północno-amerykański W schodnio-azj atycki/ 
Północno-amerykański

M astixia lusatica 
M astixicarpum limnophilum  
Palaeocarya salinarum  
Phellodendron elegans 

Pinus hampeana 
Pinus spinosa  

Pterostyrax europaea 
Rehderodendron ehrenbergii 
Sinom enium  militzeri 
Stewartia beckerana 
Styrax maxima 
Sym plocos lignitarum  
Swida cf. bugloviana  
Toddalia latisiliąuata 

Toddalia maii 
Toddalia naviculaeform is 
Trema lusatica  

Trigonobalanopsis exacantha 
Turpinia ettingshauseni 
Vitis cf. teutonica 
Zanthoxylum ailanthiformae

M. Ł a ń cu ck a -Ś ro d o n io w a , E. Z astaw n iak

PLANT REMAINS OF THE MIDDLE MIOCENE OF WIELICZKA BASED 
ON A REYTSION OF JAN ZABŁOCKTS COLLECTION AND OTHER ASSEMBLAGES

Summary

The results o f a study of macroscopic plant remains from the fossil flora o f Wieliczka are 
presented on the basis o f a revision o f Jan Zabłocki’s original materials housed in the Cracow Salt- 
Works Museum at Wieliczka. The other collections of plant remains extracted from rock salt and also 
leaf impressions from sandstones underyling the salt are discussed. The Wieliczka flora is o f Middle 
Badenian age. The Arcto-Tertiary element predominates in it with only one third of the taxa being 
Palaeotropical. The floras assemblage of Wieliczka is characterized by a specifically differentiated 
mesophytic mixed forest o f deciduous trees and shrubs and a rich eyergreen shrub layer typical for 

mastixian floras.



Agnieszka Wojtowicz

ZMIENNOŚĆ SPERGULARIA SALINA PRESL 
NA STANOWISKACH W BARYCZY I WIELICZCE

WSTĘP

Halofity to rośliny żyjące na słonych glebach zawierających najczęściej chlorek 
sodowy, a także inne chlorki oraz siarczany i węglany sodowe i magnezowe 
(w ilościach od 0,003-0,15%)'. Ważną cechą halo fitów jest przystosowanie się pod 
względem budowy i fizjologii do życia w warunkach tzw. „suszy fizjologicznej” 
wywołanej czynnikami utrudniającymi pobieranie wody nawet przy dużej jej zawar
tości w glebie. W przypadku halofitów utrudnieniem są wysokie wartości osmo- 
tyczne roztworu glebowego. Rośliny należące do tej grupy mają charakter kserofi- 
tów lub sukulentów1 2.

Właściwym obszarem licznego występowania halofitów są tereny o klimatach 
suchych i gorących (np. pustynie i stepy), gdzie zasolenie powierzchniowych warstw 
jest zjawiskiem częstym wskutek przewagi ilości wyparowanej wody w stosunku 
do ilości opadów. Natomiast w klimacie chłodnym i wilgotnym rośliność solniskowa 
nie znajduje dla siebie korzystnych warunków rozwoju. Wyjątek stanowią siedliska, 
gdzie istnieje ustawiczny dopływ słonej wody np. bagniste wybrzeża morskie czy 
otoczenie słonych źródeł w głębi lądu3.

Spergularia salina Presl, Muchotrzew solniskowy jest halofitem obligatoryjnym4, 
tzn. występuje tylko na glebach słonych i wymaga do swego rozwoju określonej 
zawartości NaCl w glebie5. Występuje na solniskach w całej Polsce6. Stanowiska 
w Baryczy i Wieliczce są położone najdalej na południe.

1 C. Jura, H. Krzanowska: Leksykon biologiczny, Warszawa 1992, s. 238.
2 Świat roślin, skal i minerałów, pod red. L. Śomśak, Warszawa 1988, s. 130.
5 W. Szafer, K. Zarzycki: Szata roślinna Polski, 1.1, Warszawa 1977, s. 109-110.
4 H. Trzcińska-Tacik: Halofity nad Dolną Nidą, „Zeszyty naukowe UJ. Prace botaniczne”, nr 17, 

Kraków 1988, s. 140.
5 J.W. Michalska: Halofity Kujaw, Toruń 1963, s. 54.
6 W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski: Rośliny polskie, Warszawa 1976, s. 143.
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Gatunek ten wykazuje dużą zmienność form wzrostu i rozgałęzienia, co jest cha
rakterystyczne dla halofitów jednorocznych7. U roślin tych, zwykle płytko zakorze
nionych, wpływ koncentracji soli w glebie jest bardziej wyraźny w porównaniu do 
roślin trwałych z silniejszym systemem korzeniowym8. Na pokrój roślin z gatunku 
Spergularia salina ma także wpływ zagęszczenie osobników w płacie.

Rys. 1. Spergularia salina — pólschemat:
l  — pęd  główny, 2 — pędy równorzędne, 3 — długość międzywęźla pędu głównego, 4 — długość 

międzywęźla pędu bocznego I rzędu, 5 — kąt między osią główną a osią boczną

LOKALIZACJA I OPIS STANOWISK SPERGULARIA SALINA

W celu zaobserwowania zmienności cech morfologicznych Spergularia salina 
zostały przeprowadzone badania na dwu stanowiskach tej rośliny w Wieliczce oraz 
Baryczy k. Krakowa. Stanowisko w Wieliczce obejmuje dwie powierzchnie. Obie 
one znajdują się na terenie Kopalni Soli na płaskim obszarze stanowiącym fragment 
trawnika, na którym stoi komin chłodni będący źródłem soli. Obszar ten graniczy 
z jednej strony z murem, a z drugiej z betonową drogą. Data pobrania materiału 
roślinnego z powierzchni 1 i 2: 10 VII 95 r.

Powierzchnia nr 1 ma kształt pierścienia szerokości do 0,5 m; pas ten przylega 
do chłodni i wynosi ok. 10 m2. Teren ten jest stale podmokły. Rośliny przy ścianie 
chłodni tworzą na większości powierzchni duże, jednolite skupiska i kobierce, 
o dużym zagęszczeniu. Natomiast w miejscach, gdzie zwykle panuje cień, Spergu
laria salina rosła zgrupowana w małe kępy lub nawet pojedynczo, o znacznie mniej
szym zagęszczeniu.

Powierzchnia nr 2 ma kształt zbliżony do prostokąta przylegającego do krawężnika 
(dzielącego trawnik z kominem od drogi) na odcinku ok. 3 m, szerokiego na 1,5 m. 
Jest oddalona od powierzchni nr 1 o 1 m. Teren ten jest suchy. Osobniki omawianego 
gatunku rosły tam pojedynczo lub tworząc małe grupy, o niewielkim zagęszczeniu.

7 Zob. przyp. 5, s. 56.
8 Tamże, s. 53.
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W Baryczy k. Krakowa, w lesie powyżej wysypiska śmieci, na terenie pozba
wionym drzew znajdują się kolejne dwie powierzchnie, gdzie występuje Spergularia 
salina. Przylegają one do dwóch osobnych ciągów rur, które są źródłem soli. Data 
pobrania materiału roślinnego z powierzchni 3 i 4: 10 VIII96 r.

Powierzchnia nr 3 jest zlokalizowana przy pierwszych rurach. Ma kształt prosto
kąta długości ok. 8 m i szerokości ok. 1,5-2 m. Obszar ten można podzielić na dwa 
tereny odmienne pod względem panujących tam warunków.

Powierzchnia 3a jest ograniczona skarpą, na której zaczynał się teren zalesiony, 
ma szerokość ok. 1,5 m, długość -  3,5 m. Jest wilgotna, znajduje się tam mała 
sadzawka. Na tym dość gęsto zarośniętym obszarze Spergularia salina zajmowała 
ok. 50% powierzchni, rosła wśród wyższej roślinności trawiastej. Zagęszczenie 
Spergularia salina niezbyt duże, choć pokrywa roślin była zwarta na skutek pano
wania innych gatunków.

Powierzchnia 3b to teren położony 1,5 m wyżej, lekko nachylony, suchy. Szero
kość wynosi ok. 1 m po obydwu stronach rur. Występujące tu okazy halofitu rosły 
pojedynczo, w stosunkowo dużych odległościach — zagęszczenie niewielkie.

Powierzchnia nr 4 znajduje się przy drugim ciągu rur. Ma również kształt prosto
kąta o szerokości ok. 1 m i długości 2 m. Jest ograniczona z jednej strony rurami, 
a z drugiej leśną drogą. Leży na wysokości powierzchni 3b, ale jest od niej bardziej 
wilgotna, choć nie tak bardzo jak powierzchnia 3a. Tuż przy drodze osobniki Sper
gularia salina rosły pojedynczo. W pewnej od niej odległości tworzyły małe, zwarte 
kępy o dużym zagęszczeniu.

Cechą charakterystyczną dla wszystkich opisanych tu płatów jest ich mała po
wierzchnia wynikająca z bardzo ograniczonego zasięgu solanki rozpryskującej się 
poza obręb basenu u podstawy chłodni oraz wyciekającej z nieszczelnych rur. Jed
nakże nawet mała powierzchnia zasolonych siedlisk jest wystarczająca, by gatunki 
halofitów rosły dobrze i nie ginęły9. Ograniczeniem w ich rozwoju może być jednak 
zacienienie, gdyż wszystkie są roślinami wybitnie światłożądnymi. W przypadku 
wysładzania solniska, tj. wymywania soli z gleby przez deszcze, halofity łatwo 
ulegają w walce konkurencyjnej okazalszym, mocniejszym glikofitom10.

ZMIENNOŚĆ ILOŚCI PĘDÓW

Badane powierzchnie wykazywały zróżnicowanie pod względem zagęszczenia ro
snących tam osobników Spergularia salina. Jednym z najważniejszych czynników 
zależnych od tego parametru jest konkurencja wewnątrzgatunkowa11. Zależność ta 
polega na tym, że wpływ konkurencji na danego osobnika jest tym większy, im więk
sza jest w populacji liczba jego konkurentów, tj. osobników tego samego gatunku.

9 Zob. przyp. 4, s. 150-151.
10 Zob. przyp. 3, s. 312.
11 E. Odum: Podstawy ekologii, Warszawa 1977, s. 274.
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Konkurencja wewnątrzgatunkowa działa między innymi na cechy jakościowe 
roślin, takie jak biomasa. Im zagęszczenie osobników jest większe, tym mniejsza 
powierzchnia przypada na jedną roślinę, a co za tym idzie, trudniejszy staje się 
dostęp do światła oraz odpowiedniej ilości składników pokarmowych. To ogranicza 
wielkość (a zarazem ciężar) poszczególnych osobników. Waga roślin zależy 
m.in. od liczby wytwarzanych pędów: głównego i równorzędnych.

Wieliczka Barycz

Ilość pędów 
bocznych I rzędu

Ilość pędów 
głównego 
i równorzędnych

Tablica 1
Ilość pędów głównego i równorzędnych oraz ilość pędów bocznych (wartości średnie), 

oznacza się tendencja do wzrostu liczby pędów równorzędnych wraz ze spadkiem liczby pędów  
bocznych I rzędu. Q  -  na niektórych pędach równorzędnych pąki kątowe są nierozwinięte

Rośliny tworzące zwarty kobierzec przy chłodni miały średnio mniejszą liczbę 
rozgałęzień w porównaniu do pojedynczych okazów rosnących metr dalej przy 
krawężniku. Tak samo osobniki ze zwartej kępy z terenu przy drugim ciągu rur 
wyraźnie ustępują pod względem ilości pędów głównych pozostałym roślinom 
z powierzchni z Baryczy, rosnącym pojedynczo lub w małych skupieniach w któ
rych występują również pędy równorzędne pędowi głównemu w liczbie od kilku do 
kilkunastu — zależnie od formy.

Omawiając ilość pędów u poszczególnych form warto zauważyć zaznaczającą 
się tendencję (szczególnie wyraźnie widoczną u roślin wielickich) do wzrostu liczby 
pędów równorzędnych wraz ze spadkiem liczby pędów bocznych I rzędu liczonych 
na odcinku od nasady pędu do miejsca, w którym prowadzenie pędu przejmują pędy 
boczne (tzn. gdy odgałęzienie staje się dłuższe niż pęd główny). Rozwijanie pędów 
bocznych jest sposobem na kompensację mniejszej liczby pędów równorzędnych 
przez formy rosnące w skupiskach o dużym zagęszczeniu w przypadku gdy są one 
płożące lub podnoszące się.
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W przeciwieństwie do tych właśnie form osobniki o wzniesionym pędzie głównym 
(powierzchnia 1 forma I) miały pąki boczne nierozwinięte (forma z silną dominacją 
wierzchołkową). Duża zmienność ilości pędów świadczy o plastyczności procesów 
wzrostu i rozwoju tych roślin, która pozwala utrzymać na porównywalnym pozio
mie plon z obszaru o dużym zagęszczeniu, gdzie rośliny są drobne i z obszaru, na 
którym pojedyncze osobniki mająwarunki do tego, by sięrozkrzewić. To zjawisko 
zostało określone mianem zasady stałego plonu12.

Oprócz zagęszczenia na ilość pędów równorzędnych mogą mieć wpływ czynni
ki takie jak „susza fizjologiczna”, zagrażająca bardziej roślinom żyjącym na 
powierzchniach suchszych.

Możliwe, że właśnie to zjawisko wpłynęło na małą liczbę pędów: głównego 
i równorzędnych u roślin z powierzchni 3b.

ZMIENNOŚĆ DŁUGOŚCI PĘDÓW

Długość pędów 
bocznych I rzędu

Długość pędów 
głównego 
i równorzędnych

Tablica 2
Podział badanych okazów ze względu na długość pędu głównego i równorzędnych oraz pędów  

bocznych I rzędu (podano wartości średnie w cm)

12 M. Begon, M. Mortimer: Ekologia populacji. Studium porównawcze zw ierząt i roślin. 

Warszawa 1989, s. 57.
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Kolejną cechą, której zmienność została zbadanajest długość pędów. Stosunko
wo najkrótsze pędy miały osobniki o łodygach pionowo wzniesionych lub podnoszą
cych się ze względu na brak cech umożliwiających osiągnięcie znacznej wysokości 
(1 I i 4 I). Pędy roślin z tego gatunku są z reguły cienkie i łamliwe. Natomiast 
pędy płożące mogą osiągać znaczną długość: nawet ponad 3 0 cm j ak u osobników 
rosnących na wilgotnym terenie przy pierwszych rurach (3a II). Stosunkowo długie 
płożące pędy główne i równorzędne mają również osobniki należące do form 1 II 
i III oraz 3b III. W tym przypadku ich długość kompensuje niewielką liczbę.

Wśród halofitów z gatunku Spergularia salina występujących na tej powierzchni 
odnaleziono poza tym osobniki stanowiące formę o wykształconych pędach 
głównym i równorzędnych zarówno dłuższych, płożących się, tworzących rozetę, 
w środku której wyrastają liczne, krótsze, pionowo wzniesione pędy. Co ciekawe, 
u tych roślin pędy boczne są bardzo krótkie, bądź wcale nie wykształcone. U form, 
których pędy boczne są liczniejsze (1 II i 4 I) są one również stosunkowo 
dłuższe.

Krótkie łodygi okazów rosnących pojedynczo mogą wskazywać na działanie 
stresu, który może być związany z nadmierną suszą, także z „suszą fizjologiczną” 
(2 IV) lub z silną konkurencją międzygatunkową (4 I).

TYPY ROZGAŁĘZIEŃ

Ciekawym szczegółem wskazującym na duże zróżnicowanie wyglądu roślin jest 
długość pierwszego międzywęźla osi bocznej I rzędu. Tę wartość można przedsta
wić w postaci ułamka przyjmując każdorazowo za jedność wartość długości mię
dzywęźla osi głównej, z podstawy którego wyrasta oś boczna I rzędu. Małe warto
ści tego wskaźnika sygnalizują zahamowanie rozwoju pędów bocznych i wyraźną 
dominację osi głównej, a więc monopodialny typ rozgałęzienia pędu. Wynik bliski 
jedności oznacza silny wzrost osi bocznych, co jest związane z odmiennym, sympo- 
dialnym typem rozgałęzienia13.

Z moich obserwacji wynika, że pierwszy typ jest charakterystyczny początkowo 
dla wszystkich osobników. W dalszym rozwoju oś główna utrzymuje swój nieogra
niczony wzrost tylko u osobników z Wieliczki oraz u form 4 II i 3a II. Charakteryzu
je się on tym, że oś pierwotna rośnie szybciej i jest grubsza niż pędy boczne I rzędu, 
te zaś rosną szybciej niż pędy boczne II rzędu itd. Rozwija się tylko jeden pąk 
boczny z węzła, zazwyczaj stale po jednej stronie osi głównej. Drugi typ rozgałęzie
nia pojawiający się w czasie rozwoju wegetatywnego odpowiada rozgałęzieniu 
sympodialnemu, w którym prowadzenie pędu przejmują pędy boczne wskutek

13 B. Broda: Zarys botaniki farmaceutycznej, Warszawa 1986, s. 165.
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Wieliczka Barycz

0,8 '

Tablica 3
Długość pierwszych międzywężli jako część długości międzywęźla osi głównej

Rys. 2. a) rozgałęzienie monopodialne: I — oś główna, 2 — oś boczna, 
b) rozgałęzienie sympodialne: 1 — oś główna, 2 — oś boczna, 

c) rozgałęzienie pseudodychotomiczne: 1 — oś główna, 2 — osie boczne
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silniejszego wzrostu. Oś pierwotna po wytworzeniu odgałęzienia bocznego zostaje 
„odsunięta na bok” i rośnie wolniej lub przestaje rosnąć. Powstaje oś pozorna pędu. 
Kąt między kolejnymi międzywęźlami pozornej osi pędu wynosi < 180° i > 90°. 
Obwód kolejnych osi jest zbliżony.

Z chwilą wejścia rośliny w fazę generatywną u osobników 3a I i II, 3b III poja
wia się trzeci typ rozgałęzienia — pseudodychotomiczny (odmiana rozgałęzienia 
sympodialnego). Pędy boczne rozwijają się symetrycznie po obydwu stronach osi 
pozornej i na ogół przejmująprowadzenie pędu. Natomiast pąk wierzchołkowy może, 
tak jak pąki liściowe, przekształcić się w kwiatowy. Czasami wykształcał on krótki 
odcinek pędu, w węźle którego pojawiały się kwiaty lub odcinek pędu rozgałęziają
cy się według typu sympodialnego. Również z pąków bocznych wyrastają odcinki 
pędów z kwiatami, mogą one tworzyć rozgałęzienia, co przypomina schemat 
wierzchotki dwuramiennej14. Kwitnienie nie zawsze prowadzi do symetrycznego 
rozwoju osi bocznych tworzących rozwidlenie.

Występowanie aż trzech typów rozgałęzienia u form jednego gatunku wydaje się
0 tyle ciekawe, że literatura z reguły przypisuje konkretny typ rozgałęzienia określo
nym gatunkom, ale praktycznie nigdy odwrotnie —jednemu gatunkowi kilka typów 
rozgałęzień. Tymczasem typ wzrostu i rozgałęzienia jest ważną cechą ewolucyjną.

ZMIENNOŚĆ POKROJU

O różnorodności form Spergularia salina zdradzającej jej zmienność na pierwszy 
rzut oka stanowią występujące u tego gatunku różne warianty wzajemnego ułożenia 
osi głównej i osi równorzędnych oraz osi bocznych, a także ułożenie ich względem 
podłoża. Poszczególne formy reprezentują jeden spośród pięciu schematów.

Osobniki 1IV i 4 II mająpostać rozety. Wszystkie ich pędy przylegajądo podłoża. 
Nieco inaczej wyglądają pozostałe formy, których osobniki są rozkrzewione na 
znacznej powierzchni. Mogą mieć część pędów bocznych wzniesionych pod kątem 
ok. 45° (3a I i 3b III) lub też pod kątem 90° (3a II).

Rośliny rosnące w skupieniu o dużym zagęszczeniu mogą sprawiać wrażenie 
należących wręcz do odmiennego gatunku. Okazy należące do form 1 II i III mają 
prawie wszystkie pędy boczne wzniesione. Wyrastają one z plątaniny osi głównych. 
W pierwszej z form są one ustawione bardziej pionowo. Podnosząca się oś główna 
jest charakterystyczna dla formy 4 I. Jej pędy boczne są wzniesione pionowo.

Odmiennym pokrojem charakteryzują się drobne rośliny należące do formy
1 III. Ich pędy główne są wzniesione, bocznych właściwie brak.

1,1 Tamże, s. 217.
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Rys. 3. a) widok z góry: 1 — oś główna płożąca, 2 — oś boczna płożąca, 3 — kąt ~ 90°.
Do tej formy należą 2 IV, 4 II; b) I — oś główna płożąca, 2 — oś boczna wzniesiona, 3 — kąt ~ 90°. 
Do tej formy należą III, 3aII; c) 1 — oś główna płożąca, 2 — oś boczna wzniesiona, 3 — kąt = 45°. 
Do tej formy należą 1 III, 3a I, 3b III; d) 1 — oś główna podnosząca się, 2 — oś boczna wzniesiona, 

3 — kąt 45". Do tej formy należy 41; e — oś główna wzniesiona, brak osi bocznych.

Do tej formy należy 11.

ZAKOŃCZENIE

Duża zmienność Spergularia salina umożliwia temu gatunkowi zajmowanie 
nowych siedlisk, również tych antropogenicznych. Do nich należą właśnie siedliska, 
na których przeprowadzono obserwacje. Cechująje gwałtowne, nieprzewidywalne 
zmiany warunków środowiska. W przeciwieństwie do tych wynikających 
np. z następstwa pór roku, stanowią one poważne zagrożenie dla roślin o małej 
tolerancji stresu, związanego w przypadku stanowisk w Wieliczce i Baryczy z wa
haniami stężenia soli w roztworze glebowym.

Mimo swej niezwykłej plastyczności ten gatunek halofitu jest wciąż narażony na 
zniknięcie z zajmowanych stanowisk w przypadku zacienienia, np. przez drzewa 
sadzone w pobliżu powierzchni jego występowania15.

15 Pani Profesor Helenie Trzcińskiej-Tacik dziękuję za opiekę naukową w trakcie pisania tego 
artykułu oraz mgr inż. Stanisławowi Dzidkowi za pomoc organizacyjną.
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A . W o jto w icz

THE VARIABILITY OF SPERGULARIA SALINA PRESL 
ON SITES IN BARYCZ AND IN WIELICZKA

Summary

Halophytes are plans living on salinę soils. Their form and physiology are adaptations to physio- 
logical drought. One-year halophytes show a big variability o f growth and ramification. One o f  them 
is Spergularia salina. This species occurs on salt places throughout the country. I took my observa- 
tions o f its variability on sites in Wieliczka and in Barycz near Cracow. The sites differed in density 

o f popuiation.
The plants growing in concentrations with high density had smaller amount o f  stems. The variabi- 

lity o f Spergularia salina refers also to length o f shoots. The shoots o f trailers were longer than the ones 
put upright. Dwarfed shoots may be evidence o f strong intraspecific competition or physiological 
drought. I noticed three kinds of ramification. Generally species are typified by one kind o f  ramifica
tion. Types o f  growth and ramification are features indicative for evolutionary changes of the spe
cies. The plants had different appearance caused by various arrangement o f  shoots in relation to the 
ground and to one another. The individuals that grew separately had a shape o f rosette. The ones from 
concentrations with higher density had not such a regular shape. Their shoots tended to rise.

Małgorzata Międzobrodzka

ZBYT SOLI GALICYJSKIEJ NA TERENY RZECZYPOSPOLITEJ 
PO I ROZBIORZE KRAJU (DO 1792 ROKU)

WSTĘP

Zapewnienie możliwości zbytu soli było zawsze warunkiem określającym roz
miary produkcji kopalń i warzelń, a tym samym wpływającym na wielkość czerpa
nego z nich dochodu. Posiadająca własne złoża solne Rzeczpospolita wykształciła 
w ciągu stuleci system zaopatrywania ziem polskich w sól kamienną i warzoną. 
Wydzielenie obszarów zbytu dla poszczególnych rodzajów soli zapewniało względ
ną stabilność rynku i w miarę regularne dochody skarbu królewskiego.

Traktat rozbiorowy podpisany 5 sierpnia 1772 r. nadał moc prawną wcześniej 
dokonanym faktom1. Żupy krakowskie, teraz już jako saliny wielickie i bocheń
skie oraz żupy ruskie — powiaty: Samborski, przemyski, żydaczewski — znalazły 
się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Złoża solne, eksploatowane w Polsce od 
pięciu wieków, pozostały poza jej granicami. Nastąpiło odcięcie miejsc produkcji 
soli od głównego terenu jej zbytu.

Nieoczekiwana, gwałtowna zmiana relacji między produkcją soli w Galicji a jej 
zbytem zainteresowała dotąd niewielu historyków. Wpłynął na to być może krótki 
okres dzielący rok 1772 od ostatecznego upadku Polski, a może ważkość wydarzeń 
politycznych, odwracających uwagę od spraw tak specyficznych jak organizacja 
rynku solnego, rodzaje i wielkość zawieranych kontraktów czy obszary handlowe. 
Problem politycznego i ekonomicznego znaczenia prawa do handlu solą w poroz- 
biorowej Rzeczypospolitej został jednak dostrzeżony i uwidoczniony w pracach 
poświęconych rokowaniom w sprawie traktatów handlowych, zawartych z państwami 
rozbiorowymi w 1775 r. Najcenniejszym z tych opracowańjest praca Jana Antoniego

1 25 maja 1772 r. cesarzowa Maria Teresa wydała rozkaz wkroczenia do Polski i zajęcia Lwowa, 
a zwłaszcza żup solnych Bochni i Wieliczki, zanim działania dyplomatyczne mogłyby temu prze
szkodzić. Generał d’Althan wkroczył do Wieliczki 10 czerwca 1772 r.
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Wildera poświęcona zabiegom dyplomatycznym o ostateczny kształt traktatu 
handlowego polsko-pmskiego2. Dzięki wykorzystaniu przez autora archiwaliów 
berlińskich praca ta zawiera niezwykle cenne informacje o polityce handlowej Fry
deryka II i działalności pruskiej Kompanii Handlu Solą. Podobne problemy omawia 
w książce poświęconej Fryderykowi Wielkiemu Władysław Konopczyński3.0  wie
le skromniejszym opracowaniem jest studium Karola Chłędowskiego poświęcone 
rokowaniom o traktat handlowy polsko-austriacki4. Problem soli w dyplomacji 
1790 r. zarysowuje w pracy poświęconej Sejmowi Czteroletniemu Walerian Kalinka5.

Z ekonomicznego punktu widzenia, bardzo skrótowo przedstawił skutki utraty 
złóż solnych przez Rzeczypospolitą Tadeusz Korzon w szerokim opracowaniu po
święconym wewnętrznym dziejom Polski za czasów panowania króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego6, akcentując zdominowanie rynku przez Kompanię Mor
ską Pruską i wzrost cen tego artykułu w Polsce. Wspomniał jedynie o inicjatywach 
poszukiwania nowych, własnych złóż solnych w Rzeczpospolitej. Roman Rybarski, 
zajmując się skarbowością Polski doby rozbiorów7 skupił się na finansowych 
aspektach cła i podatku od soli. Jego uwagi o dzierżawie nadwiślańskich składów 
solnych wymagają jednak korekty. Podobnie, w świetle, nowych źródeł, nowej 
interpretacji wymagają dane dotyczące handlu solą, przedstawione w pracy Mariusza 
Kulczykowskiego, poświęconej handlowi Krakowa w drugiej poł. XVIII w.8

Z 1914 r. pochodzi pierwsza próba przedstawienia zmian w gospodarowaniu 
polską solą w początkach panowania austriackiego w Galicji9. Jej autor — Stani
sław Majewski — zarysowuje główne kierunki polityki austriackiej zmierzające 
do stworzenia pełnego cesarskiego monopolu produkcji soli w Galicji, utrzymania 
dotychczasowego poziomu jej sprzedaży do Rzeczypospolitej i ochrony kopalń au
striackich przed ewentualną konkurencją. Uwagę czytelnika skupia jednak głównie

2 J. A. Wilder: Traktat handlowy polsko-pruski z  roku 1775. Gospodarcze znaczenie utraty do
stępu do morza, „Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. XX, z. 2, 
Warszawa 1937, s. 216-232.

3 W. Konopczyński: Fryderyk Wielki a Polska, Poznań 1981, ss. 266.
4 K. Chłędowski: Traktat handlowy między Austrią a Polską z roku 1775, „Przewodnik Naukowy 

i Literacki”, R. VIII, Lwów 1880, s. 321-331.
5 W. Kalinka: Sejm Czteroletni, t. II, ks. IV, Kraków 1895, s. 1-328.
6 T. Korzon: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764-1794, T. II, Kraków-War- 

szawa 1897, s. 424.
7 R. Rybarski: Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937, s. 116-124.
8 M. Kulczykowski: Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski zachodniej w drugiej połowie

XVIII wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej Małopolski (z cyklu: Rynek wewnętrzny
Małopolski)”, T. 6 , Warszawa 1963, s. 11- l i .

7 S. Majewski: Sól polska w początkach panowania austriackiego w Galicji, „Przegląd Górniczo-
Hutniczy” (dalej: „PG-H”) t. XI, Dąbrowa Górnicza 1914, s. 619-626,645-650,707-712; Tenże tekst
z niewielkimi zmianami opublikowało „Czasopismo Górniczo-Hutnicze” R. I/II, Kraków 1916/1917,
s. 12-13, 72-74, 135-138, 165-171.
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na reorganizacji żup ruskich i rynku wewnątrzgalicyjskiego. Częściowo do tej te
matyki powraca w 1921 r. omawiając, z perspektywy potrzeb II Rzeczypospolitej, 
polską politykę solną w przeszłości10.

Z literatury najnowszej i najbliższej podjętemu w tym artykule problemowi 
wymienić niewątpliwie należy pracę Mariana Drozdowskiego, poświęconą poroz- 
biorowym problemom gospodarczym rozdzielonych ziem polskich11 oraz Grażyny 
Bałtruszajtys, zajmującej się kłopotami z solą u schyłku Rzeczypospolitej12. 
Obydwoje autorzy wiele uwagi poświęcają aktywności dyplomatycznej zaintereso
wanych stron w czasie rokowań o kształt traktatów handlowych. G. Bałtruszajtys 
przedstawia dodatkowo w niezwykle ciekawy sposób stosunek Sejmu i organów 
Rzeczypospolitej do problemu zaopatrzenia kraju w sól, prezentując również inicja
tywy zmierzające do odkrycia i eksploatowania macierzystych złóż solnych. W sto
sunku do spraw organizacji handlu solą stawia wiele postulatów badawczych. 
Kazimierz Dziwik, badając zagadnienia zbytu soli wielicko-bocheńskiej w latach 
1772-1918, w wydanej w 1988 r. monografii żup krakowskich13, przekazuje cenne 
uwagi. Szczegółowszej analizie poddaje jednak dopiero okres porozbiorowy.

Podstawą źródłową dla niniejszego artykułu są archiwalia zgromadzone w Ar
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Bibliotece Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotece Czartoryskich w Krakowie i w Archi
wum Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Szczególnie istotnych danych dostarczają zbiory akt luźnych, związanych tema
tycznie ze sprawami solnymi. Informacje o napływie soli do Rzeczypospolitej i de
cyzjach podejmowanych na dworze warszawskim, a dotyczących zakupu soli bądź 
dzierżawy królewskich składów solnych znaleźć można w AGAD w Archiwum 
Kameralnym14, natomiast decyzje Rady Nieustającej w sprawie handlowej działal
ności pruskiej Kompanii Handlu Solą i Kompanii Solnej Komercjonalnej znalazły 
odbicie w tzw. Metryce Litewskiej15. Ogromnie cenne, ze względu na swąobszer- 
ność i różnorodność, są rękopisy dotyczące problematyki solnej tych łat, zgroma
dzone w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Oprócz tekstów rozważań 
dotyczących polityki solnej jakie napłynęły do kancelarii królewskiej i drukowanych

10 S. Majewski: Polska polityka solna, „PG-H”, R. XIII, 1921, s. 141-144, 206-208, 263-266, 
321-323,482-486.

11 M. Drozdowski: Traktaty handlowe po pierwszym rozbiorze a problem jedności gospodarczej 
ziem polskich, „Roczniki Historyczne”, R. XXXVII, Warszawa 1971, s. 85-110.

12 G. Bałtruszajtys: Kłopoty z solą u schyłku Rzeczypospolitej (w:) Wiek XVIII. Polska i świat. 
Księga poświęcona Bogusławowi Leśniodorskiemu, Warszawa 1974, s. 225-243.

13 K. Dziwik: Saliny krakowskie w latach 1772-1918 (w:) Dzieje żup krakowskich, praca zbioro
wa (dalej: Dzieje żup...), Wieliczka 1988, s. 223-304.

14 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Kameralne (dalej Arch. Kamer.), 

rkps nry III/282, III/283, III/285, III/287.
15 AGAD, Metryka Litewska, (dalej ML), rkps nry VII/18, VII/79, VII/87, VII/116.
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zarządzeń, zawierają one wiele kopii — odpisów umów i porozumień handlowych, 
z austriacko-pmską umową z 1788 r. włącznie16. Bardzo ciekawe i wymagające po
głębionych studiów są rękopisy zgromadzone w bibliotece Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, dotyczące działalności Kompanii Solnej Komercjonalnej17.

Spojrzenie na tematykę sprzedaży soli do Rzeczypospolitej z punktu widzenia 
salin wielickich umożliwiają zbiory archiwalne Muzeum Żup Krakowskich Wie
liczka, a szczególnie Akta Salinarne18. Rangę źródła posiada również, znajdujący 
się w archiwum muzealnym, inwentarz akt administracji salinarnej, sporządzony 
przez Leona Cehaka19. Dzięki uprzejmości dr Łukasza Walczego, baza źródłowa 
została poszerzona o dokument dotyczący sprzedaży soli w Rzeczypospolitej 
w latach 1787-92, znajdujący się w Archiwum Państwowym we Lwowie20. 
Pewnym uzupełnieniem tematu są informacje zaczerpnięte ze znajdujących się 
w Archiwum Państwowym w Krakowie Tek Schneidra21. Ustalenia traktatów han
dlowych z 1775 r. analizowano opierając się na ich tekstach opublikowanych 
w VIII tomie wydawnictwa Yolumina Legum22.

Rangę źródła posiada również ówczesna publicystyka, a mianowicie: Listy sy
nów posła i konsyliarza,..23 i zwięzła rozprawa o soli24. Obydwie broszurki, wydane 
w 1788 r. odzwierciedlają sytuację polskiego odbiorcy soli wobec zmonopolizowa
nia handlu nią w Rzeczypospolitej przez agendy austriacko-pruskie. Pierwsza 
ustosunkowywuje się do polskiej polityki solnej, druga mobilizuje do poszukiwania 
własnych pokładów soli w granicach okrojonego państwa. Podobną rolę odgrywały 
wówczas publikacje umieszczane na łamach „Dziennika Handlowego”25, szczegól

16 Biblioteka Czartoryskich (dalej: Bibl. Czart.), rkps sygn. 780,965,1174. Kopie mikrofilmowe 
dwóch pierwszych rękopisów znajdują się również w Zbiorze Mikrofilmów Działu Historycznego 

w Muzeum Żup Krakowskich.
17 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej: Bibl. Ossol.), rkps sygn. 11626, 

11664, 11666, 11668, 11669, 11673, 11742, 11743. Kopie mikrofilmowe powyższych rękopisów 
znajdują się także w  Zbiorze Mikrofilmów Działu Historycznego Muzeum Żup Krakowskich.

18 Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Arch. MŻKW), Akta Salinarne (da

lej: AS), rkps nry 41, 60, 64.
19 Arch. MŻKW, L. Cehak: Inwentarz Archiwum Salinarnego (dalej: L. Cehak: Inwentarz...), 1.1: 

1772-1799, rkps nr 205.
20 Archiwum Państwowe we Lwowie (Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy 

u Lwowi -  dalej: AP Lwów), fond 146 (gubemium i namiestnictwo Galicj i) opis 1, sprawa 196, s. 45.
21 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), Oddz. na Wawelu: Teki Schneidra, rkps 

nr 1496. Kopia mikrofilmowa tego rękopisu znajduje się także w  Zbiorze Mikrofilmów Działu Hi
storycznego Muzeum Żup Krakowskich.

i2 Yolumnia Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx pijarów  w Warszawie, od roku 1732 do

roku 1782, wydanego, t. VIII, Petersburg 1860, ss. 590.
25 [K.Konst.Plater], Listy synów posła i konsyliarza do ojca na wsi mieszkającego oraz odpowie

dzi tegoż ojca w materiach dzisiejszy sejm zatrudniających. Część szósta. Roku 1788, [Warszawa],

1788, s. 23-37.
29 [Franciszek Siarczyński], Krótka fizyczna y  historyczna wiadomość o Soli, [Warszawa], 1788.
25 „Dziennik Handlowy” [Warszawa] zwłaszcza R. 1788.
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nie szeroko informującego o austriacko-pruskiej umowie z 1788 r. i jej związku ze 
skokiem cen soli w Polsce.

PRUSKIE I AUSTRIACKIE PLANY HANDLU SOLĄ W RZECZYPOSPOLITEJ

Wróćmy jednak do 1772 r., daty przejęcia złóż solnych Rzeczypospolitej przez 
monarchię habsburską. Władze austriackie w pełni zdawały sobie sprawę z rozmia
rów zysków finansowych, jakie przynieść im miała umiejętna eksploatacja galicyj
skich złóż solnych. Uszczerbione przez liczne przywileje i donacje oraz instytucję 
soli suchedniowej dochody króla polskiego wynosiły z tego tytułu średnio ok. 2 400 
000 złotych polskich (dalej złp.) rocznie26. Władze austriackie, nie obarczone tymi 
obciążeniami, liczyły na zyski znacznie większe. Warunkiem było utrzymanie 
dotychczasowego poziomu sprzedaży soli, a więc i tradycyjnych kierunków jej zby
tu. Jednakże nie tylko Austria nastawiona była na czerpanie korzyści z eksportu soli 
do Rzeczypospolitej. W planach pruskiego władcy Fryderyka II, zakładaj ących mak
symalne wyeksploatowanie gospodarcze ziem polskich, uzyskanie wyłączności 
w sprzedaży soli w Rzeczypospolitej było jednym z istotniejszych zadań. Autorem 
pomysłu pełnego przejęcia zaopatrzenia Rzeczypospolitej w sól był pruski minister 
von der Horst27. Temu celowi służyły działania dyplomatyczne, organizacyjne i prawne 
podjęte już latem 1772 r. W tymże roku Fryderyk II zmienił ustawodawstwo pruskie 
wprowadzając tam królewski monopol handlu solą28. We wrześniu 1772 r. zapropo
nował królowi polskiemu by, za sumę 200 000 talarów (tj. 1 160 000 złp.) rocznie, 
odstąpił mu monopol sprzedaży soli w Rzeczypospolitej, lub przynajmniej zgodził się 
na import tego surowca wyłącznie za pośrednictwem Prus29. W połowie paździer
nika powołał pruską Kompanię dla Handlu Solą, która zmonopolizowała przywóz 
soli do Prus i nastawiona była na przejęcie rynku solnego Rzeczypospolitej30.

26 T. Korzon: Wewnętrzne dzieje..., t. II, s. 137 podaje, że według noty Komisji Skarbu królewskiego 
z 1773 r. żupy krakowskie i Samborskie przynosiły skarbowi królewskiemu dochód wynoszący 2 400 000 
złp. R. Rybarski: Skarbowość Polski..., s. 116, twierdzi, że w trzechleciu 1764-67 (1 X-1 X) dochód 
Skarbu Królewskiego z żup wyniósł 6 631 369 złp. czyli przeciętnie 2 210 456 złp. rocznie. A. Keckowa: 
Żupy krakowskie w XVI-XVIII wieku (do 1772 mku), Wrocław 1969, Tab. XIII, (s. 470) ocenia wysokość 
przychodu ze sprzedaży soli w żupach i w komorach mazowieckich w 1761 r. na 3 402 863 złp. 28 gr.

27 J. A. Wilder: Traktat..., s. 217.
28 Tamże, s. 216.
29 Po raz pierwszy ta propozycja padła 6 IX 1772 r., ponowiona wkrótce (1 XI) przez

G. Benoifa. Por. J. A. Wilder: Traktat..., s. 218-219.
30 14 X 1772 r. powstała równolegle Kompania Handlu Morskiego pod wspólnym zarządem 

de Lattr’a, współpracująca ściśle z Kompanią Handlu Solą. Do połączenia obydwu kompanii doszło 
w maju 1775 r., a ostatecznie w lutym 1782 r., w  chwili nominacji Struensee’go na stanowisko ich 
głównego dyrektora. Por. J. A. Wilder: Traktat..., s. 234, 236. O zadaniach Kompanii zob. także:
H. Witthóft: Grundzuge der Salzwirtschafi im Kónigreich Preufien (w :)Das Salz in der Rechts -  und 
Handelsgeschichte. Kongressakten-InternationalerSalzgeschichtekongrefi 26. September bis I. Oktober 
1990, Hal! in Ttrol, Schwaz 1991, s. 185-186.
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Wszystkie te działania determinowane były wynikami wcześniejszych, dyskret
nych sondaży, dokonanych na ziemiach polskich przez rezydującego w Warszawie 
przedstawiciela króla pruskiego Gedeona Benoifa. Określił on możliwości roczne
go zbytu soli w Rzeczypospolitej na 18 806 łasztów okrętowych, tj. 35 000 ton31. 
Dało by to królowi pruskiemu 2 000 000 złp. rocznego dochodu32. Towarem han
dlowym miała być sól sprowadzana przez Kompanię Handlu Solą z Hiszpanii 
i Anglii. Pamiętać należy, że w czasach Rzeczypospolitej tereny Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, Żmudzi i Pomorza (tzw. Prus Królewskich) z powodu swego 
oddalenia od Wieliczki i Bochni, zaopatrywane były częściowo w tzw. „sól mor
ską” z Portugalii, Hiszpanii, Francji i Anglii (głównie z Liverpool)33. Generalnie 
jednak obowiązywał w Rzeczypospolitej, wprowadzony w 1655 r. zakaz wwozu 
soli obcej, potwierdzony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego34.

Plany handlowe Fryderyka II, których realizatorem miała być pmska Kompania 
Handlu Solą, od początku kolidowały z interesami cesarzowej austriackiej Marii 
Teresy, jako nowej właścicielki polskich żup solnych. Dostrzegał ten problem pierwszy 
gubernator Galicji, Anton Johann hrabia Pergen, pisząc w maju 1773 r. w liście do 
kanclerza księcia Kaunitz’a, kierującego polityką zagraniczną monarchii, o dwóch 
niebezpieczeństwach zagrażających wywozowi soli galicyjskiej do Rzeczypospoli
tej. Pierwszym z nich miał być napływ pruskiej soli morskiej35 na teren Wielkopol
ski, Podlasia i Litwy, drugim, o wiele słabsza, ale jednak utrzymująca się konkuren
cja soli tatarskiej i mołdawskiej na Ukrainie, Podolu i w okolicach Bracławia36.

Propozycje strategii handlowej strony austriackiej zarysował w swym raporcie, 
sporządzonym dla hr. Pergena, Aleksander Heiter von Schonweth, pierwszy admini
strator salin wielicko-bocheńskich. Podkreślał w nim, że decydująca o poziomie 
dochodów salinarnych jest wielkość sprzedaży soli do Rzeczypospolitej. Z satys
fakcją przyjął odrzucenie przez króla Stanisława Augusta pruskiej propozycji 
wydzierżawienia prawa do wyłącznej sprzedaży soli w Polsce. Za pozytywnie 
odebrany przez stronę polską uważał zawarty wiosną 1773 r. kontrakt warszawski 
(zawarty przez osoby związane z dworem królewskim), opiewający na jednorazową

31 J. A. Wilder: Traktat..., s. 218. Przeliczenie jednostek masy: 1 łaszt okrętowy = 1870,8 kg.
32 Zysk szacowano na 357 314 talarów, przy zarobku 19 talarów na 1 łaszcie. Por. J. A. Wilder:

Traktat..., s. 218.
33 Na te tereny przywożono rocznie ok. 13 000 łasztów okrętowych, czyli ok. 24 000 t soli. 

Por. J. A. Wilder: Traktat..., s. 218.
34 Uniwersał do Województw, respektem Soli Suchedniowej, tudzież wzglądem nie dopuszczenia 

soli obcey. Warszawa 18 IV 1765, AGAD, Arch. Kamer., rkps nr III/287 k. 7.
35 Termin „sól morska” określał w tym wypadku nie pochodzenie soli, a fakt sprowadzania jej 

drogą morską.
36 Por. cytowane fragmenty listu w: S. Majewski: Polska..., s. 208 oraz K. Chłędowski:

Traktat..., s. 323.
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sprzedaż do Rzeczypospolitej 276 000 cetnarów drezdeńskich37 soli kamiennej. 
Przewidywał odchodzenie w przyszłości od licznych drobnych umów handlowych 
w kierunku dużych kontraktów, a chłonność rynku solnego Rzeczypospolitej sza
cował na 400 do 550 tysięcy cetnarów rocznie38.

SÓL PRUSKA A SÓL GALICYJSKA NA POLSKIM RYNKU SOLNYM 
W OKRESIE ŻYWIOŁOWEJ RYWALIZACJI

W rywalizacji soli galicyjskiej z soląpruską o opanowanie rynku Rzeczypospoli
tej najbardziej burzliwym okresem były lata 1772-75, kiedy to trwały rokowania 
mające określić na nowo zasady wymiany handlowej między mocarstwami rozbio
rowymi a Rzeczypospolitą. Formalnie przez cały ten czas obowiązywał na ziemiach 
polskich królewski, a następnie państwowy monopol handlu solą39. Rzeczywistość 
była jednak całkiem inna.

Ogólny chaos związany ze stacjonowaniem (od 1771 r.) wojsk pruskich w Pru
sach Zachodnich i pasie Wielkopolski, przesuwanych zresztą bezkarnie ku połu
dniowi, sprzyjał niekontrolowanemu przez Rzeczypospolitą napływowi soli pruskiej 
na zdominowane przez nie tereny.

Już w maju 1771 r. pocztmistrz bydgoski Marschal donosił kanclerzowi wielkie
mu koronnemu o naciskach komendy wojsk pruskich na magistrat bydgoski, by 
nakazał wszystkim obywatelom wykupienie rocznego zapasu soli z dostawy 
pruskiej. Równocześnie potwierdzał wieści o blokowaniu przez Prusaków statków

37 W archiwaliach, dotyczących umów handlowych i rozliczeń finansowych 7 omawianego 
okresu, pojawiają się nietożsame pojęcia centara i funta:
1 cetnar drezdeński = 1 1 0  funtów drezdeńskich; 1 beczka soli wielickiej = 6 centarów drezd.
1 cetnar wiedeński = 100 funtów wiedeńskich; 1 beczka soli wielickiej = 540 funtów wied.
1 cetnar warszawski = 160 funtów warszawskich; 1 beczka soli wielickiej = 732 funty warsz.
1 cetnar drezdeński = 90 funtów wiedeńskich 

1 cetnar warszawski =118  funtów wiedeńskich
Por.: Finanz-und Hofkammerarchiv, (Wiedeń), Munz- und Bergwesen, fasc. 3361, k. 11: Odpis pi
sma kanclerza E. hr. Wrbny, datowanego w Wiedniu 7 IX 1774 r., wyjaśniającego Heiterowi sposób 
przeliczania wagi drezdeńskiej na wiedeńską. Odpis tekstu w penym brzmieniu znajduje się w zbio
rach Działu Historycznego MŻKW.

38 Haupt-Bericht ueber die Bestellung dereń Salinen zu Wieliczka und Bochnia von J. 1773, den 
6 . April von Hoffath und 1 -  ten Salinen -  Administrator Heiter von Schonweth an Graf Pergen, 

galizischen Landes -  Gouvemer. Odpis Andrzeja Fischera, Arch. MŻKW, rkps nr 50, s. 78-80.
3I> J. A. Wilder: Traktat..., s. 223.
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z polską solą na wysokości Fordonu40. Jesienią tego roku sól pruska sprzedawana 
już była w Poznaniu i Obornikach41.

Rok 1772 przyniósł nasilenie tego zjawiska. Nie powiodły się naciski Fryderyka II 
na przyznanie mu oficjalnego prawa debitu soli w Polsce, ani próby nawiązania 
z królem Stanisławem Augustem porozumienia hadlowego podjęte przez pierwsze
go dyrektora pruskiej Kompanii Handlu Solą de Lattra, podającego się oficjalnie za 
francuskiego kupca i armatora42. Mimo to zasięg sprzedaży soli pruskiej w Rzeczy
pospolitej rozszerzał się. Tajny agent Fryderyka II — Ephraim — zawierał kontrak
ty o dostawę soli do poszczególnych ziem i województw. Udało mu się wprowadzić 
sól morską do kaliskiego, poznańskiego i włocławskiego43. Próbował także lokować 
duży transport soli w Toruniu44. Chęć nadmiernego zysku obróciła się przeciwko 
planom handlowym Kompanii. Ephraim zawierał kontrakty na dostawę beczek 
w cenie 7 i 1/2 talara za sztukę (tj. 60 złp.; 1 talar = 8 złp. = 240 groszy), podczas 
gdy Austriacy sprzedawali sól małopolską o 1 i 1/2 talara taniej45. Kiepskie 
gatunki oferowanej soli i jej cena, mimo kolejnych obniżek zarządzanych przez 
Fryderyka II, me poprawiły złej opinii o soli pruskiej46.

Rywalizacja z solą galicyjską przybierała także inne, bardziej drastyczne formy. 
Do Komisji Skarbowej Jego Królewskiej Mości w Warszawie napływały informacje 
o pieczętowaniu składów soli wielickiej przez pruskich wojskowych i zakazie jej 
sprzedaży. Znana była sprawa wydanego przez komendę pruską w Gąbinie w 1773 r. 
uniwersału zakazującego mieszkańcom obszaru objętego kordonem pruskim 
posiadania soli bocheńskiej i wielickiej na użytek domowy lub handel, pod groźbą

40 Zgodnie z zakazem Komisji Skarbowej, odmówiono kupowania soli pruskiej, tym łatwiej, że 
sól królewska znajdowała się jeszcze w dużej ilości na składzie dybowskim. Por.: Pismo Pocztmistrza 
Bydgoskiego P. Marschala do Kanclerza Wielkiego Koronnego 25 V 1771 z Bydgoszczy, Bibl. Czart., 
rkps sygn. 780 s. 115.

41 W Poznaniu Żyd Manes sprzedawał sól z 3 statków przysłanych mu przez porucznika wojsk 
pruskich. W Obornikach sól z 8 statków rozsprzedawali okoliczni Żydzi. Por.: Doniesienie oficjalisty 
skarbowego z Poznania do Komisji JEKr. Mci. Skarbowej z  16IX 1771 r., AGAD: Arch. Kamer., rkps 

nr III/282, k. 24.
42 J. A. Wilder: Traktat..., s. 219.
45 Tamże, s. 220.
44 Korzystał w tym wypadku ze współpracy z torunianinem nazwiskiem Katersbach, a wielkość 

transportu wynosiła 700 łasztów okrętowych, czyli 12 600 szt. beczek soli. Por.: Bibl. Czart., rkps 

sygn. 780, s. 297-289.
45 J. A. Wilder: Traktat..., s. 221.
4fi 2 VII 1773 r. Fryderyk II zażądał obniżki ceny soli do 5 talarów 20 groszy (tj. 40 złp. 20 gr.).

Zniżono ją najpierw jedynie do 6 talarów (48 złp.), a dopiero później poniżej ceny soli wielickiej.
Por.: J. A. Wilder: Traktat..., s. 221.

ZBYT SOLI GALICYJSKIEJ 85

surowej kary pieniężnej i konfiskaty soli47. Ludność ta miała się odtąd zaopatry
wać wyłącznie w sól króla pruskiego, sprzedawaną w Sochaczewie i Gąbinie, beczka 
po 45 złp., a kwarta toruńska (ok. 0,94 litra) za 9 i pół groszy48. Na dwór warszaw
ski docierały także informacje o próbach złożenia soli morskiej na składzie płoc
kim oraz o napływie tej soli w okolice Solca i Zakroczymia49.

Rzeczypospolita nie pozostawała obojętna na niekontrolowany napływ soli 
obcej. W dokumentach z tego okresu znajduje się propozycja ustawienia posterun
ków wojskowych w Bobrownikach, Dobrzyniu, Płocku i Wyszogrodzie, mają
cych rewidować statki i zatrzymywać sól zamorską, płynącą w górę Wisły 51'.

Drugiego grudnia 1773 r. Adam Poniński wydał w imieniu sejmu Rzeczypospo
litej, oficjalny zakaz wwozu soli cudzoziemskiej na tereny polskie i zalecenie, by 
sprzedaż tej, która już napłynęła, odbywała się bez żadnego przymusu i za cenę 
sprawiedliwą. Obywatele Rzeczypospolitej mieli mieć w tym względzie zagwa
rantowaną ochronę komend wojsk polskich51. Akt ten, skierowany wyraźnie przeciwko 
soli pruskiej, wynikał nie tylko z tradycji rynkowej Rzeczypospolitej i konieczności 
ochrony dochodów skarbowych, ale i z faktu, że w niezwykle trudnych rokowaniach 
o traktat handlowy z Prusami przyznanie lub nie debitu dla soli morskiej był atutem 
strony polskiej, zwłaszcza w rozmowach na temat dopuszczenia polskiego zboża na 
Śląsk, czy warunków tranzytu do Saksonii i Czech52.

Niechętni wejściu pruskiej soli na tereny ziem polskich byli również oficjalni przed
stawiciele Austrii i Rosji w Warszawie, jednogłośnie z Rzeczypospolitą odmawiający 
królowi pruskiemu prawa zakładania składów solnych i legalnej sprzedaży soli 
pruskiej53. Przy ich milczącej akceptacji, późną jesienią 1773 r. przeprowadzona 
została akcja opieczętowania nielegalnych składów soli pruskiej. Udokumentowano 
wówczas istnienie 11 dużych składów tej soli z łączną ilością 23 1131 1/3 beczek, oraz 
zupełne opanowanie przez nią miasteczek od Torunia niemalże po Warszawę54.

Jak wobec tej ekspansji soli pruskiej, przedstawiał się wówczas zbyt soli galicyj
skiej do Rzeczypospolitej?

Regulowały go jednostkowe porozumienia kupna — sprzedaży. Pierwsze do
stawy, których oficjalnym kontrahentem był bankier króla Stanisława Augusta Piotr

47 Za każdy garniec (tj. ok. 3,8 litra) powyżej 1 półbeczki (tj. ok. 136 litrów) dla szlachty 
i proboszczów, a 2 półgamce (tj. ok. 3,8 litra) w przypadku wszystkich pozostałych osób (przy 

pierwszej kontroli) wymierzona miała być kara 10 talarów (tj. 80 złp.), poczym obowiązywać miał 
całkowity zakaz posiadania soli wielicko-bocheńskiej. Por.: Bibl. Czart., rkps sygn 780, s. 185, 299.

48 Bibl. Czart, rkps sygn. 780, s. 295.
49 AGAD: Arch. Kamer., rkps nr III/282, k. 125, 143.
50 Bibl. Czart., Nota: Dla ochrony Skarbu Solnego..., rkps sygn. 780, s. 147-149.
51 Bibl. Czart., druk: Adam Łodzią Poniński..., Warszawa 2 XII 1773 r., rkps sygn 780, s. nlb.

52 J. A. Wilder: Traktat..., s. 224.
53 Tamże, s. 228.
54 Bibl. Czart. rkps. 780, s. 199, 203-205.
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Tepper, dotarły na teren Rzeczypospolitej wiosną 1773 r. Sprowadzono wówczas 
72 000 cetnarów drezdeńskich55 soli w kruchach i 34 000 beczek soli szybikowej po 
6 cetnarów drezdeńskich każda. Wynegocjowana przez Teppera cena zakupu, to 
1 złoty reński (dalej Rfl.) 24 krajcary (dalej xr.), albo 5 złp. 18 gr. za cetnar, 
a 8 Rfl. 42 xr. (czyli 34 złp. 24 gr.) za beczkę. Cała należność płatna była w złocie56.

Drugi kontrakt zawierał—już w imieniu króla polskiego — Wojciech Kluszew- 
ski, ostatni żupnik Rzeczypospolitej57. Na podstawie szacunkowej liczby ludności 
pozostałej w Rzeczypospolitej, obliczano roczne zapotrzebowanie na sól w wyso
kości równej 50 000 beczek58. Tę ilość soli zakontraktowano w Wieliczce w dniu 
26 lutego 1774 r. Precyzyjnie określono strukturę zakupu: 60 000 cetn. drezd. 
w bałwanach i 240 000 cetn. drezd. soli szybikowej w beczkach (tj. 40 000 beczek). 
Każdy z rodzajów soli opatrzony był bezpłatnym 5-procentowym naddatkiem. 
W stosunku do roku poprzedniego ceny nieznacznie wzrosły. Za 1 cetnar drezd. soli 
szybikowej w bałwanie należało zapłacić 1 Rfl. 28 xr., a za beczkę 8 Rfl. 50 xr. Cała 
sól miała dotrzeć na tereny Rzeczypospolitej do końca czerwca 1774 r. i miała 
gwarancję zwolnienia z jakichkolwiek ceł, myt i donatyw, pod warunkiem opatrze
nia galarów z solą banderą królewską i sprzedaży całego kontraktowego ąuantum 
poza Cesarstwem Austriackim59.

Dystrybucja soli na terenie Rzeczypospolitej nie nastręczała trudności organiza
cyjnych60. Istniała przecież nadal cała sieć królewskich składów solnych i ich trady
cyjni odbiorcy. Problem polegał jednak na gwałtownym wzroście cen soli, odczu
wanym tym mocniej, że szlachta przyzwyczajona była od stuleci do kupowania 
taniej soli suchedniowej. Równocześnie kalkulacja handlowa wskazywała na 
wyraźny spadek zysków czerpanych z jej sprzedaży61.

53 1 cetnar drezdeński liczył ok. 50 kg.
36 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 4, także Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 183, oraz AGAD, Arch. 

Kamer., rkps nr III/282, k. 123-124.
37 AGAD, Arch. Kamer., Instrukcja dla p. Kluszewskiego o stanowienie kontraktu o sól w Wie

liczce..., rkps nr 111/282, k. 144-147.
38 Bibl. Czart., Stan liczby ludności Rzeczypospolitej..., rkps sygn. 780, s. 223-224.
59 Bibl. Czart., Przetłumaczenie Kontraktu w Wieliczce zawartego. 2 6 I I 1774 r., rkps sygn. 780, 

s. 399, a także: Opisanie stanu skarbu solnego, rkps sygn. 780, s. 265-266, oraz L. Cehak: Inwen

tarz..., 1.1, s. 24.
60 Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 406.
61 Kalkulacja dokonana na składzie soleckim i praskim na przykładzie jednej beczki soli.
rok 1767: cena sprzedaży 51 złp. 12 gr. -  koszty elaboracji w  Wieliczce 5 złp. 12 gr. = 46 złp.
rok 1773: cena sprzedaży 80 złp. 20 gr. -  cena zakupu w Wieliczce 37 złp. 11 gr. = 43  złp. 9 gr.
Od obydwu kwot należy odjąć koszty defluitacyjne i operacyjne. Przyjmując ich niezmienioną 

wysokość, czysty zysk na 1 beczce soli obniżył się o 2 złp. 21 gr. Por. Bibl. Czart., rkps. 

sygn. 780, s. 369.
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CENY SOLI W KOMORACH MAZOWIECKICH62

z 1. lipca 1767 r. z 2. kwietnia 1773 r.

Miejscowość

Sandomierz

Zawichost

Kamień
Puławy
Modrzyce

Kozienice
Radwanków

Kalwaria
Solec i Praga

Zakroczym
Ostrołęka

Piątnica
Goniądz

Augustów
Kamion

Płock
Dobiegniewo

Soli wielickiej 
i bocheńskiej beczka

złp.

41

42
44

45
47

48
49

50
51

52

55

56 
56 

56
53
54 

56

gr

12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
0

27
27
12
12
12

Soli twardej 
cetnar

złp
7
7

7
8 
8 
8 
8 
8 
9 

9

13

18
28

3
13

18
23

28
3

8

13
18
28

Soli wielickiej 

i bocheńskiej beczka

złp.

62
64
67

70
72

74
76

78
80

82
85

86 
88 
91 
84 

86 
88

gr-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
8
8
5

20
20
20

Soli twardej 

cetnar

złp.

11 
1 1 
12 
12 
12 
13 

13 
13

14

14
15

gr-

6
21
6
16

26
6
16
26

16
26
6

Trudności w zbycie zakupionej od Austnaków soli potęgowały się wobec napły
wu soli pruskiej i istnienia nielegalnego przemytu z Galicji. Ze sprowadzonych do 
kraju 95 351 beczek soli (doliczając 5% naddatek a odliczając straty transportowe 
i przeliczając całą sól na beczki) do dnia 30 września 1774 r. sprzedano z królew
skich składów solnych jedynie 35 16863. Remanent 60 183 niesprzedanych beczek 
powodował trudności w spłacie kolejnych rat kontraktowych.

Ten problem finansowy mógł zostać rozwiązany dopiero po podpisaniu w 1775 r. 
traktatów handlowych z mocarstwami rozbiorowymi. „Akt osobny zawierający różne 
ustanowienia”, zawarty między królem polskim a cesarzową Marią Teresą, gwa
rantował Stanisławowi Augustowi zwrot dochodów i remanentów z żup Wieliczki, 
Bochni i Sambora tak w pieniądzach jak i w produktach zgromadzonych tam 
w chwili przejęcia żup solnych przez Cesarstwo Austriackie64.

62 Tabelę wykonano na podstawie danych zawartych w Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 367, 371, 

a także AGAD, Arch. Kamer., rkps nr III/281, k. 8 i rkps nr III/287, k. 24.
63 Bibl. Czart., Pro Memoria -  pismo do króla z prośbą o zasilenie skarbu solnego podpisane

przez J. Olier a..., rkps sygn. 780, s. 421-424.
64 osobny zawierający różne ustanowienia. Art, IX., Yolumina Legum, t. VIII, s.
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Realizacja tego zapisu umożliwiła ponowne ustalenie terminów i wysokości zale
głych spłat, z uwzględnieniem potrąceń remanentowych65. Starano się również jak 
najbardziej opóźnić termin zawarcia kontraktu kupna soli na 1776 r.66

Dokonane przez ówczesnych urzędników skarbowych szacunki ilości soli napły
wającej z różnych stron do Rzeczypospolitej, prawdopodobnie zawyżone, określały 
ją na ok. 1 000 000 ctn. rocznie (360 000 ctn. z Galicji, 480 000 ctn. soli morskiej ze 
strony Prus i 160 000 ctn. ze strony rosyjskiej)67. Ilość ta trzykrotnie przewyższała 
zapotrzebowanie rynkowe okrojonej Polski.

NORMALIZACJE PRAWNE 1775 ROKU —  OTWARTY RYNEK 
DROBNYCH KONTRAHENTÓW

Rok 1775 zamknął okres zabiegów o regulację zasad wymiany handlowej Rze
czypospolitej z państwami rozbiorowymi. Podpisano długo oczekiwane traktaty han
dlowe. W sprawach solnych przyniosły one zdecydowane zmiany. Austria i Prusy 
uzyskały prawo wolnego handlu tym artykułem na terenie Reczypospolitej 
z zastrzeżeniem, że żadne z nich nie dopuści w tej dziedzinie do wprowadzenia 
czyjegokolwiek monopolu. Dodatkowo, obydwa państwa zyskały przywilej zwol
nienia soli sprowadzanej Wisłą od wszelkich ceł i podatków68. Pozostała sól miała 
podlegać ocleniu, zgodnie z taryfą celną obowiązującą dotąd przy jej wwozie do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego69. Traktat handlowy z Rosją gwarantował jej swo
bodne zaopatrywanie w sól ziem polskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego na 
dotychczas zwyczajowo praktykowanych zasadach70.

Od tej pory, w sposób legalny, mogła napływać na tereny Rzeczypospolitej sól 
z dowolnego źródła. Co więcej, zgodnie z uchwałą sejmową, od 1775 r. zniesiono 
początkowo królewski a następnie państwowy monopol sprzedaży soli w Polsce. 
Każdy obywatel Rzeczypospolitej mógł odtąd swobodnie handlować solą pod 
warunkiem uiszczenia opłaty celnej według taryfy stosowanej dotąd przy wwozie

65 Wyliczenie terminów i wysokości opłat, uwzględniające potrącenia remanentowe, zob. Bibl. 
Czart., rkps. sygn. 780, s. 519-520.

66 Instrukcja króla Stanisława Augusta, w  której upomina Wojciecha Kluszewskiego, by nie przy
spieszał terminu zawarcia kontraktu o sól na rok 1776, zob. AGAD, Arch. Kamer., rkps nr III/282, 
k. 194.

67 Bibl. Czart., rkps. sygn. 780, s. 493.

68 M. Drozdowski: Traktaty.... s. 92, mylnie podaje, jakoby cała sól pruska została zwolniona 
z cła wwozowego. Por. Volumina Legum, t. VIII, s. 64.

69 12 złp. za 1 cetnar warszawski = 100 funtów. Por. R. Rybarski: Skarbowość..., s. 121 oraz 
J. A. Wilder: Traktat..., s. 229.

70 Akt osobny zawierający wszystko co do handlu obydwóch państw kontraktujących się stoso
wać się może, 15 III 1775: Yolumnia Legum, t. VIII, (z Austrią-Art. VI) s. 44, (z Prusami -  Art. XI)
s. 64, (z Rosją -  Art. III) s. 55, oraz: R. Rybarski: Skarbowość..., s. 117-118.
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soli na tereny litewskie. Wszelkie posiadane już przez obywateli polskich zapasy 
soli, przewyższające 6 cetnarów na każdy folwark, miały być zeznane w urzędach 
grodzkich i opłacone według wprowadzonej stawki celnej71. Sól stała się przedmio
tem wolnej, nielimitowanej wymiany handlowej.

Ze strony Prus, pozostających przy zasadzie pełnego monopolu monarchy, sprze
daż soli do Polski realizowana być mogła nadal wyłącznie przez pruską Kompanię 
Handlu Solą. Natomiast ze strony Austrii, gdzie handel zagraniczny, w przeciwień
stwie do rynku wewnętrznego, nie podlegał monopolowi cesarskiemu, mamy w tym 
okresie do czynienia z ogromną i różnorodną aktywnością handlową.

Po 1775 r. pojawiają się w dokumentach salinarnych informacje nie tylko o du
żych kontraktach na zakup soli do Rzeczypospolitej każdorazowo zawieranych na
dal przez W. Kluszewskiego72, ale również o umowach podpisywanych z licznie 
tworzącymi się spółkami handlowymi obywateli wielickich oraz o pojedynczych 
zamówieniach bogatych arystokratów73. W 1775 r. dotychczasowi organizatorzy 
spławu soli Wisłą74, z czasów przedrozbiorowych frochtarze wieliccy, zawiązali 
tzw. I Towarzystwo obywateli wielickich, nastawione na handel solą w Rzeczypo
spolitej. W początkowym okresie tworzyli je: Jan Przychodzki, Jan i Piotr Konopko
wie i Kazimierz Zwoliński75. Towarzystwo to pozytywnie wyróżniało się na tle trzech 
innych, kolejno powstających w Wieliczce spółek handlowych76. Aktywni byli drobni 
i hurtowi handlarze żydowscy, kupujący sól na sprzedaż w Rzeczypospolitej, ale 
głównie na Śląsku Pruskim77. Ilość zawieranych drobnych kontraktów spowodo
wała wydanie zarządzenia by przy sporządzaniu rozliczeń podawać nie tylko nazwę 
kontraktu, ale i datę jego zawarcia78.

71 Cło od soli zagranicznej w  Koronie, Yolumnia Legum, t. VIII, s. 96.
72 Kontrakt z 1777 r. opiewał na 47 500 beczek soli szybikowej, w cenie 8 Rfl (zł. reńskich) 

40 xr (krajcarów), 2 000 beczek soli zielonej, po 8 Rfl 5 xr, i 2 000 cetnarów wiedeńskich (1 ctn. 
wied. = ok. 56 kg) w kruchach formalnych soli szybikowej po 1 Rfl 36 xr za cetnar. Do tego docho
dziło 5% naddatku do każdego rodzaju soli. Por. L. Cehak: Inwentarz..., s. 57.

73 Margrabia Wielopolski i hrabia Poniński zakupili i odebrali ze składów solnych w Oświęcimiu, 
Kazimierzu, Niepołomicach i Sierosławicach sól wartości 60 000 dukatów (1 dukat = 18 złp.). 
Por. L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 62, 66 , 69, 82.

74 AGAD, Arch. Kamer., rkps nr III/282, k. 138, 141, 151-154, 210, rkps nr III/285, k. 16-17.
75 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 34, 63, 65, 81.
76 II Towarzystwo wielickie, powstałe w 1777 r. z trudem zebrało pieniądze na kaucję podstawo

wą i ich główny kontrakt z 1778 r. opiewał jedynie na 5 000 beczek soli, 4 000 ctn. kruchów formal
nych 1 000 bałwanów soli zielonej. Por. L. Cehak: Inw entarz..., t. I, s.56 , 6 8 , 69, 8 6 . 
O pozostałych spółkach tamże, s. 65, 70.

77 Szczególną uwagę zwraca tu osoba Salomona Media, handlarza soli na pruski Śląsk.
78 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 82.
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KOMPANIA HANDLU SOLĄ —  PRUSKI POŚREDNIK W SPRZEDAŻY SOLI 
GALICYJSKIEJ DO RZECZYPOSPOLITEJ, A KOMPANIA SOLNA KOMERCJONALNA

Wśród zainteresowanych pośredniczeniem w sprzedaży soli wielickiej do Rze
czypospolitej pojawiła się już w 1777 r. pruska Kompania Handlu Solą79, reprezen
towana przez inspektora solnego Rutsch’a. Udało mu się zawrzeć kontrakt na za
kup soli na warunkach identycznych z kontraktem dla Rzeczypospolitej. Notatka
0 wpłaceniu przez Kompanię sumy 6 000 Rfl. (tj. 24 000 złp.) oraz uwaga, że 
powinno się równocześnie zobowiązać ją do niesprowadzania soli angielskiej są 
jedynymi informacjami o tym kontrakcie80. Konsekwentne zabiegi przedstawicieli 
tej kompanii o podpisanie kolejnej umowy i oferty przejęcia przez nią pełnego 
zaopatrzenia Rzeczypospolitej w sól wielicką81, wzbudziły zaniepokojenie strony 
austriackiej.

Wymiana korespondencji pomiędzy gubernatorem Galicji Heinrichem hr. Auer- 
sperg a Aleksandrem Heiterem von Schonweth, administratorem salin krakow
skich uwidacznia obawy przed nadmiernym umocnieniem się pozycji pruskiej Kom
panii Handlu Solą, a co za tym idzie — swobodnego regulowania przez nią zasięgu
1 wzajemnych proporcji w sprzedaży soli galicyjskiej i soli morskiej. Nieobojętny dla 
oceny sytuacji był utrzymujący się stan napięcia politycznego związany z austriac- 
ko-pruską rywalizacją o sukcesję bawarską. W tej sytuacji hrabia Auersperg suge
rował utworzenie konkurencyjnego dla Kompanii pruskiej towarzystwa handlowe
go polsko-austriackiego. Zakładano przyznanie mu szczególnych ulg i przywilejów, 
jak na przykład niższą cenę soli, przedłużanie terminów płatności itp.82 Podstawą 
organizacyjną dla realizacji tego planu stało się, wcześniej wspomniane, I Towarzy
stwo handlowe obywateli wielickich — Konopka i Ska, wyróżniające się dotąd 
wielkością zawieranych kontraktów83.

Do zawiązania tej uprzywilejowanej Kompanii handlu solą, zwaną dalej Kompa
nią Solną Komercjonalną, doszło w początku 1779 r. Kompanię tworzyli: Fryderyk 
Józef Moszyński referendarz wielki litewski, Eliasz Wodzicki starosta stobnicki, 
Jan Jakub Boesner konsyliarz JCKMci oraz, określani mianem Kompanii Wielickiej 
lub Kompanii Prasołów: Jan i Kazimierz Przychodzcy, Jan i Piotr Konopkowie 
i Kazimierz Zwoliński, którzy posiadali 3/4 akcji towarzystwa84.

” Niepowodzenia finansowe Kompanii, określone w połowie 1774 r. na ok. 1 700 000 złp. 
(tj. ok. 300 000 talarów) deficytu, spowodowały zmiany personalne na stanowisku dyrektora -  
de Lattr’a zastąpił Górne -  i zainteresowanie sprzedażą, chętniej w  Polsce kupowanej soli wielickiej. 
Por. J. A. Wilder: Traktat..., s. 234.

80 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 54, 56, 57.
81 Tamże, s. 78.
82 Tamże, s. 78, 79.
83 Tamże, s. 75.
84 Bibl. Ossol., rkps sygn. 11742, nlb.
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Pierwszą umowę handlową podpisano z administracją salinarną z datą 18 marca 
1779 r. Zawarty wówczas trzechletni kontrakt opiewał na coroczny odbiór 60 000 
beczek soli szybikowej i zielonej, odpowiednio w uprzywilejowanej cenie 8 Rfl. 40 xr. 
(tj. 34 złp. 20 gr) i 8 Rfl. 5 xr. (tj. 32 złp. 10 gr.) i w dowolnej proporcji, 30 000 ctn. 
kruchów formalnych i 2 500 bałwanów w cenach zwykłego kontraktu. Przy ogólnie 
stosowanym 5-procentowym naddatku, Kompania Solna Komercjonalna otrzymała 
go w wysokości 8%. Wolna była również od wszelkich dodatkowych opłat85.

Szczególne warunki kontraktu oraz poparcie hr. Auersperga, zdecydowanego 
sprzedawać sól wielicką i bocheńską jedynie Kompanii Komercjonalnej, wyraźnie 
zmierzały do zaostrzenia konkurencji z pruską Kompanią Handlu Solą86 oraz 
odejścia od drobnych, corocznych kontraktów w kierunku umów wieloletnich i zna
czących ilościowo.

Powstanie Kompanii Komercjonalnej było zupełnym zaskoczeniem dla pruskiej 
Kompanii Handlu Solą, konsekwentnie dążącej do przejęcia pełnego zaopatrzenia 
ziem polskich w sól nie tylko morską, ale głównie w sól galicyjską. Od 1778 r. 
Kompania pruska rozpoczęła formalizować swoją obecność handlową w Rzeczy
pospolitej i w styczniu tego roku, za opłatą 234 000 złp. otrzymała pozwolenie na 
oficjalne zainstalowanie swego przedstawicielstwa w Warszawie87. Kolejnym kro
kiem było nabycie prawa zaopatrywania Rzeczypospolitej w sól przy wykorzysta
niu wydzierżawionych od króla polskiego magazynów solnych. Prawo to tradycyj
nie nie dotyczyło terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego, pozostającego poza 
zasięgiem królewskiego monopolu handlu solą. Wspomniana umowa dzierżawna, 
wynegocjowana między dyrektorem pruskiej Kompanii Handlu Solą i Kompanii 
Morskiej Górne’m a marszałkiem nadwornym Rzewuskim, obejmowała okres od 
1 stycznia 1779 r. aż do 1 stycznia 1782 r. Zobowiązywała stronę pruską do wyku
pienia znajdującej się w składach soli remanentowej i wpłacania do skarbu królew
skiego niezwykle wysokiego rocznego czynszu 400 000 złp.88

Nie były to warunki korzystne dla pruskiej Kompanii. Sam Fryderyk II uważał 
czynsz za zawyżony o 75%. Trzeźwo oceniał sytuację pierwszy dyrektor handlowy 
Kompanii pruskiej Noeldechen twierdząc, że w tej sytuacji zysk dla Kompanii

85 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 87, Bibl. Ossol. Rkps. 11742 nlb.
86 Listy Auersperga do dyrektora Kompanii Komercjonalnej hr. Moszyńskiego z maja 1779 r. 

Zob. Bibl. Ossol., rkps sygn. 11669, nlb.
87 J. A. Wilder: Traktat..., s. 229.

88 Bibl. Czart., Punkta kontraktu ustępnego remanentowy odbytu soli uczynione od najjaśniejsze
go króla JMci Polskiego Towarzystwu Zamorskiemu Pruskiemu, rkps. sygn. 780, s. 649-651. Por.: 
J. A. Wilder: Traktat..., s. 230. R. Rybarski: Skarbowość..., s. 119, 414, 415 mylnie traktuję sumę 
400 000 złp. wpłaconą przez Kompanię pruską do Skarbu Królewskiego, jako zaliczkę za lata przy
szłe. Znacznie niższe wpłaty czynione z tego tytułu przez Kompanię pruską po 1787 r. wynikały 
z całkowicie odmiennej sytuacji na rynku solnym i były normowane przez umowę zawartą w  1788 r. 
między pruską Kompanią Morską, a stroną austriacką.
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mogła by przynieść dopiero sprzedaż ok. 100 000 ton soli, po cenie o 16 gr. (tj. 4%) wyż
szej niż dotychczasowa. Tego poziomu zbytu Kompania pmska dotąd nie osiągnęła89.

Zabiegi o zakontraktowanie stosownej ilości soli małopolskiej, czynione przez 
reprezentanta Kompanii pruskiej Rutsch’a w Wieliczce i we Lwowie, doprowadziły 
jedynie, wobec przedstawionej powyżej postawy hr. Auersperga, do wątpliwego 
sukcesu. Było nim podpisanie umowy dotyczącej soli warzonej. W ciągu pięciu lat 
Kompania pruska miała zakupić i sprzedać w Rzeczypospolitej ogromną liczbę 
450 000 beczek soli Samborskiej90, płacąc za nią cenę o 75% wyższą niż w drobnej 
wolnej sprzedaży91.

Już w końcu 1779 r. Noeldechen usiłował ratować sytuację swojej kompanii, 
podejmując negocjacje z nowo powstałą, konkurencyjną, uprzywilejowaną wielic
ką Kompanią Solną Komercjonalną i Heiterem von Schonweth. Dwukrotnie skła
dał jej ofertę połączenia się z Kompanią pruską, w zamian za stały, roczny dochód 
w wysokości 100 000 Rfl. (tj. 400 000 złp.), pod warunkiem dostarczania przez nią 
soli do Rzeczypospolitej wyłącznie do jego składów. Kompania wielicka, mając 
bardzo opłacalny kontrakt na sprzedaż soli kamiennej — znacznie chętniej kupowa
nej niż sól warzona — oraz sieć własnych, lub dzierżawionych składów solnych 
w Rzeczypospolitej, a także powołując się na traktaty handlowe, zakazujące wpro
wadzania czyjegokolwiek monopolu w handlu solą, konsekwentnie odrzucała 
propozycje Noeldechena92. Nie udała się również pruska próba przelicytowania 
kontraktu dla Kompanii Komercjonalnej, mimo oferowania administracji solnej 
wyższej ceny zakupu soli (9 Rfl.) oraz przyznania pewnych przywielejów przy wywozie

89 J. A. Wilder: Traktat..., s. 230.
90 Wobec powyższych faktów, nowej interpretacji wymagają zestawienia liczbowe podane przez 

M. Kulczykowskiego w pracy: Kraków jako ośrodek..., s. 77, 78, tabl. 29, 30 i 31. Brak w dotych
czasowej literaturze historycznej informacji o istnieniu Kompanii Solnej Komercjonalnej skłaniał do 
uznania wszystkich galarów przepływających pod mostem wielickim (łączącym brzegi Wisły na 
wysokości obecnego mostu J. Piłsudskiego, a wówczas Bramy Wielickiej, znajdującej się w  ciągu 
murów obronnych Kazimierza), a określanych w źródłach jako własność Kompanii Solnej, za należą
ce do Pruskiej Kompanii Solnej (por.: APKr, Archiwum Miasta Kazimierza, rkps sygn. K 664- 
K. 670). M. Kulczykowski uznał więc Kompanię Pruską za dominującą w handlu solą do Polski, 
gdy tymczasem wspomniane galary, budowano w Czernichowie na zamówienie Konopków (por. Bibl. 
Ossol., rkps sygn. 11666 -  listy Jana Konopki z kwietnia i maja 1779 r.). Stanowiły one w latach 
1779-83 własność Kompanii Solnej Komercjonalnej -  jedynej wówczas kompanii spławiającej sól 
wielicką do Rzeczypospolitej. Głównymi punktami załadunkowymi tej kompanii były Niepołomice 

i Sierosławice, toteż zdecydowana większość galarów przepływających pod mostem wielickim płynęła 
jeszcze bez ładunku, zabierając sól dla Rzeczypospolitej ze składów usytuowanych poniżej mostu.

91 7 Rfl zamiast 4 Rfl za beczkę soli warzonej. Rutsch, za podpisanie tak korzystnego dla Austrii 
kontraktu otrzymał od strony austriackiej znaczną prowizję, za którą założył sklep w Hamburgu. 
Por: J. A. Wilder: Traktat..., s. 230, Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 583.

92 Bibl. Ossol., Rezolucja I i 2 na propozycje Kompanii Pruskiej, rkps sygn. 11742, nlb., oraz
Bibl. Czart., Propozycje od Kompanii Pruskiej w Wiedniu podane, 15 X I I 1779 r, rkps 780, s. 583-
593.
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warzonej soli na Śląsk Pruski. Na postawę Auersperga nie wpłynęła również groźba 
zwiększenia napływu soli morskiej do Rzeczypospolitej, ograniczanego dotąd przez 
Kompanię pruską ze względu na plany podjęcia handlu solą galicyjską93.

Powstanie uprzywilejowanej Kompanii Solnej Komercjonalnej zaważyło w spo
sób zdecydowany na sytuacji Kompanii pruskiej. Nie mogąc sprostać przyjętym 
zobowiązaniom strona pmska zdecydowała się na zerwanie w 1781 r. pięcioletniej 
umowy o handel solą warzoną, ponosząc straty w wysokości przeszło 1 700 000 złp. 
(298 740 i 1/3 talarów). Następstwem tego kroku był wydany przez cesarza Józefa 
II zakaz zawierania jakichkolwiek porozumień z pruską Kompanią Handlu Solą94.

Według bilansu sporządzonego w dniu 4 grudnia 1782 r., uprzywilejowana Kom
pania Komercjonalna osiągnęła z kontraktu trzechletniego (tj. od marca 1779 r.) 
1 886 213 złp. 2 gr czystego zysku95.

DOMINACJA KOMPANII SOLNEJ KOMERCJONALNEJ W ZAOPATRYWANIU 

RZECZYPOSPOLITEJ W SÓL Z GALICJI

Rynek solny Rzeczypospolitej zdominowany od 1779 r. przed dwie kompanie 
handlowe: pruską i galicyjską, potwierdzał konsekwentne dążenie administracji 
salinarnej do zawierania ogromnych wieloletnich kontraktów jedynie z poważnie 
liczącymi się na rynku partnerami handlowymi. Od strony indywidualnego na
bywcy soli w Rzeczypospolitej, sytuacja ta postrzegana była jako jednoznaczne dą
żenie obcych dostawców do wprowadzenia monopolu handlu solą i swobodnego 
windowania cen.

Rada Ekonomiczna Skarbu Koronnego Rzeczypospolitej wniosła pod adresem 
Jana i Piotra Konopków, jako głównych reprezentantów Kompanii Komercjonalnej, 
oskarżenie o sprzeczne z traktatami handlowymi monopolizowanie sprzedaży soli 
i nadmierne podwyższanie cen96. Interpretacji praw wolnego handlu solą, dokonanej 
przez plenipotenta Skarbu Koronnego Aleksandra Lubomirskiego kasztelana 
królewskiego, z 13 lutego 1780 r. zawdzięczać należy wycofanie stawianych 
Konopkom zarzutów oraz podjęcie na drodze dyplomatycznej zabiegów o ustalenie

93 Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 592-593
99 J. A. Wilder: Traktat..., s. 230. Wobec powyższego, twierdzenie M. Drozdowskiego: Trakta

ty..., s. 104, o opanowaniu po roku 1772 przez Pruską Kompanię Solną kopalń soli w  Wieliczce, 
Bochni i Samborze należy odrzucić.

95 Bibl. Ossol., rkps sygn. 11742, nlb.
96 Bibl. Czart., Kopia Pozwu (z 13 stycznia 1780 r.) położonego na Składzie Solnym Kompanii 

Cesarskiej 24 stycznia 1780 r., rkps sygn. 780, s. 711-712 oraz Bibl. Ossol., Żądanie złożenia noty 
JP. Tugutowi, rezydentowi cesarskiemu o rozwiązanie Kompanii Komercjonalnej i przekazanie kon
traktu Skarbowi Rzeczypospolitej, rkps sygn. 11742, nlb., a także AGAD, ML., rkps sygn. VII/116, 
k. 180, 186.



94 M. MIĘDZOBRODZKA

dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej równych z Kompanią Komercjonalną 
warunków zakupu soli kamiennej w Wieliczce97. Nota podająca ceny soli sprzedawa
nej przez Kompanią pruską i Kompanią Komercjonalną, wykazała dużą ich rozbież
ność. Kompania pmska sprzedawała na składzie w Solcu beczką soli kamiennej 
(z remanentów solnych, przejętych wraz z magazynami królewskimi w 1779 r.) po 
69 złp. 2 gr., tj. o 6 złp. drożej niż można jąbyło tam nabyć w roku poprzednim. Cena 
takiej samej soli sprzedawanej przez Kompanią „cesarską” wynosiła jedynie 55 złp. 
24 gr. Najwyżej ustalona cena soli sprzedawanej na składach nadwiślańskich przez 
Prusaków, sięgała 73 złp. 2 gr., podczas, gdy odpowiednie ceny Kompanii Komercjo- 
nalnej zamykały się w przedziale od 43 złp. 21 gr do 55 złp. 24 gr. Była to więc oferta 
zdecydowanie korzystniejsza dla kupujących98.

Pomyślny jak dotąd rozwój uprzywilejowanej polsko-austriackiej Kompanii 
Solnej Komercjonalnej i fiasko planów handlowych Kompanii pruskiej skłoniły 
Austriaków do przekazania sprzedaży wszystkich rodzajów soli małopolskiej na 
tereny Rzeczypospolitej jednemu pośrednikowi. Już 28 października 1781 r. a więc 
na 5 miesięcy przed wygaśnięciem trzechletniego kontraktu Kompanii Komercjonal
nej, Najwyższe Krajowe Gubemium podpisało z nią nowe porozumienie handlowe.

W nowym kontrakcie, zawartym na sześć lat uczestniczyli: hr Fryderyk Józef 
Moszyński, Eliasz Wodzicki starosta stobnicki oraz wieliccy prasołowie: Jan i Piotr 
Konopkowie, Jan i Kazimierz Przychodzcy i niejaki Siodołkiewicz. Umowa miała 
wejść w życie w chwili wygaśnięcia kontraktu poprzedniego, czyli 18 marca 1782 r. 
Nowy kontrakt zobowiązywał Kompanię do wykupienia 405 000 beczek soli ka
miennej z Wieliczki i 2 400 000 beczek skarbowych ruskiej soli warzonej. Do tego 
dodano bezpłatnie po 7% z każdego rodzaju soli. Ilość tę precyzyjnie rozłożoną na 
kolejne lata, Kompania miała wywieść i sprzedać w Rzeczypospolitej — w pierw
szym roku 50 000 beczek soli kamiennej, w drugim 60 000, a w latach następnych 
po 73 650 beczek. Sól warzoną miano odbierać regularnie po 400 000 beczek skar
bowych rocznie. Za beczkę soli kamiennej szybikowej miała Kompania płacić po 
9 Rfl. 10 xr. (tj. 36 złp. 2 gr.), zaś zielonej — 8 Rfl. 35 xr. (tj. 34 złp. 1 gr.). Skarbową 
beczkę soli warzonej wyceniono na 1 Rfl. 15 xr. (tj. 5 złp.).

Sól kontraktowa miała być zwolniona z wszelkich ceł i myt, ale zyski Kompanii 
obciążono 10% podatkiem. Zawarty kontrakt zobowiązywał ponadto Kompanię do 
wykupienia, już w październiku 1781 r. 135 000 skarbowych beczek soli pozosta
łych po rozwiązaniu „entreprisy soli warzonej” (prawdopodobnie z zerwanego kon
traktu Kompanii pruskiej) i uregulowaniu wszelkich związanych z tym płatności 
przed wejściem w życie kontraktu sześcioletniego99.

97 Bibl. Czart., rkps sygn. 780, s. 713-715, 719-720 oraz AGAD, ML., rkps sygn. VII/87, k. 29, 
33 i VII/116, k. 180, 186, 206, 207.

98 Bibl. Czart., Ceny soli wielickiejprzedawaney różnymi czasy..., rkps sygn. 780, s. 717.
99 Kopia tłumaczenia tekstu kontraktu, Bibl. Ossol., rkps sygn. 11626, nlb.
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Jak widać, wyznaczone roczne ąuantum soli, wydzielone do sprzedaży w Rze
czypospolitej, znacznie przewyższało roczne zapotrzebowanie na tę sól w Polsce, 
określane ilością 50 000 beczek.

Kontrakt sześcioletni składał cały ciężar sprzedaży soli galicyjskiej w Rzeczypo
spolitej na Kompanią Solną Komercjonalną z tym, że usiłowano zainteresować 
Stanisława Augusta uczestnictwem w tej spółce handlowej. Kamera wiedeńska 
zastrzegła dla króla polskiego przejęcie 1/3 akcji Kompanii (wraz z wojewodą 
bełskim Cetnerem) w całym handlu, lub dla króla 1/4, a dla Cetnera 1/5 akcji, ale 
tylko w handlu solą warzoną100. Jednakże Stanisław August z własnego udziału 
akcyjnego zrezygnował, przekazując go ostatecznie, za opłatą200 000 złp. rocznie 
panom Tepperowi i Blankowi (6 akcji), pod dodatkowym warunkiem wydzierża
wienia, na czas trwania kontraktu, opuszczonych już przez pruską Kompanią 
Handlu Solą 24 królewskich składów solnych, za czynsz roczny 65 000 złp.101

Uwzględniając te dodatkowe obciążenia finansowe Kompanii nadmierne roczne 
kwoty soli i fakt, że z trzechletniego kontraktu pozostało w magazynach Kompanii 
do sprzedania jeszcze 41 189 beczek i 129 1/2 funtów starej soli kamiennej 
(wg stanu z 30 VI 1782 r.), nie dziwi fakt, że już w 1783 r. Kompania popadła 
w poważne tarapaty finansowe. Powtórnie pojawił się problem nadmiernej podaży 
soli galicyjskiej w Rzeczypospolitej.

Członkowie Kompanii Solnej Komercjonalnej, w swoich petycjach kierowanych 
do cesarza, uskarżali się szczególnie mocno na konkurencję znacznie tańszej soli 
wołoskiej i tatarskiej, na kiepską jakość warzonki Samborskiej i nazbyt wygórowane 
warunki ilościowe kontraktu102. Niebawem w dokumentach salinarnych znajduje się 
wzmianka o rozwiązaniu podupadłej Kompanii Komercjonalnej — Towarzystwa 
Sprzedaży Soli Moszyński, Konopka i Ska., z dniem 17 marca 1783 r.103

W tym samym roku, dotychczasowy liferant soli wielickiej do Śląska pruskiego 
i uczestnik trzechletniego kontraktu uprzywilejowanej Kompanii Solnej Komercjo
nalnej Salomon Mendel, zawarł dwuletni, indywidualny kontrakt na wywóz do 
Rzeczypospolitej 20 000 beczek soli z obowiązkiem sprzedania jej na obszarach na 
północ od Torunia104. W tych samych dokumentach odszukać można nazwiska Jana 
i Piotra Konopków, jako corocznych kontrahentów solnych w latach 1784 
(odebrali 240 000 ctn. soli do własnych 21 składów solnych w Rzeczypospolitej),

100 Bibl. Czart., rkps sygn. 965, k. 199.
101 Bibl. Ossol., rkps sygn. 11742, nlb., Bibl. Czart., rkps sygn. 965, AGAD, Arch. Kamer., rkps 

sygn. III/21, k. 10-13. G. Bałtruszajtys: Kłopoty z solą..., s. 234, mylnie interpretuje ten fakt jako 
projekt zorganizowania handlu solą wielicką przez kompanię kierowaną przez Teppera i Blanka 
z sześcioakcyjnym udziałem króla Stanisława Augusta.

102 Bibl. Ossol., rkps sygn. 11626, nlb.
103 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 174.
10,1 Tamże, s. 190. Nazwisko Salomona Mendla jest łączone z Konopkami przy kontrakcie 

1784 r., zob. też s. 195, 215.
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1785 i 1786 (150 000 ctn. soli)105. Dalszych badań wymaga znalezienie odpowie
dzi na pytanie czy i w jakim stopniu była to kontynuacja dawnej Kompanii Solnej 
Komercjonalnej, której nazwa utrzymuje się w sprawozdawczości salinarnej jesz
cze w 1785 r., wyraźnie wiążąc się z nazwiskiem Konopków. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że nastąpiło ponowne rozbicie systemu sprzedaży soli do Rzeczypo
spolitej pomiędzy kilku pośredników.

OSTATECZNY PODZIAŁ RYNKU SOLNEGO RZECZYPOSPOLITEJ 
NA STREFY HANDLOWE

Prawdopodobna likwidacja, a w każdym razie załamanie się działalności handlo
wej Kompanii Komercjonalnej uaktywniło ponownie sprzedaż soli pruskiej.

W 1785 r. do władz salinarnych zaczęły docierać wiadomości o coraz szerszym 
rozpowszechnianiu się w Rzeczypospolitej soli angielskiej, sprowadzanej przez Kom
panię pruską, zwłaszcza na tych terenach, do których w miesiącach zimowych 
i wiosennych nie docierała sól dostarczana z Galicji przez Towarzystwo Konopka 
et Comp106. Administracja salinarna otrzymywała informacje o atrakcyjnych dla 
kupujących cenach tego artykułu, proponowanych przez Prusaków107. Pojawił się 
ponownie problem austriacko-pruskiej rywalizacji o rynek solny Rzeczypospolitej.

W 1787 r. dokonano zasadniczej zmiany w organizacji administracji solnej 
w Galicji oddzielając sprawy produkcji od sprzedaży soli. Od tej pory za sprawy zwią
zane ze zbytem soli odpowiadała Dyrekcja dla Spraw Solnych Galicji, rezydująca 
we Lwowie108. Jej głównym zadaniem było prowadzenie aktywnej polityki sprzeda
ży soli w kraju i za granicę, zakładanie tam własnych składów solnych, regulowanie 
cen w taki sposób, by sprzedaż zagraniczna nie rzutowała negatywnie na zbyt 
wewnątrzgalicyjski i mogła konkurować cenowo z innymi solami zagranicznymi, 
oferowanymi w Rzeczypospolitej109.

Już w 1786 r. Wyższy Urząd Salinarny w Wieliczce wydzierżawił od Komisji Skar
bowej Rzeczypospolitej i przekazał później Dyrekcji Sprzedaży Soli królewskie,

105 Tamże, s. 213, 246, 269 oraz APKr., Teki Schneidra, rkps nr 1496, nlb.
106 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 231. Drugą spółką handlową solną był wówczas Samuel Joachim 

et Comp. (czyli tzw. Podgorzer Juden Concract), która odebrała do sprzedaży w Rzeczypospolitej 
w 1785 r. 80 000 cm. soli, tj. 1/3 wielkości kontraktu Konopków. Por.: tamże, s. 253, 255 oraz Arch. 
MŻKW, AS nr 4 1 ,1.1, k. 21,27-18.

107 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 178 oraz Arch. MŻKW, AS nr 41, t. 3, k. 47: Ceny soli galicyj
skiej w  magazynach Kompanii CKr. Solnej Komercjonalnej w 1785 r. (najwyższe): 1/2 beczki soli 
szybikowej 23 złp. 28 gr., soli zielonej 22 złp. 25 gr., a 1 cm. a 120 funtów po 4 złp. 18 gr. Kompania 
Pruska sprzedawała I gat. 1/2 beczki soli angielskiej po 21 złp., II gat. ordynaryjny 1/2 beczki soli 
angielskiej po 15 złp., a sól warzoną liverpoolską beczułki po 12-15 złp.

Iu“ K. Dziwik: Saliny..., s. 227.
109 Instrukcja dla Dyrekcji solnej w Galicji, Wiedeń 19II1787 r. (w:) L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 297-301.
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polskie magazyny solne, za roczną sumę 50 000 Rfl. (tj. 200 000 złp.)"0 Były to 
składy w: Sandomierzu, Zawichoście, Kamieniu, Puławach, Modrzycach, 
Radwankowie, Kalwarii, Solcu, Zakroczymiu, Kamiowie, Płocku, Dobiegniewie, 
Włocławku, Dybowie, Poznaniu, Ostrołęce, Piątnicy, Goniądzu i Augustowie. 
Równocześnie zajęto się organizacją defluitacji soli do tych składów, korzystając 
między innymi z doświadczenia Salomona Mendla, mianowanego komisarzem 
defluitacji soli na Wiśle i Sanie111.

Sytuacja dojrzała do podjęcia ostatecznych rozmów między Dyrekcją Soli 
Cesarskiej a Kompanią pruską, dotyczących podziału terenu Rzeczypospolitej na 
obszary ich wyłącznej działalności handlowej. Doszło więc do zawarcia umowy, 
o jaką bezskutecznie zabiegał król pruski Fryderyk II już w 1773 r.

Kontrakt zawarty 18 lutego 1788 r.112 zamykał ostatecznie okres destabilizacji 
rynku solnego w Rzeczypospolitej, wywołanej zmianami granicznymi I rozbioru. 
Redukował on pozycję obywateli polskich do roli biernych odbiorców towaru, 
oferowanego przez dwie dominujące odtąd organizacje handlowe. Znajdowała się 
co prawda w tekście kontraktu uroczysta gwarancja wolnego handlu solą dla oby
wateli Rzeczypospolitej i Galicji, zarówno w Polsce jak i w Wielkim Księstwie 
Litewskim, ale był to jedynie zapis formalny. Eliminowała taką możliwość cena 
kupna soli w Wieliczce wyższa o 12 złp. na beczce, od soli dostarczanej Kompanii 
Pruskiej na składy w Rzeczypospolitej"3.

Warunki kontraktu określały ścisły rozdział terenów handlowych (zob. mapę: 
Podział rynku solnego Rzeczypospolitej w 1788 r.). Dyrekcja Solna Cesarska odda
wała Kompanii pruskiej dzierżawione przez siebie składy: nad Wisłą— w Toruniu, 
Dybowie, Nieszawie, Włocławku, Dobiegniewie, Kamionie, Tokarach, Bobrow
nikach, Płocku, Zakroczymiu i Modlinie, nad Bugiem i Narwią — w Pułtusku, 
Ostrołęce, Piątnicy, Goniądzu, Dwugłach, Augustowie, Sztabinie i Grannie oraz 
w Wielkopolsce — w Poznaniu, Gnieźnie, Sierakowie i Kleczowie. Do swojej 
dyspozycji Austriacy pozostawili magazyn grodzieński i w Mostach114. Na zasa
dzie wzajemności Kompania Pruska miała opuścić zajmowane dotąd, a zlokalizo
wane na południe od Warszawy 3 magazyny: w Rykach, Witkowicach i Kazimierzu 
pod Puławami. Obydwie strony kontraktu, przejmując przyznane im magazyny, 
były zobowiązane wykupić zgromadzoną w nich sól.

110 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 301, 325, 326, 331 oraz Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 85 n, 
R. Rybarski: Skarbowość..., s. 120.

111 L. Cehak: Inwentarz..., 1.1, s. 302, 303.
1,2 Bibl. Czart. Kopia kontraktu o sól zawartego między Kompanią Pruską a Dyrekcją Soli 

Cesarskiej 18 II 1788 r., rkps sygn. 1174, s. 85-92. M. Kulczykowski: Kraków..., s. 78, błędnie 

podaje datę podpisania kontraktu jako 1785 r.
113 R. Rybarski: Skarbowość..., s. 119; Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 85, 88 .

114 Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 85.
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Podział' rynku solnego 
Rzeczypospolitej 
w 1788 roku
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Punktem granicznym rozdziału terytoriów handlowych pozostawała Warszawa. 
Mogły tam prowadzić handel solą obydwie strony kontraktu, przy wyraźnych jed
nak preferencjach dla soli galicyjskiej. Strona pruska mogła wprowadzić na rynek 
warszawski jedynie określoną ilość soli morskiej: 4 000 beczek soli warzonej 
(o wadze odpowiadającej 140-fiintowym beczkom skarbowym) i 2 000 półbeczek 
soli kamiennej (o wadze 280 funtów wiedeńskich każda) a więc w sumie tylko 
11 200 cetnarów wiedeńskich"5. Dopełniającym tę ilość towarem handlowym Kom
panii Pruskiej miała być sól galicyjska, odsprzedawana Kompanii z magazynów 
warszawskich Dyrekcji Cesarskiej, za gotówkę, lecz ze zniżką 4 złp. na beczce 
skarbowej soli warzonej, lub półbeczce soli kamiennej, pod warunkiem sprzedawa
nia jej następnie w cenie równej z ceną w magazynach cesarskich115 116 117 118.

Konsekwencją odstąpienia Kompanii Pruskiej znacznych obszarów Rzeczypo
spolitej, było zobowiązanie jej do zakupienia i rozprowadzenia (poza Warszawą) 
85 000 całych beczek soli kamiennej galicyjskiej (po 560 funtów wiedeńskich 
każda) w ciągu trzech lat począwszy od 19 marca 1788 r. Cenę beczki soli szybi
kowej ustalono na 10 Rfl. (tj. 40 złp.), a zielonej na 9 Rfl. (tj. 36 zip.). Sól, na 
własny koszt, miała dostarczać na składy nadwiślańskie (z Modlinem włącznie) 
Dyrekcja Cesarska. Dla równowagi, stronie pruskiej nie przyznano, stosowanego 
dotąd w kontraktach 5-procentowego naddatku solnego. Ryzyko transportu wod
nego spadało w całości na producenta soli. Co więcej, sól miała być dostarczana 
i rozdzielana do poszczególnych magazynów według składanych wcześniej w Dy
rekcji Cesarskiej wykazów. Wskazywały one zarówno ilości jak i rodzaj soli, 
oczekiwanej na poszczególnych składach Kompanii"7.

Zawarcie kontraktu miało również wyeliminować konkurencję cenową soli pru
skiej i austriackiej na rynku Rzeczypospolitej. Ustalano bowiem ceny wyjściowe 
dla poszczególnych rodzajów soli. W pruskich magazynach hurtowych pod Gdań
skiem i Elblągiem półbeczka soli miała kosztować 14 i 1/2 złp., a w warzelniach 
galicyjskich beczka skarbowa soli warzonej — 8 złp., zaś kamiennej soli zielonej 
(sprzedawanej w Wieliczce drobnym odbiorcom) — 48 złp. Wspomniana cena 
małopolskiej soli kamiennej, miała obowiązywać również na składach Kompanii 
Pruskiej. Cena sprzedawanej tam półbeczki soli angielskiej miała być o 1 złp. 
wyższa, niż w magazynach gdańskich. Beczka soli morskiej miała kosztować 15 złp., 
a odkupionej w chwili przejęcia składów warzonki galicyjskiej — 14złp"8. Taniej

115 Tamże, s. 87.
116 Tamże, s. 87.
117 Arch. MŻKW, ,4Srkps nr 64, k. 3, 7, 43, 68 , 72.
118 Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 89. Znajduje się tu ścisłe i porównywalne wyliczenie wagowe 

poszczególnych rodzajów beczek: beczka soli kamiennej = 560 funtów wiedeńskich, beczka skarbo
wa soli warzonej = 140 funtów wiedeńskich, półbeczka soli angielskiej = 280 funtów wiedeńskich, 
beczka soli morskiej = co najmniej 180 funtów wiedeńskich.
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nigdzie i nikomu, bez uprzedniego porozumienia się stron, soli sprzedawać nie 
było wolno. Podwyższenie ceny pozostawało decyzją suwerenną obu stron kon
traktu.

Wyznaczono tereny neutralne, na których żadna ze stron nie mogła zakładać 
własnych nowych magazynów solnych. Obszarem takim były tereny pomiędzy 
Kaliszem a Krakowem. Kompania Pruska zobowiązywała się nie zakładać skła
dów nad Bugiem, powyżej Grannego, a dyrekcja Cesarska pomiędzy Grannem 
a Brześciem. Pozostające w używaniu Austriaków magazyny w Grodnie i Mo
stach, po wyprzedaniu znajdującej się tam soli, miały ulec likwidacji. W składach 
Kompanii Pruskiej w Krotoszynie i w Kaliszu miała być sprzedawana wyłącznie sól 
galicyjska. Ponadto strona pruska akceptowała rozbudowę sieci magazynów 
austriackich w górnym biegu Wisły w kierunku Śląska119.

Zapewne pamięć o niepowodzeniach kontraktu z 1779 r. była powodem włącze
nia do umowy zapisu o bezwzględnym wywiązaniu się przez stronę pruską ze zobo
wiązań finansowych, nawet w sytuacji niedotrzymania czy zerwania kontraktu120. 
Niedopuszczeniu do takiej sytuacji służyć miały spotkania plenipotentów obu stron, 
na których wyjaśniać miano sprawy sporne i omawiać ewentualne zmiany cen 
soli. Zasada automatycznej prolongaty kontraktu na następne 3 lata121 oraz roczna 
procedura rozwiązywania umowy wyraźnie dowodzą, że zmierzano do stworzenia 
długoterminowego porozumienia, którego efektem byłaby wieloletnia stabilizacja 
wielkości i struktury sprzedaży soli w Rzeczypospolitej. Dokonano podziału rynku 
solnego w Polsce pomiędzy dwóch wyłącznych dostawców soli, powiązanych 
ścisłymi zasadami koegzystencji.

Na monopolistyczny charakter tego porozumienia zwracano uwagę w Rzeczy
pospolitej, wysyłając szereg not protestacyjnych za pośrednictwem rezydenta pol
skiego w Wiedniu — Szymona Corticellego, obarczonego odpowiedzialnością za 
brak czujności wobec rokowań austriacko-pruskich oraz Bernarda Zabłockiego — 
rezydenta w Berlinie. Obydwa dwory odrzuciły jednak zarzut sprzecznego z trak
tatami z 1775 r. monopolizowania handlu solą w Rzeczypospolitej122. A tymcza
sem cena soli sprzedawanej w Polsce wyraźnie wzrosła.

Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 89.
120 Tamże, k. 89.
121 Tamże, k. 91.
122 Por. Listy synów posła i konsyliarza..., Część szósta, s. 23-37 oraz W. Kalinika: Sejm..., t. I, 

ks. I, s. 80-81.
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CENY SOLI W WARSZAWIE W 1788 r.123

NA SKŁADACH CESARSKICH NA SKŁADACH KOMPANII PRUSKIEJ

do 21 III 21 III-15 V po 15 V do 21 III 21 III-15 V po 15 V

1 ctn. warsz. 
soli

szybikowej

złp .:8
gr.:26

zip.: 10 
gr.:20

złp.: 12 
gr.:18

1 ctn. warsz. 
soli angiel

skiej
czerwonej 

I. gat.

złp.:7
gr.:3

złp.: 8 

gr.: 11
złp.: 10 

gr.:l

1 ctn. warsz. 
soli zielonej

złp.:7
gr.:22

złp.:9 
gr: 13

złp.: 11 
gr.:9

1 ctn. warsz. 
soli angiel

skiej
czerwonej 

II. gat.

złp.:5 
gr 1

złp .:6
gr.:16

złp .:8
gr.:2

1 beczka 
soli

Sambor
skiej

złp .:8
gr.:6

złp.: 11 
gr:14

złp.: 13 
gr.:9

1 beczka 
soli

liverpool-
skiej

złp.:7
gr.:9

— złp.: 12 
gr.:4

Decyzje handlowe umowy z 1788 r., wpłynęły niewątpliwie na ustabilizowanie 
się rynku solnego w Rzeczypospolitej, a co więcej, wyraźnie odbiły się na wysoko
ści wydobycia soli kamiennej w Galicji. Sól warzona, znacznie gorzej sprzedająca 
się, odgrywała w polityce solnej rolę drugoplanową. Nie dziwi fakt likwidacji przez 
Austrię (do 1795 r.) aż 48 drobnych salin państwowych spośród dawnych żup ru
skich, o łącznej rocznej produkcji przekraczającej 200 479 cetnarów124.

Śledząc wykres przedstawiający wielkość produkcji soli w Wieliczce w latach 
1772-1894125 (wielkość wydobycia soli w kopalni bocheńskiej zauważalnie wpły
wała na poziom produkcji salin krakowskich dopiero po 1801 r.126), można zauwa
żyć wyraźny związek między wielkością i dynamiką wydobycia a formą organiza
cji zbytu na rynek polski. Pierwszy okres wielkiego rozchwiania wielkości produkcji 
soli w latach 1772-78 (roczne wydobycie od 42 000 t do 15 500 t), odpowiada 
okresowi spontanicznej rywalizacji z solą pruską i podpisywaniem przez władze 
salinarne licznych drobnych kontraktów na sprzedaż soli do Rzeczypospolitej.

123 Por. Bibl. Czart., rkps sygn. 1174, s. 110.
124 Tabela V: Spis salin państwowych przejętychprzez Austrię po I rozbiorze i przez nią zwiniętych 

(w:) K. Bukowski, A. Jackiewicz: Sól i saliny polskie, Warszawa 1926.
125 Graficzne zestawienie produkcji soli C.K. Kopalni w Wieliczce w latach 1772-1894, MŻKW, 

Zbiór Kartogr., nr inw. 835.
126 Dzieje żup..., rys. 23. Produkcja soli w  salinach krakowskich w latach 1772-1920 podana 

w tysiącach ton.
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Kolejny, trzyletni okres stabilizacji wydobycia (po ok. 30 0001 rocznie), nakłada się 
czasowo na realizację kontraktu sprzedaży soli kamiennej przez Kompanią Solną 
Komercjonalną. W krytycznym 1783 r., załamanie się kontraktu sześcioletniego 
i kryzys w sprzedaży soli do Rzeczypospolitej wyraźnie wpłynęły na spadek jej 
produkcji do poziomu najniższego od czasu przejęcia kopalni wielickiej przez 
Austrię (wydobyto jedynie ok. 14 500 t). Kolejne lata, to działalność Dyrekcji dla 
Spraw Solnych w Galicji i stopniowy powrót do wysokości produkcji i sprzedaży 
z lat 1779-81. Od początku 1787 r., kiedy to wydobyto ok. 35 000 t soli — można 
mówić o stabilizacji wydobycia, z zauważalną tendencją wzrostową, utrzymującą 
się do 1805 r. Początek wieku XIX to już ok. 45 0001 soli rocznie.

Stabilizacja produkcji, nowa organizacja sprzedaży soli w Rzeczypospolitej, 
a tym samym zapewnienie systematycznego dochodu z salin krakowskich, zbiegły 
się w czasie z podejmowaniem przez Austriaków pierwszych dużych inwestycji 
kopalnianych, jak rozpoczęte w 1789 r. pogłębianie szybu Regis. Stały, zagwaran
towany i równomierny zbyt soli skłaniał do podejmowania przedsięwzięć mają
cych w efekcie obniżyć koszty jej wydobycia w Wieliczce.

ZAKOŃCZENIE

W niezwykle skromnie zachowanych materiałach archiwalnych, dotyczących 
handlu solą w latach 1789-92, nie udało się natrafić na dokumenty stwierdzające 
przedłużenie lub rozwiązanie austriacko-pruskiego kontraktu solnego z 1788 r. 
Istnieją jedynie przesłanki pośrednie, rzutujące na ten problem.

Skomplikowana sytuacja polityczna i zaangażowanie się Austrii w wojnę 
wschodnią (luty 1788 r.), dały okazję do ostatniej już w XVIII w. dyskusji dyplo
matycznej o soli dla Rzeczypospolitej. Ożył wówczas, powstały 10 lat wcześniej, 
przy okazji austriacko-pruskiej wojny o sukcesję bawarską, tzw. plan zamienny 
pruskiego ministra Hertzberga. Zakładał on, w imię utrzymania równowagi mię
dzy obydwoma mocarstwami, rekompensowanie ewentualnych nabytków teryto
rialnych Austrii na wschodzie, przez poszerzenie terytoriów pruskich w Polsce. 
Przy tak planowanej operacji, Galicja miałaby powrócić do Rzeczypospolitej, 
a Gdańsk, Toruń i część Wielkopolski stałyby się własnością Prus127. Umiejętne 
rozłożenie akcentów przez dyplomacją pruską, kuszącą szlachtę w Polsce wizją 
powrotu Wieliczki i Bochni do Rzeczypospolitej, wpłynęło na podpisanie przy
mierza polsko-pruskiego w marcu 1790 r.

Miesiąc wcześniej kanclerz austriacki książę Kaunitz, chcąc odciągnąć Polskę 
od obozu pruskiego, proponował rezydującemu wówczas w Wiedniu ministrowi

127 E. Roztworowski: Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 695, 700 oraz Histo
ria dyplomacji do 1847 r., praca zbiorowa, 1.1, Warszawa 1973, s. 429-430.
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polskiemu Woyme, zawarcie — w miejsce wygasającego w 1791 r. kontraktu 
solnego z Kompanią Pruską — umowy dającej Rzeczypospolitej prawo zaopatry
wania się w sól w Wieliczce lub Bochni128.

Postępujące w miarę upływu czasu ponowne zbliżenie austriacko-pruskie, re
dukowało plan Hertzberga początkowo do wykrojenia z Galicji tylko skromnej 
części terytorium z Bochnią, ale bez Wieliczki, a następnie do udzielenia Rzeczy
pospolitej jedynie gwarancji zakupu soli po cenie umiarkowanej. Ostateczna rezy
gnacja nowego cesarza austriackiego Leopolda II z jakichkolwiek nabytków na 
wschodzie, przekreśliła wszelkie plany wymiany terytoriów i zdezaktualizowała 
wszystkie dyskusje na temat galicyjskiej soli129.

Analiza zachowanych akt salinarnych skłania do wniosku, że w 1791 r. umowa 
z Kompanią pruską wygasła. W sprawozdaniach defluitacyjnych z 1792 r. pojawiają 
się ponownie składy solne, położone na północ od Warszawy150. Zestawienie suma
ryczne sprzedaży soli na składach wymienionych w umowie z Kompanią pruską 
z roku 1788, oraz na Solcu i Pradze, obejmujące lata 1788 (1 III)-1792 (11 X), 
również sugeruje jego wygaśnięcie151.

Wobec wydarzeń politycznych lat następnych nie wydaje się istotna jednoznacz
na odpowiedź na pytanie o losy wspomnianej umowy po 1791 r. Obszary włączone 
do państwa pruskiego w II i III rozbiorze, pokrywały się z terenami dominacji Kom
panii Pruskiej w handlu solą w upadającej Rzeczypospolitej. Zniknięcie Polski 
z mapy Europy, zlikwidowało ostatecznie problem rozgraniczania austriacko-pru- 
skich stref handlowych na jej ziemiach.

128 Wobec dominacji orientacji pruskiej w Sejmie Czteroletnim, opinia sejmowa nie została o tej 

propozycji poinformowana. Por.: W. Kalinka: Sejm..., ks. IV, s. 49.
129 E. Roztworowski: Historia..., s. 700-701, oraz Historia Dyplomacji..., s. 431-432.

150 Arch. MŻKW, AS, rkps nr 60, k. 45.
131 AP Lwów, nr 146/1/196, s. 45: Lemberg 15 IV 1793. W czasie 1 III 1787-11 X 1792, Dyrek

cja Solna sprzedała na składach w Zakroczymiu, Modlinie, Kamionie, Pieczysku, Płocku, Dobie
gniewie, Włocławku, Bobrownikach, Nieszawie, Dybowie, Toruniu, Gnieźnie, Poznaniu, Sierako
wie, Krzeczowie, Solcu i Pradze soli kamiennej 650 621 ctn. (wied.) 69 funtów (wied.), soli warzo
nej 85 631 ctn. (wied.) 70 funtów (wied.). Strona królewsko-pruska odebrała 577 740 cm. (wied.) 
78 i 2/8 funta (wied.) soli kamiennej i 10 161 ctn. (wied.) i 20 funtów (wied.) soli warzonej (za sumę 
1 032 345 Rfl. i 2 i 5/8 xr.). Łącznie sprzedano 1 228 365 ctn. (wied.) 47 i 9/12 funtów soli kamiennej 
i 95 792 ctn. (wied). 90 funtów soli warzonej za łączną sumę 2 522 844 Rfl. i 18 i 3/8 xr.
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M. M ięd zo b ro d zk a

SALES OF GALICIA SALT IN POLAND AFTER THE FIRST PARTITION (UNTIL 1792)

Summary

The First Partition o f  Poland (in 1772) left the Polish salt deposits within the borders o f  the 
Austrian monarchy. From now on, Austria would treat the rump Polish State as a natural (and tradi- 
tional) market for salt extracted in Wieliczka and Bochnia, and obtained by brine evaporation 
in Ruthenia. Austria’s competitor on the salt market in Poland was Prussia, represented by its Salt 
Trade Company, which initially only traded in salt imported from England and from 1779 on also 
sought to supply the Polish territory with salt produced in Galicia (the part o f Poland under Austrian 
rule sińce the First Partition).

In the years 1772-1775, there were no treaties regulating the importation o f  salt into Poland. The 
northem part o f the country was dominated by the Salt Trade Company from Prussia, which introdu- 
ced into the market —  in violation o f the Sejm’s (Poland ’s parliament’s) resolution —  large amounts 
o f so-called “sea” salt. Salt from Galicia could still be sold legally by royal warehouses. Greatly 
increased prices in combination with an exessive supply o f  salt affected the continuity o f  sales in 
Poland.

When the trade treaties that followed the First Partition of Poland were finally concluded in 1775, 
the Polish salt market officially opened up to the partitioning powers, and Austria and Prussia were 
granted an additional privilege allowing them to import salt duty-free by the Vistula waterway. King 
Stanisław August’s renunciation of the salt-trade monopoly in Poland allowed individual traders and 
commercial companies to enter the market. The Salt Trade Company remained Prussia’s sole 
representative, while Austria —  unti! 1779 —  had numerous smali trading companies operating in 
Poland, among which the so-called First Commercial Society, founded by Wieliczka citizens, played 
a prominent role.

This situation was changed in 1779, when a large Commercial Salt Company was established by 
imperial charter in Galicia. It absorbed the above-mentioned Wieliczka Society. The Company acqu- 
ired exclusive rights to export rock salt from Galicia to Poland, while the Prussian Salt Trade Com
pany, which sought the same pri vilege, only managed to conclude, at great expense, a contract allowing 
it to sell Ruthenian salt produced by brine evaporation. This contract was repudiated by the Prussians 
in 1781. Forced to take over the trade in brine-evaporated salt and confronted with an excessive 
supply on the Polish market, the Commercial Salt Company went bankrupt around 1783. From now 
on, salt trade was conducted by the Galician Salt Trade Directorate.

In 1788, the Directorate signed an agreement with the Salt Trade Company o f  Prussia which gave 
the latter a share in the sales o f Galician salt in Poland. Thus the Polish territory finally became divided 
into two clearly delimited trade zones: northem, controlled by the Prussian company, and Southern, 
controlled by the Galician Salt Trade Directorate. The two met in Warsaw. The Prussian company was 
to sell 85,000 barrels o f  rock salt from Galicia over the next three years, and it was envisaged that the 
agreement would be prolonged for the subsequent years. The extent o f the trade zones roughly 
corresponded to the borders that would be established by the Third Partition o f  Poland in 1795.

Franciszek Zacny

ŻYDZI W DZIEJACH MIASTA I SALINY WIELICKIEJ (DO 1914 ROKU)

Dotychczas nie opublikowano większego opracowania dotyczącego związków 
Wieliczki i żup z Żydami, którzy na przestrzeni wieków stanowili istotny czynnik 
gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju miasta. Monografia dotycząca 
Wieliczki1 w kilku rozdziałach poświęciła temu problemowi stosunkowo mało miej
sca, bo też nie takie było jej zadanie. Celem niniejszego artykułu jest poszerzenie tej 
wiedzy, która z przyczyn braków źródłowych musi być niepełna i fragmentaryczna. 
W pracy wykorzystano mniej znane zapisy archiwalne pochodzące z materiałów 
źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie oddział na 
Wawelu; księgi relacji krakowskich, księgi grodzkie krakowskie, ziemskie, czchow- 
skie, ziemskie krakowskie, materiały sądu wojewodzińskiego (Varia), sądu podko- 
morskiego (Inwentarz tymczasowy), Teki Antoniego Schneidra, Archiwum 
Gótzów-Okocimskich, tzw. Fragmenty, wreszcie dokumenty depozytowe dotyczące 
Wieliczki.

Najwcześniejsze potwierdzone związki Wieliczki z Żydami datują się z czasów 
Kazimierza Wielkiego. Łączą się one ze słynnym finansistą i bankierem królewskim 
z Krakowa o nazwisku Lewko2 (zm. 1395 r.), powołanym do rady królewskiej 
w 1368 r. przy organizowaniu żup solnych, a następnie mianowany żupnikiem 
w Wieliczce i Bochni.

Z produkcją żup solnych związani byli na przełomie XIV i XV w. m.in. Leszko 
Judeus3, Bula, Trukla Leszko, Bartko Monetarius i Amoldus Welkier, którzy

1 J. Piotrowicz: Dole i niedole Wieliczki za panowania ostatnich Jagiellonów i królów elekcyjnych 

(do potopu szwedzkiego) (w:) Wieliczka dzieje miasta (do roku 1980), Kraków 1990, s. 162 oraz 
Z. Wojas: Wieliczka od połowy XVII wieku do roku 1772, tamże, s. 188-190.

2 Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. XVII, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków 1972, 
s. 251, 252; M. Bałaban: Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, t. I, Kraków 1937, s. 11; 
E. Muller: Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIVstulecia, Kraków 1906, s. 46-51

3 L. Zejszner: Krótki opis historyczny, geologiczny i chemiczny Wieliczki, Kraków 1843, s. 12; 
Archiwum Państwowe w Krakowie oddział na Wawelu (dalej: APKr. —  OW.), Teki Antoniego Schne

idra (dalej: T.Sch.)nr 1683.
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otrzymali je w arendę od Ludwika Węgierskiego. Walka konkurencyjna o dochody 
z bogatych żup spowodowała, że na skutek nacisków mieszczan i chrześcijańskich 
handlarzy solą Zygmunt August wydał w Lublinie 19 VI 1566 r. dokument nawiązu
jący do konstytucji sejmowych z 1562/63 r. i statutu z 1538 r. ogólnikowo zabrania
jący „obcym i Żydom przebywać w Wieliczce i kupczyć solą”4. Wprawdzie miasto 
nie posiadało gminy żydowskiej, ale utrzymywało żywe kontakty handlowe z Żyda
mi krakowskimi i kazimierskimi omijając sprytnie wszelkie zakazy formalne. Zwłasz
cza dzierżawcy żup, byli zainteresowani współpracą z Żydami, zdając sobie sprawę 
ze zdolności kupieckich i ich możliwości finansowych.

Prosper Prowana5 (zm. 1584 r.), pochodzący z zamożnej rodziny piemondzkiej, 
bankier i administrator żup krakowskich, zawarł 15 III 1577 r. w Wieliczce kontrakt 
z Józefem Krasnym (Crasnim) Żydem krakowskim. Krasny pożyczył na I rok 3500 
złp zabezpieczonych na żupach w Bochni i Wieliczce, zobowiązujący Prowanę do 
oddania z żup szóstej części „spustu i pożytku”. Obie strony uzgodniły, że warunki 
kontraktu mają moc prawną w stosunku do ich spadkobierców. Józef Krasny był 
podówczas jednym z największych kupców solnych6. Podobny kontrakt zawarł 
Prowana z Joachimem Ezdraszem Zięciem, starszym gminy żydowskiej w Krako
wie. Podpisana 3 XI 1577 r. w żupie wielickiej umowa zobowiązywała Żyda do 
wybudowania wież służących do warzenia soli w Będzinie i dostawy tamże rumu 
solnego7. W 1577 r. Prowana potwierdził zapis 8500 złp na żupach wielickich dla 
Jakuba Ezdrasza (Ezdry)8. Saul Judycz (Frudycz) z Brześcia Litewskiego, czołowy 
bankier w czasach Stefana Batorego był w tym okresie faktycznym zarządcą wielic
kiej kopalni. Wojewoda krakowski Piotr Zborowski upoważnił stosownym 
przywilejem do administracji kopalni Jonasza Zięcia Samuela, chirurga Zygmuntal9. 
Z Jonaszem prowadził interesy handlowe Saul zarządzający składem solnym 
w Brześciu. Sól wielicką spławiano Wisłą do Stężnicy i dalej do Brześcia. Spadko
biercy wyżej wspomnianego Józefa Krasnego — Helia, Daniel i Berek w 1583 r. 
dochodzą swoich praw majątkowych do sum zapisanych na żupach10. Handlowano

4 Yolumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. II, Petersburg 1859, s. 20-51; APKr. —  OW, Varia 2,

s. 888 .
s A. Keckowa: Żupy krakowskie wXVI-XVIII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 395; PSB,

t. XXVIII, s. 527-529; APKR. — OW., Acta Castrensia Cracoviensa Relaiiones (dalej: RCCr), t. 6 , 

s. 424.
6 RCCr., t. 7, s. 121; RCCr, t. 8, s. 372.
7 RCCr, t. 5, s. 1800-1801.
8 RCCr., t. 4, s. 432,433. Ezdra razem z innym Żydem krakowskim Jeleniem prowadził interesy 

z żupami za czasów ich dzierżawy przez Jakuba Rokossowskiego podskarbiego koronnego (1580 r.) 
patrz: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 1963, nr 47, 48 oraz J. Morgem- 
stem: Regestry z metryki koronnej do historii Żydów w Polsce, Warszawa 1968, nr 52, s. 77.

9 M. Bałaban: Historia Żydów..., s. 148, 149.
10 RCCr., t. 9, s. 219-220, 257; RCCr., t. 10, s. 1613-1614.
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solą także w sposób nielegalny, omijając obowiązujące w tym względzie przepisy. 
Dowiadujemy się np. że w 1629 r. woźny sądowy zaaresztował 300 worków soli 
złożonej w domu Floriana, mieszczanina stradomskiego, wywiezionej bezprawnie 
z żup wielickich przez Żyda Salomona, syna Józefa". Sól kupowano także od 
robotników żup krakowskich, zapewne po niższej cenie12.

Mimo oficjalnie obowiązujących przepisów, dyskryminujących Żydów i prote
stów mieszczan wielickich przeciw ich udziałowi w handlu solą, dzierżawcy żup nie 
myśleli zmienić opłacalnej dla nich polityki ekonomicznej. Dowodem na to jest przy
wilej Jana Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego z 5 X I1631 r. 
dla Samuela Złotnika Żyda z Krakowa, zezwalający na handel solą workową13. 
W obrocie solą biorą udział Żydzi zagraniczni jak np. Izrael i Aron z Pragi spławia
jący sól do Tyńca14.

Pierwszym udokumentowanym źródłowo Żydem mieszkającym w Wieliczce był 
neofita Michał Izraelowicz Rabiński. Barwna to i ciekawa postać. Przyjęcie chrztu 
(przed 1630 r.) pozwoliło mu pokonać barierę wyznaniową i rozwinąć interesy zwią
zane najczęściej z przewozem soli do Opatowa. W latach 1630-46 był stale uwikła
ny w procesy i spory finansowe z Żydami krakowskimi15, a także i z polskimi 
kontrahentami jak Włostowskim, Zaleskim czy rajcami wielickimi16. O pozycji 
i szerokich kontaktach Izraełowicza świadczy fakt, że za jego wstawiennictwem 
Jan Tęczyński wojewoda krakowski wydał w 1632 r. glejt chroniący interesy Żyda 
z Pragi Arona Thauska17. 4 X I1640 r. Michał Izraelowicz otrzymał list protekcyjny 
króla Władysława IV18. W 1641 r. zaprosił do Wieliczki, pod pozorem pokazania 
żupy, Żyda Pinkasa Wiedeńczyka, którego zamknął w komorze wymuszając na nim 
podpisanie rewersu szantażując go ewentualnym pozwem o gwałt na żonie. 
Rewers ten przedstawił następnie do potwierdzenia wójtowi wielickiemu. Pinkas 
cofnął jednak wymuszone zobowiązanie co spowodowało długotrwały proces19. 
Izraelowicz sądził się także ze swoim wspólnikiem Jakubem Gumprychtem 
o zastawione klejnoty20. W latach 1645-46 prowadził spory z kolegium jezuickim

" RCCr., t. 53, s. 868-869.
12 RCCr., t. 54, s. 1467-1468.
13 RCCr, t. 56, s. 380-381.
14 RCCr., t. 55, s. 401,402, 403-406; RCCr., t. 59, s. 1191.
15 RCCr., t. 54, s. 556, 1907; RCCr., t. 55, s. 1472-1473; RCCr., t. 56, s. 626; RCCr., t. 65, s. 490- 

492; APKR. —  OW., Acta Castrensia Cracoviensia (dalej: CCr), t. 875, s. 1494, 1753.
16 RCCr., t. 54, s. 336; RCCr., t. 72, s. 99, 1388-1389, 1971-1973.
17 RCCr., t. 56, s. 1650-1651.
18 RCCr., t. 65, s. 1437-1438.
19 M. Bałaban: Historia Żydów..., s. 428; APKR —  OW., Varia 11, s. 1811-1812; Varia 12, s.23, 

257, 303.
20 RCCr., t. 68 , s. 943-948.
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w Krakowie21. Informacje o Izraelowiczu urywają się w 1653 r. kiedy to wraz 
z żoną wymieniony jest w sprawie transakcji z Andrzejem Guccim22.

Z administratorami żup Stanisławem Szembekiem i Janem Wizembergiem 
procesowali się Józef Doktorowicz i Jakub Opatowczyk23 o sumy dłużne wynikłe 
z zakupu soli. Podobne pretensje miał ważnik wielicki Jan Ardenty do krakowskich 
Żydów Ionama Hirzpeta i Salomona Lande, a Józef Jeleniowicz z Lublina nie mógł 
dojść do porozumienia z Danielem Maleszą w sprawie dostarczenia na brzeg Wisły 
800 beczek soli wielickiej24. Powiązania gospodarcze Żydów krakowskich z żupą 
potwierdzają wzajemne rozliczenia firmowane przez skarb królewski z lat 1641-42 
zatwierdzone w Wieliczce 17 XI 1643 r. przez marszałka nadwornego koronnego 
Adama Kazanowskiego25. Ciekawy jest również niemieckojęzyczny kontrakt na 
handel solą zawarty w 1650 r.26 między Jakubem Forbierzem, Żydem z Wiednia 
i Lewkiem Mironowiczem z Pragi, a dzierżawcą żup wielickich Janem Weihardem 
Wrzeszczowiczem. Ważną rolę w sfinalizowaniu powyższej umowy odegrał faktor 
królewski Władysława IV, starszy gminy kazimierskiej Salomon zwany Włochowi- 
czem, organizator wywozu soli na Morawy do Czech, na Śląsk i Węgry. Włocho- 
wicz poddzierżawiał od Wrzeszczowicza warzelnie wielickie i bocheńskie27. Posia
dał przyznaną przez króla stałą pensję (20 złp tygodniowo), płaconą z kapitałów 
żupy wielickiej. O jego pozycji materialnej może świadczyć fakt, że np. w 1650 r. 
był dzierżawcą starostwa i zamku czorsztyńskiego28. Remanent karbarii wielickiej 
z 26 VII 1651 r. potwierdza wzmiankowaną działalność Salomona Włochowicza 
i jego pełnomocnika Arona Abramowicza29. Najlepszą rekomendację otrzymał 
w 1662 r. od Jana Kazimierza, który polecił administartorom żup w Wieliczce, aby 
zostawili Włochowicza na wszystkich pełnionych dotychczas stanowiskach w żu
pach solnych ponieważ w ciągu 30 lat „dobrze i wiernie” wykonywał obowiązki30. 
Sól wielicką woził do Torunia i Gdańska Jochym Abrahamowicz31 z Krakowa, który 
w 1653 r. kupił w Wieliczce „soli oczkowatej” sześć beczek z góry Seraf. Tragicz
ne w skutkach dla miasta i kopalni lata najazdu szwedzkiego miały również swój 
epizod żydowski. Ze Szwedami podjął wtedy współpracę Izaak Salamonowicz

31 RCCr., t. 72, s. 1388-1389.
22 RCCr., t. 81, s. 1600-1602.
23 RCCr., t. 61, s. 2194.
24 RCCr., t. 58, s. 1819-1820; RCCr., t. 64, s. 123-125, 300.
25 APKr. —  OW„ Varia 12, s. 411-412.
26 A. Keckowa: Żupy krakowskie..., s. 398; RCCr., t. 78, s. 450-456.
27 PSB, t. XXXIV, s. 374-375; M. Bałaban: Historia Żydów..., s. 221.
28 PSB, t. XXII, s. 522; APKr. —  OW., Castrensia Sandecensia (dalej; CS), t. 125, s. 27; CCr,

t. 921, s. 2381.
29 RCCr., t. 79, s. 1841-1844.
30 J. Morgemstem; Regestry z metryki koronnej..., nr 53, 54, 55, 102.
31 RCCr., t. 81, s. 1238-1239.
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z Legnicy, arendarz czopowego kazimierskiego32. Oskarżenie skierowane do sądu 
grodzkiego krakowskiego w 1658 r. po ucieczce Żyda z okupantami przez Kaspra 
Koźnickiego zarzuca mu otwartą kolaborację, działanie zbrojne na szkodę kraju, 
a po uzyskaniu — dzięki szwedzkiej protekcji — stanowiska stodolnego mogilskie
go podjął pracę nad budową statków dla króla Szwecji. Akt mówi, że Salamono
wicz od 1655 r. „ubiór żydowski na niemiecki przemieniwszy” pozostawał w kon
taktach ze szwedzkim komisarzem Wieliczki, a także zostając Żydem, a nie chrze
ścijaninem (być może przed Szwedami udawał zmianę wiary) działał na niekorzyść 
kopalni i mieszczan. Wyrażało się to m.in. w dewastacji karbarii, ucisku wieliczan 
i me dotrzymywaniu umów handlowych (np. oskarżycielowi winny był zapłatę za 
100 beczek soli). Syn Salomona Józef Włochowicz zawiera w Wieliczce 2611661 r. 
umowę z Janem Wielopolskim kasztelanem wojnickim na roczną arendę warzelni 
wielickiej i bocheńskiej33. W tym samym roku Jan Kazimierz potwierdza listem 
protekcyjnym pełnomocnictwa Józefa Włochowicza jako swego faktora i wzmac
nia jego związki z kopalnią34, które trwały przynajmniej do roku 166435. Nieznany 
z nazwiska Żyd z Kazimierza, Dawid dzierżawił karbarię w 1665 r.36 Wydaje się, 
że Wieliczka unikała większych napięć i konfliktów między społecznością katolicką, 
a starozakonnymi, wynikłych z rozbieżności interesów tak jak to miało miejsce 
w podobnej strukturalnie gospodarczo i społecznie Bochni, gdzie zatarg przybrał 
formy drastyczne37. Podobnie jak w wielu innych miastach zdarzały się oczywiście 
drobne ekscesy nie mające jednak podłoża natury wyznaniowej. Taką była cieka
wa i charakterystyczna dla ówczesnej obyczajowości sprawa Kazimierza Leszka 
syna Jakuba i Anny, mieszczan wielickich, oskarżonego o pobicie i okradzenie 
Żydów wracających z jarmarku w Wieliczce (1680 r.). Leszek wówczas bezrobotny 
(wcześniej pracował w „górach wielickich”) krytycznego dnia pił gorzałkę z górni
kiem Pilowcem u Wardonka w Mierziączce (gdzie jak zeznał, jego ojciec „przepu
ścił ubóstwo”). Potem przeniósł się do Matiaszowej Krawcowej, która zwróciła jego 
uwagę na przechodzących Żydów i powiedziała „niech ci dadzą na piwo”. Ponieważ 
Żydzi nie byli skorzy do fundowania piwa wywiązała się bijatyka, która doprowa
dziła do prezentacji sądowej38 * * * *. Specyficzny stosunek magistratu i radców wielickich 
do Żydów wynikał z faktu, że w mieście nie było zwartej gminy starozakonnej, 
a także z postawy tzw. dobrze pojętego interesu własnego. Wyrazem tej „toleran- 
cyjności” było oświadczenie burmistrza, Rady i wójta z 19 VI 1682 r.

32 RCCr., t. 85, s. 429-433.
33 RCCr., t. 88, s. 1141-1146.
34 RCCr., t. 88, s. 1146-1148.
35 J. Morgemstem: Regestry z metryki koronnej..., nr 69, 85.
36 APKr. —  OW., Varia 13, s. 16-19.
37 H. Węgrzynek: Czarna legenda Żydów, Warszawa 1995, s. 69-74.
38 CCr., t. 489, s. 196-198.
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(oblatowane w 1693 r.)39 dotyczące Józefa Perlowicza. Powołuje się ono na wcze
śniejsze prawa i zwyczaje zabraniające żydowskiej synagodze „zgęszczać się 
w mieszkaniach, a potem w kupiectwa i handel mieszać się” tak aby „tutejszym 
mieszczanom jako też i postronnym ludziom, formanom po sól przyjeżdżającym 
przeszkody nie czyniła”. Sygnatariusze stwierdzają, że Józef Perlowicz i jego przod
kowie mieszkają „u nas od niepamiętnych czasów i w żadne handle któreby miesz
czanom wielickim i rzemieślnikom szkodzić mogły nie wdaje się”. Deklaracja mówi 
dalej, że Perlowicz „tak się wszystkim w mieście przysługuje i wygodnym czyni” 
oraz, że „lichwą nadzwyczaj mniejszą od pieniędzy pożyczonych kontentuje się”, 
a także pożycza pieniądze ludziom uboższym „czegoby insi nieuczynili”. Władze 
miejskie stwierdzają w konkluzji, że pozwalają Perlowiczowi mieszkać „gdzie by 
mu się podobało” i wyrażają gotowość wydzierżawienia mu browarów miejskich. 
Józef Perlowicz wystarał się o przywilej Jana III Sobieskiego na faktorstwo przy 
żupie solnej, potwierdzony w Krakowie 27 XI 1697 r. przez Augusta II. Prawo na 
faktorstwo zostało przeniesione także na jego synów Jelenia, Lewka i Michała40.

Stosunki między miastem a Żydami pogorszyły się wyraźnie z chwilą, gdy ci 
ostatni zaczęli opanowywać handel gorzałką i stawali się arendarzami okolicznych 
bądź miejskich karczem. Mieszkańcy — chrześcijanie i władze nie mogli bez 
zazdrości patrzeć na tę rywalizację, propinacja była bowiem jednym z najbardziej 
dochodowych interesów. W 1700 r. notujemy spór magistratu z propinatorem Jaku
bem Jeleniowiczem o rozliczenie z tytułu arendy szynku41. Równocześnie w latach 
1700-01 miasto występowało przeciw Jakubowi Lewkowiczowi42 chcąc zmusić 
go do zaprzestania palenia gorzałki. W spór włączył się także proboszcz wielicki 
i kanonik krakowski ks. Jan Kostyński. Pojawiają się konflikty między Żydami aren
darzami browarów, a szynkarzami katolickimi, jak prowadzony w 1712 r. spór 
o opłatę czopowego43. Sprawa osiedlania się Żydów w Wieliczce oparła się o sąd 
asesorski, przed który został wezwany 26 II 1701 r. magistrat wielicki, oskarżony 
o sprowadzanie do miasta Żydów wbrew zakazowi.

August II przywilejem z 9 III 1715 r. transumował i zatwierdził poprzednie pra
wa i przywileje krakowskie m.in. Zygmunta Augusta z 1566 r. zabraniający Żydom 
przebywania w mieście i kupczenia solą44.

Można przyjąć, że zdania rajców wielickich co do statusu Żydów były podzielo
ne tak jak niejednoznaczne było stanowisko władz państwowych. W praktyce 
bowiem zakazy formalne pozostawały często martwą literą prawa. Świadczy o tym

59 RCCr., t. 120, s. 1043-1046.
40 RCCr., t. 155, s. 1073-1077.
41 APKr. - OW, Inwentarz Tymczasowy (dalej: IT), t. 107.
42 RCCr, t. 128, s. 1010-1017.
45 APKr. —  OW., Varia 2, s. 1568.
44 Tamże, Varia 2, s. 879, Fragmenty, t. 55, Dokumenty depozytowe (dalej: Dok. Dep.), nr 362.
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ordynacja dla miasta Wieliczki z 5 VII 1722 r. ustanowiona przez Antoniego 
Szembeka podkomorzego woj. krakowskiego45. Punkt 46 tej ordynacji stanowił 
„Urząd Radziecki prawa swoje i przywileje serio przestrzegać powinien aby Ży
dzi żadnych handlów na bezprawie i szkodę miasta nie prowadzili”. Ordynacja 
zachowuje jednak Żydów zgodnie z postanowieniem komisji królewskiej z 1717 r. 
przy faktorstwie żupnym. Zabrania natomiast pod karą grzywny 100 talarów wy
dzierżawienia Żydom browarów miejskich na wójtostwie i Grabówkach. Faktorką 
żup wielickich i prasołką generalną była w tym czasie Żydówka Gidla, nic więc 
dziwnego, że na tle ekonomicznym dochodziło między nią, a mieszczanami 
do szeregu zadrażnień46. Gidla Perlowicz miała bardzo mocną pozycję prawną. 
Otrzymała wraz z mężem Jakubem Jachymowiczem 6 VII 1729 r. przywilej 
królewski na faktorstwo żup wielickich i bocheńskich47. Dokument ten jest konfir
macją wcześniejszych przywilejów z 18 XI 1697 r. i 18 VII 1717 r.

Przedłużenie pozwolenia na faktorstwo wiązało się z obowiązkiem dostawy 
materiałów potrzebnych do żup, a mianowicie łoju, lin, postronków itd. W sam dzień 
koronacji Augusta III w Krakowie wystarała się w 1734 r. o nowy przywilej48, gwa
rantujący jej i mężowi faktorstwo żupne. Żydzi byli także zatrudniani na różnych 
stanowiskach w samych żupach. Przeciw takiemu stanowi rzeczy protestował 
magistrat kierując do sądu asesorskiego pozew dla Jana Beniamina Steinhauera 
inspektora żupnego i Gaspra Ernesta Blumenthala żupnika o rzekome faworyzo
wanie starozakonnych49. W dalszym ciągu narastały konflikty na tle propinacyj- 
nym. Kolejna Ordynacja z 12 IX 1730 r. zakazywała „zaciągania gorzałek i piw 
na szynk osobliwie z Krakowa, osobliwie od Żydów”. Zezwalała na pobieranie 
gorzałki tylko z browarów miejskich50. Zagrożeniem dla browarnictwa miejskie
go stały się okoliczne karczmy wydzierżawione przez szlachtę przeważnie 
Żydom. Przemycali oni swoje produkty na teren miasta doprowadzając do upadku 
miejscowe gorzelnictwo stanowiące podstawę życia znacznej części mieszczan 
coraz bardziej ubożejącej Wieliczki. Zadłużony skarb królewski spłacał długi wie
licką solą. Przykładem tego procederu jest dokument Augusta III z 18 VIII 1735 r. 
polecający Janowi Kantemu Moszyńskiemu podskarbiemu nadwornemu koronne
mu wydanie Żydom takiej ilości soli jaka będzie ekwiwalentem sumy 11850 flore
nów wraz z zezwoleniem wywiezienia jej za granicę51.

45 IT., t. 107.
46 Tamże oraz Varia 2, s. 1515.
47 RCCr, t. 155, s. 1057, 1073-1077, 1079-1085.
48 RCCr., t. 159, s. 1933-1942.
49 RCCr., t. 149, s. 2800-2804.
50 APKr. —  OW., Fragmenty, t. 55.
51 K. Dziwik: Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777, Wieliczka 1979, 

s. 117; PSB,t. XXIII, s. 118-119.
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Do konfliktu na dużą skalę między mieszczanami, a Piotrem Witkowskim chorą
żym regimentu piechoty z garnizonu wielickiego, doszło w październiku 1739 r.52 
Witkowski ożenił się wdową prowadzącą browar, niejaką Sandrową. Do tego bro
waru sprowadził na arendarza Żyda z karczmy w Grajowie. Wieliczanie nie mogli 
zaakceptować obecności arendarza, wnoszącego z polecenia pryncypała wódkę do 
miasta. Witkowski wraz z uzbrojonymi chłopami z Grajowa napadł na miasto. Świad
kowie tak relacjonowali te wydarzenia: „wielki tumult i trwoga między mieszczana
mi stała się bo mieszczanie z domów swoich uciekali, a gdzie mogli kryli się”. Radni 
miejscy schowali się do żupy. Pobito i okaleczono wielu mieszkańców, przedstawi
cieli magistratu i strażników miejskich. Sprawa Witkowskiego i arendarza Józefa 
Lewka znalazła swój epilog w sądzie królewskim, który orzekł banicję na Żyda53. 
Trudno ustalić jak wyglądała egzekucja tego wyroku. Nie wiadomo też dlaczego 
władze miejskie wykazały się wyjątkową pobłażliwością w stosunku do Samuela 
Michela (Michała). Zachował sięjedynie dokument mówiący, że w 1739 r. sąd grodzki 
krakowski pozwał magistrat wielicki zarzucając mu, iż uwolnił i wypuścił na wol
ność Jawnego złodzieja i świętokradcę”54. W dalszym ciągu toczyły się spory na tle 
propinacyjno-arendarskim. Karczmy we wsiach otaczających Wieliczkę były za
zwyczaj w rękach żydowskich np. Grajów, Bańkowskie, Zabawa, Siercza, Boguci
ce55. W pierwszej połowie XVIII w. funkcję faktora żup wielickich piastował Janis 
Johahymowicz (Jochymowicz), za którym ujmuje się w specjanym liście skierowa
nym do podżupka Skrzetuskiego kanclerz Jan Małachowski56. Małachowski pisze 
„zasłonisz tego niewiernego” obiecując w zamian osobistą wdzięczność.

Magistart wielicki użył w 1747 r. siły z nieznanych bliżej powodów w stosunku 
do arendarza browaru na Sierczy (Sandrowskie). Żyda Lewka Moskiewicza osa
dzono przemocą w więzieniu ratuszowym57. Przykrości spotkały również jego żonę. 
Żydów bierze wówczas w obronę Józef Reklewski h. Gozdawa, łowczy wiślicki, 
posesor obligatoryjny Sierczy.

Na browar arendowany przez Lewka Jakubowicza na Sierczy (Bańkowskie) 
dokonał w sierpniu 1745 r. zajazdu szlachcic Zabłocki. Zachował się interesujący 
spis szkód, który oblatowano w grodzie krakowskim58. Straty zostały wycenione na 
177 zł i 20 gr. Arendarz stracił m.in. laskę trzcinową, naczynia browarne drewniane, 
chusty białe płócienne, trzy sztuki cyny, moździerz spiżowy, kaftan kitajkowy,

52 RCCr., t. 163, s. 3535; APKr. —  OW., Arch. Podhoreckie II, nr 260.
53 RCCr., t. 164, s. 2320-2330.
54 RCCr, t. 163, s. 2379-2382.
55 RCCr, t. 168, s. 1416-1418. W 1705 r. karczmarzem w Bogucicach był Eliasz Wlochowicz, 

zob. Varia 23 A, s. 155.
56 RCCr, t. 176, s. 18-19.
57 RCCr, t. 170, s. 484-488, 846-870.
58 RCCr, t. 176, s. 1051-1053.
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wielki lichtarz mosiężny, dwie panwie miedziane, kociołek mały miedziany, dwie 
poduszki, prześcieradło, pięć książek żydowskich, ważki gdańskie do ważenia złota. 
Możliwe jest że to ten sam Jakubowicz (obywatel m. Wieliczki), który w 1749 r. 
otrzymał królewskie moratorium na spłatę długu59. W 1743 r. chłopi z Sułowa 
i Chorągwicy (Szmajda, Kurzawka, Pracuch) pobili i znieważyli arendarza karczmy 
w Grajowie i folwarczku w Wieliczce Berka60. Do dużego znaczenia w mieście 
doszła rodzina Perlowiczów61. Magistrat Wieliczki w 1751 r. wystąpił przeciw Jani- 
sowi Perlowiczowi i jego żonie Esterze62. Sprawa dotyczyła podstawy prawnej 
posiadania dóbr i dzierżawienia browarów w mieście. Akt oskarżenia zawierał 
m.in. takie stwierdzenie, że „Janis Perłowicz Żyda Józefa Perlowicza syn pozwolenie 
ojcu swemu od niektórych radców i mieszczan nadane prywatnie z bezprawiem 
praw m. Wieliczki służące podpisać podał do aprobaty kancelarii”. Faktycznie Per- 
lowiczowie uzyskali 24 I 1749 r. dekret królewski zezwalający na pobyt w Wie
liczce63. Rajcy użalają się, że na podstawie tych dokumentów Janis sprowadza do 
Wieliczki innych Żydów pomagając im w obejmowaniu arend browarnych, zwłasz
cza w dobrach szlacheckich. Perlewiczowie jak i inni arendarze np. Herszla Ber- 
kowicz czy Nattel Józefowicz prowadzili w latach późniejszych szereg procesów 
z mieszczanami wielickimi i z innymi Żydami64. Zdarzały się też drobniejsze spra
wy jak spór mieszczanina Radzielskiego z Joachimem Kaplem Doktorowiczem, 
który nie chciał oddać zastawu65. W latach 1750-52 magistrat prowadził podobną 
jak wcześniejsze, sprawę przeciw Kazimierzowi Jordanowi staroście siemiechowskie- 
mu66. Najcięższym zarzutem stawianym przez radnych było odbicie sądzonej przez 
Urząd miejski i osadzonej w ratuszu Żydówki „gwałtownym najściem w kilkunastu 
koni”. Jordan odbitą Żydówkę wywiózł do Zabawy. Jordan już od 1744 r. budował 
karczmy w pobliżu miasta (np. w Zabawie, której był posesorem), wbrew prawu, 
w myśl którego nie wolno było budować karczem w odległości bliższej niż pół mili 
od miasta67. W samym mieście zakupił dom od zadłużonych Gawlików i wprowa
dził tam Żydów dając im pozwolenie na wolny handel i arendę browarną z czego 
pobierał opłatę podobno w wysokości 2 tys. złp. Jordan zakupił również dworek

59 M. Horn: Regestry dokumentów i ekscerpty z  Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 
1697-1795, czasy saskie 1697-1763,1.1, Wrocław 1984, poz. 321.

60 Zob. przyp. 55.
61 CCr., t. 443, s. 14-15.
62 IT, nr 107.
63 M. Hom: Regestry dokumentów..., poz. 131.
64 IT, nry 106, 107; RCCr., t. 188, s. 562.
65 A. Kaźmierczyk: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego woje

wództwa krakowskiego z lat 1674-96, Kraków 1995, s. 142.
“  RCCr., t. 181, s. 1453 oraz t. 183, s. 583 i t. 184, s. 1821-29.
67 Dok. dep., nr 361.
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zwany „Harpeterowe” i wprowadzi! tam także Żydów. Magistart oskarżał Jordana, 
że na gruncie „Granatowe” blisko Góry Królewskiej Górsko zamierza postawić 
karczmą, a najważniejszy w mieście browar Czubinów odebrał mieszczce Szulco- 
wej. Zażalenie Magistratu stwierdza na koniec, iż „Jego Mość Pan Jordan miastu 
i browarowi lednickiemu skarbowemu sposób do życia odbiera”. Rozwlekła spra
wa z Jordanem skończyła się dla miasta kompromisem. Starosta zgodził się na 
warunek nie wprowadzenia Żyda do kupionego od Gawlików domu',x.

Spis podatku pogłównego z 1752 r. z m. Wieliczki wymienia tylko dwóch 
Żydów: Janisa i Berka oraz Żydówką Temere69.

Stosownie do życzenia cząści mieszczan, wydano w Warszawie 24 I 1753 r. 
specjalną deklaracją „o Żydach”70, powołującą poprzednie akty prawne skierowa
ne przeciw ich obecności. Deklaracja uznaje jednakże za prawomocne nadania 
z 1717 r. dla Gidli faktorki. Dokument stwierdza, że inni zaś Żydzi pod tym pozorem 
„umieszczać się tak w Wieliczce jako i w Bochni nie powinni”. Pochodząca z tego 
samego roku relacja dotycząca posesji Żydów wielickich wymienia: Faybusia na 
domu „Gawlikowskim”, Perlowicza na „Molierowskim”, Janisa na „Sandrowskim”, 
Esterką Berkową i Leyzora na „Przedborskim”71. Dniom powszednim miasta kolo
rytu nadawały ważne wydarzenia. Tak jak to miało np. miejsce podczas prezentacji 
dokonanej przez oficjalistą żupnego sądowi starościńskiemu rzeczy należących do 
Żydów Jakowa Herszlowicza z Porąby i Lejby Branickiego syna dzierżawcy bro
waru starościńskiego; były to sanki, konie, suknie, żywność, broń itp. Okazało się, 
że rzeczy te zostały im zabrane po zajściu, które miało miejsce w lutym 1753 r. na 
drodze pod Klasną. Wówczas to przejechali saniami Sebastiana Pawelskiego 
trzymającego grunt Podleśno należący do kopalni72. Przed tymże urzędem stanął 
w 1755 r. Herszla Berkowicz arendarz browaru w Sierczy skarżąc się, że w dniu 
24 grudnia (wigilia) został pobity grubym kijem przez górników wielickich: Morąga 
i Wieprzka co udawadniał pokazując „strzaskaną” rękę73. Ten sam arendarz bro
waru „Bańkowskiego” jest bohaterem następnej sprawy. Lewek Moskowicz 
z Krakowa toczył z nim spór o zerwanie warunków umowy faktorskiej na dostawy 
wódki, zapłatę pieniężną i próbę pobicia. Nikodem Zabłocki administator Sierczy 
ujął się za „swoim” Żydem i na rynku wielickim pobił (z namowy Berkowicza) 
Żyda krakowskiego. Także Wojciech Wolkowiński z pijanymi chłopami z Zabawy 
uczynili na rynku „wielki tumult”, Markowicza „poszarpali i chcieli uprowadzić 
do Zabawy. Herszla nic sobie nie robił z pozwów i dekretów rabina „ufając

68 RCCr, t. 181, s. 1610, 2857-58.
69 IT, nr 107.
70 Fragmenty, nr 55.
71 IT, nr 107.
72 C O ., t. 504, s. 1213.
73 Tamże, s. 446-447.
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w pieniądze i rozpustę”. W 1757 r. na jadącego z Wieliczki Markowicza napadł 
i pobił tak dotkliwie, że ten ledwie uszedł z życiem przy pomocy katolików, współ
towarzyszy podróży. Publicznie po żydowsku i po polsku odgrozil się, że zabije 
Markowicza choćby miał stracić parę tysięcy złotych74.

Odnotować należy protest oficjalistów i urzędników żup wielickich z 1757 r. 
przeciw magistratowi m. Kazimierza o osadzenie blisko składów solnych Żyda aren- 
darza Leizora Kraśnika, któremu pozwolono na „kurzenie gorzałki”. Protestujący 
uważali, że płynie stąd niebezpieczeństwo dla składów przez możliwość nieostroż
nego wywołania pożaru75. W latach 1753-58 w mieście mieszkali Faybus i Tamera 
małżeństwo na „Piotrowskim”, Leyzor i Fayga na „Przedborskim”, Abraham 
i Dobrusia na „Luxorowiczowskim”, Berek i Estera na „Sandrowskim”, Zyba i Leia, 
Herszla i Złotka na „Gawlikowskim”, Berek Dawidowicz i Estera w „Baszcie”76.

Po zajęciu Śląska przez Fryderyka Wielkiego, Wrocław stal się ważnym cen
trum handlu solą między Prusami, a żupami krakowskimi. Dowodem tego jest opie
wający na 50 tys. cetnarów soli szybikowej i zielonej kontrakt między Szymonem 
Bernatem arendarzem z Kluczborka i Herszlą Tobiasiewiczem z Janowa liweran- 
tem króla pruskiego, a radnymi i prasołami z Wieliczki, datowany na 30 I 176 lr.77 
Do Prus wozili wielicką sól także Żydzi z Żarek78. Ciekawe, że w 1760 r. pisarzem 
żup w Wieliczce był Meier Lewkowicz79. Przy transakcjach handlowych dochodzi
ło na tle wzajemnych rozliczeń finansowych do wielu nieporozumień i gorszących 
scen między Żydami jak to miało m.in. miejsce w przypadku realizacji kontraktu 
wywozu 60 tys. cetnarów soli na Śląsk, między Herszlą (Tobiaszewiczem), Lewkiem 
Jeykowiczem rabinem z Lelowa i Mejerem Lewkowiczem z Żarek80. Kupowali 
też sól na mniejszą skalę zwykli arendarze jak Josek Jakubowicz z browaru 
w Jawczycach, którego w drodze po kupno soli pobił kolo Klasny Wojciech Boch- 
niarz z Sierczy81. Jednakże królowie konsekwentnie potwierdzali poprzednie 
restrykcyjne zakazy wobec Żydów. Taki charakter nosi konfirmacja przywilejów 
wielickich z 24 IV 1765 r. wydana przez Stanisława Augusta. Dokument bierze 
w obronę biedniejących mieszczan chrześcijan, którzy jak można sądzić przegry
wali na polu gospodarczym z diasporą żydowską, co potwierdza zapis mówiący 
o Żydach że są „wkorzenieni za protekcjami wokół m. Wieliczki, zagęszczeni 
z ujmą pożywienia przez zabiegi swe i minę poddanych naszych”. Dalej konfirmacja

74 RCCr., t. 190, s. 3172.
75 Tamże, s. 3186-3188.
76 RCCr., t. 191, s. 453-572 orazIT, nr 107.
77 RCCr., t. 195, s. 614-618.
78 RCCr., t. 193, s. 2865.
79 Tamże, s. 3344.
80 Tamże, s. 2865-2868.
81 RCCr., t. 197, s. 2790.
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oznajmiała, że Żydzi na zawsze są relegowani z Wieliczki (tak jak dawniej 
z Bochni). Dalsze ich zaś przebywanie w mieście pod Jakimkolwiek wymysłem 
i pretekstem” grozi konfiskatą rzeczy i koni. Nakazuje także karać przykładnie 
urzędowi „osoby lub takowych którzyby się z Żydami przyjaźnili, trunki od nich 
jawnie lub potajemnie kupowali”. Dokument jest skierowany również przeciw szlach
cie posiadającej w Wieliczce lub okolicy karczmy i browary wydzierżawione 
Żydom82. Także cechy rzemieślników wielickich wprowadzały do zapisów statuto
wych sformułowania uderzające w starozakonnych. Statut cechu kuśnierzy z 1768 r. 
potwierdzający wcześniejszy artykuł z 1605 r. stanowił, iż „kożuchów żadnych ani 
szat z jakichkolwiek skór robionych, żaden Żyd w Wieliczce nigdy sprzedawać nie 
ma”83. Nie były to nowe ani oryginalne postanowienia i nie zmieniały praktycznie 
na gorsze faktycznej sytuacji prawnej wielickiej gminy wyznania mojżeszowego. 
Przysięgły miejski Stanisław Dobrzański publicznie twierdził, „źle się dzieje w Wie
liczce, że neofici posiadają miejsca sądowe”84. Konwersji wiary dokonywano 
często powierzchownie, niejednokrotnie ze względów koniunkturalnych jak o tym 
świadczy przykład Jakuba Welwy przechrzty „który znów stał się Żydem” znanego 
z napadu w 1769 r. wraz z wieliczanami (Maciejem Mirowiczem — krawcem i jego 
bratem Onufrym oraz Walentym Pękalskim) na dwór Mękarskich w Niezdowie85. 
Aż do końca I Rzeczypospolitej trwały waśnie i spory miasta z karczmarzami. 
W 1766 r. magistrat usilnie starał się o eksmisję Żyda z karczmy w Grajowie86. Rok 
wcześniej miało miejsce najście Antoniego Gołuchowskiego na browar Herszka 
Berkowicza z Sierczy87. Przed sądem starościńskim podczas obdukcji Żyd zeznał, 
że wraz z żoną Gołdą został pobity „kijami i szablą” przez Gołuchowskiego, jego 
sługę i stangreta. W 1769 r. na ratuszu miejskim toczy się sprawa przeciw szynka- 
rzom o bezprawne branie trunków od Żydów88. Komisarze Rady Ekonomicznej 
Skarbu Koronnego wystąpili w 1768 r. przeciw liwerantom Librze Herszlowiczowi 
i Herszli Tobiaszowiczowi z Żarek o zapłatę za sól szybikową twardą (68 korcy 
tudzież 1100 beczek soli szybikowej zielonej) wynoszącą4389 złotych i 22 grosze 
i 9 pieniążków należną kopalni wielickiej89. W roku następnym komisarze biorą 
w obronę Tobiaszewicza z Janowa przeciw niesłusznemu pobraniu cła przez staro
stę oświęcimskiego Piotra Małachowskiego w wysokości 1 tymfa od beczki

82 Kodeks dyplomatyczny wielicki, wyd. A. Rudyński, Lwów 1872, s. 164-169; M. Horn: Rege

stry dokumentów..., t. II, poz. 87 oraz Dok. dep. nr 363 i RCCr., t. 198, s. 1394.
83 M. Horn: Regestry dokumentów..., t. II, poz. 152.

84 Zob. przyp. 71.
85 RCCr., t. 202, s. 826-827.
86 Zob. przyp. 43, s. 231-232.
87 CCr., t. 504, s. 2022.
88 Zob. przyp. 71.
89 RCCr., t. 201, s. 1582-1585.
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przewożonej soli90. Ostatecznie pogodzono się z prowadzeniem handlu solą przez 
Żydów o czym świadczy dokument z 22 V 1770 r. podskarbiego koronnego Rocha 
Kossowskiego polecający Wojciechowi Kluszewskiemu administratorowi żup ostrzec 
mieszczan wielickich i Żydów aby nie sprzedawali soli poniżej ceny soli skarbo
wej91. Znikają anachroniczne, nie wiadomo jak w praktyce funkcjonujące, przepisy 
jak np. zniesiony w 1769 r. obowiązek opłaty na rzecz rektora szkoły parafialnej za 
przechodzenie obok kościoła wielickiego92. Kolejny pozew Komisarzy Skarbu 
Koronnego z 1772 r. skierowany był przeciw Abramowi Dawidowiczowi z browa
ru w Zabawie, trudniącemu się handlem solą, o nie dotrzymanie umowy z Kalma- 
nowiczem Berkiem kupcem z Chęcin na dostawę 350 cetnarów soli szybikowej93. 
Z wolna zaczynają się różnicować wśród gminy izraelickiej zawody. Oprócz trady
cyjnego zawodu kupca czy karczmarza pojawiają się wekslarze, rzeźnicy, krama
rze, szewcy, krawcy itd. Okres porozbiorowy to lata wzmacniania się finansowego 
i prestiżowego Żydów wielickich. Patent cesarski Józefa II z 1789 r. kodyfikujący 
przepisy o Żydach niwelował co jaskrawsze przejawy ich dyskryminacji, przyznając 
synagogom te same prawa jakie miały kościoły94. Równocześnie przeprowadzono 
urzędową akcję nadawania nazwiskom żydowskim brzmienia niemieckiego. Nowe 
przepisy pozwalały nabywać nieruchomości w wyznaczonych dzielnicach co 
prowadziło do powstawania dzielnic żydowskich. Handel solą prowadzą więc nadal 
Tobiaszowicz z Janowa i wieliczanin Salomon Mendel, Potaż Synedaj, Kiwka Zelko- 
wicz i Moszek Izakowicz trudniący się równocześnie wekslarstwem95, Eliasz Izra- 
elowicz i Szmul Pejsowicz zajmująsię sprzedażą wina96. Z tymi ostatnimi, oficjalnie 
już nazwanymi „obywatelami wielickimi” długie spory pod koniec XVHI w. o niedo
trzymywanie umów i długi wiedli Żydzi z Pilicy i Karol Wessel starosta liberto- 
wski, właściciel dóbr w hrabstwie pileckim. Rozliczenia Wesslów z Żydami wielic
kimi opiewały na dziesiątki tysięcy złp.97 Podobne procesy prowadził z Józefem 
Gołuchowskim właścicielem Sułowa Eliasz Izraelowicz z Klasny czy Herszla 
Berkowicz98. Okrzepł i nabrał znaczenia kahał wielicki podległy synagodze

90 Zob. przyp. 85, s. 338-339.
91 K. Dziwik: Katalog dokumentów..., s. 477.
92 J. Piotrowicz, Dole i niedole Wieliczki..., s. 162.
93 RCCr., t. 203, s. 1559-1562.
94 S. Grodziski: Zabór Austriacki 1772-1848 (w:) Historia Państwa i Prawa polski pod. red.

J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, t. III, Warszawa 1981, s. 705-706; A. Einsenbach: Emancypacja 
Żydów na ziemiach polskich na tle europejskim 1785-1870, Warszawa 1918, s. 437-438.

95 RCCr., t. 212, s. 121-129, 137, 1313-1315, t. 214, s. 1915-1918, t. 222, s. 551, T. Sch., nr 1185.
96 RCCr., t. 223, s. 210-214.
97 RCCr., t. 216, s. 1024-1025, t. 220 A, s. 100-101; APKr. —  OW., Terrestria Cracoviensia 

Nowa (dalej: TCN), nr 54, s. 214-254.
98 RCCr., t. 205, s. 702-706; APKr. —  OW., Terrestria Czchoviensia (dalej: Terr. Czchov.), nr 83, 

404, 405 oraz nr 91, s. 46.
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w Wiśniczu". Coraz większymi skupiskami Żydów na terenie miasta stawała się 
Klasna (Klasno), Podklasno i Bańkowskie99 100. W 1780 r. założono na Klaśnie szpital 
dla ubogich izraelitów utrzymywany ze składek i odsetek kapitałowych. Działała 
szkółka i łazienki10'. Zapewne mówiono, w niewielkim wówczas mieście, o pobi
ciu (14 IV 1791 r.) przez Salomona Borusztaya z Wieliczki, Haskela Abrachauera 
z Lednicy Górnej, Arona Garfengla z Tamowa i Kiwkę (Konigsberga) z Klasny, 
szlachcica ze Zborówka Tadeusza Lisieckiego. Żydzi napadli go jadącego konno 
na drodze publicznej zwanej oborzysko, lżyli i podarli na nim ubranie102. Wobec 
takich powtarzających się incydentów w 1836 r. mieszczanie wieliccy wystoso
wali prośbę do cesarza o potwierdzenie przywilejów królów polskich, zwłaszcza 
zabraniających Żydom pobytu w Wieliczce. Uskarżają się w tej petycji szczególnie 
na ekspansywną gminę klaśnieńską103. Prawie anegdotycznie można potraktować 
informację z 1869 r. kiedy to podczas zalania kopalni wodą Żydzi handlujący gwoź
dziami nie chcieli ich sprzedawać ze względu na tradycyjne święto. Ponieważ nikt 
inny nie sprzedawał tego towaru, taka postawa miała spowodować zwiększenie 
strat kopalnianych104. Pośrednio z Wieliczką, poprzez ożenek z córką bogatego dzier
żawcy żup Zelmana Borsteina, związany był Meisels Dob Beer (1798-1870) rabin 
krakowski i polski działacz narodowy. Lista wyborcza deputacji miejskiej 
w celu głosowania na posła do sejmu krajowego z 1870 r. uwzględnia na 105 
głosujących następujące nazwiska Żydów wielickich: Jonasa Hirscha (kupca), Joachi
ma Perlbergera (propinator), Pinksa Josefsthala, Herschla Sinnenberga, Leybusa 
Jakobera, Joachima Szymona Perlbergera, Jakoba Izraela (kupca), Jakoba Wolfa 
(kupca), Ryfkę Landau, Fischela Rozena i Samuela Selenferuda105. Żydzi stanowi
li więc wtedy około 10% wszystkich członków deputacji. Sporządzona w tym 
samym celu lista z 1 VII 1870 r. dotycząca Klasny wymienia 63 nazwiska Żydów- 
-deputatów106. Na Klaśnie w tym roku do zamożniejszych Żydów należeli: fabry
kant likierów Hirsz Perlberger, spedytor soli Jakob Ebersmann, właściciel cegielni 
Juda Perlberger, handlarz zbożem i winem Lóvel Herschtahl, handlarz bławatny 
Buila Hersberger, sprzedawca piwa Wolf Fisch, oberżysta Wolf Matiner, handlarz 
skórami Efraim Fałch, handlarz zbożem Simche Kokora, szklarz Majer Fauyer 
i handlarz drzewem Józef Fisch. Tamtejsza gmina wystosowała w 1868 r. prośbę 
do sejmu o odłączenie jej od Sierczy i utworzenie samoistnej jednostki prawno- 
-administracyjnej. Petycję, ponawianą w następnym roku, władze austriackie

99 T. Sch., nr 27, s. 385-393.
100 APKr., Hipoteka Galicji Zachodniej, lata 1805-1879, s. 381-383.
101 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: Słownik geo

graficzny...), t. XIII, Warszawa 1893, s. 320; T. Sch., nr 738 i 1587, Spis szkół i nauczycieli żydow
skich z 1789 r.

102 Fragmenty, nr 55.
103 Tamże.
104 T. Sch., nr 1685.
105 Tamże, nry 1682, 1684.
106 Tamże, nr 738.
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załatwiły pozytywnie, a Klasnę objęto statutem miasteczka nowo uprzywilejowane
go107. Na 5973 mieszkańców Wieliczki w 1888 r. było 614 Żydów, 18 Niemców i 17 
osób innych narodowości108. Żydowska gmina Klasna liczyła 558 mieszkańców. 
Procentowo więc ludność wyznania mojżeszowego stanowiła ponad 10% ogółu 
wieliczan. Procent ten wyraźnie wzrośnie jeżeli weźmiemy pod uwagę Żydów 
klaśnieńskich, których związki z miastem były bardzo bliskie, prawie codzienne.

Żydów dotykały te same klęski żywiołowe jak i innych mieszczan. W 1880 r. 
np. w czasie pożaru Klasny spłonęły 22 domy109. Zubożenie obywateli Wieliczki 
powodowało wzrost ekspansji żywiołu żydowskiego do śródmieścia gdzie wykupy
wano grunty i realności prywatne. U progu odzyskania państwowości polskiej spo
łeczność żydowska stanowiła prężny, oparty na solidnych podstawach finansowych 
organizm dominujący w handlu hurtowym i przemyśle, a także wykształciła się 
warstwa inteligencka lekarze, adwokaci110. Najważniejsze przedwojenne zakłady 
jak garbarnia, gorzelnie, fabryka wyrobów papierowych, młyn, cegielnia, tartak, 
wytwórnia likierów były w rękach żydowskich111. Z małymi wyjątkami (handel 
mięsem) opanowali cały handel miejski, np. sprzedaż piwa112. Kamienice w cen
trum miasta, w których działały sklepy to własność rodzin: Goldsteinów, Laxów, 
Goldów, Folków i innych. Jak przed wiekami przy drogach dojazdowych stały 
żydowskie karczmy nastawione na obrót w dni targowe czy jarmarczne. Powszech
nym zjawiskiem stało się udzielanie przez Żydów kredytów uboższej, ale wypłacal
nej części ludności miasta i okolic. W mieście gdzie na krótko przed 1939 r. prawie 
połowę mieszkańców stanowili Żydzi funkcjonowały trzy bożnice i wspólny z Za
rządem Gminy Wyznaniowej Dom Modlitwy. Istniała także szkoła wyznaniowa niż
szego stopnia (cheder). Na czele zarządu gminy (kahału) stał rabin sprawujący 
obowiązki religijno-sądownicze. W zasadzie gmina żydowska stanowiła społeczeń
stwo zamknięte, izolujące się od polskich związków czy organizacji. Jedynie część 
inteligencji starała się zintegrować z resztą miejskiej społeczności. Wśród wielic
kich starozakonnych istniała szeroka warstwa ubogich, wręcz biedoty trudniącej 
się drobnym straganiarstwem, domokrąstwem, faktorstwem i rzemiosłem. 
Wyraźnie były w tym rozwarstwionym społeczeństwie podziały klasowe.

Wstrząsające dzieje gehenny i zagłady wielickich Żydów podczas II wojny świa
towej omawiał Stanisław Gawęda113.

107 Tamże.
108 Słownik geograficzny..., t. XIII, s. 320.
109 Tamże, t. IV, s. 119.
110 T. Sch., nr 964, „Spis lekarzy z 1860 r. ", Wzmiankowany jako mgr chirurgii w Wieliczce Jos 

Gunzberg.
111 Zob. przyp. 1; S. Gawęda: Wieliczka w czasach IIRzeczpospolitej 1918-1939, Kraków 1990, s. 233.
112 APKr. —  OW., Arch. Gótzów-Okocimskich, 404. Browar okocimski reprezentowała 

w tzw. zastępstwie w Wieliczce w latach 1909-33 rodzina Mehlów.
113 Zob. przyp. 1; S. Gawęda: Dzieje miasta Wieliczki pod okupacją niemiecką, Kraków 1990, 

s. 257-259.
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Porównując rozwój i historyczne uwarunkowania żydowskiej gminy w Wielicz
ce z dziejami synagog w innych miastach Rzeczypospolitej w omawianym okresie 
możemy wykazać szereg podobieństw i prawidłowości jakie były udziałem tych 
struktur w całym kraju. Jak w większości miast królewskich, w Wieliczce formalnie 
obowiązywał przywilej „de non tolerandis Judaeis”, który w praktyce prawnej 
i codziennej rzeczywistości był nierzadko artykułem jedynie literalnym. Do pierw
szej połowy XVIII w. od kiedy Żydzi masowo wykupują domy i kamienice w oko
licach mających walory handlowe, starozakonni mieszkali w zdecydowanej więk
szości poza granicami miast. Na przełomie XVIII i XIX w. nastąpiła w Wieliczce 
judaizacja zabudowy rynku i przyległych ulic powodując trwałe i nieodwracalne 
zmiany etnotopograficzne i socjotopograficzne charakteryzujące się m.in. niechę
cią budowania przez Żydów nowych domów na świeżo kupionych parcelach.

Nie dysponujemy danymi, które mówiłyby o ilości przyjętych do prawa miej
skiego starozakonnych. Związki handlowe z miastem utrzymywali przeważnie 
bogaci handlarze solą (zamiejscowi) często protegowani przez królów i możnowład- 
ców. Nie zdołano ustalić w jaki sposób na rozwój handlu solą, w stosunku do rodzi
mych kupców, wpływała konkurencja Żydów. Opanowanie przez nich w XVIII w. 
niektórych działów produkcji służących potrzebom kopalni świadczy o dużej sile 
przebicia gminy izraelickiej. Specyfiką Wieliczki było stworzenie przez Żydów 
konkurencyjnego miasteczka Klasno, które po włączeniu go w granice admini
stracyjne stało się matecznikiem żydostwa.

Być może powyższy artykuł skłoni do refleksji nad czasem minionym i niegdy
siejszej wspólnocie współobywateli, po której zostało w pamięci mgliste i nie za
wsze obiektywne wspomnienie spowodowane często brakiem znajomości faktów 
historycznych — a bez tego wzajemne poznanie jest niemożliwe.

F. Z a cn y

THE JEWS IN THE HISTORY OF THE TOWN AND SALT-WORKS OF WIELICZKA
(UNTIL 1914)

Summary

In Wieliczka, like in most royal towns, the de non tolerandis Iudaeis privilege, though technically 
in force, was not exercised in practice. No data are available about the numbers o f  Jews under the 
town’s jurisdiction. It was mostly rich salt traders who maintained trade relations with the town. 
They often enjoyed the support of the king or magnates. It has not been possible so far to determine the 
extent to which Christian merchants were affected by competition from the Jews. The latter managed 

in the 18,h
century to take control o f certain areas o f production necessary for the salt minę operation, which 
indicates how influential the Jewish community was. The town of Wieliczka faced competition from 
the neighbouring Klasno a smali town founded by the Jews. After its incorporation into the 
administrative borders o f Wieliczka, it became the nucleus o f the local Jewish community.

Piotr Kurowski

ŻUPY STAROSTWA DOLIŃSKIEGO OD POLOWY XVI 
DO XVIII WIEKU

RYS HISTORYCZNY

Literatura dotycząca żup dolińskich ogranicza się do niewielkiej rozprawki 
inżyniera górniczego Feliksa Piestraka1, który zajął się głównie okresem XIX w. 
podając wiele szczegółów z zakresu techniki wydobycia i produkcji soli. Hiero
nim Łabęcki w swym dziele2 omawiającym historię górnictwa na ziemiach polskich 
przytacza fragmenty kilku przywilejów królewskich dotyczących m.in. spraw 
solnych na Rusi. Również pośrednie informacje znajdujemy w pracach3 Wacła
wa Osuchowskiego, Jana Rutkowskiego czy Józefa Dickera oraz kilku innych, 
wydanych przeważnie w okresie międzywojennym, które szerzej omawia 
Antonina Keckowa4. W większości pozycje te dotyczą tzw. żup Samborskich 
(m.in. Drohobycz, Stara Sól, Kotów)5 w XVI w. gdyż z tego czasu dysponowano

1 F. Piestrak: Szkic monograficzny salin dolińskich, Lwów 1907, ss. 93.
2 H. Łabęcki: Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod  wzglądem tech

nicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. I, II, Warszawa 1841; tegoż: Słownik górniczy, 

Warszawa 1848, ss. 327.
3 W. Osuchowski: Gospodarka solna na rusi halickiej od XVI do XVII wieku, „Pamiętnik histo- 

ryczno-prawny”, t. XVIII, z. 4, Lwów 1930, ss. 75; J. Rutkowski: Podział dochodów w żupach 
ruskich, Poznań 1927, ss. 156; tegoż: Z dziejów żup ruskich za Zygmunta Augusta (w:) Księga 
pamiątkowa ku czci O. Balzera, t. II, Lwów 1925, s. 365-387; J. Dicker: Górnictwo na Rusi halickiej 

w XV i pierwszej połowie XVI wieku, Przemyśl 1924, ss. 27.
4 A. Keckowa: Przegląd literatury dotyczącej dziejów górnictwa soli w Polsce, „Studia z dziejów 

górnictwa i hutnictwa”, 1.1, Warszawa 1957, s. 78.
5 Nazwy miejscowości, w  których znajdowały się żupy podają: P. Dąbkowski: Stosunki gospo

darcze ziemi halickiej w XV w., „Pamiętnik historyczno-prawny”, t. III, z. 4, Lwów 1927, s. 28; 
H. Łabęcki: Górnictwo..:, T. I, s. 178; M. Rosenberg: Studia górnicze, „Czasopismo prawniczo- 
ekonomiczne”, R. XVIII, nr III, Kraków 1920, s. 190; J. Dicker: Górnictwo na Rusi..., s. 15 oraz 

J. Turska w recenzji o wspomnienej pracy J. Dickera w „Kwartalniku historycznym”, R. XXXVIII, 

Lwów 1924, s. 117.
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archiwaliami6. Pomocne dla tematu są Akta Grodzkie i Ziemskie7, które zawierają 
lauda i instrukcje szlachty udzielane posłom na sejmikach. W źródłach tych poruszone 
są m.in. sprawy gospodarki solnej na Rusi. W Archiwum Państwowym w Krakowie 
znajdują się rewizje i inwentarze starostwa dolińskiego8. Większość z nich obejmuje 
XVIII w. Z wcześniejszego okresu zachował się odpis dokumentu z XVI w. oraz 
inwentarz z połowy XVII w. Archiwalia sąw dużej części niekompletne z widocznymi 
śladami wydarcia pojedynczych kart lub całych rozdziałów. Pomimo tych braków moż
na dokonać opisu warzelni dolińskich w interesującym nas czasie.

Nie posiadamy wiarygodnych przekazów historycznych o początkach eksplo
atacji solanki w tym rejonie. F. Piestrak pisze, że w księdze pamiątkowej Doliny 
znajdował się odpis dokumentu z klasztoru Bazylianów z 1112 r. odnoszący się do 
odkrycia i powstania osady. Miastu temu, leżącemu w dawnym powiecie żyda- 
czowskim (ziemia lwowska), Zygmunt I w 1525 r. nadał prawo magdeburskie wraz 
z wolnością produkowania soli. Z przywileju tegoż króla z 1537 r. wiemy, że żupy 
były własnością królewską i władcy udzielali pozwolenia na warzenie soli osobom 
prywatnym. Łabęcki podaje, iż Zygmunt August pozwolił otworzyć w 1560 r. okno9 
solne (studnię) w Dolinie, Katarzynie żonie Stanisława Orlika, żupnika ruskiego. 
Interesującym dokumentem jest przywilej Władysława IV z 1638 r.10, z którego 
wynika, m.in., że mieszczanie i chłopi mogli brać surowicę11 z okna królewskiego 
za opłatą 1 gr od dnia, a nadto byli zobowiązani do dostarczania drewna na opał 
i remonty studni solankowych. Królewską własność dzierżawili kolejni starostowie 
i żupnicy którzy z kolei poddzierżawiali żupy tzw. kwotnikom, przeważnie Żydom 
pomimo zakazów królewskich12. W XVI-XVIII w. starostwo posiadali m.in. 
Tarnowscy, Leśniowscy, Mieleccy, Krasiccy, Daniłowicze, Potoccy, Wielopolscy13.

6 Były to ilustracje i rachunki zupne z XVI w., które zginęły podczas ostatniej wojny. Część 
z nich wydał M. Hruszewski: Lustracje żup ruskich z lat 1564/65 i 1570 r. (w:) Fontes historiae 

Ukraino-Russicae (dalej: Fontes historiae...), t. I, II, III i VII, Lwów 1895-1903; J. Rutkowski: 
Z dziejów..., s. 1, zarzuca wydawcy tych źródeł, iż pominął istotne części tekstu. Pisze również, że 
np. w oryginale lustracji z 1570 r. w części dotyczącej Doliny nie było początku jej opisu, a całość 
zawierała liczne poprawki, skreślenia itp. nie uwzględnione przez M. Hruszewskiego. W wydanej 
przez tegoż lustracji z 1570 r. pominięto w ogóle opis żup dolińskich.

7 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z  Archiwum tzw. bernardyńskiego 
we Lwowie, (dalej: AGZ...), t. I-XXV, wyd. A. Prochaska, Lwów 1868-1914.

8 Archiwalia zostaną wymienione w dalszej części tekstu.
9 Okno —  źródło solankowe, ocembrowana studnia. W XVI w. budowa okna kosztowała do 

500 zł i trwała czasem cały rok.
10 Państwowe Archiwum w Krakowie oddział na Wawelu (dalej: PAKr oddz. na Wawelu), Archi

wum Podhorce, (dalej: Arch. Podhorce), sygn. 1/3.
11 Surowica —  solanka.
13 AGZ, t. XXIV, nr 33, art. 20.
13 K. Chłapowski: Starostowie w Malopolsce 1565-1668 r. Społeczeństwo staropolskie, t. IV,

Warszawa 1968, s. 138.
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W połowie XVIII w. w drodze cesji od Doroty Tarłowej, starostwo przeszło w ręce 
rodziny Rzewuskich14. Po I rozbiorze Polski ziemie te zajął rząd austriacki, oficjal
nie w 1781 r.

Żupa w Dolinie, jak twierdzi J. Rutkowski, była już w poł. XVI w. wydzielona 
z kompleksu żup ruskich zwanych ekonomią Samborską, ponieważ nie warzono 
w niej soli za pieniądze królewskie. Autor ten miał wgląd w rachunki z XVI w. 
i lustracje żup ruskich z 1564/65 r. i 1570 r. W wydanej przez M. Hruszewskiego 
lustracji z 1564/65 r. widnieje zapisek „w żupie dolińskiej przy dwu źródłach jest 
trzanów ludzkich 159 i 4 królewskie”. Obecnie dysponując XVIII-wiecznym 
odpisem15 rewizji żup z tych samych lat, z licznymi nieczytelnymi lub zaklejony
mi miejscami, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy król posiadał okno lub czeryny16 
czy całość została zastawiona albo wydzierżawiona17.

W połowie XVI w. wokół Doliny znajdowały się trzy studnie solankowe. Jedno 
na przedmieściach, wymieniane w źródłach jako „stare” później określane Stara 
Bania18. Drugie w niedalekiej odległości od miasta (na wschód) zwane Nowiczka. 
Trzecie koło wioski Nadziejowice (Nadziejów) w kierunku północno-wschodnim od 
Doliny. We wspomnianym odpisie odnotowano, iż przy starym oknie były dwie 
wieże19 „które w urzędzie swym żupnicy miewali”, w których pomieszczono cztery 
czeryny przynoszące z dzierżawy 102 zł. i 12 gr20rocznie. Przyjednej z wież wybu
dowano opalany spichlerz służący do magazynowania soli oraz suszenia tołpek21. 
Oprócz wież królewskich pobudowano liczne wieże „ludzkie”22 (113 sztuk).

14 Polski Słownik Biograficzny, pod. red. J. Kopemicki, M. Kozłowska, t. XXXIV, Wrocław- 

Warszawa-Kraków, 1868-69, s. 149 .
15 APKr. oddz. na Wawelu, Arch. Podhorce, sygn. 1/16. Istnieją dwie obiaty —  ze stycznia 

i kwietnia 1782 r. wydane w kancelarii Stanisława Augusta. Pierwsza jest obszerniejsza choć brakuje 

w niej środkowej karty. W drugiej brakuje dwóch kart. Dokumenty dotyczą tylko spraw związanych 

z solą bez części rachunkowej.
16 Czeryn, czerun, trzan —  naczynie z blach żelaznych, w  którym warzono solankę. Wieszano 

je nad paleniskiem lub stawiano bezpośrednio na nim. Większe czeryny nazywano panwiami, które 
wieszano na tzw. kluczach-hakach. Wymiary czerynów z przełomu XVIII i XIX w. 4,75 x 5,32 m.

17 A. Pawiński: Skarbowość w Polsce i je j dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881, s. 62, 63; 

H. Łabęcki: Górnictwo..., 1.1, s. 160.
18 Bania —  kopalnia, żupa, okno solankowe.
19 Wieża —  wysoki budynek drewniany krytym gątem, w którym mieściła się panew albo kilka 

czerynów.
20 W żupie drohobyckiej z jednego czerynu brano za dzierżawę 18 zł.
21 Tołpka —  sól formowana w kształt krążków. W czasach austriackich w formie ściętych 

stożków (topek) o wadze 0,4-1,0 kg; Fontes historiae..., t. II, s. 14.
22 Ludzkie wieże —  prywatne, gospodarskie, mieszczan i chłopów, którzy sprzedawali sól bez 

pośrednictwa żupnika albo wprost prasołom.
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W wieżach tych pracowali gospodarze-zwarycze23, którzy za wyrobienie jednego 
wozu soli, ciągnionego przez cztery woły winni byli dać do żupnego spichlerza „na 
pożytek królewski” macę soli24 (3 gr 9 denarów). Przy studni Nowiczka rozmiesz
czono 17 wież. W rewizji wymienia się imiennie wszystkich gospodarzy wraz 
z podaniem ilości czerynów oraz wozów soli, którą wyprodukowano. We wszyst
kich 130 wieżach pracowano przy 16325 czerynach, wytwarzając 1508 wozów soli, 
przynoszącej roczny dochód 630 zł i 6 gr. Wozy jakimi rozwożono sól nie były jedna
kowe. Rozróżniano wielkie wozy z zaprzęgiem dla czterech wołów, tzw. drabie 
oraz dwukołowe, o połowę mniejsze, dla dwóch wołów. W zależności od wielkości
1 siły pociągowej ładowano 2-3 beczki26. Sól miałką sypano wprost na wóz, sól 
tołpiastą układano. Trzecie okno — Nadziejowice w owym czasie nie było eksplo
atowane gdyż trwały spory między żupnikiem, a starostami żydaczowskimi (były
mi arendarzami) o to kto ma okno dalej dzierżawić. Jak wzmiankuje rewizja przez 
zaniechanie wyciągania surowicy „król szkoduje kilkaset złotych na rok”. Stara
nia o dzierżawienie tej studni czynił ówczesny podżupek Bieniasz.

Do żupy w Dolinie należał również dwór, łan łąki oraz wójtostwo z cztero-łano- 
wym folwarkiem. Według rachunku z 1549 r. żupa miała 1 podżupka, 1 pisarza,
2 pisarzy młynnych, 1 kucharza i 1 sługę domowego.

Z jednego czerynu chłopskiego wywarzano w ciągu roku ponad sto beczek soli. 
Dla porównania z dużej panwi w Drohobyczu 1831 beczek. W 1565 r. dochody 
żupy dolińskiej były następujące: z dóbr ziemskich 206 zł, za cła solne 800 zł, 
z dzierżawy czerynów 138 zł, od gospodarzy 528 zł, ze sprzedaży soli 630 zł.27 
W czerynach dzierżawionych od króla wywarzono 1230 beczek, a tzw. gospodar
skich, nieuprzywilejowanych 3770 beczek. W żupie drohobyckiej ilość ta wynosiła 
przy pięciu oknach ogółem 23920 beczek28.

Z zagadnieniem rozmiarów produkcji łączy się problem miar i wag solnych. 
W poszczególnych żupach stosowano różnorodne miary mimo tej samej nomen
klatury. Np. kłody, wiertle czy garnce przedstawiały, w zależności od miejsca, różne 
objętości29. Ogólnie dla soli przyjęty był system używania nasypowych miar zboża.

23 Zwarycz —  pracujący przy warzeniu soli. Sól miałką warzono nakładem żupnika. Produkcja 
tołpek opierała się np. w Starej Soli na pracy pańszczyźnianej. Chłopi zwolnieni z innych powinno
ści własnym kosztem warzyli sól i od każdego czerynu oddawali tygodniowo część wytworzonego 
produktu. W Dolinie czeryny dzierżawiono chłopom za czynsz pieniężny albo opłatę w soli.

24 Maca —  miara objętości stosowana tylko w żupie dolińskiej.
25 W zachowanej, niekompletnej rewizji z 1564/65 r. jest ich 97, również wież jest mniej.
26 J. Rutkowski: Podział..., s. 51, 52.
27 Tamże, s. 84, tabela XI.

28 Tamże, s. 101, tabela XVIII, są to obliczenia szacunkowe oraz AGZ, t. XX, nr 163, art. 32 
i t. XXII, nr 145, art. II.

29 Np. kłoda stryjska, halicka, lwowska, przemyska, drohobycka itd.
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Np. w Starej Soli sól miałką mierzono wiertłami = 4 kłody (1 kłoda 12 gr.), a 6 wiertli 
= beczka. Sól tołpiastą liczono na tysiące sztuk. Sześć półmiarków (1 półmiarek 
2 gr 6 denarów) tworzyło kłodę (14 gr) czyli beczkę soli tołpiastej. W Drohobyczu 
sól tołpiastą mierzono wiertłem (3 gr- 4 gr), a miałką beczką flisną (24 gr) zaś na 
składzie bydgoskim 48 gr. W Dolinie używano dla tołpek miary zwanej macą, 
w której mieściło się 1200 tołp30. Wielość miar i wag oraz ich fałszowanie dopro
wadziło w pierwszej poł. XVIII w. do wprowadzenia miar gdańskich31.

Bardzo istotną sprawą było zaopatrzenie warzelni w drewno, nieodzowne do 
produkcji. W dostępnych źródłach z XVI i XVII w. dotyczących żupy dolińskiej nie 
znajdujemy o tym istotnych wzmianek. W innych ośrodkach drewno przywożono 
z lasów wozami, na które brali 18-20 płach32. Do wywarzenia dużej panwi np. w żu
pie solskiej zużywano w zimie 4, a w lecie 3 wozy drewna. Przy czerynach ilość ta 
zapewne była mniejsza. Zużycie drewna zależne było również od jego jakości 
i zawartości soli w surowicy.

Obszerniejsza rewizja i inwentarz z 1650 r.33 poszerzają wiadomości o żupach 
starostwa dolińskiego. Ilość czynnych studzien wzrasta do czterech. Stara Bania, 
w której zgłębiono drugie okno ma „wież kilkaset różnych ludzi”34. Między nimi były 
trzy wieże z dwoma czerynami. Jedna należała do starosty, a dwie do wójtostwa. 
Wytwarzano w nich głównie tołpki. W wieżach tych mogli pracować chłopi i „kto
kolwiek chce” byleby zapłacił i oddał sól staroście lub wójtowi, dając od jednego 
czerynu, w każdym dniu, gdy pracuje, jedną macę soli. Chłopi płacili za możli
wość wydobywania surowicy od każdego dnia 1 gr, jak również od każdego załado
wanego wozu, półtorej macy soli koszowej35. Był to rodzaj podatku za surowicę 
dostarczaną z okien królewskich do warzelni prywatnych na mocy przywileju 
królewskiego. Wysokość opłaty koszowej zależała od masy wytworzonego produk
tu bądź od czasu warzenia. Często wybitniejsze osoby zwalniano z tego podatku.

Sześć wież należało do szpitala, kościoła Św. Anny i Bractwa Różańcowego 
w Dolinie. Instytucje te były zwolnione od opłat za branie surowicy, a także 
z myta i soli koszowej. Jedno z okien przy Starej Bani obsługiwali, podobnie jak 
sto lat wcześniej, ludzie, używając do transportu solanki prostego kołowrotu z liną 
i drewnianymi wiadrami. Przy drugim postawiono kierat poruszany przez cztery

30 Miary soli omawia m.in. W. Osuchowski: Gospodarka..., s. 40-42, zastrzegając, że przy dużej 
ich różnorodności trudno jest o dokładne ustalenia; AGZ, t. XX, nr 54, art. 31, nr 163, art. 32, t. XXI, 
nr 208, art. 76, nr 254, art. 2, nr 269, art. 10, nr 272, art. 77; Fontes historiae..., t. II, s. 4, 11, 12, 14, 
21,24, 29, 30,44.

31 AGZ, t. XXIII, nr 11, art. 17.
32 Płach —  nieobrobiony kawał drewna.
33 APRr. oddz. na Wawelu, Arch. Podhorce, sygn. 1/16.
34 Zapewne chodzi o kilkuset ludzi a nie wież.
35 Sól koszowa —  nazwa pochodzi od koszy, którymi wyciągano solankę z okien.
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konie. Nie znamy konstrukcji takiej maszyny, prawdopodobnie nie różniła się za
sadniczo od kieratów używanych w żupach krakowskich. Zaopatrzony był w linę
1 dwa wiklinowe kosze oblekane skórą wołową, wzmocnione żelaznymi obręcza
mi. Gdy jeden z koszy znajdował się w dole studni, drugi był na górze36. Za zało
żenie nowego czerynu mieszczanin czy chłop płacił 16 gr. Myto wyjezdne ustalo
no w wysokości 4 gr od wozu zaprzęgniętego w dwa woły i 15 gr przy czterech 
wołach, a od wozu końskiego 4 gr od jednego konia37. Ogólny dochód z warzenia 
soli w Starej Bani wynosił 5000 zł rocznie.

Trzecie okno z kieratem konnym — Nowiczka posiadało kilkanaście wież, 
w których sól wyrabiali chłopi płacąc od czerynu na jeden dzień macę soli. Trzy 
wieże należały do starosty, w jednej z nich znajdowały się dwie duże panwie, na 
których produkowano w ciągu godziny 36 beczek soli, w drugiej cztery czeryny, 
a w trzeciej dwie duże panwie i dwie mniejsze (półpanki). Dwie inne wieże z czte
rema czerynami starosta poddzierżawił Żydom za 130 zł od jednego czerynu za rok. 
Trzy wieże z trzema czerynami arendował były podkomorzy płacąc od jednego 
również 130 zł. Roczny zysk Nowiczki zamykał się kwotą 5000 zł.

Czwarte okno — Nadziejowice wydzierżawiono byłemu podstaroście Gostyń
skiemu, który za korzystanie z czterech czerynów płacił rocznie 300 zł. Ogółem 
z osiemnastu wsi starostwa osiągnięto dochód ponad 30 tys. zł z czego za sól ponad 
10 tys. zł38. Należy zaznaczyć, że ceny soli nie były stałe lecz kształtowały się 
zależnie od podaży i popytu. W poszczególnych żupach obowiązywały różne ceny 
ustanawiane przez administratorów39. Duży wpływ na ceny miały różnego rodzaju 
kataklizmy typu wojny itp.

W 1755 r.40 w Starej Bani istniały dwie wieże należące do Rzewuskich. Jedna 
z nich była zniszczona i jak zaznaczono potrzebowała szybkiej reperacji. Znajdowa
ły się w niej dwa czeryny — nowy i stary (naprawiony), 3 koryta na surowicę,
2 żłoby do których wykładano sól z czerynów i 2 sąsieki na sól miałką. Okno solne, 
nad którym stał kierat połączone było z czerynami sześcioma drewnianymi rynna
mi. Druga wieża, stojąca nieopodal pierwszej, była w dobrym stanie technicznym, 
z dwoma czerynami i pięcioma rynnami idącymi do studni. W niedalekiej odległości 
od wspomnianego okna znajdowało się drugie, nad którym stał „wyrobiony z kołem 
drewnianym wał, obwiązany i okręcony liną grubą, długą na sążni 36”, do liny

36 Fontes historiae..., t. II, s. 38, t. XII, s. 312, 326.

37 Informacje dotyczące myta i ceł w  innych żupach znajdują się m.in. w AGZ, t. XX, nr 182, 
art. 34, nr 223, art. 28, t. XXII, nr 193 art. 39, t. XXIV, nr 205, art. 58; Fontes historiae t II s 16 
41 ,42 ,70 .

38 Są to dane fragmentaryczne gdyż nie zachowały się pełne rachunki.
39 AGZ, t. XX, nr 182, art. 34, t. XXI, nr 208, art. 76, t. XXII, nr 85, art. 7, nr 145, art. 11; Fontes 

historiae, t. II s. 4, 14, 17, 30, 38, 39, 50, 68 , 70, 265.
40 APKr. oddz. na Wawelu, Arch. Podhorce, sygn. 1/17.
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umocowane były dwa wiadra ze skóry. Obok stała kadź drewniana wzmocniona 
żelaznymi obręczami, służąca do wlewania surowicy skąd spływała do poszcze
gólnych wież poprzez 36 rynien. Można więc domniemywać, iż oprócz wież nale
żących do starosty było ich około trzydziestu41. Zysk dzierżawny ze Starej Bani 
wynosił 9500 zł rocznie.

W żupie Nowiczka stał kierat nadający się do remontu, przy którym pracowało sześć 
koni (dwa trzymano na wymianę). W pobliżu okna znajdowały się cztery wieże z 13 
czerynami, w których warzono sól beczkową. Wokół wież urządzono trzy sadzawki, 
z których brano wodę do zalewania czerynów. W ciągu roku wyrabiano 6020 beczek 
(beczka 2 zł) z czego 2500 wysyłano do Lwowa. Zysk z dzierżawy wynosił 7500 zł.

Trudno ustalić czas założenia ostatniej z istniejących wówczas studzien — Ody- 
niczki (na wschód od Doliny). Inwentarz z 1755 r. bardzo ogólnie opisuje tę żupę. 
Wymienia się w nim kierat konny (zepsuty) oraz jedną wieżę z jedną panwią, na 
której warzono 1040 beczek soli wysyłając do Lwowa tzw. soli fumej 500 sztuk 
beczek. Arenda odyniecka przynosiła 1400 zł zysku. Ogólny dochód ze starostwa 
w połowie XVIII w.42 wynosił 54 309 zł przy zysku z dzierżawy żup ponad 18 tys. 
zł i wydatkach: na zakup czterech czerynów 1000 zł oraz na liny, kosze, postrąki, 
naprawę kadzi 300 zł.

Kilkanaście kilometrów na wschód od Doliny leżało miasteczko Rożniatów, 
które w XVIII w. było siedzibą tzw. klucza (w posiadaniu Rzewuskich) skupiają
cego kilka sąsiednich wiosek. W pobliżu miejscowości wykopano trzy okna 
solankowe, prawdopodobnie po 1711 r. gdyż inwentarz43 z tego roku nie wspomi
na o żupach. Jedno z okien zlokalizowane koło osady nazwano Stara Bania 
(z kieratem konnym). Dokument z 1757 r.44 informuje, że studnia ta była mało 
wydajna i „czasem surowicy nie staje”. W wieży postawionej obok, umieszczono 
jeden czeryn, koryto na surowicę i sąsieki na sól. Żupę zamknięto w 1790 r. po 
wprowadzeniu monopolu solnego i objęciu prywatnych salin na własność skarbu 
austriackiego. Inną studnię zgłębiono „na Sołotwince” (nazwa rzeczki) o głębokości 
16 łatrów45. Stał nad nią kołowrót ręczny z drewnianymi wiadrami, a solankę 
odparowywano na jednym czerynie. W 1788 r. żupę zamknięto z powodu nieopła
calności produkcji. Obok tego okna zaczęto kopać inne, ale duży przypływ słod
kiej wody nie pozwolił na zakończenie robót. Trzecia studnia została wykonana 
w lesie pod wioską Jasionowiec, na 36 łatrów głębokości. Obok postawiono wieżę 
przewidzianą na 12 czerynów. W 1757 r. inwestycja nie była jeszcze zakończona. 
Z dzierżawy Starej Bani osiągnięto w tym czasie 1600 zł przy łącznym dochodzie 
z całego klucza 18 450 zł.

41 W inwentarzu nie wymienia się innych wież oprócz należących do starosty.
42 W tym czasie w żupach drohobyckich wyprodukowano ponad 43 tys. beczek soli.
43 APKr., Arch. Podhorce, sygn. 1/58.
44 Tamże, sygn. 1/77.
45 Łart —  miara długości ok. 2 m.
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Zachowany fragment inwentarza starostwa dolińskiego z 1761 r.46 wymienia 
dwie banie, trzecią natomiast „wiatry złamały za dzierżawy przeszłego starosty”. 
Nie jest wiadome o jakie żupy chodzi. Notuje się jeszcze, że w tych dwóch warzel
niach wyrabia się na tydzień 150 beczek soli zaś na rok 7800 sztuk. Wozów 
z drewnem do opału zużywano tygodniowo 100, a w ciągu całego roku — 5200 sztuk.

W 1765 r.47 w żupie Stara Bania koło Doliny pracowano w dwóch wieżach 
królewskich dzierżawionych przez starostę, w których znajdowały się po dwa małe 
czeryny. Warzelnie były zniszczone, brakowało części sprzętów, a niektóre nie 
nadawały się do użytku np. „koło palczaste” kieratu wymagało naprawy. Oprócz 
wspomnianych wież istniały jeszcze prywatne warzelnie Rzewuskich. W kontrakcie 
dzierżawnym z 1759 r.48 wymienia się cztery czeryny, które Rzewuscy oddali 
w arendę Żydom na jeden rok za 12 700 zł, zaznaczając że dwa z nich trzeba wy
mienić na nowe. Kontrakt z 1788 r.49mówi o wieżach z trzydziestoma czerynami na 
które to Rzewuscy mieli przywilej królewski wolnego czerpania surowicy oraz wa
rzenia i sprzedawania soli. F. Piestrak podaje, że istniały wówczas 42 czeryny, 
a roczna produkcja soli, głównie formowanej w topki, wynosiła ok. 38 000 kwintali 
(przyjmując, że połowa czerynów była w mchu). Starosta posiadał 4 czeryny, szlachta 
9, arendarz Czechowicz 3, a katolicy i Żydzi 22 czeryny50. Pod koniec XVIII w. 
głębokość Starej Bani wynosiła ponad 53 m zaś nasycenie solanką 25%.

W 1765 r. w żupie Nowiczka pozostawały 4 wieże królewskie z 12 czerynami. 
Wszystkie nadawały się do naprawy. W tym roku dokonano zgłębienia drugiej stud
ni solankowej. Nad dwoma oknami stały dwa kieraty. Również i te warzelnie 
dzierżawione były przez Żydów jak np. w 1759 r. za sumę 15 500 zł za rok 
z zaznaczeniem, że oprócz gotówki płaconej w dwóch ratach, arendarze winni 
wysłać do Lwowa 2500 beczek soli. F. Piestrak podaje, że w latach osiemdziesiątych 
XVTn w. jeden z szybów miał ponad 20 m głębokości, a drugi został zasypany. Sól 
warzono na 15 czerynach, z których 4 należały do hr. Dzieduszyckiego, 11 do 
dóbr królewskich, z których korzystał Rzewuski. W czterech pierwszych produ
kowano rocznie 6656 beczek51, tj. 4659 kwintali, a w drugiej, większej części, 
18 304 beczki czyli 12 813 kwintali. W 1791 r. żupę Nowiczkę zamknięto.

W 1765 r. w żupie odynickiej istniała jedna wieża z czerynem oraz kierat — 
wszystko „zdezelowane” jak zanotowano w inwentarzu. Surowica wyczerpywała 
się, korzystano jednak z czerynu do którego dowożono solankę w beczkach, na

46 APKr., oddz. na Wawelu, Arch. Podhorce, sygn. 1/17.
47 Tamże, sygn. 11/164.
48 Tamże, sygn. 11/63.
44 Tamże, sygn. 1/95.
50 F. Piestrak: Szkic..., s. 21.
51 Beczka ok. 70 kg.
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którym wywarzano 2080 beczek rocznie. Okno miało głębokość 42 m, a nasyce
nie solanką około 15%. Żupę zamknięto pomiędzy 1773-88 r.52

We wspomnianym inwentarzu zapisano wydatki na żupy, które przedstawiały 
się następująco: na kupno 36 czerynów wydano 16 200 zł, ich reperację 2160 zł, 
za liny do wyciągania surowicy 750 zł, za konie do kieratów 2940 zł, na 180 
wozów siana 646 zł, za 204 korcy owsa 306 zł, na pogłębienie nowego okna 
w Nowiczce 2000 zł, na kosze do Nowiczki i Odyniczki 160 zł, za naprawę kieratu 
i ocembrowanie studni w Odyniczce 500 zł, naprawę dachów na wszystkich wie
żach 3600 zł, w Starej Bani za naprawę okna, wież, kieratu itd. 2000 zł.

W tym czasie we wsi Trościanka (15 km na północ od Doliny), zapewne sump
tem Rzewuskich, pobudowano wieżę, suszarnię i kierat, jednakże pomimo kilku
krotnego głębienia (szukania) surowicy w różnych miejscach nie natrafiono na 
obfite źródło o odpowiednim nasyceniu solą.

Inne żupy prywatne położone były w Strutyniu (7 km na południowy-wschód od 
Doliny) i Rachyniu (5 km na północ od Doliny). Wioska Strutyń pojawia się 
w źródłach XVII-wiecznych, lecz nie wzmiankuje się w nich o produkcji soli. 
Prawdopodobnie warzelnie powstały w XVIII w. F. Piestrak przekazuje, że w dru
giej połowie tegoż wieku właścicielem osady był szlachcic Strutyński. Solankę 
czerpano ze źródła o głębokości 33 m i odparowywano na dwóch czerynach. Roczna 
produkcj a wynosiła 400 beczek (beczka 2 zł). Rząd austriacki zamknął żupę w 1766 r. 
Szyb zabonowano, a w latach późniejszych połączono go sztolnią z pobliską rzeczką 
Czeczawą celem odprowadzenia solanki.

W inwentarzu starostwa z 1755 r. czytamy, że dobra rachyńskie miały przywilej 
brania z żupy Nowiczka surowicy, którą można było przerobić na jednym czerynie. 
Właściciel wsi Aleksander Żurakowski zgłaszał pretensję, że na mocy przywileju 
z 1722 r. chce przyłączyć swe warzelnie do żup dolińskich. Otrzymywać miał za 
to 200 zł i 50 beczek soli rocznie. W drugiej połowie XVIII w. żupa rachyńska 
stała się własnością hr. Dzieduszyckiego i posiadała dwie panwie oraz trzy czery
ny. Na jednej panwi wywarzano tygodniowo 165 beczek zaś na czerynie 64 beczki 
(po 2 zł i 6 gr). Rząd austriacki zamknął żupę w 1782 r.53

Podsumowując krótki rys historyczny żup starostwa dolińskiego uwidacznia się, 
iż były one jednym z ważniejszych ośrodków produkcji soli na Rusi. W ciągu kilku
set lat na terenie starostwa czynnych było kilkanaście studzien solankowych i duża 
ilość wież warzelniczych. Najbardziej wydajne, jak Stara Bania, działały jeszcze 
w XX w. Inne z różnych przyczyn były zamykane w większości pod koniec XVIII w. 
Fragmentarycznie zachowane przekazy źródłowe oraz różnorodny system miar 
i wag pozwalają tylko na szacunkowe określenie ilości wywarzonej soli. Materiały

52 F. Piestrak: Szkic..., s. 16.
53 Tamże, s. 16.
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archiwalne ujawniają skomplikowany obraz stosunków własnościowych. Królewskie 
dobra zarządzane przez żupników puszczano w tzw. arendy lub zastawiano. Dzier
żawcy z kolei poddzierżawiali żupy innym osobom. Własność okien solankowych 
czy wież warzelniczych ulegała ciągłym zmianom. Obok żup panującego funkcjo
nowały żupy prywatne również często wydzierżawiane. Niedostatek materiałów 
źródłowych szczególnie z XVII w. skłania do prowadzenia dalszej kwerendy 
i badań gdyż jak pisał W. Osuchowski „Dzieje gospodarki solnej to najciekawszy 
a zarazem najpiękniejszy moment górnictwa Rusi Czerwonej”.

P. K u row sk i

THE SALT-WORKS OF THE DOLINA DISTRICT FROM M ID-16,h TO 18,h CENTURY:
A HISTORICAL OUTLINE

Summary

The article presents in a brief outline the history o f salt-works in the Dolina district (starostwo). 
It is demonstrated that the Dolina salt-works were among the most important salt-production centres 
in the eastem part o f Poland. For several centuries, a dozen or so brine wells and a great number 
of facilities for the production o f salt by brine evaporation functioned in this district. The most 
productive of these, such as Stara Bania, remained in operation until the 20,h century. Others were 
gradually closed down for various reasons, mostly towards the end o f the 1841 century. Archive 
sources present a complex picture of property relationships. Salt-works belonging to the Crown and 
administered by appointed officials (żupnicy) were leased to subseąuent holders (under an arrange- 
ment called arenda) or mortgaged. The leaseholders would often sublet the salt-works to other 
persons. Apart from royal salt-works, there also functioned private ones. Salt production and trade 
are the most interesting aspects o f the mining history o f Ruthenia.

ŹRÓDŁA

ŻUPY STAROSTWA DOLIŃSKIEGO I DROHOBYCKIEGO 
REWIZJE, LUSTRACJE, INWENTARZE I KONTRAKTY 

Z XVI-XVIII WIEKU

WSTĘP

Nazwą żup ruskich zwanych także Samborskimi1 2 obejmowano zwykle żupy 
leżące w ziemi przemyskiej — Stara Sól, Kotów i Drohobycz. Do najbardziej wy
dajnych należały źródła solne i warzelnie drohobyckie.

W ziemi lwowskiej znajdowała się żupa dolińska. Wokół Doliny rozmieszczone 
były studnie solankowe i liczne wieże warzelnicze.

Dotychczas wydano inwentarze żupy solskiej z 1559 rźoraz lustracje żup ru
skich z lat 1564/65 i 15703, a także lustrację województwa ruskiego z 1661-65 r.4, 
w której wymieniono niewielką część żup drohobyckich.

Drukowane materiały stanowią fragment bogatych zasobów dotyczących żup 
na Rusi, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie oddział na 
Wawelu w zespole Podhorce i tzw. Tekach Antoniego Schneidra. Archiwalia 
związane z żupami solnymi znalazły się w Archiwum Podhoreckim w związku 
z posiadaniem starostw drohobyckiego i dolińskiego przez Rzewuskich h. Krzywda. 
Ród Rzewuskich wywodzący się z Podlasia zrobił w XVII w. błyskawiczną 
karierę polityczną i ekonomiczną dochodząc do najwyższych stanowisk wojskowo- 
-państwowych. Widomym symbolem splendoru rodowego stała się ich siedziba

1 Żupy Samborskie — nazwa pochodzi od miasta Sambor. Żupy ruskie były częścią żup Sambor
skich, w skład których wchodziło ponad 120 wsi i 3 miasta. Zob. A. Keckowa: Królewskie żupy 
solne w XVIII wieku do 1772 r., „Studia i materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. IX, 
Wieliczka 1980, s. 77-98.

2 A. Keckowa: Inwentarz żupy solskiej z  1559 r., „Kwartalnik Kultury Historii Materialnej”, 
R. II, Warszawa 1954, s. 700-709.

3 Lustracje żup ruskich z lat 1564-1565 i 1570, wyd. M. Hruszewski (w:) Fontes Historiae 
Ukraino-Russicae, t. I-III i VII, Lwów 1895-1903.

4 Lustracje województwa ruskiego 1661-1665, praca zbiorowa, Wrocław-Warszawa-Kraków, 
1970-1976,1.1: Ziemia przemyska i sanocka, t. II: Ziemia lwowska, t. III: Ziemia halicka i chełmska.
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w Podhorcach w ziemi lwowskiej znana ze wspaniałego pałacu, zakupiona od 
Sobieskich przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rzewuskiego (+ 1728)5. 
W pałacu wśród zgromadzonych przebogatych zbiorów sztuki znalazły się także 
materiały archiwalne. Drogą zakupu zamek i zbiory przeszły w 1856 r. w ręce 
rodziny Sanguszków6. Archiwalia po okresie licznych perturbacji w czasie obu wojen 
światowych znalazły się w archiwum krakowskim. Są to materiały posiadające 
jedynie prowizoryczne spisy akt (Podhorce I, Podhorce II). Wśród typowych 
archiwaliów występują również fragmenty biblioteki pałacowej. W porządkowaniu 
znajdują się zbiory tzw. Archiwum Sanguszków. Następną część stanowi, spisany 
zgodnie ze sporządzonym przez Alfreda Piottuch Kublickiego7 katalogiem, frag
ment archiwum odstąpiony Andrzejowi Potockiemu przez Władysława Sanguszkę8. 
W tych zespołach znajdują się rozproszone archiwalia odnoszące się do starostw 
drohobyckiego i dolińskiego.

Tzw. Teki Antoniego Schneidra9to zbiór składający się z 1875 tek (171 mb), 
zawierający wiele interesujących materiałów m.in. dotyczących żup solnych. 
Zgromadzony przez lwowskiego historyka-kolekcjonera (1825-80) zbiór dotyczy 
m.in. Drohobycza nr 433-442 i Doliny nr 411 jak również hasła „sól” nr 1494-8l0 11.

Drohobycz, miasto królewskie w dawnej ziemi przemyskiej, założone w 1422 r. 
przez Władysława Jagiełłę dzierżyli jako starostowie w XVI-XVII w. m.in. Starze- 
chowscy, Herbutowie, Uchańscy, Daniłowiczowie, Ligenzowie, Jan Kazimierz (król), 
Grodziccy, Skarszewcy". W skład starostwa, oprócz miasta, wchodziły wsie: Orów, 
Bania Kotowska, Bołchowice, Derczyce, Dobrohostaw, Hubice, Kołpiec, Mona- 
ster, Modrycz, Niedzwiedcza, Raniowice, Solec, Stanita, Stebnik, Truskawiec, 
Wójtowska Góra, Zwarzycz, Łan Pański, Nahujowice12. Od 1696 r. tenutariuszem 
starostwa był Marcin Chomętowski h. Lis, a po nim od 1706 r. syn Stanisław

5 R. Aftanazy: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, t. VII, 
s. 427-490. Podhorce położone na Wołyniu na wysuniętym cyplu gór Woroniaki. Wzmiankowane 
w 1440 r. gdy Władysław Warneńczyk nadał prawo własności Januszowi Podhoreckiemu h. Belina. 
W posiadaniu tej rodziny przetrwały do lat 30. XVII w. Następnie były w rękach Koniecpolskich, 
z których Stanisław (1594-1646) hetman wielki koronny wybudował siedzibę magnacką. 
Potem kolejno własność Sobieskich, Rzewuskich, Potockich i Sanguszków.

6 E. Chwalewik: Zbiory polskie, Archiwa, Biblioteki, Galerie, Muzea i inne zbiory pamiątek prze
szłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa-Kraków 1926, t. II, s. 118.

7 Słownik biograficzny archiwistów polskich 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, t. I, s. 118-119.
8 Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 706-707; F. Zacny: Życie kul

turalne Krzeszowic w świetle mecenatu Potockich 1848-1908, mpis, s. 83.
9 Polski Słownik Biograficzny, Kraków t. XXXV, s. 571-573; Spis TekSchneidra, oprać. W. Budka, 

Kraków 1955, mpis.
10 F. Zacny: Wykaz miejscowości do których dane znajdują się w Tekach Antoniego Schneidra, 

część I, Teki 1-126, (w:) Teki krakowskie, t. II, Kraków 1995, s. 165-168.
11 K. Chłapowski: Starostowie w Malopolsce 1565-1668, Warszawa 1986, t. IV, s. 138.
12 K. Czemeryński: O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej, Lwów 1870, s. 189.
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(+ 1728) wojewoda mazowiecki, hetman polny koronny13. Następnie przez 
ponowny ożenek wdowy po Stanisławie, Doroty z Adamem Tarłą, wojewodą lu
belskim, weszły w ręce tej rodziny. Dorota Tarłowa po śmierci męża scedowała 
(1754 r.) starostwo Wacławowi Rzewuskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu 
i kasztelanowi krakowskiemu, który od dłuższego czasu zabiegał o nie u króla14. 
Od 1757 r. tytuł starosty używa jego syn Józef, jednakże formalnie zgoda królewska 
na tę cesję nastąpiła w 1766 r.

Drugim, równie ważnym dochodowo, o podobnej strukturze gospodarczej sta
rostwem dzierżawionym przez Rzewuskich była Dolina. Miastu temu, leżącemu 
w dawnym powiecie żydaczowskim, Zygmunt I nadał w 1525 r. prawo magdeburskie 
wraz z „wolnością robienia soli”. Do starostwa należały wsie: Nadziejów, 
Raków, Strutyń, Łopianka, Grabów, Ilemnia, Mizur, Nowosielica, Kaina, Sułuków, 
Jaworów, Tiapcze, Jakubów, Suchodół, Lipowica, Trościaniec15. W XVI-XVII w. 
starostwo posiadali m.in. Tarnowscy, Leśniowscy, Mieleccy, Krasiccy, Daniłowi
eże, Potoccy, Wielopolscy16. Wdowa po kanclerzu wielkim koronnym Janie Wie
lopolskim, Maria de la Grandę d’Arquien,scedowała w 1700 r. starostwo na rzecz 
swego zięcia Michała Józefa Sapiehy żonatego z córką Teresą17. Michał Sapieha 
(1670-1737) wojewoda podlaski aktem z 1722 r. przekazał Dolinę Stanisławowi 
Chrząstowskiemu. Podobnie jak starostwo drohobyckie przeszło w ręce Wacława 
Rzewuskiego i jego żony Anny z Lubomirskich w drodze cesji od Doroty Tarłowej. 
Zgoda królewska Augusta III na przeniesienie posiadania nastąpiła w 1755 r. 
aktem datowanym we Wschowej18. W 1761 r. było już tenutą Seweryna Rzewu
skiego (formalnie od 1766 r.) hetmana polnego koronnego19. Po I rozbiorze Polski 
starostwo zajął rząd austriacki, oficjalnie 1 XI 1781 r.20

W granicach starostwa dolińskiego znajdowało się miasteczko Rożniatów z oko
licznymi wsiami: Krechowice, Cieniawa, Kniazowskie, Duba itd. W XVIII w. Roż
niatów stanowił centrum tzw. klucza również w posiadaniu Rzewuskich.

Z materiałów archiwalnych wyselekcjonowano sprawy dotyczące tylko żup 
solnych. Z pośród kilkudziesięciu ksiąg i teczek wytypowano jedenaście rewizji 
i inwentarzy najbardziej reprezentatywnych. Najobszerniejsze źródła zachowały się

15 Polski Słownik Biograficzny, Kraków, t. III, s. 411-414.
14 Tamże, t. XXXIV, s. 178.
15 Zob. przyp. 12, s. 57-58. Miasto Dolina przy linii kolejowej Stryj-Stanisławów, między 

Bolechowem a Kałuszem, wśród gór z których najwyższe to Wierch Osnyk 449 m npm i Wielki 
Wierch 657 m npm. Przez miejscowość przepływały potoki Turzanka i Siwka.

16 Zob. przyp. 11, s. 138.
17 Archiwum Państwowe w Krakowie oddz. na Wawelu, Archiwum Podhoreckie 1, sygn. 16.
18 Tamże, sygn. 16 i 17.
19 Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIV, s. 149.
29 Zob. przyp. 12, s. 172.
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z XVIII w., nieliczne pochodzą z XVII w., a kilka oblat aktów z drugiej poł. XVI 
w. w tekstach XVIII w.

Bezpośrednio z tematyką żup solnych łączą się tzw. kontrakty na ich wydzier
żawianie (arendy) oraz sprzedaż soli. Również w zespole Podhorce I i II oraz 
w Tekach Antoniego Schneidra znajduje się kilkadziesiąt tego typu dokumentów 
głównie z XVIII w. Do druku wybrano trzy umowy dzierżawne obrazujące sto
sunki gospodarczo-finansowe we wspomnianych wyżej starostwach.

Wśród cech wspólnych wszystkim inwentarzom obu starostw na pierwsze miej
sce wybija się jednolity podział na części poświęcone poszczególnym wsiom. Treść 
ksiąg rozpoczyna się przeważnie od prezentacji siedziby starostwa ze spisem miesz
kańców, w dalszej kolejności opisane są przedmieścia, dwór, żupy, folwarki, młyny 
itd. oraz wsie z ich powinnościami względem dworu. W zakończeniach pojawiają 
się zestawienia liczbowe dotyczące gospodarki. Większość archiwaliów została 
oprawiona w twarde okładki ze skóry lub tektury. Okładki są podobne co wskazuje 
na to, że księgi oprawiano w tym samym warsztacie introligatorskim. Na niektó
rych widnieją stare numery katalogowe oraz napisy informujące o zawartości 
księgi i roku jej napisania. Papier czerpany użyty do sporządzania inwentarzy po
chodzi z kilku papierni gdyż zauważa się różnorodność znaków wodnych. Językiem 
przeważającym jest polski z licznymi słowami łacińskimi. Teksty pisano atramen
tem czarnym i brązowym. Część inwentarzy pozbawiona jest oprawy z widocznymi 
śladami wyrwania z księgi. Stan zachowania archiwaliów jest zróżnicowany — 
oprawne w skórę zachowały się dobrze. Gorzej przedstawiają się księgi w opra
wach z tektury lub w ogóle ich pozbawione, które uszkodzone są przez owady, 
papier w wielu miejscach jest postrzępiony, wytarty z ubytkami i śladami zamoknię
cia. Większość rewizji, lustracji i kontraktów występuje przeważnie w formie luź
nych (nie paginowanych) kart włożonych w teczki. Niektóre z kontraktów (odpisy) 
dołączono do ksiąg inwentarzowych. W tekście zastosowano układ chronologiczny 
prezentując wpierw poszczególne starostwa21 na końcu zaś kontrakty.

Opracowując niniejszy materiał źródłowy kierowano się przepisami zawartymi 
w instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XV do połowy XIX w.22 
Zastosowano następujące zasady: zmodernizowano pisownię i interpunkcję, zacho
wując staropolskie cechy języka i jego fonetykę oraz oryginalną pisownię nazwisk 
i nazw geograficznych, wyrazy pochodzenia łacińskiego pozostawiono w tym 
samym zapisie. Pominięto zwyczajowe wymienianie tytułów w kilku dokumentach

21 Wyjątkiem jest niewielki fragment inwentarza tzw. klucza rożniatowskiego z 1757 r. leżącego 
w starostwie dolińskim, który znalazł się w księdze inwentarzowej dotyczącej starostwa drohobyc- 
kiego. Prawdopodobnie dlatego, iż obydwa starostwa jak i „klucz” posiadali Rzewuscy. W druku 
źródeł pozostawiono ten układ bez zmian.

21 A. Keckowa: Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, 
Wrocław 1953.
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sporządzonych w kancelarii Stanisława Augusta. Większość liczebników występu
jących w oryginale w formie słownej zastąpiono cyframi arabskimi. Omyłki litero
we poprawiano bez informowania o tym czytelnika. W wybranych fragmentach 
tekstów nieliczne są dopiski, poprawki czy skreślenia stąd nie stosowano przypisów 
tekstowych. W przypisach rzeczowych starano się jak najobszerniej objaśnić termi
ny niepolskie, niejasne lub nietypowe oraz nazwiska i nazwy geograficzne. 
W zakończeniu załączono mapki obydwu starostw oraz indeks osób i nazw 
geograficznych. Niektóre z nazwisk nie zostały odnalezione w dostępnej literaturze. 
Częsty brak imion dodatkowo utrudniał poszukiwania.



136 ŻUPY STAROSTWA DOLIŃSKIEGO I DROHOBYCKIEGO ŻUPY STAROSTWA DOLIŃSKIEGO I DROHOBYCKIEGO 137

ST A R O ST W O  D O L IŃ SK IE

Rewizja dóbr królewskich województwa ruskiego z 1564/65 r.
w odpisie z 1782 r.

Rkps. Podhorce I, sygn, 16, bez paginacji

Stanisław August z Bożej Łaski król Polski etc.
Oznajmujemy niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna komu 
to wiedzieć należy, iż znajduje się w Archiwum Metryki Koronnej książka rewizji 
starostw i innych dóbr naszych królewskich na województwie ruskim będących 
przez rewizory sejmu naznaczone, w latach 1564 i 1565 odprawionej, a w niej pod 
tytułem Żupy Ruskie opisanie okien1 dolińskich, w niektórych miejscach dla podar
cia się papieru pozaklejane.

Okna albo studnie w Dolinie są dwie. Jedno stare przy miasteczku, w którym 
jest surowicy2 dostatek, a ciągną z onego surowicę kołowrotami ludzie sobą, a nie 
bydłem, bo jest okno szeroko obrobione. Drugie okno jest w polu, jakoby w ćwierć 
mili od Doliny, na uroczysku rzeczonym Nowicza. Powiadano, iż tam pierwej 
wieś bywała z tymże imieniem rzeczonym, ale że jej pola do Doliny przyłączono 
dla pastwisk, a tam tak teraz tylko okno, a wież3 kilka.

Przy pierwszym oknie u miasta jest wież albo szop, które w rządządzie żupnicy 
miewali (tu paragraf położony ale margines zaklejony dokąd się ten paragraf 
odsyła). Dwie w których jest trzanów4 cztery, z których arendą5 na rok dają zł 102 
i gr 12 i sobie czerynów6 oprawować mają, tylko nowe mają na spół z żupnikiem 
obmyślać, a trwają czeryn do dwu lat. Tamże jest wieża z izbą albo spichlerz do 
chowania soli koszowej7, tołpiastej8, dla której tam pałają aby nie mięknęła w wil-

1 Okno —  studnia lub źródło z solanką.
2 Surowica —  woda słona, źródło słone, solanka, rosół. Ruska surowica miała od 15 do 25% 

zawartości soli: zob. H. Łabęcki: Słownik górniczy, Warszawa 1848, s. 254.
3 Wieża —  obudowa z drewna, dość wysoka, nad panwiami w warzelniach soli, zob. H. Łabęc

ki: Słownik..., s. 316.
4 Trzan —  to samo co czeryn, czehryn, ceruń, czereń, czerym, podstawa ogniska w piecu, płaska 

panew, rodzaj kotła do warzenia solanki, zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki: Słownik 
języka polskiego, Warszawa 1908, s. 152 oraz H. Łabęcki: Słownik..., s. 29.

5 Arenda — najem, dzierżawa.
6 Zob. przyp. 4.
7 Sól koszowa —  rodzaj podatku za surowicę dostarczaną z żup królewskich do warzelni 

prywatnych za przywilejem króla. Wysokość opłaty koszowej zależała od masy wytworzonego 
produktu bądź od czasu warzenia soli. Często wybitniejsze osoby zwalniano z tego podatku. Ponie
waż sól lub solankę transportowano często w wiklinowych koszach wyścielanych skórą wołową 
stąd nazwa „koszowa”, zob. J. Dicker: Górnictwo na Rusi halickiej w XV i pierwszej połowie XVI w., 
Przemyśl, 1924, s. 23.

8 Sól tołpiasta — to samo co tołpiata lub tołpka, sól w przywarach, w kawałkach zeskorupionych 
przy warzeniu na czerynie, zob. H. Łabęcki: Słownik..., s. 290.
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gotne czasy, chowając ją do czasu i drogi dobrej dla gości, że ją razem przedawają 
(tu słowo wydarte). Ludzkich wież albo szop, w których zwarycze9 sól robią 
(tu słowo wydarte) dawająjest 113, i z których tym sposobem pożytek do żupy 
dolińskiej idzie: który zwarycz narobi soli wóz, któregoby miały wieźć woły czte
ry winien dać od tego do żupnego spichlerza na pożytek królewski soli mac10, w 
każdej macy (tu słowa nie dostaje) licznych tołp 12 jest, a tysięcy każdy (tu słowa 
nie dostaje) przedawają kiedy droga po gr 4, czasem półczwarta po 3 i po 2 gr 
czasem (tu dwóch wierszy nie dostaje i miejsce zaklejone).

Gospodarze wieże trzany wozów wyrobili
Ostapka Wasiłowskiego 1 1 10
Hrin Kowiczowa 1 1 12
Lipus Zina 1 1 6
Iwana Andryskowicza 1 1 8
Chwedora Nadziejowskiego 1 1 15
Oniszka Staskowica 1 1 6
Andrzeja Czina 1 1 10
Łazika z Rakowa 1 1 6
Boriszowska 1 1 8
Raska Konratowicza 1 1 8
Samochwałowa 1 1 10
Iwaszkowa 1 2 20
Puchli Rakowskiego 1 2 16
Iwana Rakowskiego 1 1 8
Kunczikowa 1 2 20
Lazura Steczowica 1 1 8
Lewkowa 1 1 10
Popowska 1 2 30
Piotra Hutcika 1 1 10
Bieniasa Narajowskiego 1 2 20
Szenia Czaplicza 1 1 8
Maczka Miszica 1 1 8
Senia Iwkowicza 1 2 12
Waska Iwkowicza 1 1 8
Hladczinska 1 1 8
Iwana Zieniowicza 1 1 15
Szczerbienska 1 1 10

9 Zwarycz — robotnik zajmujący się warzeniem solanki.
10 Maca —  miara objętości = 4 korce, 8 pólmiarek.
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Bieniaszowa 1 2 20
Hriczowiczowska 1 1 10
Iwankowiczowa 1 1 10
Irzikowska 1 2 20
Riwalowska 1 1 10
Rumanowa 1 1 10
Hawłowska 1 1 10
Romanowa 1 1 10
Iwana Popowicza 1 1 10
Lukiana Nadziejowskiego 1 1 15
Chwedka Spidczyna 1 1 10
Iwankowiczowa 1 2 20
Rożniatowskiego 1 2 20
Chwedni Samochwała 1 1 10
Sieniutina 1 1 10
Dzikiego Popa 1 1 8
Tretyakowa 1 2 16
Steczka Hrehorowicza 1 1 10
Riwalowska 1 2 20
Andreja Speczki 1 1 12
Mieleskowicza Iwana 1 1 8
Waska Prokopowicza 1 1 8
Oniska Litwina 1 1 10
Sidora Bartnika 1 1 10
Chwedorowey 1 1 10
Popa Mikulskiego 1 1 6
Spiczatego 1 1 10
Zieleniakowa 1 1 10
Lawrikowska 1 2 20
Czerewkowska 1 1 10

Spustoszałych wież tamże jest trzy, które po tym mogą przejść in pristinum" 
statum po czym także pożytek jako i drugie: Matwieja Antonowicza, Nahajowska, 
Oniska Macowicza.

Okno drugie albo studnia na uroczysku rzeczonym Nowicza przy którym jest 
wież 17.

In pristinum statum (łac.) — tu: w dawne przedsięwzięcie.



140 ŻUPY STAROSTWA DOLIŃSKIEGO I DROHOBYCKIEGO

Gospodarze wieże trzany wozów wyrobili
Łazikowa 1 1 10
Sawiczna 1 2 16
Zanowicza Nadziej owskiego 1 2 20
Gacka Hluska 1 1 10
Romana Hłodowicza 1 1 10
Dechowska 1 1 8
Panina 1 2 20
Andrzeja Mresko 1 2 20
Uszikowa z Kruchowic 1 1 10
Kurliczowa 1 2 20
Krahulc Zin 1 2 20
Hralejowa 1 1 10
Stepana Drobisowicza 1 1 10
Gurowicza Rachinskiego 1 1 10
Dziaruzenikowa 1 1 10
Wasinowiczów z Rasina 1 1 10
Iwana Staskowicza 1 1 15

Tamże przy tym oknie wieża jedna pusta Pipuski Rakowskiego. Summa wież 
wszystkich przy obu oknach jest 130, w nich trzanów jest 159, na których wedle 
wyznania ludzkiego jako jest napisane wyżej wyrabiają na cały rok przynajmniej 
wozów 1508, od każdego biorąc mac po 3, uczyni wszystkich mac 4524. Każda 
maca valoris12 za gr 3 i denarów 9, to uczyni zł 527 i gr 24. Suma pożytku z wież 
przerzeczonych tak z tych dwu, które najmem dzierżom, jako i ludzkich, z których 
koszową biorą, czyni zł 630 i gr 6.

O oknie pustym

Nadto bywało tam u Doliny więcej okien z dawna, a zwłaszcza na uroczysku 
rzeczonym Nadziejowice, z którego bywał pożytek JKM, a doglądali tego podżup- 
kowie, ale po tym panowie starostowie z pany żupniki bronili tego okna używania 
sobie, bo panowie starostowie chcieli z niego pożytku brać, a zwłaszcza póki staro
stowie żydaczowscy dzierżawili, a pan żupnik także chciał się opiekować sam solą, 
a tak zaniepokojeni i za niedopuszczenie z obu stron tych panów szkoduje KJ kilka
set złotych na rok. Chce tego okna dobyć sługa pani Orlikowej13, Bieniasz, który 
tam jest podżupkiem homo dignus sedi14, jeśli JKM rozkaże, a nie kosztowałoby to

12 Valoris (łac.) —  wartość
13 Orlikowa —  żona Stanisława Orlika (+ 1559) pisarza polnego koronnego potem żupnika 

ruskiego. W 15 51 r. wykupił cła i wójtostwo w Dolinie, zob. Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), 

t. XXIV, s. 205, 206.
14 Homo dignus sedi (łac.) —  tu: mężczyzna godny osiąść.
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więcej zł 50. Które to opisanie okien jako się w przerzeczonej rewizji znajdujemy 
wypisać i stronie żądającej autentycznie wydać dozwoliliśmy. Na co dla lepszej 
wiary pieczęć koronna jest przyciśniona. Dan w Warszawie, dnia 24 stycznia roku 
pańskiego 1782, panowania naszego 18.

Rewizja i inwentarz starostwa dolińskiego z 1650 r.
Rkps. Podhorce I, sygn. 16, str 1-16

Rewizja i inwentarz wszystkich starostwa dolińskiego prowentów przez Seba
stiana Iwanickiego dziekana łuckiego i Jana Wojakowskiego łowczego chełmskie
go, sekretarzów JKM do królowej pani naszej miłościwej zastanych, na gruncie 
spisany i weryfikowany 7 maja 1650.

Są żupy dwie, w których sól robią. Zowią jedną Stara Bania gdzie sól wszystkim 
robią tołpiastą za pewnymi na starostę exakcjami15. Jest na tejże Starej Bani wież 
kilkaset różnych ludzi, tak chrześcijan jako i obcych. Między tymi są 3 wieże, 
w których po 2 czeryny jest albo kotły, w których sól robią. Jedna która na starostę 
jest, dwie które do wójtostwa należą. Wy tych wolno robić chłopom ze wsiow 
i ktokolwiek zechce byle zapłacił wedle zwyczaju i oddał sól, która staroście i wój
towi należy się, co się niżej pokaże. Między tymi wieżami jest 6 wież do kapituły 
przemyskiej, szpitala dolińskiego i kościoła św. Anny na przedmieściu dolińskim 
leżące, należące także i do różańca. Mają te wieże wszystkie kościelne wolne bra
nie surowicy albo wody z której sól robią, także wolność od myta i koszowej na co 
wszystko prawa nam produkowano16, także i na wolne wybranie polan albo płach17, 
po jednej od woza, co iść ma na ubogie do szpitala. A że te (...) wszystkie wiczieli- 
śmy i dlatego używanie tychże wież wolne tak kapitule jako i szpitalowi i rosarium18 
więc i kościołowi pod wezwaniem św. Anny pozwoliliśmy. Przy tejże Starej Bani są 
okna 2, którymi wodę albo surowicę ciągną. Jedno okno jest ręczne, drugie konne, 
które kieratem zowią. Zastaliśmy przy tym kieracie koni 4, z których jeden przy nas 
zdechł. Po rewidowaniu wież na Starej Bani postąpiliśmy do drugiej żupy solnej 
nazwanej Nowiczka, na przedmieściu dolińskim leżącej. Tu wieże są3 starościnę, 
pierwszą na której panwil92 wielkich. Wydają te panwie od godziny do godziny 
circiter20 beczek 36 soli. Druga wieża, w której jest czerynów 4. Trzecia, w której 
panwi 2 wielkich, półpanewki 2. Te wszystkie tak panwie jako i panewki naprawy

15 Exakcja —  zapewne chodzi tu o pobieranie podatków.
16 Produkować —  tu: wydawać.
17 Płacha —  nieobrobiony kawałek drewna, zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki: 

Słownik..., t. 4, s. 234.
18 Rosarium (łac.) —  tu: bractwo różańcowe.
19 Panew —  kocioł żelazny, płytki, szeroki i długi do warzenia i odparowywania solanki. Mniej

sze panwie zwano na Rusi czerynami, zob. H. Łabęcki: Słownik..., s. 185.
20 Circiter (łac.) —  około.
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potrzebują i niektóre przy nas są naprawiane. Jest przy tych wieżach okno solne 
albo kierat gdzie sól albo surowicę końmi wyciągają, aleśmy tu żadnego nie zastali 
gdyż dzierżawca przeszły obejmując je nie zastał ich. Przy tejże Nowiczce produ
kowała IMP Anna Srodzińska, wdowa prawa na dwie wieże w których po 
2 czeryny solne jest, które dano do wsi Rajtyn blisko Doliny leżącej ex antiąuo21 
służące. W tym widzieliśmy wszystkie dyspozycye i prawa na te, atectacya22 ręka
mi naszymi podpisaną daliśmy in curia, usum tymch praw23 IM posesora teraźniej - 
szego pana Trzebuchowskiego wstawili. Jest przy tejże Nowiczce niemało i innych 
wież na które inni prawa protendują. W tych sól wolno robić tołpiastą byle zwyczaj 
na każdej wieży i czeryna odchodziła staroście dań i exakcja. Postąpiliśmy potem 
dalej do wież solnych w polu nazwanej Nadziejowska, w której 3 czeryny są aren- 
dowane przez podstarościego przeszłego panu Gostyńskiemu za zł 300. Arenda 
przeszła die prima ianuary anni praesentis24. Przy tej wieży okno skąd surowicę 
biorą ręcznie. Przy Nowiczce także są 3 wieże zaarendowane, starościnę, dwie 
Żydom z 4 czerynami. Arendy dają z każdego czerynu po zł 130 na rok. Poczyna 
się już ta arenda in augusto die eiusdem mensis25. Trzecią wieżę arendował pan 
Trzebuchowski za dwoma czerynami. Arendy daje z jednego czerynu zł 130. Za
czyna się arenda prima ianuari anni praesentis.

Prowenta26z soli

Stara Bania: mieszczanie którzy robią w wieżach swoich sól na potrzebę swoją 
w wieży tołpczastą, powinni od każdego wozu koszowej soli dać półtorej macy, 
a którzy zaś na przedaż robią gdy zupełnych dni trzy robią powinni dać macę soli, 
którą sól suszy nazwani koszowi, do skarbnicy pańskiej powinni znosić, a dozorca 
przedaje po czemu w targu idzie i na skrzynkę27 pieniądze oddaje pisarzowi pro
wentowemu. Na tejże Starej Bani, jako się wyżej napisało, są dwie wieże nazwano 
Wojakowskie, w których są po 2 czeryny pańskie, a z tychże wsiow chłopi robione 
dają na każdy dzień z jednego czerynu przy swoim własnym koszcie po 3 półmacki 
soli do skarbnicy. Surowica z okna idzie do tych wież gdzie rękami chłopi ciągną 
którym chłopom ciż co robią płacić powinni. Trzecia wieża nazwana Starościna 
pod kieratem, w której 2 czeryny pańskie. Na tych chłopi robią i dają na każdy dzień 
z jednego czerynu po 3 półmacki soli do skarbnicy, a w osobna na kierat za surowicę 
od każdego kosza po grosz płacą. Przy tym kieracie kosze pańskie być mają

21 Ex antiąuo (łac.) — tu: od dawna.
22 Atestacja —  świadectwo.
23 In curia usum (łac.) —  tu: został wydany dokument do używania praw lub też uprawnienia.
24 Die prima ianuary anni praesentis (łac.) —  1 stycznia roku obecnego.
25 In augusto die eiusdem mensis (łac.) —  tegoż miesiąca sierpnia.
26 Prowent —  dochód, zysk.
27 Skrzynka — skarbonka, kasa.
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potrzeba ich 6, myśmy ich teraz 4 zastali, jeden zdezelowany. Naprawa kieratu 
pańska, mieszczanom tak jak gdy surowicę ciągną powinni płacić i płacą od każdego 
kosza po 1 gr do puszki. Naprawia te kieraty, ma się rozumieć, że kiedy lina zepsuje 
się albo cokolwiek koło kieratu, wtedy pan powinien submitować28 i nakazać popra
wić. Gdy mieszczanin albo chłop ze wsi założy nowy czeryn i podpali go, od każdego 
gr 16 do prowentu dać powinien. Myto wstępne, które się tak ma rozumieć, że kiedy 
wjedzie (...) albo ten co sól robi z bani29, to jest sól w drogę puszcza się, od każdego 
wozu namłoszczonego albo nałożonego solą tołpiastą tak mieszczanin, który ją robi 
w domu jako i gość, który po nią jeździ, płacą od wozu wołowego, na parę wołów 
gr półósma, a od wozu na 4 woły gr 15, a od końskiego wozu, za jeden koń gr 4. Ta 
tedy Stara Bania z prowentami jej jako to koszową która czyni wszystkie wydatki 
zł 3000, kierat który położono w inwentarzu dany zł 2000, myto które kładą zł 1000, 
czyni summę 6000 zł. Jednak po czasy teraźniejsze aże gościa niewiele i rzadko po sól 
przyjeżdżają wozić jej też mieszczanie i inni po te czasy niewiele jadą więc tak 
mieszczanie i chłopi ze wsi którzy wieże swoje na tej Starej Bani mają podupadali. 
Nie mają czym nakładać do roboty. Stąd wiele wież, a prawie 6 wielka promować 
muszą. Dlatego potrzeba być rozumiemy, że defalkuje30 się i najmniej by 1000 zł 
wzięte było. Czyni tedy ta Stara Bania wytrąciwszy zł 1000 defalkaty zł 5000.

Druga żupa solna alias bania jest Nowiczka. Na tej chłopi ze wsiow i inni mają 
swoje wieże, robią na swoich czerynach. Dają z każdej wieży na dzień od roboty 
macę soli do skarbnicy, którą sól dozorca tameczny przy wieży prowentowemu 
pisarzowi31 oddaje. Ciż chłopi za surowicę na każdy dzień płacą po 1 gr na jeden 
czeryn. Przy tej bani są 3 wieże, które na pana sól robią jako się wyżej napisało. 
Znowu są drugie 3 wieże, które są w arendzie, arendowane przez podkomorzego 
przeszłego. Czerynów 6 w tych wszystkich. Tych wież arendy inkluduje się w jedną 
summę to jest 6000 zł, które w inwentarzu przeszłym są wzgędem intraty z Nowicz- 
ki położone. My jednak patrząc na czas ścisły bardzo i bacząc, że drew zawczasu 
nie nagotowało się, którą pospolicie mi obmyślować potrzeba gdyż poddani którzy 
tych drew podawali, zwłaszcza z wsiów położonych i lepszych, odpadli od wołów 
i wozić drew nie mają. Necesimo32 i expensa33 (...) być rozumiemy aby defalka była 
pozwolona choć w 1000 zł jako i na Starej Bani za czasy lepszymi i spokojniejszymi 
jako tam, tak i tu więcej pożytku być może subito preiudicio et arbitro34 królowej

28 Submitować — przedstawiać.
29 Bania — żupa solna, kopalnia.
30 Defalka —  obniżka, opuszczenie, zob. W. Doroszewski: Słownik języka polskiego , Warszawa 

1958, t. 2, s. 46.
31 Prowentowy pisarz — notujący dochód, zysk, przychody.
32 Necesimo (łac.) —  tu: bardzo potrzebne.
33 Expensa (łac.) —  rozchody, wydatki.
34 Subito preiudicio et wrbitro (łac.) —tu: szybkim przesądzeniem i wyrokiem lub wyrokiem 

pozasądowym i osądem.
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IMP miłościwej (...) tak sądzimy, że ten rok bani defalkować potrzeba po 1000, 
a tak jako Stara Bania zostaje, wpłaci tysiąc, tak też i te Nowiczkę kładziemy z tej 
tego roku tylko zł 5000.

Trzecia żupa alias wieża nazwana Nadziejowa, bo tylko sama w polu jedna tkwi, 
przedtym pusto leżała. Teraz arendo wał ją jako się zapisało wyżej pan Gostyński. 
Są w niej czeryny 3, czeryn po zł 1000, pewny tu intraty zł 300. Ta wieża jako 
w przeszłym inwentarzu jest, przytoczona była do młyna we wsi Strutynia i względem 
niej 18 zł podwyższona była arenda na tymże młynie. Jednak po tym że to było podda
nym tamtym odliczone i teraz zł 800 z tego młyna, także wszystko po 120 zł zastali. 
Te zaś wieże w arendzie tylko po zł 300, zatym tu 500 zł do starego inwentarza zginęło.

Opisanie wież dolińskich 
Rkps. Podhorce I, sygn. 17, 1755 r., str. 47, 48

Opisanie wież solnych dolińskich na Starej Bani zowiącej się jako też Nowiczce 
i Odynicy, z kieratami trzema zostających i do skarbu pańskiego należących 20 juli 
1755 anno [20 lipca],

1- mo. Wież dwie na Starej Bani, jedna niedaleko kieratu35, taż wieża stara, 
reperacyi potrzebuje, bokiem deszczkami, wierzchem gątami pobita. Drzwi do niej 
dwojakie, jedne niewielkie, na dwoje otwierające się z zasuwem drewnianym, dru
gie zaś dwoje z zamknięciem, przy których drzwiczki małe. W tej wieży czerynów 
2, jeden nowy, drugi stary, naprawiony. Koryt w których surowica 3, dwie dobrych, 
trzecie wierzchem złupane. Żłobów w których zostaje wykładana sól 2, sąsieków 2, 
w które sól drobną, wyrobioną kładą do kupna. Rynew do kieratu 5, szósta zła, 
którymi idzie surowica do samej wieży.

2- do. Druga wieża niedaleko tejże z podbiciem dobrym i ze wszystkimi potrzeba
mi. Jako to w niej drzwi 3, czerynów 2 dobrych, sąsieków 2, ślimaków362 starych, 
rynien do kieratu idących sztuk 5.

3- tio. Niedaleko tych wież jest zbudowany drewniany kierat, stary na podłodze, 
do tego pomost niewielki, drewniany, gątami nowymi z jednej i z drugiej strony 
starymi pobity, drzwi dwoje mający, jedno większe, drugie mniejsze na potok ku 
Seynwom idące. W tym kieracie na samym środku jest wyrobione urządzenie alias 
koło, w które zaprzęgają konie wyciągające surowicę. Na spodzie tego urządzenia 
jest żelazna obręcz, czop i panewka, w której jest stal co się obraca na nim czop. Na 
wierzchu wrzeciona jest obręcz żelazna i czop. Niedaleko tegoż jest stajnia niewiel
ka, na podłodze, z jasłami37 drewnianymi i do niej drzwiczki małe. W tejże stajni

35 W oryginale tekstu było określenie „karat”, zapewne zaistniała tu pomyłka pisarza.
36 Ślimak, ślimak — prawdopodobnie chodzi o rodzaj rynny z obracającym się w środku elemen

tem podobnym do śruby, zob. W. Doroszewski: Słownik..., t. 8, s. 1268.
37 Jasiel —  żłób lub rodzaj drabiny nad żłobem.
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konie kieratne zostają. Po prawej zaś stronie są niewielkie schodki idąc ku oknie 
na górę skąd się surowicę ciągnie. Na wierzchu tychże schodków jest wybrane 
głębokie, wycembrowane okno koło którego kadź drewniana czterema obręczami 
pobita, obwiedziona ze wszystkich czterech stron, żłobkowato zadniona, w któ
rych dnach są dziurki niewidzące, krągłe, wyrżnięte, pozatykane, do każdej wieży 
idące, tychże jest 36. Nad samym środkiem okna jest wyrobiony z kołem (...) 
drewniany wał, który obwiązany i okręcony liną grubą, długą, nową na sążni 36. 
Do tej liny przez obręcz żelazną przywiązane są kosze 2 skórzane, wołowe, do
brze zszyte, surowicę ciągnące, jeden nowy, drugi stary. Do tego zaś okna w koło 
idą rynny, którymi surowica idzie do każdej wieży. Koni kieratnych na Starej Bani 
6, to jest siwych 4, kary 1, srokaty 1.

Na Nowiczce jest jak wyżej kierat stary potrzebujący reperacyi, na podłodze, 
gątami pobity, do którego pomost niewielki, drzwi troje mający, jedno wielkie, 
dwoje zaś małych do stajni idących. Na środku tego kieratu, jako wyżej już się 
opisało, jest wrzeciono, u spodu obręcz, czop i panewka, na górze koszów dwa, 
jeden nowy, drugi stary, do lin przywiązanych. Nad oknem wał z liną i wszystkim 
jako się wyżej wyraziło. Koni kieratnych 6, to jest siwych 3, gniadych 3, dziur zaś 
w kadzi wyrżniętych 5. Niedaleko zaś kieratu jest wież solnych, beczkowych 4. 
Pierwsza dobra, mająca drzwi czworo, dwoje wielkich na dwoje się otwierających, 
dwoje małych okien z nakrywkami drewnianymi czteroma, czerynów 4, koryt 4, 
kadzi 3. Na każdym czerynie jest haków po 8, ślimaków 4, cebrów do noszenia 
wody 2, rynien wielkich od kieratu do wieży 7, do kadki 4. Druga wieża reperacyi 
potrzebuje. Drzwi czworo, koryt 3, kadzi 4. Na każdym czerynie haków 8, 
ślimaków 4. Od tej wieży do kieratu jest rynien 10. Trzecia bania także dobra. 
Czerynów 2, jeden nowy, drugi stary, koryto 1 i kadź, ślimaków 2. Na tych czery- 
nach jest haków po 8. Czwarta bania potrzebuje reperacyi. Drzwi 4, czerynów 3, 
jeden nowy, dwa naprawione, stare, koryta 2, jedno dobre, drugie złe, kadek 4, 
ślimaków 3. Na każdym czerynie haków 8. Od kieratu do wieży jest rynien 16. 
Koło tychże bani jest sadzawek 3 z których biorą wodę do nalewania w czeryn. 
Drugie dwie sadzawki płotem niskim, nowym ogrodzone, trzecia zaś nieogrodzona. 
Suszarnia na bani — ta de novo potrzebuje reperacyi. Także zabudowana jest 
pisarnia na Nowiczce, drewniana przy której ganek na 4 słupach, drzwi pięcioro, 
izba dobra z piecem kaflowym, białym, niewielkim, przy którym kominek gliniany. 
Ławek dwie koło pieca, okien 3 popsutych. W sieniach piekarnia stara, zawa
lona. Komórek dwie, jedna w sieniach, druga w izbie, ławy koło okien, dach nad 
nią nowy.

Kierat odyniecki potrzebuje reperacyi, gątami pobity starymi, mający drzwi 
jedne małe na zasuwy zamykające się. Na środku tegoż wrzeciono linami wyżej 
wyrażonymi, przynależnościami do niego i do okna, jako wyżej się wyraziło, jest 
wszelkie naczynie, jako to wał linowy, obręcze, dziura w kadzi tylko jedna. 
Od kieratu do wieży jest rynien 6. Niedaleko tegoż kieratu jest bania solna ze wszy
stkimi dobra, deszczkami pobita, drzwi czworo — wielkie i małe, żłób, ślimak 1,
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koryto 1, czeryn 1, ceber nowy 1 skarbowy, sypan38, stara 1, koni para — jeden 
cisawy, drugi kary. Niedaleko tegoż jest budowana izdebka dla bednarza. Taż deszcz- 
kami pobita, stara, do której drzwi dwoje. W izbie okien 4, trzy zepsute.

Inwentarz starostwa dolińskiego z 1765 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 59, str. 7-9

Inwentarz starostwa dolińskiego z oryginału lustracyi królewszczyzn powiatu 
żydaczewskiego z mocy sejmu konfederacji generalnej omnium ordinum regni 
et magni ducatus Lituania39 konwokacyjnego sejmu warszawskiego 1764 anno 
agitowanego in 1765 expediowana.

Opisanie żup dolińskich
Żupa Nowiczka

Suszarnia z drzewa budowana, gątami pobita, w której ściany się walą, dach zły, 
piec rozwalony, penitus de novo40 postawienia potrzebuje. Wieża z drzewa stawia
na, pod gątami, stara, o 4 czerynach, penitus zdezelowana, w ziemię wlazła, 
z dachem starym, w której naczynia do roboty znajdują się tylko brakuje kadki 
jednej, koryta i inne są, żłobów nie ma surowicznych bo pogniły, trzeba inszych.

Wieża druga także pod gątami i starym dachem, o 3 czerynach, w której ściany 
obijania dranicznego41 potrzebują i podparcia lisicami42 z jednej strony, korytka 
i żłoby dobre, drzwi także zepsute.

Wieża trzecia także pod gątami i starym dachem, o 2 czerynach, w której ściany 
obijania dranicznego potrzebują, kozły niektóre w dachu połamane i naczynia brakuje 
— kadki, koryta surowicznego, de ceteris43 wszystko naczynie jest i drzwi dobre.

Wieża czwarta także pod gątami i starym dachem, o 3 czerynach, w której ścia
ny miejscami tylko obijania dranicznego potrzebują. Wieża na jeden bok schyliła się, 
podparcia lisicami potrzebuje, naczynie jest wszystkie prócz tylko brakuje kadki 
jednej, żłobów surowicznych dwóch nowych trzeba.

Kierat stary z drzewa, pod gątami, o jednym oknie, ze wszystkimi należytościa- 
mi, w którym przy boku stajenka reperacyi potrzebuje.

Kierat drugi nowo erygowany, gątami pobity, o jednym oknie, ze wszystkimi 
przynależnościami, należycie sporządzony.

38 Sypan —  łopata, szufla.
39 Omnium ordinum regni et magni ducatus Lituania (łac.) —  wszystkich stanów Królestwa 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
40 penitus de novo (łac.) — tu: całkiem od nowa.
41 Dranica —  cienka, wąska deska nie rżnięta lecz łupana z pnia drzewa iglastego.
42 Lisica —  kłoda z otworem podłużnym, wkopana poziomo w ziemię, w której osadzona czo

pem podpora służy do wyprostowania pochylonego budynku drewnianego przez wbijanie kolejnych 
klinów przy dolnym czopie, zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki: Słownik..., t. 2, s. 748.

43 De ceteris (łac.) — tu: zresztą.
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Z których to dwóch kieratów surowicy część 4 do żupy rachińskiej z dawnych 
czasów należy, przeto koni parę 4 dodaję i grosz 4 expensy na liny, kosze i repera- 
cyę okien i kieratu.

Rezydencja z drzewa pod gątami, do której wchodząc przez ganek drzwi do sieni 
tarciczne na zawiasach. Z sieni drzwi także na zawiasach, tudzież komórka w sie
niach z drzewa z drzwiami na biegunie44, a skoblem żelaznym. Z których sieni 
w prawą rękę izba, do której drzwi tarciczne na zawiasach z klamką i haczykiem, 
w której okien 3 dużych z szybami całymi i kwatera na zawiasach i haczykach, 
a zaś z nadworza okiennice na zawiasach, tarciczne. Piec z kafli starych i kominek 
takiż z prętem żelaznym, stół i ławy. Alkierz poboczny, do którego drzwi tarciczne na 
zawiasach ze skoblem. Okienko małe z szybami w której izbie i alkierzu podłoga 
z dylów, powała tarciczna. Wyszedłwszy z tej izby przez sień w lewą rękę izba druga, 
do której drzwi proste na biegunach, ze skoblem i antabką żelaznymi, w której okien 
trzy z szybami całymi, piec z gliny z boudurem45 kaflowym o dwóch prętach żela
znych, stół, ławy. Komora poboczna, w której drzwi na biegunie prostych dwoje.

Żupa nazwiskiem Stara Bania
Wieża na słupach w wiązaniu, dranicami obijana, gątami pobita, na której dach 

dziurawy i obijanie draniczne zdezelowane. W której wieże czerynów 2 małych, 
drzwi podwójne, tarciczne, zepsute, a drugie małe także zepsute, tudzież naczynia 
— kadek których po 2 do czeryna być powinno, nie ma i koryt skarbowych 5, 
tudzież na sól sąsieków 2. Rynny do surowicy ciągnienia dobre i żłoby surowiczne 2 
także jeszcze dobre.

Wieża druga podobnież stawiana, dranicami obijana, gątami pobita, na której 
dach penitus zdezelowany, miejscami kozły połamane, dziury w dachu i obijanie 
draniczne reperacyi potrzebuje. W której wieży czerynów 2 małych, drzwi podwój
ne, tarciczne, zepsute, drugich dwoje małych. Naczynia — kadek 4 nie ma, koryt 
część jest zepsutych, a 4 nie ma, sąsieki 2 reperacyi potrzebują, rynny do surowicy 
ciągnienia i żłoby 2 dobre.

Kierat z drzewa budowany, pod gątami, ze wszystkimi przynależnościami spo
rządzony, oprócz jednak koła palecznego, które reperacyi potrzebuje, w którym to 
kieracie konie skarbowe tudzież linew i kosze.

Żupa Odyniczka
Wieża miejscami z drzewa budowana, dranicami obijana, z dachem starym, 

gątowym, reperacyi potrzebującym, a w rogu przyczółka46 jednego nad ścianami 
z drzewa nowo wystawionymi, dachem gątowym nowo pobita. W której drzwi 
i furtka tarciczna na biegunach, czeryn 1 mierny.

44 Biegun —  czop, wałek, na którym obracają się wrota, drzwi itp.
45 Boudur —  przystawiony do pieca kominek, klapa nad paleniskiem.
46 Przyczółek — przedni szczyt domu.
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Kierat z drzewa budowany, pod gątami, penitus zdezelowany. Z racji okna 
w którym surowicy nie ma i być nie może, tylko do robienia wożą beczkami, do 
której jednak surowicy koryta i rynny dobre są.

Bania dolińska

Ma w sobie okien trzy, które się w tym kraju wieżami powszechnie zowią — 
jedna Nowiczka, druga Stara Bania, trzecia Odyniczka.

Z okna Nowiczki Rachyni47 dobra ziemskie lubo non produxerunt48 przywilej 
mają mieć nadany, że im wolno brać surowicę na czeryn czwarty. Do tego okna 
concurrentiam sui produxerunt49IMP Żurakowscy mocy sponsyi przez niego JMP 
Stanisława Chomętowskiego i generała ziem mazowieckich, starosty dolińskiego 
antecesorowi50swemu JMP Alexandrowi Żurakowskiemu, chorążemu trembowel- 
skiemu za przyłączenie żupy jego na fundamencie praw mu służących do żup staro
ścińskich w Dolinie 8 augusta 1722 danej z mocy której corocznie po zł 200 i soli 
beczek 50 brać mają z żup starościńskich. To prawo czyli obowiązkiem osobie JMP 
Chomętowskiego czyli starostwu dolińskiemu być ma ponieważ iure orginale primi- 
tiva51 nie pokazywali IMP Żurakowscy na żupę solną służącą sobie w Dolinie, 
tylko z wyrażenia tej zwyż rzeczonej sponsyi wnoszą swą prawność, że za przyłą
czenie żupy należy na zawsze zmiankowany wyżej prowent. Rozpozna to komisja 
ad ąuandum52 Rachynie w tym czasie były dobra tego Żurakowskiego, nie 
wiedzieć tedy jako się wyżej namieniło, że iura no iudicat53 czyli to succesores54 
Żurakowiani nie dwoiste mają dobrodziejstwo w braniu surowicy na czeryny 
rachińskie i w partycypowaniu corocznego brania zł 200 i beczek 50 prowentu, 
komisja decydować ex iuribus reproducendis55 będzie mogła obiatę sponsyi 
przeczonej in autentico między raptularzami56 przyłącza się.

Stara Bania w mieście ma swoje stacye i z tej okna jednego alias wieży jednej 
wiele mieszczan do gruntów swoich z oryginalnych praw miało nadanie brać suro
wicę, które po tym różnym osobom szlacheckim, duchownym i Żydom mieszczanie 
ustępowali gdzie niektórzy jeszcze sami z swoich nie wyrzuca własności. Do tej 
wieży concurrentiam sui sub actu lustrationo57.

47 Rachynia —  wieś w starostwie dolińskim.
48 Non produxerunt (lac.) —  tu: nie produkują, nie wytwarzają.
49 Concurrentiam sui produxerunt (łac.) —  tu: zgłaszają swoją pretensję.
50 Antecesor (łac.) — poprzednik.
51 Iure orgitane primitiva (łac.) —  tu: najstarze oryginalne dokumenty.
52 Ad ąuandum (łac.) — tu: ponieważ.
53 Iura no iudicat (łac.) — tu: prawo zwyczajowe.
54 Succesores (łac.) —  tu: następstwo, dziedzictwo.
ss Ex iuribus reproducendis (łac.) —  tu: zgodnie z nakazami prawa.
56 Raptularz — zbiór zapisów w księdze.
57 Concurrentiam sui sub actu lustrationo (łac.) — tu: zgłoszenie pretensji według zapisu lustra

cyjnego.
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Inwentarz starostwa dolińskiego z 1765 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 16458, str. 292

Inwentarz starostwa dolińskiego z oryginału lustracji królewszczyzn powiatu żyda- 
czewskiego z mocy sejmu konfederacji generalnej omnium ordinum regni et magni 
ducatus Lituania konwokacyjnego warszawskiego 1764 agitowanego in 1765 anno 
expediowana.

Kapituła przemyska wniosła, że probostwo dolińskie jako na powiększenie pro- 
wentów katedralnych kapituły przemyskiej jest do niej przyłączone prawo probo
stwu dolińskiemu służące ma być właściwie, które od najjaśniejszego Kazimierza 
króla polskiego Laurentemu natenczas plebanowi dolińskiemu ponawiając i na nowo 
pozwalając, po spaleniu miasta Doliny i pierwiastkowej fundacji kościoła z wziętego 
przyznania i świadectwa szlachty i poddaństwa erekcyąjest dane we Lwowie. We 
środę przed świętami wielkanocnymi 1469 roku i tak na przyrzeczone wieże jako 
i inne przyłączone dobrodziejstwa temuż kościołowi dolińskiemu pozwala. Później 
przez najjaśniejszego Zygmunta w Krakowie in conventione generali feria post do- 
minicum invocavit 1515 aprobowane59, którego prawa in autentico obiatę in anno 
1685 między raptularzami przyłączam sub nro 1. Odyniczka, oknisko starościań- 
skie, do samego tylko starosty należy.

Rkps. Podhorce II, sygn. 59, str. 106. Część dalsza

Wieś Trościanka 
Żupa solna

Wieża, suszarnia i kierat z drzewa budowana, z obijaniem dranicznym, gątami 
pobita, ze wszystkimi przynależnościami, nowo erygowane, a że ad praesens 
jeszcze wakuje im surowicy, której jako ex indagatione elicitur60, że już po raz 
kilka w różnych miejscach okna próbowane, a nie można surowicy dostać, sin 
secuis61 i w przyszły czas nie dostanie przeto, że intraty z niej nie ma, więc 
obszernego opisania onej nie wyraża się, jako też i czeryny w akcie lustracji nie ma 
akceptowanej.

58 Ponieważ w inwentarzu z 1765 r. Podhorce II, sygn. 59, s. 30 nie ma fragmentu jednej ze stron, 
brakujący tekst uzupełniono z inwentarza z 1765 r. Podhorce II, sygn. 164, s. 292. Obydwa inwen

tarze nie różnią się zasadniczo w treści.
59 In conventione generali feria post dominicam in vocavit 1515 aprobowane (łac.) konwokacja 

generalna w piątym dniu po niedzieli wielkanocnej 1515 r. przyjęta.
60 Ex indagatuine elicitur (łac.) —  tu: z poszukiwań wynika.

61 Sin secuis (łac.) —  tu: jeżeli zaś.61
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str. 163
Expensa fundy starostwa dolińskiego

IMPP Żurakowski wraz z soli corocznie podług dokumentu JW Chomętowskiego 
pod ten czas starosty.

Dolina za odstąpienie wieży
złote
265

Na kupno czerynów 36 do wszystkich żup 16200
Na reperacyę tychże czerynów 2160
Za liny do tychże żup 750
Wator62koni kieratnych do ciągnienia surowicy 2940
Za siana wozów 108 dla tychże koni 646
Za owsa korcy 204 na obrok dla tychże 306
Wybranie okna nowego na żupie Nowiczce 2000
Na kosze do żup Nowiczki i Odyniczki 160
Reperacya okna na Odyniczce 500
Reperacya dachów de novo na wieżach 3600
Na Starej Bani na oknie i wieżach dwóch nowych — kłódki,
sąsieki, koryta i koło palczaste w kieracie 2000
Summaryusz generalnej starostwa dolińskiego intraty rocznej

Miasto Dolina z żupą Stara Bania
złote grosze

17640
Ilemia 2722
Nadziej ów 3116 27
Raków 2612 29
Łopianka 2261 17
Grabów 3020 23
Suchodół 535 8
Kaina 1541 16
Huziejów 1153 22
Podbereże 4007 1
Jaworów 326 10
Sułuków 212 26
Trościaniec 2100 7
Jakubów 433 23
Mizuń 5892 2
Nowosielica 1077 8
Strutyń 1370 28
Lipowica 437 4
Tepcza 1341 19

62 Wator — zaprząg.
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Za soli furnej wywóz do Lwowa, za powinność przez
gromady z wsiow według opisania w powinnościach
beczek 2185 rachując od każdej beczki a gr 24 1748
Z żupy Nowiczki 19500
Z żupy Odyniczki 4400

Summa generalis 77941 2

ST A R O ST W O  D R O H O B Y C K IE

Rewizja starostw i dóbr królewskich w województwie ruskim 
z 1 565 r. w odpisie z 1774 r.

Rkps. Podhorce I, sygn. 16/2, bez paginacji

Stanisław August z Bożej łaski król Polski etc.
Oznajmujemy niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna komu 
to wiedzieć należy, iż znajduje się książka rewizji starostw i innych dóbr naszych 
królewskich w województwie ruskim będących in executione63 poprzedzającej 
konstytucji pod rokiem 1565 odprawionej, a w niej na karcie 1092 opisanie żupy 
drohobyckiej następujące

Żupy drohobyckiej spisanie

Na przedmieściu drohobyckm są trzy okna albo studnie z których surowicę solną 
biorą, w której jest surowica dobra, słona nad solską64 surowicę lepsza. Przy tych 
studniach jest wież królewskich 5. Jedna wielka, w której panew wielka do warzenia 
soli miałkiej, a 4 wieże w których po jednej panwi małej, na których robią sól formo
waną albo tołpiastą, z których co za pożytek idzie niżej się napisze. Tam są dwa 
spichlerze do których sól miałką w beczkach chowają. Nadto jest też 1 wieża albo 
szopa składana, do której sól koszową, od tych którzy ją dawają, znoszą i chowają.

O soli koszowej

W żupie drohobyckiej chowają kilka koni ustawicznie, którymi robiąc w kieracie, 
dodawaj ą surowicę na panew wielką, w której sól miałką robią, do spuszczania, do 
Bydgoszczy. Dawają też surowicę na panwie małe 4, tym którzy za najem robią na 
nich sól tołpiastą. Dawają też tymi końmi surowicę na pana starościnę patelle65 i na 
niektórych pewnych osób patelle uprzywilejowane, o których się niżej napisze. Ale 
iż przy Drohobyczy jest siła wież ludzi rozmaitych tak mieszczan jako i przedmiesz- 
czan, którzy acz końmi swoimi w kieracie robią, surowicę do swych wież puszczają.

6) In executione (łac.) — tu: w wykonaniu.
64 Solska surowica — dotyczy soli warzonej prawdopodobnie w Starej Soli pod Przemyślem.
65 Patella (łac.) —  misa, zapewne chodzi o naczynie (panew) w którym warzono sól.
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A wszakoż ratione66 wolności robienia soli dawają sól koszową tym sposobem: za 
nakład który czynią sumptem JKM na kosze i na liny ku czerpaniu wody z przerze- 
czonych studzien, a przetoż każdy zwarycz gospodarz gdy cały tydzień dawa for
mowanej soli wiertlow67 dwa, a jeśli się trafi święto tedy dawa soli półtora wiertła, 
a gdy trzy dni robi, powininen dać wierteł jeden. Takowych wież, w których sól 
tołpiastą ku swemu pożytkowi robią, a od nich koszową sól dawająjest 39, a trzy- 
nów w nich także wiele, z których robotnicy dawają sól koszową modo suprascripto68 
którą sól koszową wedle czasu raźno przedawają, bo się trafia gdy gości wiele 
przyjedzie dla soli, przedawają tysiąc jeden albo wierteł po gr półpiąta i drożej, cza
sem też bywa po gr 4 i po półczwarta i po 3 wedle czasu i furmanów najechania. 
Która sól koszowa już może uczynić pożytek nie mały, a wszakoż w niniejszym roku 
jako dali sprawę urzędnicy, którzy tego doglądają, iż odprawiwszy darowiznę którą 
z rozkazania JKM dawają na zamek gródecki tołp tysięcy 140, także i kapitule 
lwowskiej tysięcy 96, uczyniło zł 212.

Gospodarze którzy mają po jednej wieży, a w nich po jednemu trzanowi: Borys 
z Derażyc, Wołuczek Puchaczów, Lazaur Chania, Sołomińska, Puchaczowa, Cho- 
der Kastukowicz, Wasil Zanczic, Semko Koronka, Chwedyna mieszczanin, Ihnat 
Koronka, Stoliłowska, Kondrat Hostałowicz, Hriekowa, Bartos Synowiec, Hawriło 
Czarzik, Miłynsiowska, Ilko Lubkowic, Waczowska, Sieńko Koronka, podżupek 
drohobycki, Hricko Czipuka, Semko Łysy, Jurko Choniewic, Misko Chaniec, Iwan 
Silerhenka, Rogalińska, Miszko, Zawadzki, Jaros Kulinka, Deraziński Tywon, Iwan 
Lankowicz, Orlikowska, Andrey Syra, Chwedyna Koronka. Nadto Woyciech 
Bubrey podżupek ma 3 wieże, a w nich trzanów 3. Nadto jest wież spustoszałych, 
w których w niniejszym roku nie robiono prawie nic — 20, które mogą in pristinum 
statum69 pożytek czynić jako i z inszych, a przyczyna ta, że tak wiele spustoszało, iż 
jest niemało wież eliberowanych70 od koszowej soli przez króla, w których usta
wicznie sól robią, mając niektórzy wolność kiedy chcą ciągnąć surowicę swym 
bydłem do czerynów swoich, a niektórym też muszą końmi żupnymi wedle ich przy
wilejów surowicę dodawać ustawicznie, a tak z przyczyn, ponieważ wiele ich nie 
może się doczekać do czeredzi ciągnienia surowicy, przed tymi którzy są elibero- 
wani od płacenia koszowej soli, dlatego musi ich wiele przestawać od roboty.

66 Ratione (łac.) —  tu: z powodu.
67 Wierteł —  miara soli tołpiastej w Drohobyczu, miarą soli miałkiej była beczka. W Starej Soli 

wierteł był miarą soli sypkiej, 4 wiertle tworzyły kłodę, zaś 6 wiertli beczkę. Sól tołpiastą mierzono 
półmiarkami, I półmiarek mieścił w sobie tysiąc tołp soli, 6 półmiarków = 1 kłoda, zob. W. Osuchowski: 
Gospodarka solna na Rusi halickiej od XVI do XVIII w., „Pamiętnik historyczny”, Lwów 1930, s. 41.

68 Modo suprascripto (łac.) —  tu: sposobem wyżej opisanym.
69 In pristinum statum (łac.) — tu: według dawnego stanu.
70 Eliberować —  zwalniać.
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Wieże które mają wolność od płacenia soli koszowej

Pana starościnych trzanów kilkanaście, ale się onych napisało, przy starostwie 
wójtowskim 2, plebana drohobyckiego 2, brackich 2, plebana buskiego 1, Puhacza, 
podżupka solskiego 5, Woyciecha Bubreya, podżupka drohobyckiego 2, Macieja 
Kilińskiego 1. Tenże nad przywilej uzurpował sobie trzan 1, na którym robi Ko
ronka. W wieży uniatyckiej71 Grzebiszewskiego trzan 1, Bartosa Woydakowskiego 
2, Turyowskiego namiestnika 2, Macieja Starzechowskiego72, a na drugim, na 
którym Paweł Koszowy robi, biorą surowicę od tegoż Macieja Starzechowskiego.

Summa wszystkich czerynów na których wolno bez płacenia soli koszowej usta
wicznie robią zwarycze jest 22, okrom trzanów pana starościnych, z których czy
nić mają liczbę do skarbu JKM i okrom żupnych trzanów, z których także pożytek 
się napisze niżej. Ale z tych trzanów 22 od ustawicznie na nich robiących ludzi 
przyszłoby na każdy cały tydzień wiertlów albo tysięcy 2 z każdego trzanu, a gdy 
święto przekaże tedy tysięcy 1,5, a gdy przez trzy dni robią jako się trafia po świę
tach wielkich, winni by dać wierteł 1, a tak położywszy niedziele rocznie oddzielić 
na święta wielkie niedziel 3, co na potoczne potrzeby, to jest dla oprawowania pan- 
wi, dla omieszkania we żniwa, niedziel 3. Na ostatek to jest niedziel 46 zdzieliwszy 
i kłaść na 26 tygodniowo po 2 wiertła, a na 20 tygodniowo po 1,5 wiertła, tedy ginie 
koszowej soli od tych eliberowanych na rok wiertlów 1804. Szacując każdy wierteł 
miernie za gr półczwarta to czyni zł 210 gr 14, a tak w tym szkoduje skarb JKM. 
Które to opisanie żupy drohobyckiej jako się w przerzeczonej książce czyli rewizji 
znajduje My Stanisław August król wiernie wpisać i stronie potrzebującej auten
tycznie wydać dozwoliliśmy. Na co dla lepszej wiary pieczęć koronna jest przyci- 
śniona. Dan w Warszawie dnia 5, miesiąca maja roku pańskiego 1774.

Lustracja starostwa drohobyckiego z 1570 r. w odpisie z 1756 r.
Rkps. II, sygn. 43

In Palatinatu Russie capitaneatus Drohobycensis 

Miasto Drohobycz str. 2
Tamże wieża solna rzeczona Derażyńska73 do dworu należący per arendam74 zł 20.

Wieś Solec str. 3

Przy tej wsi jest żupa przy której jest okno solne, a przy nim dwie wieże. W jednej 
trzan JKM, a druga próżna i niepożyteczna, bo w niej mało surowicy i niedobrej —

71 Uniatycka wieża —  chodzi o wieś Uniatycz leżącą w starostwie drohobyckim.
72 Maciej Starzechowski —  syn Jana Starzechowskiego starosty drohobyckiego w 1548 i 1565- 

1567 r., zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 

1887, t. 8 , s. 245.
73 Derażyńska wieża — chodzi o wieś Derażyce na zachód od Drohobycza.
74 Per arendam (łac.) — tu: z dzierżawy.
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czyni to na rok per arendam circa ultra75 zł 20. Tamże jest druga sól rzeczona 
Kossowa — ma jedno okno, wież 20, a przy nich trzanów 18 — czyni to na rok per 
arendam zł 22 i gr 6. A iż z tego okna mały pożytek przeto iż pan starosta daje 
swym kosztem lmy, kosę żelazną i inne potrzeby. Surowicę przy tejże żupie aren- 
dują na jeden trzan tylko zł 10. Pomieme76 które wybierają od tej soli kiedy gość 
przyjedzie, różnie to wybierając, dostaje się na rok soli per arendam zł 4 i gr 6.

Wieś Truskawiec, str. 4

Bania solna Truskawiec rzeczona do której jest wież 30, trzanów 20, a myto z 
tej żupy należy do żup drohobyckich, tylko koszowe które tam jest przy tej wsi 
arendują na rok zł 30.

Wieś Stanita77, str. 5

Przy tej wsi jest wież solnych 11, a w nich trzanów 11, z których myto idzie 
i należy do żup, płacą od 200 tołp per gr 1 i 1/2 ale myto należy ad arendam genera
łem 78, którą Żydowie trzymają, a tej soli nie zawsze rabiają ani jej jednostajny 
pożytek bywa.

Wieś Kołpiec, str. 6

Ta wieś jest przyłączona do żup drohobyckich, a nie ku starostwu i tamże wszyst
kie daniny i powinności wypełniają jeno staroście drohobyckiemu, który pro tempo- 
re79 bywa składają ogółem stacyi zł 4 gr 3.

Wieś Modrycz, str. 5

Żupa przy tej wsi z której ludzie za surowicę dają arendę na jeden trzan za 16. 
Pomieme które wybierają przy tej wsi od wozów do soli, do każdego wozu biorąc 
gr 9, to uczyni na rok circa ultra zł 5.

Wieś Uliczna, str. 8

Tamże jest żupa, a przy niej okno jedno solne, w którym biorą surowicę. Ku 
temu przyłączono myto od soli które tam wybierają. Karczma jedna i młyn — to 
wszystko arendowano zł 104.

Wieś Derażyce, str. 9

Przy tej wsi jest wieża solna, która się już pokazała przy mieście.

75 Per arendam circa ultra (łac.) —  tu: jako dzierżawa mniej więcej.
76 Pomieme —  podatek od mierzenia np. wozów z solą.
77 Stanita —  w źródłach w różnej formie zapisywano nazwę tej wsi jako Staneta, Staniella, 

Stanella itp.
78 Ad arendam generałem (łac.) — tu: do całej dzierżawy.
79 Pro tempore (łac.) —  tu: w danym czasie.
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Wieś Stebnik, str. 40

Przy tej wsi są dwa okna solne. W jednym jest surowica, a w drugim nie. Z tego 
okna ludzie sól tołpiastą swym kosztem i na swych własnych trzanach warzają, tedy 
płacą do dworu drohobyckiego myta od 1000 soli i z pomiarem per gr 13 i 1/2, które 
myto wespół z koszowym, piekamym, rzeźniczym, z karczmą, z młynem arendował 
pan lwowski in anno 1569 za zł 600. Wszakże ten arendarz za zgubą i utratą swą 
wielką zarzucił arendą i to przed nami weryfikował i sam to myto wytrzymywał, które 
może uczynić circa ultra zł 500. Na te ludzie nieboszczyk pan Wojewoda Starze- 
chowski80 postanowił był, iż byli powinni wydawać kiedy wolność mieli od robót 
polnych 1000 beczek soli miałkiej, ale w tym roku nie wydali jej jeno 330, a starosta 
powinien im był wydać beczki, a wszakoż po tym postanowieniu nigdy ich zupełnie nie 
wydali przez ubustwo i niedostatek wielki, a ku temu jeszcze, że ich Żydowie za tym 
nowym mytem bardzo pokazili81 i zniszczyli, że ich nie mało pouciekało.

Rewizja starostwa drohobyckiego z 1 598 r. w odpisie z 1609 r.
Rkps. Podhorce I, sygn. 50, bez paginacji

Actum in castro inferiori Leopoliensi feria secunda post dominicam rogationum 
proxima Anno Domini millesimo sexcentesimo nono82.

W Drohobyczy we wtorek nazajutrz po św. Andrzeju roku 1598 taki sią rozsą
dek i pomiarkowame uczyniło za komisji JKM miądzy JMP wojewodą sędomir- 
skim, a IMP starostą drohobyckim 8\  Chciał JMP wojewoda wiedzieć dlaczego 
6 czerynów w Drohobyczy trzyma IMP starosta, a koszowego z nich nie płaci, 
tylko myto. Okazało się z ordynacyi skarbowej Orlikowi, żupnikowi anno millesimo 
qvinqua gesimo84, podanej, że nie powinien starosta od tych 6 czerynów pła
cić koszowego. Nadto z inwentarza tego który Walbuch85 z panem lwowskim

80 Jan Starzechowski —  zm. 1567 r., wojewoda podolski w latach 1562-67, starosta Sam borsk i 

1538-42, starosta drohobycki 1548 i 1565-67 r., zob. Urzędnicy woj. podolskiego w XV-XVIII w., 
spisy opracował K. Przyboś, Kraków 1994, s. 204.

81 Pokazie — zmarnować, uszkodzić.
82 Actum in castro inferiori Leopoliensi feria secunda post dominicam Rogationum proxima 

Anno Domini millesimo sexcentesimo nono (łac.) —  działo się w dolnym zamku lwowskim w po
niedziałek po niedzieli V po Wielkanocy 25 V 1609 r.

83 Jerzy Mniszech ur. 1548 r., wojewoda sandomierski w latach 1589-1613, kasztelan radomski, 
starosta sanocki, ruski i łukowski: zob. PSB, t. 11, s. 465-468. Starostą drohobyckim od 1599 r. był 
Mikołaj Daniłowicz ur. ok. 1558 r., zm. 1624 r„ żupnik krakowski i ruski, podskarbi koronny, 
kasztelan lwowski, starosta chełmski, bielski, parczewski, zob: Urzędnicy woj. ruskiego XIV-XVIII 
w., ziemia halicka, lwowska, przemyska, sanocka, spisy opracował K. Przyboś, Kraków-Wrocław, 

1987, s. 118-323.
84 Anno millesimo qvinqua gesimo (łac.) —  1500 rok.
85 Melchior Walbuch —  żupnik ruski 1560-64, kupiec warszawski.
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0 żupach czynił millesimo quingentesimo sexagesimo quarto86okazuje sią, że staro
ście miejsca tego tak na starostwo jak wójtostwo wedle inwentarza pana Dębickie
go, rewizora, 6 czerynów należy. Z Modrycza, Stebnika, Truskawca, Solca, Stanety 
koszowego pan starosta nie daje, tylko myto. Z modryckiej przyznał i podżupek
1 podstarości tuteczny, że koszowe dają i z ordynacyi skarbowej quinquagesimo anno 
tak się pokazuje, tylko od 3 czerynów, nie powinien pan starosta koszowego dawać, 
bo jemu samemu należą. Wedle tychże ordynacyi też nad koszowe dają sól zwary- 
czowie panu staroście osobno. Nie jest to krzywda JMP wojewody, z inszych też 
wsi myto tylko JKM należy ale ze strony koszowego do lustracji i rewizji ustawili 
niepożyteczną żupkę. Powiadają być tam 3 wozy drew wychodzi co gdzie indziej 
wozem odprawi, że surowica niedobra zostawa, to do dalszej namowy i porozumie
nia IM, iż o drwa i surowicę często bywa niezgoda między sługami IM. Tak się 
porządek namówił, że surowica ma być tym obyczajem brana najpierwej na stronę 
pana wojewody albo żupna — ile potrzeba do panwi i czerynów własnych. Żup- 
nych jeno jej stąd nie miewają IMP żupnikowi87 zwaryczom udzielając po tym do 
panwi albo czerynów IMP starosty ma być surowica. A gdy się to odprawi dopiero 
sobie zwarycze surowicę co by zbywało nad potrzebę JKM i starosty do swych 
czerynów brać mają. Drwa zaś, które obcy poddani do żup przywożą, tylko IMP 
żupnika słudzy kupować mają. IMP starosta też nie ma zakazywać poddanym swym 
przedawać drew sługom żupnym i aby dodawać mogli poddani tutecznego staro
stwa drew do żup ma im IMP starosta lasy ukazać gdzie rąbać mają. A JMP woje
woda każe pozwolić z Medenic88 lasów okrom lasu kamienieckiego drew wozili 
poddanym starostwa drohobyckiego do żup tutecznych. Wszakże cenę słuszną 
takim drwom mają postanowić podstarości tuteczny z podżupkiem. Za to pozwala
my lasów medynieckich i porządek strony wożenia i przedawania drew wszelakich 
do żup namawiać mają dotąd pókiby ich mości z sobą statecznej ordynacyi i posta
nowienia w tej mierze nie uczynili. W bancze89 IMP starosta ma panew, ukazać 
chce, na to prawo w tym sejmie jeśli w nim i wolność ma na myto. W litycznie nie 
dawa koszowej IMP starosta przykładom inszych nowych komór, a słusznie, ale 
myto ma iść stamtąd IMP żupnikowi. W Solcu nie mają od IMP starosty brać myta 
6 gr, o myto stare, które sobie w Stebniku IMP starosta przywłaszcza, do rewizyi 
i lustracyi odkładamy. Także i o pisarzowską wieżę, która jest w Stebniku nie tylko 
do lustracji ale do przywileju IMP starosty odkładamy. O Naydołowski czeryn, 
który jest przy Drohobyczy, nie ma to do IMP starosty, nie ma się o ten czeryn 
JMP wojewoda pytać gdyż podstarościego 2 czeryny na wsi są przeniesione jako 
IMP starosta powiada, co mieszczanie czeryny trzymają i insze ludzie u nich tego

86 Millesimo quingentesimo sexagesimo quarte (łac.) —  1564 rok.
87 Żupnikiem w tym okresie był Mikołaj Daniłowicz, zob. przyp. 83, również PSB, t. 4, s. 416-417.
88 Medenice — wieś w starostwie drohobyckim.
89 Bancza —  prawdopodobnie chodzi o banię solną (źródło solankowe).
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JMP wojewody pytać mają. Myta wszelakiego nie ma podstarości brać tuteczny 
1MP żupnikowi wedle zwyczaju. Nie ma IMP starosta soli swojej przedawać niko
mu ażby IMP żupnik sól wszystką na podkomórkach tuteczny przedał. I póki sól 
żupnicza jest w żupach poty me ma soli pan starosta przedawać bez pozwolenia 
pana żupnika. Osądzenie zwaryczów i jurysdykcya nad nim odkłada się do insze
go czasu. IMP starosta odzywa się na dowód, że to jemu należy, albo się IMP 
starosta ma zgodzić i ordynacyę uczyni z podżupkiem i z miejskim urzędem jaki 
porządek w tym ma być i co do której jurysdykcyi należeć ma. Zwaryczowie me 
mają gościom na wozy mierzyć soli bez wiadomości podżupkowej pod utrace
niem soli, którą wolno będzie podżupkowi brać gdzieby zwarycz me pokazał na 
to znaku albo cechu podżupkowego. Także robotnicy, którzy u zwaryczów najmu
ją się do warzenia soli nie mają wynosić i przedawać na rynku soli bez znaku albo 
cechu podżupkowego pod utraceniem soli onej. Zwaryczowie nie mają od szlach
ty okolicznej zbierać pieniędzy i targu czynić wprzód na sól którą warzyć mają ale 
gotową przedawać, nieulegając, a nie szkodząc cłu żupnemu pod utraceniem soli 
ut supra90. IMP starosta to rozkazuje mieszczanom tutecznym drogi i przejazd około 
miasta naprawiać gdyż na to biorą myto półgroszowe za przywilejem JKM. 
W żupach me mają żadnych szynków czynić.

Inwentarz starostwa drohobyckiego z 1732 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 87

Inwentarz całego starostwa drohobyckiego prawu jaśnie wielmożnym ich mościom 
państwu starostom przyległy, spisany in fundo9’ przy weryfikacyi każdej wsi 
12 juli 1732 A.

Żupki alias wieże starościańskie 

str. 14
Tych żup dwie na przedmieściu wedle królewskich. Wchodząc do nich wrota 

z desek na biegunie z zasuwą drewnianą. W pośrodku tych wież rynew zła, pod nią 
płatew zgniła, ściany i wierzch potrzebują reperacyi, czeryn alias panewka do 
warzenia soli 2 dobrych. Gierady92 wszelkie należące do tych wież wszystkie dobre.

Opisanie żupy stebnickiej 
str. 22

Mieszkania kwotnickie93 w żupie na pagórku, stare, nie tylko wierzch alias dach, 
ale wszystko reperacyi potrzebujące. Do których wchodząc drzwi na biegunachdrew-

90 Ut supra (łac.) — tu: jak wyżej.
91 In fundo (łac.) —  na gruncie. „  . . .
92 Gierad (niem.) — gerath, naczynie, narzędzie, sprzęt, zob. J. Karłowicz, A. Kryński,

W. Niedźwiecki: Słownik..., 1.1, s. 825.
93 Kwotnik — poddzierżawca żup solnych.
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nianych z zasuwą. W tejże sieni komórka z drzewa budowana do której drzwi na 
biegunach drewnianych z wrzeciązem94, skoblem żelaznym. Przy tej komórce 
izdebka bez powały, zła z dwoma oknami, z drzwiami na biegunach drewnianych. 
Izba wielka w lewą rękę, do której drzwi na biegunach drewnianych. Okien dwa 
w drewno oprawnych. Popod okna i za stołem ławy dwie. Stół jodłowy prosty, piec 
kaflowy, prosty przy którym komin lepiony z piecem do pieczenia chleba. Z tej izby 
komora do której drzwi na biegunach drewnianych z wrzeciązem i skoblem żela
znym, okienko małe w drewno oprawne, powała zła. Przy tym budynku stajnia. 
Tamże przy niej chlew z chrustu, ogrodzony. To wszystko pod jednym pokryciem.

W tej żupie wieża w której panew o 100 kluczach95, stara, z komorą w niej na 
schowanie soli, nad którą tylko jedna strona dachu dobra, reperacyi ze wszystkim 
potrzebująca. Nad panwiązaś dranicami dach pobity. Przy tejże wieży, wieża mała 
ze wszystkim reperacyi potrzebująca, w której czeryn skarbowy, stary.

I tam za żupą wieża nowa, w słupach ściany, drzwi nowe z desek dębowych, drani
cami pobita. Czerynów w niej skarbowych 2, jeden nowy, drugi stary. Okno 
z którego surowicę biorą ocembrowane. Z wierzchu dranicami pokryta. Koszów skó
rzanych z obręczami żelaznymi dwa z liną do ciągnienia surowicy, z rynnami kadź dobra.

Opisanie żupy truskawieckiej 
str. 22, 23

Skarbnica z przygankiem, wszystka z drewna, większa połowa gątami pokryta, 
a mniejsza dranicami pobita. W tej skarbnicy izby trzy, komór dwie, okien prostych 
dwa, drzwi dwoje na biegunach drewnianych, jedne zaś na zawiasach żelaznych 
z wrzeciązem i skoblami żelaznymi, piec jeden zły. Ten budynek ze wszystkimi 
reperacyi potrzebuje, bo ściany i dach zły. Pisarnica z drzewa zła, dach gątowy 
bardzo zły, izdebka i komora, okien w nich troje.

Wieża wielka, drewniana, dranicami pobita, w dachu i ścianach reperacyi 
prędkiej potrzebująca. Komórka na sól i izdebka dla zwaryczów, wszystko to pod 
jednym dachem.

Wieża druga, wielka, dranicami pobita, ściany i dach bardzo złe, reperacyi po
trzebujące. Izdebka dla zwaryczów, z tej izby komora pod gątami z drzewa dobra, 
o dwu daszkach. W tych komorach podłogi drewniane. Kierat drewniany, pobity, 
pod którym okno ocembrowane, lin dwie z koszami skórzanymi, korba drewniana 
z czopami żelaznymi, kadzi dwie i korytko małe. Rynny do wszystkich wież od okna 
idące. Panew stara na 100 kluczy, którą potrzeba przerobić i dołożyć panewką 
stanielską i panewką truskawiecką aby jedna panew dobra była. Drugą zaś nową 
panew trzeba kupić według kontraktu.

94 Wrzeciąz —  wrzeciądz, urządzenie do zamykania bramy, drzwi itd. zwykle w postaci żelaznej 

sztaby lub drąga.
95 Klucz —  hak na którym zawieszano panew do warzenia solanki.
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Opisanie żupy soleckiej 
str. 30

Wieża z dranic obstawiona w słupy, przy której komora budowana z drzewa 
łupanego na sól. Dach nad wieżą gątami pobity, dobry, ze wszystkimi, nad panwią 
tylko z obu stron zaś dranicami pobita. Komora na sól stara, z drzewa budowana, na 
której dach stary, zły, reperacyi potrzebujący. Izdebka z drzewa budowana bez pie
ca, z oknami dwoma dobrymi. Gątami i dranicami reperacyi dach potrzebny. W tej 
wieży panew wielka, nowa, ma w sobie kluczów 100.

Wieża druga, należąca do arendy targowej, miejskiej, z chrustu ogrodzona, ze 
wszystkimi potrzebna z gruntu reperacyi. W tej czeryn stary, na kluczy 3, okno 
ocembrowane, złe, potrzebujące reperacyi. Koło niego lina dobra, koszów skórza
nych 2, czopy żelazne.

Opisanie żupy modryckiej 
str. 33

Skarbnica z drzewa, gątami pobita, ale dach potrzebuje reperacyi. Sień z wrota
mi na biegunach drewnianych. W sieni duża komora w niej okien 4, piec, drzwi 
dwoje na zawiasach, hakach i skoblami z wrzeciązem żelaznym. Ławy koło okien 
i pieca.

Wieża dobra z drzewa budowana, dranicami pobita, dach po części reperacyi 
potrzebuje. Komora na sól z podłogą pod jednym dachem. Wrota i drzwi na zawia
sach drewnianych, kadź wielka na surowicę, panew nowa, o 100 kluczach.

Okno królewskie na starościańskim gruncie, jedna ściana upada od starego okna, 
które trzeba zasypać, a ścianę ratować, bo przez to okno niebezpieczeństwo żeby 
się nie zawaliło.

Wyrażenie potrzebne w całym starostwie reperacyi 
str. 38

W Stebniku skarbnicę ze wszystkim przesypać96, dach nad wieżą reperować, 
wieżę małą poprawić i browar97. W Utycznym okno na pięć łatrów98 wybrać 
i ocembrować. W Solcu, w oknie ocembrowanie poprawić. W Truskawcu skarbnicę 
ze wszystkim i wieżę do arendy należącą przesypać, wieżę wielką w ścianach 
i dachu reperować. W Modryczu na wieży dach reperować, okno stare zasypać, 
a ścianę u nowego okna reperować żeby się ono nie zawaliło. W Drohobyczy 
wieże w dachach i ścianach reperować.

96 Przesypanie —  przebudowanie budynku starego na nowy.
97 Browar —  miejsce w którym warzą sól.
98 Łatr — miara długości —  ok. 2,0 m.
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Summariusz intraty starostwa drohobyckiego 
str. 39

Z żupy modryckiej, truskawieckiej, soleckiej, stanielskiej i stebnickiej według 
kontraktów ustanowionych pieniędzy 3200 zł. Te żupy według tychże kontraktów 
mają wydać dobrym pakiem99 soli beczek 12000, z żupy utyczańskiej beczek 300.

Tej soli taka dystrybuta
Na gromady rozdać według dyspartymentu100 beczek 8000
Do arendy ratusznej beczek 800
Do arendy młyńskiej 500
Do folwarku hubickiego 300
Do arendy bołochowickiej 300
Do arendy stebnickiej 200
Do arendy truskawieckiej 200
Do arendy soleckiej 950
Do arendy targowej 130
JM proboszczowi 100
IMP namiestnikowi 100
JWPP starostów 100

summa beczek 10680

Reszty na intratę zostaje po złotemu jednemu beczek 1620. Adytamentu101 kahal- 
nego co rok zł 2000. Za miejscowe od kupców z superaty hyberny102 pro inte
rim 103 jednak co się pokaże z dyspartymentu wybranej na hybemę superaty ta w 
summariusz delimitatum computeri104 powinno zł 400.

Inwentarz starostwa drohobyckiego z 1753 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 78

Inwentarz starostwa drohobyckiego weryfikowany na gruncie in anno 1753.
str. 30, 31

Wieża to jest czeryny żydowskie na starościańskim gruncie będące:
1- mo Zelmana czeryn 1
2- do Leyby Zelmanowicza czeryn 1
3- tio Woleia Beniaszowicza czeryn 1

99 Pak —  dobrze zapakowany towar, pakiet, zob. S. B. Linde: Słownik staropolski, Lwów 1858, 
t. 4, s. 21.

100 Dyspartyment —  przydział.
101 Adytament —  rodzaj opłaty, podatku.
102 Hybema —  danina pieniężna przeznaczona na opłacenie żołdu wojska w zimie.
105 Superaty hyberny pro interim (łac.) — tu: nadwyżka daniny na czas obecny.
109 Summariusz delimitatum computeri (łac.) —  tu: opłaty przypadające na dany okres płatności 

podatkowej.
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4- to Dawoda Wolfowicza z Moszkiem Wolfowiczem czeryn 1
5- to Hersza Moszkowicza z Dawidem Józefowiczem browar ale tylko w nim

panewki to jest czeryna nie masz.
Jest placów kilkanaście pustych ale że JWIMP hetman nabył donacyel05na nie 

od JWP Tarłowej wojewodziny lubelskiej, które za posesyi swojej od mieszczan 
była pokupowała i donacyie na nich w aktach miejskich znajdują się, jednak kiedy 
mieszczanie odzywają się, że między tymi placami mają niektórzy jeszcze niesku- 
pione, przeto zostawuje się do indagacyi i zobaczenia dokumentów.

Notandum106 według dawnych zwyczajów, że staroście i mieszczanom nie godzi 
się soli beczkowej robić w mieście Drohobyczy, tylko tołpczastą, wzajemnie w żu
pie królewskiej, tu w mieście Drohobyczy będącej nie należy soli tołpczastej tylko 
beczkową robić.

Wieś Truskawiec, str. 74-76 
Opisanie żupy

Żupa do warzenia soli to jest sam browar z drzewa, z dylów bite ściany, gątami 
pokryty, porządny. Do którego wchodząc od południa drzwi na biegunach, po lewej 
ręce panew o 100 kluczach, w jesieni teraźniejszej będzie dopiero rok jak zrobiona. 
Prosto drzwi od południa, drugie drzwi na północ, także na biegunach. Przy panwi 
kadź wielka, dobra, na surowicę. Za panwią komora o dwojgu drzwiach na biegu
nach, z podłogą. W tej komorze sól zsypują. Po lewej ręce panwi drzwi na zawia
sach żelaznych z wrzeciązem żelaznym i skoblami do izby pisarskiej. Drugie drzwi 
z tej sieni gdzie panew, do komory, a z komory znowu drzwi na dwór, na biegunach.

W izbie pisarskiej okien dwa na południe, w drewno oprawione, ława pod tymi 
oknami, piec piekarski w tej izbie i drzwi do sionki małej. W tej sionce drzwi na 
dwór ku południowi, złe, drugie ku północy, do komory. W tych sionkach na prze
ciwko izby pisarskiej w perspektywie drzwi do bednami, to jest gdzie bednarze 
beczki na sól i inne statki107 do żupy należące robią. W tej izbie piec gospodarski, 
piekamiany, okien dwa na południe, w drewno oprawionych, ława pod tymi oknami. 
Na przeciwko okien przy piecu drzwi do izdebki deskami zabite. W tej izdebce piec 
z boudurem, okienko małe i drzwi na biegunach, na dwór ku północy. Z bednami 
drzwi do sieni wielkich. W tych sieniach wrota na południe, a na przeciwko drzwi 
na północ, na biegunach. Pominąwszy te drzwi oboje, przegroda z chrustu dla wia
tru, za przegrodą panew czerynowa, na której sól tołpczastą robią. Tej panwi już 
cztery lata ale jeszcze może robić jak ją naprawią. Tamże druga panew czerynowa, 
stara, na nic się nie zda, chyba na wyrobek potrzeby zamkowej. Jakoż do zamku 
odwieziona być powinna za kwitem.

105 Donacja —  dobra ziemskie nadane przez króla dla Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego 

koronnego.
106 Notandum (łac.) —  tu: należy zanotować.
107 Statki —  naczynia, narzędzia, przybory.
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Za panwią czerynową ku wschodowi słońca komora duża na sól, z podłogą 
i drzwiami na dwór, na biegunach, którymi sól na podwody biorą. Dokłada się jesz
cze, że w sieniach czerynowych jest koryto długie i grube, jodłowe na surowicę.

Drugi browar postawiony jest na wschód słońca. Drzwi z dylów bitych, dach 
z dranic ale potrzebuje reperacyi. Od wschodu słońca wrota podwójne na przeciw
ko drzwi na dwór, na biegunach. Po lewej ręce panew o 80 kluczach, już jej się 
trzeci rok na św. Jana skończył, potrzeba ku jesieni nowej, naprawić jej nie można. 
W rogu panwi, ku zachodowi, drzwi złe do sionki małej i z tej sionki drzwi na biegu
nach do komory solnej gdzie sól kładą. Komora z dylów nowa, dobra gątami pokry
ta, z podłogą. Z tej komory drzwi na dwór na biegunach, którymi sól na podwody 
wynoszą. W tym browarze za panwią na drugiej stronie izdebka z piecem piekar- 
nianym dla zwarycza, nie wielka, okienko małe w niej, a drzwi na biegunach. 
Naprzeciwko niej izdebka bednarska ale zawalona. Kadź na surowicę wielka, 
dobra. Był czeryn osobny, tylko ściany chruściane stoją, dach zawalony, a panew 
zła czerynowa wyżej napisana.

Szyby to jest studnia z której surowicę ludzie rękami ciągną o dwóch drewnia
nych korbach, wał, czopy tylko i na walcu obręcze żelazne, dylami obudowana, 
gątami pokryta ale ściany jako i dach z gruntu złe. W studni cembrowina pozawala
ła się, surowica czasem ginie, z gruntu prędkiej potrzeba reperacyi.

Skarbnica to jest budynek w którym kwotnicy mieszkają, z drzewa ściany, dach 
gątami kryty, zły. Od południa wchodząc sień niewielka, do której drzwi na biegu
nach. Z sieni po lewej ręce drzwi na zawiasach żelaznych z zaszczepką żelazną, 
okien troje w drewno oprawionych, ławy pod oknami, piec kaflowy. Z izby drzwi do 
komory, na zawiasach żelaznych, ze skoblem. Komora z takiegoż drzewa z podłogą, 
okno w niej jedno małe i drzwi do komórki siennej, niewielkie, na biegunach. Na 
przeciwko izba, drzwi do niej na zawiasach żelaznych z klamką i skoblami. Piec 
w tej izbie kaflowy, okien dwoje w drewno oprawnych, stół, ławy pod oknami i koło 
stołu zydel jeden. Z izby komora do której drzwi na zawiasach żelaznych. W komo
rze okien trzy, jedno wielkie, dwoje małych, podłoga. Z tej komory drzwi na biegu
nach do komórki za ścianą od pieca izby będącej. W tej komorze okienko małe jedno 
w drewno oprawne. Z sieni zaś wielkie drzwi do piekarni za ścianą przybudowanej. 
W piekarni okien dwoje małych w drewno oprawnych, piec piekarski drzwi na dwór 
na biegunach. Niedaleko tego budynku ku zachodowi, budynek niewielki, stary, 
z drzewa, z sionką i izdebką, o jednym oknie, piec z boudurem. Z izdebki komórka 
mała. To wszystko stare. Nazywają ten budunek starą skarbniczką.

W tejże żupie chlewów cztery z chrustu kwotnicy pobudowali.

Wieś Stebnik, str. 83 

Opisanie żupy solnej i czerynów
Browar gdzie sól warzą, z dylów ściany, dach dranicami pokryty reperacyi 

potrzebujący. Wrót w nim trzy, na środku panew żelazna o 100 kluczach, nowa, będzie 
rok w jesieni jak zrobiona. Na jednym przyczółku od zachodu słońca komora wielka
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gdzie sól zsypują, na podłodze gątami pokryta, na sztandarach108. Do niej drzwi na 
biegunach z wrzeciązem żelaznym i skoblami. Drugie drzwi na dwór z zasuwą 
i wrzeciązem żelaznym także, na biegunach, którymi sól do wozów wynoszą. Kadź 
wielka przy ścianie browaru, dobra, na surowicę.

Browar osobny czyli wieża czerynowa, ściany z dylów, dranicami pokryty, 
reperacyi potrzebujący, ale by go przebudować trzeba, bo wąsko postawiony 
i w ziemię wlazł. Panewka to jest czeryn żelazny, już mu czwarty rok ale 
naprawiwszy można na nim jeszcze robić. Drzwi w tym browarze dwoje na wylot, 
koryto jodłowe na surowicę jedno.

Drugi browar czerynowy zły bardzo, trzeba go w inne miejsce przenieść, bo sól 
nie schnie i wlazł w ziemię. Dyla żadnego nie masz dach z dranic na nic nie zdał się. 
Czeryn to jest panewka na środku żelazna trzeci rok jej ale potrzebuje reperacyi. 
Koryto jodłowe na surowicę.

Trzeci browar czerynowy, ściany z dylów, dach z dranic, wrota i drzwi na prze
ciwko wrót. Czeryn to jest panew żelazna. Tak browar tego roku postawiony jako 
i panew tego roku zrobiona. Koryto na surowicę jedno i sąsiek solny nowy jeden.

Szyba to jest studnia z której surowicę końmi ciągną w mniejszej części dylami, 
a w większej płotem pomiędzy słupami obstawiona. Dach z dranic dobry, na środku 
koło zwyczajne które konie obracają. Na boku od północy studnia cembrowana 
z liną starą o dwóch koszach u koła i wałów, czopy żelazne, także u kosza żelazne 
obręcze. Ściany potrzebują reperacyi i studnia obkopania tudzież gnojem obrzuce
nia żeby się woda do surowicy nie ciągnęła. Także pomostu pod konie dać potrze
ba, bo dół wybity. Drzwi do tej szyby na biegunach.

Wieś Modrycz, str. 93 

Opisanie wieży gdzie sól warzą
Sama wieża czyli browar częścią pod dranicami częścią pod gątami. Ściany 

z dranic stawianych, a jedno przęsło z dylów. Tak dach jak i ściany znacznej potrze
bują reperacyi. Po lewej stronie wchodząc panew o 100 kluczach tak rok jak spo
rządzona. Przy panwi kadź wielka na surowicę. Na prawej ręce komora na sól 
z podłogą reperacyi potrzebująca, pod gątami, bez pułapu. Drzwi od panwi na bie
gunach do tej komory z wrzeciązem i skoblami. Drugie drzwi na dwór na biegunach 
z zasuwą, ściany z dylów bitych w słupy stawiane. Stajnię zaczęto budować, ściany 
z dylów, dachu nie masz.

Okno to jest szyba z której surowicę ciągną, królewskie na starościńskim grun
cie ale z niego surowicę równą tak do królewskiej żupy jako i do starościańskiej 
ciągną. Reperacya w tej szybie wspólna połową skarb królewski, a połową drugą 
starościański przykłada się. Teraz dawna szyba na starościańskim gruncie zaraz 
przy wieży znalazła się ale potrzebuje reperacyi, osobliwie na górze należącej.

108 Sztandary — grube kloce w budowli drewnianej.
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Wieś Solec, str. 97
Opisanie wieży to jest browaru żupnego 

Browar u którego ściany częścią z chrustu, częścią z dranic stawianych, drani
cami i gątami pokryty, potrzebuje reperacyi i nowego stawiania. Panew o 100 klu
czach tak rok jak zrobiona. Po prawej stronie komora ńa sól z podłogą, ściany 
z dylów ale także złe. Na drugiej stronie szopka na sól z chrustu grodzona. 
W samym browarze kadź wielka, dobra, na surowicę.

Opisanie wieży czerynowej

Browar czerynowy w którym sól tołpczastą robią dranicami pokryty, w którym 
dachu dziur siła, znacznej lub nowej potrzebuje reperacyi. Ściany z dylów starych, 
jedno przęsło z chrustu, panewka o 3 kluczach rok jak zrobiona.

Szyba to jest studnia z której surowicę ludzie rękami, a nie końmi ciągną z liną 
i koszami dwoma, to jest wiadrami skórzanymi, płotem ogrodzona, zamiast dachu 
gałęzie jodłowe.

str. 110
Opisanie lasów do starostwa drohobyckiego należących 

Las czarny zaczyna się od TustanowicIOT, idzie na koło Orowego110 ponad Tru- 
skawcem, Stanellą, Dobrohostowem i Utycznym, kończy się u stryjskiej granicy 
w tymże lesie starościańskim postawiona wieś Mraźnica, która teraz do IMP Ko- 
pystyńskiego należy, są na to granice, będzie tego lasu wzdłuż więcej jak mil dwie.

Zarośle do żup starościańskich czterech należące, do każdej żupy podzielone 
na pięć placów, to jest przypada co lat 5 rąbać takowym sposobem ażeby warunki 
to jest drzewa sążeń1'1 jedną od drugiego zostawiali gdyż prędzej chaszcze rosną, 
gdyby zaś w pień rąbali toby zeschły i nie odmłodziły się.

Do modryckiej żupy
Zawiślicz na rok 1.
Zarzecze od Hubicz na 2 roki.
Głęboki potok na rok 1.
Malinicz góra na rok 1.

Do truskawieckiej żupy
Horby na lat 2.
Babia Góra na rok 1.
Solkowa Góra na rok 1.
Zadumayłowe na rok 1.

Do stebnickiej żupy
Husty na rok 1.
Berczin na 2 roki, ale nie zda się bo wypalony.

1M Tustanowice —  wioska pod Borysławem.
110 Orów —  wieś w starostwie drohobyckim.
111 Sążeń — miara długości = 1,7-1,9 m.
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Krzywca połowa na rok 1.
Metyszcz a na lat 2.

Do soleckiej żupy 
Kamieńczyki ze Szklimną na lata 2.
Stuchła Góra na rok 1.
Pół Krzywca drugie na rok 1.

str. 115-126
Importancya 112 żup solnych starostwa drohobyckiego z uczynionej próby wymiar- 
kowania.

Żupa truskawiecka

W żupie truskawieckiej panwi dwie, jedna większa dobra, która wydaje niejed
nakowo od 21 cebra do 24, druga panew mniejsza, zła, tę trzeba wyrzucić, zda się 
na reperacyę innych panwi, a nową panew o 100 kluczach kazać robić, wydaje ta 
mniej za panew złą, którą reperowali dnia 1 septembris, także niejednakowo od 16 
do 18, od godziny do godziny wychodzi 3 panwie, z każdej 6 na tydzień, to jest na 
dni 6, bo w niedzielę nie robią, panwi 36. Rachuję średnie wydawanie obydwu 
panwi — z wielkiej cebrów 22, z mniejszej 17, uczyni to na tydzień cebrów 720. 
25 augusti jak żupy na skarb odebrane rachuje się poczynający rok. W roku niedziel 
52, wytrąca się na słoty, zawieruchy i wykonywanie panew mniej więcej niedziel 
12, rachuje się roboczych tygodni 40, przez te powinna żupa truskawiecka wyrobić 
panwi 1440, z których cebrów niezawodnie 28080. Na panwie wyżej wyrażone 
obydwie expens takowa. Drwa do obu panwi miarkując zimę podczas której więcej 
wychodzi, lato którego czasu mniejsza na drwa expens, między zimą a latem, śred
nio biorąc umiarkowanie do tego, że należą wiązanki chaszczów, których półkopy 
zrąbane i wywiezienie kosztuje gr 14, rachuje się do obydwu panwi zimą i latem fur 
14. Te fur 14, to jest drew fur 8, fura gr 25, uczyni zł 6 gr 22, wiązanek z chaszczów 
fur 6 a gr 14, przychodzi zł 2 i gr 24 wraz do obydwu panwi na jedne wywarzenie 
za drwa zł 9 gr 16. Zwaryczom dwóm od większej panwi gr 15, a od mniejszej panwi 
także dwóm zwaryczom, jednemu po gr 6, czyni gr 12. Za surowicę ludziom co 
z szyby rękami ciągną do większej panwi gr 12, do mniejszej gr 9, wynosi do 
obydwu panwi expensy zł 11 gr 4, do panwi zaś 1400 to jest 720 większej panwi, 
a tyle drugie mniejszej wraz złączonej expensy wynosi do tych panwi zł 8031 gr 
16. Jak zaś z czarnego lasu wygotuje się drew łatry to takiej expensy nie będzie ale 
mniejsza. Najmniej bywa tysiąc fur w truskawieckiej żupie co biorą cebrami sól, na 
jedną furę biorą cebrów 18, a 19 według dawnego zwyczaju trzeba dać przyczynku to 
jest dodatku, rachuję na intratę 18 tysięcy cebrów, a tysiąc na przydatek. Zostaje jesz
cze do importancyi rocznej ze 28080 i 9080, ta sól jeżeli nie będzie wendycyi113 
musi pójść w beczki. Wypróbowana rzecz, że z trzech cebrów dobrze pakowanych

112 Importancya —  wprowadzenie.
113 Wendycya —  sprzedaż.
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beczek dwie, będzie tedy beczek 6053 i pół cebra. Za ceber soli było przedtym zł 1 
i gr 15, teraz zł 1 i gr 10 spuściłem, że się ludzie krzywdowali, uczyni za 18 tysięcy 
cebrów 24000. Beczka soli jeżeliby nie było wendycyi na cebry, bo najlepiej ce
brami przedawać, biorąc proporcyę od przedaży cebrowej kosztuje zł 2, ale tu za 
nią tego nie dadzą, wolą nalewanki"4 kupować po tynfowi115 czyli taniej na 
inszych żupach starościńskich niżeli sól truskawiecką, pakowaną, która jest naj
wyborniejsza. Dlatego jeżeliby nie było wendycyi w Truskawcu na wszystką sól 
cebrową musi być na skarb jako najlepiej pakowana i cechowana. Notandum i to 
że sól cebrami daje się bez pieniędzy tutejszym ludziom starościńskim i okolicznie 
cudzym pobliższym we 40 gr do poczekania to jest jak powróci z drogi sól przedaw- 
szy, w ten czas pieniądze oddają, ci zaś co za gotowe pieniądze biorą to jak można 
zatargować po tynfowi, a czasem po złotemu i gr 6, ale za gotowe pieniądze za 
cebrową sól nie wielka wendycya.

Żupa modrycka

W Modryczu panew jedna, od 31 do 37 wydaje. Miarkuję tedy superatę z dece- 
sem"6, że regularnie wydać może beczek 34. Nalewanki wychodzi na tydzień panwi 
12, z rzadka 13, bo surowica twarda do warzenia. Przez niedziel 40 zrobią panwi 
480, z tych beczek wychodzi 16320. Expens na tej żupie do jednej panwi tym 
sposobem jako w Truskawcu mając wzgląd na zimę i lato tudzież, że drwa droższe, 
rachuje się drew fur 5 po zł 1, czyni zł 5. Chaszczów fur 6, że bliżej chaszczy, 
rachuje się fura gr 13, czyni zł 2 i gr 18. Co surowicę ciągnie końmi, temu człeku 
i z synem jego, bo syn konie żenie "7, a ojciec surowicę wylewa, wraz obydwóm od 
jednej panwi gr 12. Dwom zwaryczom gr 15 od noszenia wody słodkiej do zalewa
nia panwi bez której się sól nie może ugotować, od jednej panwi gr 3, uczyni expen- 
sy wyżej wyrażonej do jednej panwi zł 8 i gr 20, do panwi 480 wynosi expensy 
zł 4128. Ta sól nalewanka kiedy długo stoi, że kupca nie masz, a osobliwie z zimy ku 
wiośnie, siła jej ubywa, kiedy po tym przyjedzie kupiec to na dosypywanie co jej 
ubędzie trafia się czasem, że trzecia beczka ginie. Przedają te beczki po tynfowi na 
poczekanie za gotowe pieniądze po zł 1 i gr 4, a czasem i 5 aż do 6. Kiedy zaś zima 
dobra, a kupca dosyć to płacą do zł 1 i gr 15. Ale królewska drohobycka wielką 
przeszkodą, to zaś najosobliwiej wyraża się, że kupcy nie dosypywać ale wprowa
dzony zwyczaj, że do dziesięciu dwie beczki dodatku biorą. Z rzadka wytarguję 
żeby jedna była beczka dodatku. Wytrąciwszy ten dodatek tudzież na pak wzgląd 
mając, rachuję na intratę skarbową beczek 13000.

114 Nalewanka — me odparowana całkowicie solanka wlewana do beczek, 
lis j y nf —  moneta miedziana o wartości 1 zł 8 gr bita od 1663 r., zob. M. Gumowski: Monety 

polskie, Warszawa 1924, s. 41, 145.
116 Deces (lac.) — ubytek.
117 Żenie — pogania.
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Żupa solecka

W Solcu jedna panew wydaje od 28 beczek, do 32, miarkując superatę z dece- 
sem raz na zawsze wyda beczek 30. Wyjdzie na tydzień panwi 15, przez niedziel 
40 rachuję panwi 600, z tych wychodzi beczek 18 tysięcy. A że trzeba na skarb 
10 tysięcy beczek, z truskawieckiej zaś żupy może się okroić 6053, więc na solec
kiej żupie trzeba dopakować beczek 3947, ad minimum rachuję, że wyjdzie beczek 
nalewanych na takowe pakowanie 6000, zostaje beczek 12000, przyłożywszy na 
dodatek po dwie beczki do dziesięciu przychodzi na intratę beczek 10000. Expens 
na tę panew takowa — najpierw gromada ogółem daje chaszczu za zł 5 ile potrze
ba do warzenia panwi, ale nie mogą więcej dostarczyć jak do stu panwi. Miarkując 
tak te chaszcze jako też kupowanie drew, ile że w tej żupie trzeba i po złotemu jedną 
furę płacić, będą kosztować 2 to jest fur 4 drew, zł 4, chaszczów fur 5, jedna po 
gr 15, zł 2 i gr 10 iunctim"8 za drwa zł 6 i gr 10. Zwaryczom dwóm gr 15, za 
surowicę do jednej panwi gr 12, za wodę do jednej panwi gr 3. Summa expensy do 
jednej panwi zł 1 i gr 10, do 600 panwi zł 4400.

Żupa stebnicka

Panew jedna w tej żupie od 20 beczek choćby z dokładaniem do 24 wydaje, 
decefs z superatą miarkuję na beczek 22. Rachuje się na tydzień panwi 12, na 40 
niedziel panwi 480, wyniesie beczek z tych panwi 10560. Expens na tej żupie — 
koni 3 do kieratu potrzeba, 2 chodzą zawsze, trzeci na przeprzężenie, jak który 
słabuje. Człek jest mający chłopca, chłopiec żenie, człek surowicę wylewa. Daje 
się obydwu od wylewania surowicy zł 5 gdyż nieustannie trzeba robić żeby wodę 
z surowicy zlewać kiedy trzeba do panwi i czerynów to na dwór wylewa, dlatego 
na rok bierze zł 260. Za drwa do jednej panwi tak jak i w Solcu zł 6 gr 10, za wodę 
do jednej panwi gr 3. Dwom zwaryczom gr 15, wynosi zł 6 i gr 28, należy zł 3328, 
przyłożywszy za surowicę zł 260, iunctim expensy zł 3588. Z tej żupy dyspartyment 
co się rozdaje beczka jedna po zł 1 i gr 10, beczek 6000, do arendy 1800 wraz 
uczyni 7800, zostaje na wendycyę beczek 2760. Czerynów w Stebniku jest trzy, 
w Truskawcu jeden, tych nie można miarkować, bo tylko w ten czas robią, kiedy 
się kupiec trafi, gdyby zaś mieli ustawicznie robić toby się tołpki leżące na kupie 
porozsypywały. Z próby wziętej expensy na sześć czerynów zł 14 od godziny 
do godziny wyrobi sześć czerynów, bierze za tołpki z sześciu czerynów zł 36, 
wytrąciwszy expensy zł 24 zarobku, jest zł 22 na jeden dzień, na tydzień uczy
ni zł 132. Ta importancya najlepiej z regestrów pokaże się. Teraz biorąc propo- 
rcyę do soleckiego czerynu com go zaarendował kładę wszystkie cztery czeryny 
zł 4000. 118

118 Iunctim (łac.) — tu: łącznie.
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Summaryusz importancyi z żupy roczny cebry beczki 

Truskawiecka żupa sprzedawać powinna najmniej 18000
zł gr

za cebrów 18 tysięcy prócz dodatki 24000
taż żupa beczek pakowanych na skarb 
Modrycka żupa wytrąciwszy dodatek i pak

6053

na intratę przychodzi
beczka jedna rachuje się najmniej ile

13000

dosypywana po zł 1 i gr 6 uczyni 15600
Solecka żupa na skarbowy wywóz pakowanych 3947
taż na wendycyę wytrąciwszy dokładnie 10000
za te 10 tys. beczek 12000
Stebnicka żupa na dyspartyment włościom 
za tę sól według dawnych zwyczajów beczka

6000

po zł 1 i gr 10 8000
taż żupa arendarzom do kontraktów 1000
taż żupa na wendycyę 2760
za te beczki rachuje się zł 1 i gr 6 3312
za czerynów cztery plus minus
Wsie żupne które mają otaksowaną pańszczyznę

4000

i drwami wypłacają na rok 4363
Od dawnych kwotników truskawieckich za niedziel 8 
Od kwotników stebnickich wytrąciwszy za pańszczyznę

2000

co im nie wyrobili od JMP należy 301 13
od tychże za sól beczek 456, beczka po 1 zł i gr 6 541 6
od kwotników modryckich wytrąciwszy za pańszczyznę 
od kwotników soleckich także wytrąciwszy za pańszczyznę

586 10

przez ludzi JMP zatrzymaną 554 19

Summa importancyi 18000 43560 15264 19

Expens na wszystkie cztery żupy zł gr

W truskawieckiej 8031 16
W modryckiej 4128
W soleckiej 4401
W stebnickiej
Za beczek 40 i 3560 według dawnych zwyczajów

3588

płacąc bednarzowi 100 beczek po zł 12 wynosi 5227
Od nasypywania każdej beczki zwaryczom po szelągu 
Na kupienie nowej panwi o 100 kluczach

484

do żupy truskawieckiej 1000
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Na czwartym tygodniu zawsze panew każdą chędożą
dają zwaryczom do rozbierania i składania po zł 3
rachuję to chędożenie razy 12, bez rok uczyni
za jedną panew zł 36, a za panwi 5
Kowale i żelazo do naprawy panwi mniej więcej
rachuję do roku
Łoju kamieni119 5 do każdej panwi po kamieniu rachuję, 
bo świecą całą noc wybierając sól z panwi 
i nosząc do komór, kamień jeden zł 11 
JMP Chądzyńskiemu komiss mającemu nad żupami

Truskawiec
Leyzorowi Jonowiczowi pisarzowi generalnemu 
Moszkowi Wolciowiczowi drugiej panwi pisarzowi 
Geciowi Majorowiczowi tamże pisarzowi lasowemu

Modrycz
Szmuyłowi Michelowiczowi pisarzowi żupnemu 
Leyzorowi Buneczkowemu tamże pisarzowi lasowemu

Solec
Icko Janklowicz pisarzowi żupnemu
Leybie Rubinowiczowi tamże pisarzowi leśnemu

Stebnik
Szmuyłowi Janowiczowi pisarzowi żupnemu 
Jankiel Moszkowicz zięć tamże pisarz lasowy

Continuat 120expensy żupnej 
Pachołkom dwu zamkowym do żup dodanym po gr 10 
dostawnych gdyż przedtem brali tylko po gr 50 
Na reperacyę budynku do mieszkania IMPP Chądzyńskim

Summa całej expensy

180

200

55
1000

300
200
150

250
150

250
150

250
150

30144 22

34 20
200

30379 12

Wytrąciwszy expens z importancyi uczynioną żupy zł 44885 gr 6. Do tego pako
wanej soli beczek 10000. Czerwonych złotych 100 dla zapomożema kasy żupnej 
na drwa i zapłatę zwaryczom tudzież inszym pomocnikom IMP Chądzyńskiemu 
zostawuję, które jako do importancyi solnej należą tak jak się kasa zapomoze ma ich

119 Kamień —  miara wagi = ok. 13 kg.
120 Continuat (łac.) — tu: kontynuacja.
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odesłać panu do Podhorca przez pewną okazyę lub sam upatrzywszy czas sposob
ny odwieźć i kwit na nią wziąć.

str. 126-130
Dyspozycya zostawiona IMP Chądzyńskiemu komiss i dyspozycyę nad żupami 
drohobyckimi mającemu, dnia 2 septembris 1753 AD. [2 września]
1. Z żupy truskawieckiej co by zbywało na wendycyą cebrami tudzież soleckiej, 
kazać na skarb zrobić 10 tys. beczek soli ale tak dobrze pakować jak na królewskiej 
żupie pakują. Jeżeliby zaś byli kupcy na cebrową sól w Truskawcu, a od pana 
zaszła dyspozycya, że podwody przyjdą po sól, to miarkując czas kiedy mają stanąć 
i siła na to miejsce w modryckiej żupie pakować beczki.
2. W summach należących do Żydów kwotników za niedziel 8, które są w księdze 
wyrażone, przyjmować łatry drew i wiązanki chaszczów, ale łatry tym sposobem 
jak przywożą z lasu łater i ułożą przy żupie tak jak powinien być, dopiero wpisy
wać w regestr i w summie potrącać.
3. Z stebnickiej żupy nalewanki beczki do kontraktów arendarzom wydywać, to 
jest ratusznym wraz i młynowym beczek 1300, bolechowickiemu121 300 i stebnic- 
kiemu 200, wraz uczyni beczek 1800. Z tej żupy stebnickiej rozdać na włości 
według dyspartymentu i zwyczaju beczek 6 tysięcy ale że przedtym kwotnicy na- 
lewanką solą ludzi krzywdzili, teraz kazać miernie pakować.
4. Jak się przyzbiera do kasy pieniędzy czyli do Węgier posłać, czyli też po bliższych 
miastach blach żelaznych, węgierskich, byle nie polskich, które nie są do ognia 
trwałe, kupić i kazać robić panew o 100 kluczach do żupy truskawieckiej.
5. Żupy wszystkie jeżeli nie więcej to przynajmniej dwa razy na tydzień objeżdżać, 
a co niedziela pisarze tak żupni jako i lasowi powinni do rachunków przyjeżdżać, 
których ściśle wysłuchawszy, siła panwi, beczek i cebrów wyrobili, wiele drwa 
i zapłatę zwaryczom spensowali122 w księgę którą podpisaną zostawuję porządnie 
i na swoim miejscu, także przedaż soli wpisywać ma, a Leyzor pisarz truskawiecki 
w drugiej księdze toż samo z wyrażeniem, któremu człeku i z której wsi po imieniu 
i przezwisku, na jakiej żupie do poczekania soli beczek lub cebrów wydaną czyli też 
za gotowe pieniądze przedaną notować powinien.
ó.Czerwone złote za sól byle ważne do skarbu po pół osiemnasta złotego według 
dawnych zwyczajów przyjmowane być powinny.
7. Z IMP podżupkiem królewskim w Drohobyczy mieszkającym znosić się, którego 
czasu mają sól w cenie trzymać, którego czasu zniżyć miarkując jednak żeby przez 
zbyteczne wyniesienie ceny ludzi nie obrazili.
8. Długów przez kwotników dawnych we wsiach żupnych z uciemiężeniem i agrawa- 
cyą123 ludzi zbytecznie poczynionych w summach za niedziel 8 wylikwidowanych

121 Bolechowice — wieś w starostwie drohobyckim.
122 Spensować —  uwalniać.
123 Agrawacya — ucisk.
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i do odebrania zostawionych nie przyjmować ale gotowe pieniądze choćby przez 
surową egzekucyę pobierać i gotowymi pieniędzmi tak ludziom za drwa jako 
i zwaryczom punktualnie wypłacać.
9. Co niedziel 4 na pocztę lwowską panu tabelę wiele się panwi, beczek, cebrów 
i tołpek soli w każdej żupie wyrobiło, wiele przedało, wiele do poczekania 
ludziom rozdało, siła jest gotowej na żupach i siła na to expensowało.
10. Na reperacyę rezydencyi w Truskawcu dla IMPP Chądzyńskich pozwala się 
expensować zł 200 na przystawienie izby dla tego IMP ekonom drohobycki mielni
kami 124 dopomoże.
11. Kiedy w królewskiej żupie drohobyckiej kupcy sól nabierać będą nie pozwalać 
tak przedmieszczanomjako i ludziom ze wsi najmować sięnapodwody, lepiej żeby 
sami handlowali biorąc sól na starościańskich żupach, czego IMP ekonom droho
bycki mocno przestrzegać będzie.
12. W czarnych lasach i to od granicy tustanowskiey125 może proporcyonalnie ła- 
trów kazać narąbać, lepiej jednak drwa z cudzych lasów kupować ochraniając swoich 
na dalszy ciąg.
13. Zarosłe, to jest płace do żup według dawnych zwyczajów powymierzać i ozna
czyć, a mocno przykazać żeby warunki, to jest drzewa na sążeń jedno od drugiego 
zostawili, ponieważ mają z doświadczenia kiedy przetną, że chaszcze z korzenia nie 
odmładzają ale wysychają, kiedy zaś warunki zostawią to do lat 5 takie jak były 
urosną.
14. Pachołków dwóch zamkowych do wyganiania pańszczyzny i stróża jednego 
zamkowego przy żupach zostawiają pachołkom obydwóm, którzy brali 50 gr z aren
dy miejskiej, do tego akcydens126 mieli z egzekucji a tego na wsiach mieć nie będą 
profitu, przeto z importancyi solnej dodawać im co tydzień po 10 gr, a kożuchy 
przyśle im się z Podola.
15. Leśnicy i leśni mocno przestrzegać mają ażeby w lasach czarnych i zaroślach 
nie było dezolacyil27, a jako najusilniej pilnować żeby pożarami w jesieni i na wiosnę 
nie wypalali, któregoby zaś zdarzyło się złapać palącego, okuć w kajdany i przy 
żupach do rąbania drew trzymać.
16. Bardzo obliguję żeby z arend wsi żupnych rat nie brać na expens, będą pienią
dze od dawnych kwotników, gotowych zostawuję czerwonych zł 100. Tylko dla 
zapomożenia kasy w początkach na expens potrzebnej zostawiam, jak się zaś kasa 
zapomoże tak te czerwonych zł 100 odesłać panu do Podhorzec.
17. Zwyczaj dawny, że po wsiach żupnych gdzie czeryny, pozwalają ludziom 
w kolej topki robić na ten czas kiedy czeryny wakują jak kupca nie masz. Trzeba

124 Mielnik — młynarz.
125 Zob. przyp. 109.
126 Akcydens — dodatek.
127 Dezolacya — zniszczenie, spustoszenie.
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i teraz obserwować dla zapomożenia ludzi wszak i z tego jest do skarbu importancya, 
bo surowicę i od panewek płacą. Trzeba mieć i wzgląd że ich czeryny wszystkie 
poznoszone. Spodziewam się jednak, że IMP pozwoli przy każdej żupie postawić 
czeryn jeden gromadzki. Należy tylko przestrzegać ażeby ludzie ze swoich ćwierci 
zarosłych, a nie pańskich chaszcze rąbali. Także i w Solcu lubo się czeryn zaaren- 
dował, jednak kolej ludziom zwyczajna nie zabroniona.
18. Parobcy jak pójdą w drogę z solą przy innych podwodach dać im na wikt pro
porcyonalnie pieniędzy rozmówiwszy się z IMP ekonomem.
19. Żupy że znacznej i prędkiej potrzebują reperacyi, jakim sposobem ma nastąpić 
będzie od pana rezolucya. Te zaś co ma być robiono i budowano specyfikuje się.
a. W Solcu żupę z komorą na sól postawić. Komora z dylów ściany, sama żupa na 
słupach, płotwy boczne z wiązaniem, ściany dranicami długimi grubą jak deski łupa
ne poobijać, wszerz żeby było sążni 6, wzdłuż sążni 12. Na pagórku budować w tym 
miejscu gdziem pokazał, wierzch cały gątami pokryć, dymniki obszerne nad panwią 
porobić.
b. Kierat to jest szybę z której surowicę ciągną dylami obudować w kwadrat 
i gątami pokryć, bo teraz jodłowymi gałęziami przyrzucona. Tę żupę na koło ogro
dzić, dwoje wrót zrobiwszy, a to dla bezpieczeństwa drew.
c. W Stebniku suszarnię na zapiekankę128 soli postawić. Wieże dwie czerynowe na 
wschód słońca, za starymi zaraz pobudować, pod jednym dachem obydwie, a da
chy wyniosłe podawać, gątami pokryć ponieważ dranice od ognia pocą się i odlatu
ją. Tę żupę trzeba jako pierwszą na koło ogrodzić.
d. Wieżę czerynową w Truskawcu, która się tej zimy obaliła, na inszym miejscu 
niedaleko żupy postawić i gątami pokryć. Tę żupę truskawiecką na koło ogrodzić.
e. W Modryczu żupę nową za starą zaraz na pagórku nad wąwozem postawić na tę 
miarę i tym budowaniem jak w Solcu. Tę żupę na koło ogrodzić i wrota podawać.
20. Chaszcze w Terplowie 129 proporcyonalnie do czerynów miejskich i do solec
kiego także wydzielić i oznaczyć.
21. Pieniądze jak najbezpieczniej trzymać życzę, najlepiej na ratuszu u Jonasa Bo
gatego, arendarza.
22. Koma do kieratu stebnickiego od dawnych kwotników truskawieckich odebrać 
i dwa konie co za 9 zł czerwonych stargowane kupić ale tych koni żeby na inne 
potrzeby nie zażywali tylko szczególnie do ciągnięcia surowicy w Stebniku.

128 Zapiekanka — warzona sól pakowana w małe beczki z jednym dnem, a zamiast drugiego dna 
sól była głowiasto przysuszana przy ogniu lub w suszami, zob. H. Łabęcki: Słownik..., s. 330.

129 Terplów —  osada w starostwie drohobyckim.
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Inwentarz starostwa drohobyckiego z 1757 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 77

Inwentarz starostwa drohobyckiego na gruncie weryfikowany dnia 25 miesiąca 
maja RP 1757. 
str. 23, 24

Opisanie czerynów na przedmieściu zwaryckim będących

Wież czyli browarów, w których sól tołpczastą robią, zamkowych 3. U jednego 
ściany z dylów, teraz reperowany, to jest ściany z drewna starego przesypane, dach 
nowy, gątami pobity, teraz rok jak naprawiany. U drugiego ściany z dranic bitych, 
dach stary, po trochu nowymi gątami naprawiony. Na obydwu wieżach dachy 
w kupie tylko rynna dzieli. Panewki w browarach tych dwie, to jest jedna dwa roki 
jak zrobiona, druga roku przeszłego, jeszcze obydwie dobre.

Trzecia wieża to jest browar za pańskiej posesyi kupiony, ściany z drzewa, dach gąta
mi pobity ale potrzebuje reperacyi. W tym browarze panew jedna ale zła, potrzeba nowej.

Okno to jest studnia z której surowicę końmi ciągną osobno postawione. I lubo 
niedaleko jest żupa królewska w swoim ogrodzeniu i okno czyli studnia, z której 
surowicę końmi ciągną. Jednak za posesyi IMP Bukowskiego130 administratora 
ekonomii Samborskiej zaczęto te studnie starościańską przywłaszczać do żupy 
królewskiej i teraz bardzo interesują się. Surowicy z tejże studni do czerynów 
miejskich nie pozwalają, co przetym mieszczanie do skarbu starościańskiego 
płacili od jednej panewki surowicy po gr 6, teraz więcej do żupy królewskiej 
importują i nazwali tę intratę promocyą, którą kontraktem arendowym za półtora 
tysiąca puszczają Żydom, do skarbu zaś starościańskiego ci którzy swoje czeryny 
mają tylko od jednej panwi płacą po gr 5, którą importancyą nazywają łopatkową, 
do czerynów jednak starościańskich darmo surowicy pozwalają. Wszyscy ludzie 
powiadają, że te okno z dawna starościańskie bywało.

Wieś Truskawiec 
str. 61-63

Opisanie żup teraz za posesyi pańskiej należycie zreperowanych
Żupa do warzenia soli to jest browar sam z drzewa, dylów bitych, ściany gątami 

pokryte, porządny, do którego wchodząc od południa drzwi na biegunach, po le
wej ręce panew o 100 kluczach, jeszcze dobra ale potrzeba nowej. Prosto drzwi od 
południa drugie drzwi na północ także na biegunach. Przy panwi kadź wielka, 
dobra, na surowicę. Za panwią komora o dwojgu drzwiach na biegunach, z podłogą, 
w tej komorze sól zsypują, z tej komory drzwi na zachód do drugiej komory gdzie sól 
zsypują. Komora z drzewa starego, przesypana, ale nie spruchniałego, podłoga

130 Michał Ozyriusz Bukowski —  zm. 1791 r. cześnik, stolnik a od 1766 r. podkomorzy sanocki,
później szambelan królewski, zob. PSB, t. 3, s. 122-23.
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i dach nowy. Po prawej ręce panwi drzwi, na zawiasach z żelaznym wrzeciązem 
i skoblami, do izby pisarskiej, drugie drzwi z tej sieni gdzie panew, do komory, 
a z komory znowu drzwi na dwór, oboje na biegunach. W izbie pisarskiej okien dwa 
na południe, w drewno oprawnych, ława pod oknami, piec piekarski, w tej izbie 
drzwi do sieni małej, w tejże sionce drzwi jedne na dwór ku południowi, drugie do 
komory wyż opisanej, ku północy. W tychże sionkach na przeciwko izby pisarskiej, 
w perspektywie, drzwi do bednami, to jest gdzie bednarze beczki na sól i inne statki do 
żupy należące robią. W tej izbie piec gospodarski, piekamiany, okien dwa na południe, 
w drewno oprawionych, ława pod tymi oknami. Na przeciwko okien przy piecu drzwi 
do izdebki, deszczkami zabite, w tej izdebce piec z boudurem, okienko małe i drzwi na 
biegunach na dwór ku północy. Z bednami drzwi do sieni wielkich, w sieniach wrota 
na południe, a na przeciwko drzwi na północ, na biegunach. W przyczółku tej wieży ku 
wschodowi jest miejsce gdzie czeryn bywał i teraz być może.

Drugi browar, to jest wieża, prosto pierwszej ku południowi, nowa, ściany z dy
lów bitych, dach gątami nowo pobity. Do tego browaru drzwi duże od wschodu 
słońca, drugie drzwi proste, mniejsze ku zachodowi do komory gdzie sól zsypują, na 
biegunach z zamknięciem. Komora dawna, tylko sztandary, podłoga i dach z grantu 
nowe. Z komory drzwi ku północy na dwór, którymi sól na wozy biorą, na biegu
nach z zamknięciem. W tej wieży przy panwi kadź duża na surowicę, za kadzią 
drzwi drugie do komory mniejszej, pod jednym dachem z wieżą będącej. Komora 
z podłogą, drzwi z komory ku południowi na dwór.

Opisanie okna to jest studni z której surowicę ciągną
Okno to jest studnia już dwa roki jak się de novo131 brać zaczęta. Ta studnia 

wykopana jest na łatrów 25, w każdym łatrze rachując sprawiedliwych łokci 132 3 
i pół zacząwszy od wierzchu aż do samego spodu. Cembry z drzewa dobrego, 
nowego. Surowicy me wystarcza jednak, dla zdobycia większej surowicy biją sztol
nię na bok ku południowi, którą wybrali na łatrów 5. Koło okna kadź duża na wierz
chu gdzie surowicę z koszów wylewają, a potem rynnami idzie do kadzi przy pan- 
wiach będących.

Kierat to jest budynek koło okna pomienionego z drzewa, ściany z dylów bitych, 
nowych, dach gątami nowymi bity, drzwi do niego duże na biegunach, od północy. 
Wszedłszy do kieratu koło potężne którym surowicę ciągną, nowe kół dwie, jedno 
mniejsze z walcem do liny, drugie większe z palcami. Za kołem schody na górę do 
okna. W przyczółku ku południowi prosto drzwi, komórka niewielka. Pułap z dylów 
ułożony, u drzwi skobel z wrzeciązem żelaznym. Wszedłwszy do izby okien dwa 
w drewno oprawnych, piec kaflowy biały, komin z gliny lepiony, dobry, ławy pod

131 De novo (łac.) — od nowa.
132 Łokieć —  miara długości = ok. 0,57 m.
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oknami. Z sieni schodki i drzwiczki na górę pod dach z zamknięciem. Dach cały 
gątami nowy pobity. Na prawej ręce wszedłwszy z izby pisarskiej, stajnia nowa 
z pomostem, ściany z dylów, drzwi wielkie na biegunach. W środku stajni pomost 
i żłoby dobre po jednej stronie, po drugiej zasieki z chrustu plecione. Ta stajnia jako 
nowo wybudowana cała gątami nowymi pobita. Na koło żupy parkan, to jest płot 
wysoki, nowy, z wierzchu cierniem okładany, wierzbami na koło obsadzony. Bram 
dwie, jedna od zachodu, druga ku południowi. Wrota z tarcic dobre, u obojga wrót 
wrzeciąze ze skoblami do zamykania, żelaznymi, kłódek skarbowych dwie.

Wieś Stebnik 
str. 70-72

Opisanie żupy solnej to jest wież nowo wybudowanych
Wjeżdżając do żupy na prawej ręce skarbnica, to jest izba pisarska, na górze 

dach nowy, gątami pokryty, sień niewielka, do sieni drzwi na biegunach. W tej sieni 
jest komórka niewielka, i drzwi drugie na boku izby, na biegunach. W izbie okien 
dwa w drewno oprawnych, stół, ławy pod oknami, zydel, piec kaflowy, komin 
z gliny i kaflów, z komina piecyk piekarski. Z izby komór dwie, jedna na przeciw 
okien, do niej drzwi na biegunach z wrzeciązem i skoblami żelaznymi. W tej komo
rze okno jedno, druga komora na przeciwko drzwi siennych, do niej drzwi na biegu
nach z wrzeciązem i skoblami żelaznymi. Okienko w tej komorze małe z kratką 
żelazną i drzwi na dwór na biegunach z wrzeciązem żelaznym, skoblami i zasuwą 
drewnianą.

Opisanie wież
Idąc od skarbnicy prosto ku północy wieża z drewna nowego, ściany z dylów 

nowych, dach nowymi gątami pobity, rok jak wybudowana. Drzwi do tej wieży od 
północy, wielkie, na biegunach. Wszedłwszy do wieży panewka o kluczach 40 — tu 
do warzenia soli na beczki zapiekanki, rok drugi jak zrobiona, dobra. W drugim 
przyczółku miejsce na czeryn, ale czeryna nie ma już. Przy panwi kadź nowa, wiel
ka, na surowicę. Na wyżej opisaną panewkę pułap to jest rusztowanie z dylów 
ułożone na którym kładą beczki do zapiekania. Prosto miejsca gdzie ma być czeryn, 
drzwi drugie, niewielkie, na biegunach. Rynsztok na koło wieży dylami oparkaniony, 
którym woda wychodzi aż do rzeki. Wyszedłwszy z wyżej opisanej wieży na prawej 
ręce suszarnia nowo wystawiona, bo przedtym w starostwie drohobyckim zapie
kanki soli nie robiono. Ściany z dylów nowych, dach gątami pobity. Drzwi do niej od 
południa na biegunach. Wszedłwszy do suszarni piec murowany z cegieł, nad pie
cem pułapów dwa, to jest rusztowania z dylów ułożonych na którym beczki kładą. 
Schody ze dworu na górę do znoszenia beczek, nowe, dobre. Idąc do suszarni na 
prawej ręce wieża to jest browar gdzie sól warzą. Wielki, nowy, ściany z drzewa 
nowego, dach cały gątami pobity, do którego drzwi na biegunach, wielkie. Od po
łudnia wszedłwszy do wieży na lewej ręce panew do warzenia soli o 100 kluczach, 
rok jeden jak zrobiona. Za panwią, na przyczółku ku zachodowi, komora przesypana 
ale niektóre drzewa są nowe, także i dach gątami częściowo nowymi, częściowo
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starymi pokryty. Z komory drzwi drugie na dwór, na biegunach. Na drugim przyczółku 
wieży, ku wschodowi, drzwi do suszami. Trzecie drzwi z wieży na północ, na dwór.

Trzecia wieża to jest browar czerynowy, dawny ale dobry. Dach dranicami po
kryty, wrota duże. Prosto wrót czeryn nowy tak rok jak robiony. Ściany z dylów 
dobrych. W środku sąsiek na sól niewielki. Przy tym browarze drugi nowo wybudo
wany. Ściany z dylów nowych, dach dranicami pokryty, wrota duże. W środku 
panewka to jest czeryn na którym sól warzą na tołpki, stary ale jeszcze dobry.

Za wieżami w górze ku południowi okno surowicze to jest studnia z której surowicę 
końmi ciągną. Budynek zaś to jest kierat nowo wybudowany, ściany z dylów bitych, 
nowych, dach gątami pobity, wrota od zachodu i drzwi z tarcic. Wszedłwszy do kieratu 
koło wielkie jedno którym ciągną surowicę, drugie mniejsze z wałem na liny. Lina dobra 
i kosze skórzane niezłe. Na koło budynku rynsztok odylowany dla spadku wody.

Idąc od kieratu w górę nazad ku skarbnicy na prawej ręce wieża nowa. Ściany 
z dylów, gątami pokryta, jeszcze nie skończona i czeryna to jest panewki nie masz.

Cała żupa na koło oparkaniona, to jest płot wysoki, nowy, z wierzchu cierniem 
obłożony. Bram dwie, wrota z tarcic do zamykania z wrzeciązami żelaznymi i sko
blami do kłódek. Koni do ciągnięcia surowicy, skarbowych, cztery.

str. 78-80
Opisanie żupy modryckiej to jest wież zreperowanych i nowo wybudowanych

Wjeżdżając do żupy na prawej ręce skarbnica to jest izba pisarska, dwa roki jak 
przesypana, dach gątami nowymi pobity. Izba z drzewa starego i sień. Do sieni 
drzwi na biegunach. Od zachodu wchodząc do sieni na lewej ręce drzwi na zawia
sach żelaznych z klamką i zaszczepką. Sień wielka, w izbie okien dwa, jedno ku 
północy, drugie na zachód, w drewno oprawione. Piec kaflowy, zielony i komin 
takiż, tylko ognisko z gliny lepione, stół duży i ławy pod oknami. Z izby drzwi do 
komory, z wrzeciązem i skoblami do kłódki. W komorze pułap z drzewa, okienko 
małe jedno w drewno oprawione.

Opisanie wieży nowej

Idąc do skarbnicy prosto ku zachodowi wieża nowa, wielka, to jest browar gdzie 
sól warzą. Ściany z dylów bitych, nowych, dach gątami nowymi pobity. Do tego 
browaru drzwi wielkie od północy, na biegunach. Wszedłwszy do wieży na lewej 
ręce panew do warzenia soli o 100 kluczach, tego roku robiona. Przy panwi kadź 
nowa, wielka, na surowicę. Za panwią drzwi drugie na dwór, ku południowi, trzecie 
w przyczółku wieży, do komory, na biegunach. Komora ku zachodowi z drzewa 
nowego, dobrego, z podłogą na sztandarach, Z komory drzwi na dwór z zasuwą dla 
wynoszenia soli. Na komorze dach nowymi gątami pokryty.

Wieża druga przesypana

Idąc z wyżej opisanej wieży, druga na lewej ręce, z drzewa starego, przesypana 
jednak dość i nowe ściany z dylów bitych. Dach nowymi gątami pokryty. Płatwy
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tudzież krokwie nowe. Wrota od wschodu wielkie. W środku wieży panew do 
warzenia soli o kluczach 80-ciu tego roku zrobiona. Przy panwi kadź, za panwią 
w przyczółku ku południowi drzwi na biegunach, do komory. Komora z drzewa, 
ściany z dylów, podłoga na sztandarach, na którą sól zsypują. Z komory drzwi na 
dwór z zasuwą. Dach na komorze i wieży jeden, gątami nowymi pobity.

Opisanie szopy

Szopa na beczki skarbowe nowo wybudowana na słupach jodłowych. Ściany 
dwie z dylów bitych, jedna wzdłuż, druga poprzeczna. Dach gątami nowymi pobity. 
Tej szopy wzdłuż łokci 70, wszerz łokci 18.

Opisanie okna to jest studni

Okno to jest studnia z której surowicą końmi ciągną, królewska na starościań- 
skim gruncie ale z niej surowicę zarówno tak do królewskiej żupy jako i do starościń
skiej ciągną. Reperacya do tej studni wspólna, połowę skarb królewski, a połowę 
starościński przykłada się. Liny i kosze dobre. Budynek kieratny tego roku wybudo
wany, ściany z drewna, dylów bitych, dach gątami pokryty, koła nowe ale wszystko 
wspólnym expensem wystawione. Na koło żupy płot wysoki, nowy, z wierzchu 
cierniem obłożony. Bram dwie, wrota z tarcic na biegunach z zamkami.

str. 82, 83

Opisanie żupy soleckiej to jest budynków czyli wież wybudowanych
i zreperowanych

Skarbnica z drzewa ale spróchniałego, gątami pokryta. Wchodząc do sieni drzwi 
na biegunach. Izba po lewej ręce, do niej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzecią- 
zem i skoblami. W izbie piec kaflowy, komin z gliny lepiony, okien trzy w drewno 
oprawnych, ławy pod oknami i koło pieca. Komórka z podłogą bez okna, drzwi do 
niej na zawiasach żelaznych z wrzeciązem i skoblami, stół stolarską robotą lipowy, 
zydel jeden. Naprzeciwko izby, piekarnia stara, drzwi do niej na biegunach z wrze
ciązem i skoblami. Z sieni drzwi drugie na dwór, jedne z wrzeciązem i skoblami, 
drugie z zasuwą, oboje na biegunach. Ta skarbnica potrzebuje reperacyi.

Opisanie wież

Browar w którym sól warzą z drzewa, ściany z dylów bitych, kilka przęseł 
nowych, dach cały nowy, gątami pobity. Drzwi dwoje, jedno od zachodu wielkie, 
drugie mniejsze ku wschodowi. Idąc od izby panew na prawej ręce o 100 kluczach 
tak rok jak robiona. Na przyczółku ku północy komora przesypana z podłogą nową 
na sztandarach. Z drugiej strony na przyczółku ku południowi komora nowo wy
budowana z pomostem na sztandarach. Z komory drzwi na dwór z zasuwą. 
Obydwie komory z wieżą pod jednym dachem. Przy panwi kadź wielka, dobra, na 
surowicę.
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Opisanie wieży czerynowej
Wieża to jest browar teraz nowo wybudowany. Ściany z dylów bitych, dach 

gątami pokryty nowymi, drzwi to jest wrota wielkie. W środku wieży czeryn to jest 
panewka o 6 kluczach, stara ale dobra. Za panewką koryto jodłowe na surowicę.

Okno to jest studnia z której surowicę ludzie ciągną, a nie końmi, z linąi koszami 
dwoma, płotem ogrodzona, zamiast dachu gałęziami jodłowymi pokryta.

Opisanie szopy

Szopa w ogrodzeniu, na beczki skarbowe, wielka, na słupach jodłowych. Ścian 
trzy z dylów bitych, jedna długa, dwie poprzeczne. Tej szopy wzdłuż łokci 100, 
wszerz 15. Cała szopa gątami nowymi pokryta.

Cała żupa na koło płotem wysokim ogrodzona, z wierzchu cierniem obłożona, 
brama z zamknięciem.

str. 196
Inwentarz klucza rożniatowskiego na gruncie weryfikowany AD 1757 

Opisanie okien solnych

Pierwsze okno Stara Bania nazwane. W tejże za miastem cembrzyny pogniły, 
surowicy mało, czasem nie staje. Kierat z drewna budowany, gątami pobity, koło 
kieratne, liny i kosze dobre.

Wieża z drzewa budowana jedna to jest dach dranicami pokryty i ściany obijane 
dranicami. Czeryn jeden dobry, koryto na surowicę i żłoby na sól to jest sąsieki.

Bednarnia gdzie beczki robią, a czasem i sól suszą, zła już się wali. Koni kierat- 
nych do kieratu dwa.

Drugie okno na Sołotwince133 wybrane na łatrów 16. Nad oknem szopa na słupach, 
słomą pokryta, nie ze wszystkim. Surowicę ciągną ludzie rękami, wiadro drewniane.

Wieża na czeryn gdzie sól warzą, ściany z chrustu jodłowego, gałęziami obłożo
ne, dach dranicami pokryty. Czeryn do warzenia soli niewielki. Drzwi na biegunach, 
kadź wielka na surowicę, rynny od okna do kadzi. Przy tym oknie drugie dawno 
brać zaczęto ale nie skończone, wody pełno, szopa nad nim słomą pokryta.

Trzecie okno teraz znalezione w lesie pod Jasionowcem134, którego było łatrów 
30, teraz de novo wybranych łatrów 3. Cembry w niektórych miejscach przegniły 
ale teraz nowo założone. Nad tym oknem kierat z drzewa budowany tylko przez 
połowę pobity. Koła zwyczajne do ciągnięcia surowicy, liny i kosze dobre.

Wieża na 12 czerynów jeszcze nieobudowana tylko przez połowę pobita.

153 Sołotwinka —  rzeczka w starostwie dolińskim, zob. Słownik geograficzno-historyczny..., 

t. XI, s. 65.
134 Jasionowiec —  wieś w starostwie dolińskim koło Rożniatowa.
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Inwentarz starostwa drohobyckiego z 1769 r.
Rkps. Teki Antoniego Schneidra, sygn. 441, str. 19-23

Inwentarz dwunastu włości do starostwa drohobyckiego należących na gruncie 
weryfikowany 1769 roku.

Opisanie żup starostwa drohobyckiego

Żupa modrycka

Wchodząc do żupy wrota podwójne na biegunach drewnianych i nad nimi 
daszek nie pobity, potrzeba ich reperacyi. Płoty w koło tej żupy stare, wypadają. 
Drugie wrota podwójne, dobre. Kieratu przyczółek i z boku potrzebuje gątów, plus 
minus dla zreperowania, sześć. Wieży w której panew stara na 81 kluczach, której 
potrzeba od cerkwi przesypać ścianę i komora której pomost potrzeba przesypać. Do 
tego przesypania potrzeba drzewa sztuk ad minimum 30. Ta wieża ma krokwi par 
17, drzwi czworo popsutych, małe można w przyszłości należycie naprawić.

Wieża druga ma krokwi par 12, w której panew o 120 kluczach. Ściana od potoku 
potrzebuje przesypania. Na tejże dach, nowych gątów przymieszawszy pobić, słu
pów 8 nowych. Na to pobicie wyjdzie gątów kup 100. Drzwi troje, dobre. Suszarnia 
dla suszenia beczek dobra. Przy tejże komora i kadź na sztandarach, dobra. Komora 
od karczmy osobliwa, długości na boku 15, szerokości 13 łokci. Przy tej drzwi dwo
je ze wszystkim, dobre. Dach do wieży potrzebuje pobicia nowymi gątami których 
potrzeba kup 20. Suszarnia ma krokwi par 9, osobliwa, ze wszystkimi dobra.

Skarbnica upada gdyż ze starego stawiana była drzewa, potrzeba ją de novo redyfi- 
kować135 przyłożywszy drzewa plus minus sztuk 60 na podłogi, belki i płatwy, jedlic 20.

Żupa truskawiecka

Wchodząc do żupy wrota podwójne i płoty w koło żupy dobre. Drugie wrota 
przy których furtka także dobra. Na lewej ręce wieża długości na krokiew par 43. 
W tejże panew o 121 kluczach. Rezydencyi trzy — jedna dla pisarza, druga dla 
bednarzów, trzecia dla zwaryczów. I ten budynek z gruntu potrzebuje przesypania 
aby tylko na par 24. Ta wieża wystawiona była przy której komór było dwie, jedna 
po jednej stronie, druga po drugiej stronie panwi, a zaś ma par 17. Krokwi potrze
ba znieść i w tej czy innej żupie tym reperować, bo to wystarczyć może. I skarbni
ca w żupie modryckiej z tejże wystawiona być może. I druga w żupie stebnickiej 
dodawszy jedlic 30 na płatwie, podłogi, warcaby136 i belki.

Wieża druga na prawej ręce ma krokwi 14. Potrzebuje poprawienia choć stary
mi gątami. Przy tejże z boku osobliwa komora na par krokwi 10, którą z gruntu 
przydawszy słupów 10 i na boki płatwy jedlic 10, przesypać. Panew w zwyż wie
ży o 100 kluczach dobra, kadź na sztandarach, dobra. Kierat żadnej nie potrzebuje 
reperacyi oprócz koło okna naprawić. Rezydencya dla kwotnika, izba po prawej 133 *

133 Redyfikacja —  przeobrażenie, zmiana.
156 Warcaby — futryny okienne, zwykle dębowe.
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ręce i druga po lewej, przy której komórek trzy i piekarnia ze wszystkim dobra. Stajnia 
ma krokwi par 8, tylko drzwi jednych nowych potrzebuje. Izdebka dla 
pisarza w której komórka w sieniach osobliwie wystawiona, dobra. Tamże arenda po
trzebuje reperacyi, to jest słupów 5 do przesypania. Od gościńca ściany i browar pod 
słomą, który nie wiele potrzeba przesypać i studnie przy tymże wyczyścić. 
Na pobicie czyli reperacyę tejże żupy gątów nowych potrzeba plus minus kup 100 
i te ze starymi mieszać. W żupie truskawieckiej znajduje się drzewa nowego sztuk 100 
i z chałupy stare drzewo z Orowego137 przywieziono na wystawienie nowej suszami.

Żupa stanylska138

Nieogrodzona, wieża ma krokwi par 18. Przy tejże komora dobra prócz dymnik 
naprawić. Panew stara ma 66 kluczów, kadź potrzebuje obręczy. Skarbnica dla pisa
rza długości i szerokości na łokci 6 o dwóch oknach małych, drzwi dwoje, jedne dobre, 
drugie złe. Przy tejże szopa, ma krokwi par 13, pod jednym dachem dobrym, gąto- 
wym, ścian nie ma tylko płotem ogrodzona i to złym ale znowu potrzeba chrustem 
ogrodzić. Okien cztery surowiczych, jedno górne najpryncypalniejsze, bo 
w nim najlepsza znajduje się surowica, to go de novo potrzeba reperować, głębiej 
wybrać i szerzej, tudzież ocembrować. Na te cembry potrzeba jedlic 30, a jeżeliby nie 
dostało i w ten czas można będzie dowieźć. Daszek niewielki na tymże dać gdyż tam 
ludzie rękami surowicę ciągną. Na ten daszek potrzeba gątów kup 15. A zaś dobre 
trzy okna wyczyścić i z nich odwróciwszy wodę póki się wyż okno nie zreperuje 
robić. Tamże arenda do której drzwi potrzeba troje nowych. Do tejże gątów potrzeba 
kup 10 dla zreperowania dachu. Stajnia dla bydła z chrustu, dobra tylko drzwi nowych 
potrzeba. Na drzwi zaś tak do arendy troje jako i stajni znajdzie się deszczek przy 
żupnej robocie. Studnia wyczyszczenia i cembrowania tudzież Żurawic potrzebuje.

Żupa stebnicka

Wrota górne i dolne bardzo roztrzęsione i płoty w koło żupy mizerne. Na wyż 
wrota deszczek potrzeba 18. Od dolnych wrót wieża gdzie czeryn ma krokwi par 
14, która niedofundowana, przyczółek nie dotowany i nie pobity, drzewem nie zało
żona. Ścian do tejże i drzwi nie masz, koryta nie masz. Na założenie ściany potrzeba 
drzewa sztuk 20 i na pobicie dachu dranic kop 10, na drzwi deszczek 8. Wieża od 
górnych wrót w której czeryn żadnej nie potrzebuje prócz koryta reperacyi. Kierat 
prócz koła nowego zaraz. Skarbnica z gruntu potrzebuje przestawienia, która może 
być z tej samej przyłożywszy z żupy truskawieckiej jak się wyżej wyraziło, bo 
zejdzie dosyć starego drzewa i tak jedno z drugim mieszać. Na belki zaś, płatwie 
i podłogi potrzeba jedlic 30. Prócz krokwi i łat na pobicie onej gątów plus minus kop 
100. Suszarnia z dwoma piecami na krokwi par 11, druga stara na krokwi par 6

137 Orowe —chodzi o lasy pod wsią Orów w starostwie drohobyckim.
138 Żupa stanylska —  chodzi o wieś Stanieta w starostwie drohobyckim.
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żadnej nie potrzebuje reperacyi. Wieża dolna w której panew o 100 kluczach, ta 
reperacyi nie potrzebuje prócz kanału. Wieża górna, panewka w niej o 60 klu
czach, i ta prócz kanałów nie potrzebuje reperacyi, arenda prócz okiennic. Browar 
płatwi 5 i na zreperowanie dachu dranic kop 8 potrzebuje.

Żupa solecka

Idąc od Drohobycza wrota nazywają się górne, potrzeba do tych na reperacyę 
deszczek 4. Dolne wrota ze wszystkimi dobre. Płoty w koło tej żupy upadają. Na 
prawej ręce wieża na krokwi par 17, w której panew o 111 kluczach. Pod tymże 
dachem komora i szopa i te mało reperacyi prócz poprawienia dachu. I te pisarz 
sam obliguje się naprawić. Szopa osobliwa na krokwi par 24, w tejże izdebka, 
z końca jedna, z drugiego druga, w których bedanrze beczki robią. Te potrzeba 
z jednego boku nagnać i dach poprawić, na które poprawienie gątów wyjdzie kop 8. 
Suszarnia nowo wystawiona tylko ze starego drewna. Wieża na krokwi par 7, 
w której czeryn. Dach potrzebuje reperacyi do którego wyjdzie na naprawienie 
gątów kop 12. Skarbnica ze wszystkim dobra, żadnej nie potrzebuje reperacyi. 
Z okna rękami surowicę ciągną, nad którym nie masz daszku ale na ten potrzeba 
słupów 4, gątów kop 15, prócz krokwi i łat. Tamże arenda ze wszystkimi dobra 
prócz piec piekarski wraz z kaflowym przesypać potrzeba. Browar od arendy dale
ko wystawiony i temu opustoszał. Lepiej by było aby go bliżej przenieść jeżeliby się 
studnia gdzie na którym miejscu wynaleźć mogła.

Opisanie czerynów

1. Wieża od Ankla Wulfowicza i Szlomy Berkowicza kupiona in anno 1762, ta blisko żup 
JKM stoi, opodal na łokieć jeden, ta pod gątami. Drzwi do niej z przychodu, wielkie, na 
biegunach drewnianych, popsute. Ściany przy tych z dranic wzdłuż ustawione bez pół. 
Bez pół też powybierane przy tych drzwiach pomieszkanie kwotnika. Drzwi, do izby 
która z drewna, na zawiasach żelaznych z zaszczepką żelazną. 
Zewnątrz okien dwoje z szyb okrągłych, małych w drewnie. Piec kaflowy, zielony, 
dobry, przy tym i kominek z takichże przy którym piec piekarski, ławy pod oknami 
z drzewa. Przy tej komora niewielka, drzwi do niej na zawiasach ze skoblem żelaznym. 
I w tej okno jedno wielkie z szyb takich jako i w izbie. Idąc do czeryna komora przybu
dowana do pomienionej komory, ściany i powały z dranic. Drzwi do niej z sieni na 
biegunach drewnianych, do której zaś drzwi do czeryna także z deszczek, przy którym 
przepierzenie pod sam dach wyprowadzone, podobnie dachowi gątami pobite. 
Ściany na koło tej wieży z dranic i przy tymże przepierzeniu reperacyi potrzeba, bo 
miej scami powybierane. Dach reperacyi na gątów plus minus kop 15. W tej kadź wielka 
znajduje się na surowicę. Sąsiek czyli komórka pod gątami dla składania soli, dach 
dranicami pokryty, ściany niskie na łokci 3. W tej czeryn rokjeden jak sprawiony, nowy.
2. Wieża od Moszka Dawidowicza kupiona in anno 1760 i ta porządku takiego. Dach 
pod gątami bez połowę dobry, ściany w tej na koło wzdłuż z dranic ustawione, popsute. 
Drzwi do niej wielkie z deszczek o biegunie, drzwi drugie po środku wieży, niewielkie.
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Przepierzenie dranicami pobite po sam dach. Koryto na surowicę wielkie, trzeba 
innego. Czeryn o 3 kluczach w przeszłym roku przerobiony.
3. Wieża w dług wzięta od Leyby Zelmanowicza, skarbowa. W tej ściany 
z drzewa, dach pod gątami, drzwi wielkie o biegunach, kadź na surowicę dobra, 
czeryn o 3 kluczach, lat dwa jak sprawiony. Ta reperacyi na dach ściany plus minus 
potrzebuje zł 150.
4. Wieża od potoku, skarbowa, pod gątami. Drzwi do niej także od potoku, wjezdne, 
wielkie. Ściany na koło dranic wzdłuż ustawione, czeryn rok jak zaciągniony. I ta 
suspensy139 na reperacyę dachu, ścian etc. wyciąga na plus minus zł 150. Kadź na 
surowicę wielka, dobra.
5. Wieża skarbowa od sędziego Wojakowskiego kupiona od lat 9. Ściany i w tej 
z dranic ustawione, dach pod gątami, dobry. Drzwi do tej dwoje, jedne od potoku 
małe z dranic o biegunie, drugie wielkie, wjezdne od wieży zmiankowanej wyżej. 
W pośrodku wieży także przebudowanie pod sam wierzch dachu wyprowadzone 
i dranicami pobite. Kadź w tej wielka na surowicę, dobra, w ziemię okopana. Dla 
ciągnięcia surowicy z tej wiadro jest przywiązane. Sąsiek blisko czeryna dla składa
nia soli, z dranic, ściany niskie, daszek nad nią pod gątami, czeryn stary, popsuty.
6. Wieża bywała na czerynów dwa, teraz zdezelowana, drzwi z nie rozebrane, jesz
cze znajdzie się, że warta będzie na zł 24 albo więcej.

Wieże do skarbu należące

1. Wieża pusto stojąca Ankla Ickowicza
2. Wieża OO Karmelitów
3. Wieża tychże OO Karmelitów, Leyba arendarz u nich arenduje i z lepszym 
porządkiem znajduje się.

KONTRAKTY DZIERŻAWNE 

Kontrakt z 1741 r.
Rkps. Teki Antoniego Schneidra, sygn. 1427, bez paginacji

Między skarbem JKM przez Karola Ernesta Massiniego140, superintendenta 
ekonomii JKM Samborskiej, z jednej strony, a za consensem przewielebnego IM 
ks. rektora colegium Societatis Jesu Jarosławskiego od Panny Marii z IM ks. Fran
ciszkiem Oleckim, prokuratorem tegoż colegium, stanął pewny i w niczym nieodmien
ny kontrakt w niżej opisany sposób, iż pomieniony IMP supenntendent imieniem 
skarbu JKM pozwala w tym roku 1741 Franciszkowi Oleckiemu prokuratorowi

139 Suspensa — prolongata.
ko Rodzina Massinich przybyła do Polski z Piemontu w pocz. XVII w. Krzysztof Massmi 

(1619-77) był sekretarzem i doradcą królewskim. Jego syn, również Krzysztof w 1712 r. pe ni 
obowiązki pisarza królewskiego oraz urzędnika solnego. Prawdopodobnie Karol Ernest był synem 

tegoż, zob. PSB, t. 20, s. 117, 118.
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celegium Societatis Jesu ładugę141 soli skarbowej ze składu torskiego142 bez naj
mniejszej przykładki (która jeżeliby się znajdować miała wtedy pod konfiskacyę 
podpadać będzie powinna) na pierwszą defluitacye in anno curenti143 na szkutę144 
jedną, dubas145 jeden, galar146 jeden, lechtugę147 jedną beczek soli tyle ile bez prze
kładania zabrać będą mogli. A to szkutę jedną do spławienia do komory dolnej 
wielkopolskiej, dybowskiej148, od której sól po wytrąceniu decesu beczek od stu 
dziesięć beczek frachtu149 skarb JKM od każdej beczki po zł 2 i gr 3 polskich 
w złocie, czerwony złoty rachując po zł 18 polskich, zapłacić deklaruje. Dubas zaś, 
galar i lechtuga do komory bydgoskiej z której także potrąciwszy od stu dziesięć od 
każdej beczki po zł 2 i gr 10 polskich w złocie ut supra zapłacili. Tego zaś frachtu 
fractim tertiam partem150 przy odłożeniu od pala resiductorem151 zaś quarum na 
komorach dolnych Wielkopolskich wypłacić tenebiturIS2. Waruje sobie i wymawia 
skarb JKM aby pomieniony IM prokurator, sterników, rotmana153i flisów154 trzeź
wych, wiernych i umiejętnych do swych statków miał i przysposobił. Ażeby przez 
ich nadzór lub nieumiejętność statki nie były zatopione gdyż in casu l55(Strzeż Boże) 
zatopienia którego, tedy pomieniony IM ks. prokurator una curia156 na tymże statku 
i na całym od niego frachcie, skarb zaś na soli szkodować będzie. Jako zaś wzwyż 
pomieniony IM Franciszek Olecki prokurator ma przestrzegać na wodzie wszelkiej 
szkody, żeby według uniwersału skarbowego soli na statkach przy kalkulacyi, na 
komorze której lub bydgoskiej nie zostawało. Tedy od takowej soli frachtu skarb 
płacić nie będzie ale i owszem ten deces z frachtu pretium1S7 jako się przedaje 
beczka na komorach dolnych, potrącony być ma. Także którabykolwiek beczka nie 
pełna była według odebrania ze składu torskiego tedy i takowy deces skarbu JKM 
należycie dosypką rekompensowany być powinien. Bednarskiego na każdy statek 
po pół trzecia zł zapłacić, także i od ładugi po tynfie jednym od stu beczek soli

141 Ładuga —  załadunek soli na statek.
,42 Skład torski —  chodzi o miejscowość Torki (port rzeczny) położoną na prawym brzegu Sanu, 

około 30 km w górą od Przemyśla.
143 Defluitacya in anno curenti (łac.) —  tu: spław w bieżącym roku.
144 Szkuta —  statek rzeczy do spławiania materiałów sypkich.
145 Dubas —  rodzaj małego statku rzecznego.
146 Galar — statek rzeczny, płaski bez masztów.
147 Lechtuga — również lichtuga, zmniejszenie ciężaru statku przez ujęcie ładunku, nazwa statku 

rzecznego.
148 Dybów —  obecnie Nieszawa, zob. Słownik geograficzny królestwa polskiego..., t. 2, s. 239.
149 Fracht —  towar przewożony, koszt przewozu towarów.
150 Fractim tertiam partem (łac.) — 1/3 frachtu (ładunku).
151 Ad resiductorem (łac.) — tu: zaległy, pozostały (ładunek).
152 Tenebitur (łac.) —  tu: będzie zobowiązany.
152 Rotman —  przewodnik całego zestawu statków.
154 Flis —  pracownik zatrudniony na statkach rzecznych.
155 In casu (łac.) —  w przypadku.
156 Una curia (łac.) —  tu: pierwszej kurii.
157 Pretium (łac.) — tu: cena, wartość.
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rekompensować będzie kuchennej soli beczkę jedną na każdy statek skarb pozwa
la. Praecedo158 sobie i to skarb JKM, by statki dla prywatnych interesów albo przy
brania frachtu nigdzie nie stawały ale odłożywszy od pala, za dyspozycyą 
oficyalistów skarbowych, zaraz się ruszały i do tego żeby nie były przeładowane, do 
tychże oficyalistów dyspozycyi i pomiarkowania należeć będzie. W tym także czyni 
sobie skarb prekustodyęl59aby te statki po hakach pod most toruński opuszczane 
były ponieważ (...) tot exemplis160, że dla zuchwałej sterników śmiałości różne przy
trafiały się nieszczęścia kiedy się statki z wartem161 pod tenże most toruński hazar
dowały. A te skontraktowane statki nie czekając (...) skarbowej wcześnie mają być 
dostawiane u pala składu torskiego żeby przez opóźnienie podciągania onych woda 
nie uszła na Sanie gdyż in quantum162 wcześniej podciągnione nie były, skarb JKM 
bez większej exusy i excepcyi163 ten kontrakt anulować będzie, a inne w gotowości 
będące ładugi przepuści. A ten kontrakt we wszystkich punktach, klauzulach, kon- 
dycyach strony obydwie podtrzymywać sobie obiecują, chcąc go mieć takiego waloru 
jakoby aktami grodzkimi roborowany164 był. Fond165 sobie za dworem JKM (...) 
in casu coventionis ad respondentur166 naznaczają.
Dan w Torkach 17 aprili 1741 roku [17 kwietnia]

Inwentarz starostwa drohobyckiego z 1 753 r.
Rkps. Podhorce II, sygn. 187, str. 126-128

Inwentarz całego starostwa drohobyckiego na gruncie weryfikowany skończony 
dnia 25 miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 1753.

Kopia kontraktu167 między skarbem JKM przez wielmożnych panów konsylia- 
rzów168 et ad praesens169 komisarzów JKM nomine et pro interese170 skarbu pań
skiego, promocyę alias arendę okna czerynowego w żupie JKM drohobyckiej niżej 
na podpisach wyrażonych z jednego, a starozakonnymi Ichałem Aronowiczem 
i Joną Leyzerowiczem kwotnikami z drugiej strony stanął niniejszy trzyletni kon
trakt i nieodmienne postanowienie w niżej opisany sposób.

158 Praecedo (łac.) —  tu: zastrzega.
189 Prekustodya —  warunek.
160 Tot exemplis (łac.) —  tu: tyle przykładów.
161 Wart — główny nurt rzeki.
162 In quantum (łac.) —  tu: o ile.
163 Exusy i exepcyi (łac.) —  tu: wymówki i wyjątku.
164 Roborować — wzmacniać.
165 Fond —  majątek który kupiec ma w obrocie, kapitał państwowy.
166 In casu conventionis ad respondentur (łac.) —1 tu: zgodnie z prawem przyrzeczonym.
167 Kontrakt dzierżawny dołączono do inwentarza starostwa.
168 Konsyliarz —  radca. Konsyliarzami i komisarzami królewskimi w tym czasie byli 

J.G. Borlach i J. E. Hennig, górnicy sprowadzeni przez Sasów, pracujący również w żupach kra
kowskich.

169 Et ad praesens (łac.) — tu: i przy obecności.
170 Nomine et pro interese (łac.) — tu: w imieniu i w interesie.
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1 Iż wielmożni IMPP konsyliarze i komisarze JKM nomine et pro interese skarbu 
pańskiego promocyę alias arendą okna czerynowego w żupie JKM drohobyckiej 
tamże starozakonnymi Ichałowi Aronowiczowi i Jonie Leyzerowiczowi kwotmkom 
na trzy lata immediate171 po sobie idące od juli172 roku niniejszego 1746 zaczynające 
się die ultima juni173 roku da Bóg przyszłym 1749 kończyć się mające, puszczają 
, arendują za sumę na każdy rok po zł polskich tysiąc, którą ciż starozakonni 
kwotnicy corocznie czterema ratami, to jest pierwsza rata przy zawarciu mniejsze
go kontraktu 1 juli, druga 1 octobris w roku niniejszym 1746, trzecia 1 januara 
w roku następującym 1747, czwarta 1 aprilis tak conseąuenter174 175 176 rok po roku na 
pomienione raty na każdą po zł 250 w samej srebrnej monecie do kasy JKM 
Samborskiej punktualnie wypłacać obliguję się bez wszelkiej zwłoki czasu i wy
mówki pod jakimkolwiek pretekstem wynalezionej oraz prekustodycye pro
parte175 skarbu niżej wyrażoną zachować powinni będą.
2. Nie wolno będzie tym kwotnikom drew kupować, chyba że żupa drohobycka na 
skarb JKM będzie miała zadosyć, w ten czas za IM podzupka każdą piątą fura 
może im być puszczona. Złą kondycyą aby om sami a nie substytować jak 
pomienionych drew nie targowali ale pisarz żupny targować je i co piątą furę dla 

kwotników dołączać będzie.
3 Sól którą w czerynach ważyć będą nie inaczej tylko w tołpki wyrabiać i tołpkami 
przedawać ją powinni. W beczki zaś bić lub nalewać i miałkiej soli przedawac me
wolno będzie kwotnikom pod konfiskacyąonejże.
4. Poprzeków alias drew grubych na podkładziny pod drwa w piecach czeryno- 
wych similiter177me wolno będzie kupować kwotnikom pod konfiskacyą onychze.
5. Surowicę na jedną panew królewską z tego okna promocyalnego gdy tego będzie 
potrzeba czy w dzień czy w nocy swoim koniem i bez żadnej zapłaty gnać powinni. 
6 Ciż kwotnicy w czym kolwiek przeciwko punktom zwyż wyrażonym wykroczy i, 
tedy wolno będzie skarbowi JKM każdego czasu kierat zamknąć kazać i surowicy 
me wydawać, póki według tych punktów nie uczynią skarbowi satysfakcyi.
Który kontrakt i w mm wyrażone punkta strony obydwie aprobują oraz dla większej 
wiary i wagi rękami własnymi podpisują 1 juli [1 lipca] 1746.

171 Immediate (łac.) — tu: bezpośrednie.

112 Od juli — od lipca.
I7! Die ultimaiuni(łac.) —  tu: do ostatniego dnia czerwca. . . .
i7* i juli, octobris, januar, aprilis conseąuenter -  1 lipca, paździem.ka, stycznia, kwietnia kon- 

sekwetnie (odpowiednio).
175 Prekustodycye pro parte (łac.) — tu: zabezpieczenie na rzecz skar u.

176 Substytować — zastępować.
177 Similiter (łac.) —  tu: podobnie.
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Kontrakt z 1788 r.
Rkps. Podhorce I, sygn 95, bez paginacji

Między JWP Rzewuskim178 hetmanem polnym koronnym Królestwa Polskiego, 
starostą dolińskim z jednej strony, a JWP Hermsonem administratorem ICKA179 
Samborskich, imieniem skarbu cesarskiego czyniącym z drugiej strony, stanął wzglę
dem żup dolińskich dobrowolny w niczym nie odmienny kontrakt w niżej opisanych 
punktach.
1- mo JWP starosta obliguje się przez lat siedem po sobie idących począwszy 
a die 1 novembris180roku 1778 co rocznie do skarbu ICKA z żup swoich dolińskich 
przedać soli beczek 40 tysięcy dico18140000 czyli hurmanami182 lub tołpinami czyli 
zapiekankami i rozchodkami183 lun in natura beczkami skarbowymi, redukując sto 
hurmanów lub tysiąc tołpin na sto funtów beczkę zapiekankę podług teraźniejsze
go zwyczaju na 20, rozchodkę na 26, a beczką skarbową na 32 garce lub 190 
funtów podług potrzeby skarbu cesarskiego. Jednak hurmany i tołpiny nie mają 
przewyższać połowy qumti stipulati184 to jest 20 tys. beczek skarbowych. Skarb 
zaś ICKA za każdą skarbową beczkę przy odbieraniu lub ąuartalami185 przez oficy- 
alistę swego na ten czas przy tychże żupach zostającego i tęż sól odbierającego po 
zł polskich 2 i gr 15 do skarbu JWP starosty płacić przyrzeka. Takiż za 40 tys. 
beczek skarbowych JWP starosta co rocznie z naszych salin ICKA 100 tys. zł 
polskich pieniędzy dostanie. Do których 40000 beczek jeszcze 2 tys. dico 2000 
beczek skarbowych soli JWP starosta co rocznie bez solucyi186 przydać deklaruje. 
Za co skarb ICKA od czerynów 8 na skarb w teraźniejszym roku odebranych od 
JWP starosty za przeszły i następujący czas żadnej solucyi nie pretenduje i owszem 
wieże z czerynami wielmożnemu staroście oddaje.
2- do Aby skarb ICKA dla odebrania tej soli więcej nad jednego oficyalistę nie 
miał racji trzymać, tedy na jednym miejscu to jest w Dolinie oddawać będą.
3- tio Beczki skarbowe i rozchodki muszą być na obydwie strony zadnięte, należycie 
pakowane, z dobrych klepek, należytymi obręczami opatrzone gdyż kupcowi wol
no będzie beczką kupując sobie otworzyć i gdy nie pełna, dopakować. Rozchodki

178 Seweryn Rzewuski —  1743-1811 r., h. Krzywda, hetman polny koronny, pisarz polityczny, 
jeden z przywódców konfederacji targowickiej. Ur. w Podhorcach, najmłodszy syn Wacława i Anny 
z Lubomirskich, żonaty z Konstancją Lubomirską, zob. PSB, t. XIV s. 138-151.

179 ICKA — Jego Cesarsko Królewska Apostolska (mość).
180 Die 1 novembris (łac.) —  od dnia 1 listopada.
181 D ice(łac .)—-oddać.
182 Hurman —  rodzaj formowanej soli, kupa soli.
185 Rozchodka —  beczka cetnarowa soli warzonej, zob. H. Łabęcki: Słownik..., s. 231.
184 Quinti stipulati (łac.) — piąta część całości.
185 Quartalami (łac.) — tu: kwartalnie.
186 Solucya —  zapłata.
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zaś jako i wszystka sól aby dobrze i należycie wywarzona, tudzież wysuszona 
i beczki jako te hurmany, tołpiny aż do czasu przedaży lub wywozu na składy 
w suszy leżały, skarb ICKA sobie ostrzega.
4- to Prócz tych 42000 beczek skarbowych, które skarb ICKA jako puncto 
primo187opisano corocznie kupować będzie JWP starosta na swoich żupach więcej 
soli ani na swą potrzebę ani na darunki, a tym bardziej na przedaż wyrabiać me każe 
pod zakładem 20 czerwonych zł za każdą beczkę. Gdyby oficyalista JWP starosty 
mimo tego obowiązku ważył się jaką beczkę komu przedać lub darować, nawet 
szara sól czyli obianka przedawana lub darowana być nie powinna, owszem ją 
JWP starosta do rzeki rzucać i niszczyć każe.
5- to Lubo skarb ICKA tej soli razem odbierać me będzie, ostrzega sobie jednak 
aby oficyalistowie żup JWP starosty w czasach w których najgęstszy kupiec bywa 
jako to w kwietniu, maju i czerwcu, po żniwach i w zimie, dostatek potrzebny tak 
zapiekanek, rozchodek, hurmanów jako i tołpin mieli, gdyby zaś w istocie beczek 
skarbowych trzeba było, administracja żup ICKA o tym wcześniej znać da.
6- to Gdy dla wywozu soli na składy lub za granicę fur potrzeba będzie JWP staro
sta za środkującą ugodą i płacą onych ile możności oddać deklaruje.
7- mo Skoro zaś ten kontrakt swój początek weźmie od tego dnia nie tylko płaca 
roczna podatku na te żupy położonego summy zł polskich 73263 ustanie, ale żaden 
nowy podatek więcej ustanowiony nie będzie.
8- vo Aby oficyalista skarbu ICKA miał przyzwoitą stancyę, administracja zup 
ICKA sobie wymawia.
9- no A lubo ten kontrakt strony obydwie własnymi rękoma podpisały i pieczęcia
mi stwierdziły jednak mocy i początku swego me weźmie póki aprobata Guberni

nie nastąpi.
Działo się w Stanisławowie die 24 septembris [24 września] 1778.

Opracowali i wydali: 

P iotr  K u ro w sk i 

F r a n c isz e k  Z acny

187 punkto primo (łac.) — tu: jak w punkcie pierwszym.
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P. K urow ski, F. Zacny

SALT-WORKS IN THE DISTRICTS OF DOLINA AND DROHOBYCZ

Summary

Printed sources (from the 16,h to 18lh centuries) represent just a fraction o f the rich evidence 
conceming the Ruthenian salt-works. The records are stored at the State Archives in Cracow (Wawel 
Castle Branch). They are grouped within the Podhorce section of the Archives and the so-called 
Antoni Schneider Files. The documents in ąuestion refer to two important salt-production centres in 
the former eastern territories o f Poland: Drohobycz and Dolina.

Drohobycz, formerly in the province of Przemyśl, was a royal town, founded in 1422 by King 
Władysław Jagiełło. In the 16lh -  18lh centuries it was leased, as the seat o f a starostwo (a minor 
administrative district), among others, by the Starzechowski, Herbut, Daniłowicz and Grodzicki 
families. The starostwo o f Drohobycz comprised the following villages: Orów, Bania Kotowska, 
Bołochowice, Derczyce, Dobrohostaw, Hubice, Kołpiec, Monaster, Modrycz, Niedzwiedcza, 
Raniowice, Solec, Stanita, Stebnik, Truskawiec, Wójtowska Góra, Zwarzycz, Łan Pański and Nahu- 
jowice. In the 18th century, this land became property of the affuent Rzewuski family from Podhorce 
in Wołyń (Volhynia).

Dolina, a town in the former Żydaczów district (powiat) was likewise in the hands o f the Rzewu- 
skis. It was chartered by King Zygmunt I in 1525. The starostwo was composed o f the villages 
of: Nadziejów, Raków, Strutyń, Łopianka, Grabów, Ilemnia, Mizur, Nowosielica, Kaina, Sułuków, 
Jaworów, Tiapcze, Jakubów, Suchodół, Lipowica and Trościaniec.

The environs of both towns abounded in brine wells (and sources) and salinas (establishments for 
the production o f salt by brine evaporation). The brine was extracted from wells with the help of 
hand-operated winches or horse-powered whims. It was supplied by troughs to tali graduation towers 
built o f wood, where the salt was extracted. The evaporation took place in vessels, o f  which two types 
existed: the panew  and the czeryna. The panew  was a large, fiat metal Container, suspended over 
a fumance from special hooks called klucze. The czeryna was smaller: it was hung above a bonfire. 
Heating the evaporation yessels reąuired large amounts o f wood, which sometimes had to be trans- 
ported over long distances. The salt produced by the so-called Ruthenian salt-works was used by the 
local population and also exported by horse-drawn wagons or river vessels (mainly on the San) 
to northem parts o f Poland. The salt-works lease contracts discussed in the closing part o f the article 
illustrate, among other things, the economic and fmancial aspects of the Ruthenian salt-works operation.

When the areas in ąuestion became annexed by the Austrians in 1772, many of the smaller or less 
efficient brine wells and salinas were closed. It was only very slowly that the new administrators 
began to modemize the methods o f brine extraction and evaporation. The production of salt in 

Drohobycz and Dolina went on until the early 20lh century.
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BIBLIOTEKA SALINARNA

Biblioteka obejmuje księgozbiór gromadzony przez Żupę Solną w XIX w. 
i na początku XX w., liczący ok. 2000 vol. o różnorodnej tematyce, ze szczegól
nym uwzględnieniem dziedzin związanych z górnictwem solnym.

W archiwum Muzeum Żup Krakowskich zachowała się grupa akt związanych 
z istnieniem tej biblioteki, jednakże stan tych źródeł daleki jest od kompletności. 
W związku z powyższym, pomimo poszerzenia bazy źródłowej przez sięgnięcie 
po ustalenia badań proweniencyjnych poszczególnych pozycji, nie wszystkie 
zagadnienia związane z istnieniem i rozwojem tej biblioteki udało się rozwiązać 
w sposób zadawalający. Z konieczności więc niektóre stwierdzenia mają jedynie 
charakter hipotez.

Zakres chronologiczny artykułu obejmuje okres od pierwszych uchwytnych 
źródłowo oznak działalności biblioteki, tj. od 1804 r. do 1914 r. O ile cezura począt
kowa nie wymaga uzasadnienia, to końcowa podyktowana została datacją posia
danych przez Archiwum Muzeum Żup Krakowskich materiałów archiwalnych.

W opracowaniu wykorzystano głównie źródła przechowywane w Archiwum 
Muzeum Żup Krakowskich, a mianowicie: Akta Żup Salinarnych Grupa XXXIII 
lata 1804-09, 1811, 1919, 1871-1914. Leon Cehak: Inwentarz Archiwum Salinar
nego za lata 1772-1867, T. 1-4; Catalog der Bibliothek der Kaiserlichen Kónigli- 
chen Hofkamer im Miinz und Bergwesen, b.d., ok. 1842 r.

Do 1900 r. większość akt, bo około 90% pisana była w języku niemieckim, 
dopiero z późniejszych lat pochodzą materiały w języku polskim. Wśród nich nie 
natrafiono niestety na pozwalające ustalić konkretną datę początków biblioteki 
salinarnej. Nie zachował się też ani inwentarz, ani katalog, który bardzo ułatwiłby 
ustalenie genezy oraz dokonanie charakterystyki zbiorów.

Prawdopodobnie, Biblioteka Salinarna powstała z połączenia kilku tzw. bibliote
czek podręcznych, gdyż wiadomo na podstawie zachowanych akt, że istniały biblio
teczki przy poszczególnych działach Żupy Solnej np. administracji, miernictwie. 
Świadczą o tym pieczątki na książkach takie jak Salinenmarkscheiderei, Salinen 
Verwaltung. Dopiero z chwilą pojawienia się pieczątki „Salinen-Bibliothek in 
Wieliczka” można mówić o scalonej już Bibliotece Salinarnej. Wspólna pieczątka 
pojawia się od 1870 r.
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Biblioteka administracyjnie podlegała Zarządowi Salinarnemu, a o jej wszel
kich poczynaniach decydował naczelnik Zarządu Salin. Adnotacje w aktach doty
czące zakupów i prowadzenia ewidencji świadczą o tym, że zbiorami bibliotecz
nymi „opiekował” się początkowo rachmistrz1 do ok. 1890 r., a potem nadmiemik. 
W latach 1890-1914 figuruje przy tej funkcji nazwisko Józefa Fryta. Podstawą 
ewidencji był inwentarz, do którego „opiekujący się” zbiorami wpisywał każdy 
nabytek biblioteczny. Na pismach urzędowych widnieją polecenia dla pana 
J. Fryta, który „odbierze nadeszłą książkę do biblioteki celem zaciągnięcia do in
wentarza”2. Oprócz inwentarza istniał katalog z podziałem zbioru na grupy jak 
świadczy o tym notatka z 1908 r.3 Przypuszczać należy, że katalog biblioteki sali
narnej został zrobiony na wzór katalogu kartkowego, sprowadzonego prawdopo
dobnie z Wiednia istniejącego do dnia dzisiejszego. Jest to „Catalog der Biblio- 
thek der Kaiserlichen Kóniglichen Hofkammer im Munz-und Bergwesen”4 5 rów
nież uwzględniający podział zbioru na grupy.

Zbiory Biblioteki Salinarnej powiększały swój stan ilościowy dzięki zakupom 
książek, prenumeracie czasopism oraz darom. Książki kupowano na zasadzie albo 
ofert i reklam nowo wydanych dzieł przesłanych przez księgarnie lub od osób 
prywatnych. Często też sam Zarząd Żupy wysyłał do księgarń zamówienia na po
szukiwane pozycje. Niektóre z nich kupowano na polecenie jednostki nadrzędnej. 
Zdarzało się, że naczelnik Zarządu Żupy konsultował się z wyższymi urzędnika- 
mi-fachowcami co do kupna niektórych wybranych pozycji. Nieraz nawet doma
gał się od nich pisemnej oceny. Przy zakupach korzystano najczęściej z pośrednic
twa Księgami S.A. Krzyżanowskiego w Krakowie, która oferowała i dokonywała 
zakupów poza granicami Galicji, np. w Wiedniu, Stuttgarcie. Pierwszy ślad zaku
pu i pierwszy rachunek zachował się w aktach z 1804 r. Jest to książka Oesterre- 
ichische Staatsverfassung kupiona za 23,33 fl.s. Regularne zakupy występują 
w źródłach dopiero od 1875 r., później widoczny jest ich stały wzrost aż do 1910 r. 
Trudno określić ich dokładną liczbę, ale sądząc z korespondencji i adnotacji 
zamieszczonych na niej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. 
kupowano rocznie ok. 20 pozycji książkowych. Od 1902 r. zauważa się zwię
kszoną ilość nabytków. W tym bowiem czasie liczba zakupów wynosi już około 
50 pozycji rocznie i mniej więcej taka ilość utrzymała się do 1910 r. Z ciekawszych 
pozycji można wymienić kupioną w 1902 r. książkę A. Agricoli De re metallica6, 
w roku następnym zakupiono encykopedie, podręczniki górnictwa, mineralogii.

1 Archiwum Muzeum Żup krakowskich Wieliczka (dalej: Arch. MŻKW), Gr. XXX, sygn. 1827, 

s. 85.
2 Tamże, Gr. XXX, sygn. 1827, s. 85 oraz Gr. XXX, sygn. 2690, s. 534.
3Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 568.
4 Arch. MŻKW, Catalog der B ib liothek der K aiserlichen K óniglichen  Hofkammer 

im Miinz und Bergwesen, b. r., ok. 1846 r.
5 Arch. MŻKW, Gr. XXX, sygn. 000396, s. 1.
6 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 54.
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Często na poleceniach zakupów widnieją notatki np. w 1905 r. przy tytule Salzberg 
und Salinen Kunde F. A. Fiirera jest adnotacja „proszę o zakupno jego, celem 
poinformowania się na tej przynajmniej drodze o salinach postępowych, by 
w danym razie zastosować niejedno w Wieliczce”7, lub też przy zakupie książki 
Katechismus der Grubenwetterfurung mit besonderer Beriicksichtigungen der 
Schlagwetterguben Jarosława Jicynskyego — „książka dla kopalni bardzo pożą
dana, gdyż zawiera bardzo cenne praktyczne wskazówki dotyczące przewietrzania 
kopalni na podstawie najnowszych doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem 
gazów wybuchowych, oświetlenia kopalni i użycia aparatów ratunkowych do od
dychania, tłumienia pożarów w kopalni wreszcie zapobiegania katastrofom 
wybuchów gazów kopalnianych i ratunek w danym wypadku”8. W przypadku książ
ki Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach to konieczność jej kupna konsultowano 
z lekarzem i fizykiem salinarnym. Była możliwość nabycia jej zarówno 
w języku polskim jak i niemieckim — zdecydowano o wersji polskiej9. Dbano też, 
aby kupować najnowsze wydania danej pozycji.

Po 1910 r. istnieje bardzo mało akt dotyczących spraw bibliotecznych, 
co nie świadczy, że nie poszerzano zbiorów bibliotecznych. Biblioteka miała sta
łych dostawców książek zarówno w Galicji jak i poza jej granicami. Należały do 
nich przede wszystkim księgarnie krakowskie takie jak: S.A. Krzyżanowskiego, 
Friedleina, Drukarnia i Księgarnia Anczyca i Spółki, Krakowska Księgarnia 
Spółki Wydawniczej Polskiej, Księgarnia Poturalskiego. Ponadto dokonywano 
zakupów w Księgarni Wildta we Lwowie, Antykwariacie Polskim Hieronima 
Wildera i S-ki w Warszawie, gdzie m.in. zakupiono za 300 koron 4 sztychy 
Hondiusa (27.05.1914 r.) z widokami Wieliczki10. Z kręgu dostawców zagranicznych 
wymienić należy takie firmy jak w Wiedniu: Beck’schen Universitats Buchhan- 
dlung, Urban und Schwarzenberg Buchhandlung, Manz’sche k.k. Hof-Verłags und 
Universitats Buchhandlung, K.K. Hofbuchhandlung Taesy und Frick, Hartleben Bu
chhandlung; w Lipsku: Buchhandlung von F.A. Brockhaus (tutaj kupowano głównie 
słowniki) Veigtlanders Verlag (ta księgarnia posiadała dużo podręczników górni
czych); w Pradze: Buchhandlung Fr. Rivanć in Museumsgebaude; Ostrawa: Papani- 
schek und Hólzel Buchhandlung und Buchdruckerei. Z powyższego zestawienia 
dostawców widać, że Zarząd starał się zapewnić szeroki dopływ literatury fachowej 
zarówno krajowej jak i innej a dobór jej leżał w jego gestii.

Inaczej rzecz się miała z prenumeratą czasopism, do których przywiązywano 
wielką wagę. Odbywała się ona na trochę innych zasadach niż zakup książek. Otóż 
zestaw tytułów czasopism i ich ilość każdorazowo musiała być uprzednio zaakcep
towana przez Krajową Dyrekcję Skarbu we Lwowie. W związku z tym Zarząd

7 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 88 .
8 Tamże, s. 155.
9 Tamże, s. 64, 65.

'“Tamże, s. 489.
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Żupy Wielickiej chcąc zaprenumerować nowy tytuł, zobowiązany był wnosić 
pisemne podanie z odpowiednią motywacją. Wyjątek stanowiły jedynie dzienniki 
takie jak np. „Gazeta Lwowska” i „Wiener Zeitung”, które Zarząd mógł zaprenu
merować we własnym zakresie. Początkowo, tj. w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych XIX w. prenumerowano tylko kilka tytułów np. „Politechnische 
Joumal”, „Rocznik c.k. Akademii Górniczej”, „Gazetę Pruską Górniczą”. W latach 
dziewięćdziesiątych widoczny jest niewieleki wzrost ilości zaprenumerowanych 
tytułów czasopism, tj. do 8.

Prenumeraty dokonywano albo bezpośrednio u wydawców, albo za pośrednic
twem księgami Krzyżanowskiego np. „Zeitschrift fur Berg und Hiitten und Sali- 
nenwesen”, „Politechnische Journal” — na terenie Rzeszy, w Austrii zaś za 
pośrednictwem Mans’sche k.k. Buchhandlung (np. Berg und Huttenmannische Jahr- 
buch Ósterreichische Zeitschrift). Z 1905 r. zachował się pierwszy wykaz rocznej 
prenumeraty z podziałem tematycznym11. Wyglądał on następująco: a) czasopi
sma techniczne — 11 tytułów (w języku niemieckim 8 i 3 w języku polskim), 
b) czasopisma dla lekarzy salin — 2 (jedno w języku niemieckim i 1 w języku 
polskim), c) czasopisma dla Zarządu Salin — 5 (4 w języku niemieckim i 1 w języku 
polskim). W 1906 r. c.k. Krajowa Dyrekcja Skarbu wydała zarządzenie o koniecz
ności przesyłania zaprenumerowanych przez Zarząd Salinarny w Wieliczce 
niektórych czasopism technicznych innym zarządom salinarnym, aby umożliwić 
korzystanie z czasopism większej ilości urzędników bez zwiększania kosztów na 
prenumeratę12. Zarząd Salinarny w Wieliczce miał przesłać Zarządowi Salinarne
mu w Bochni czasopisma na 2 tygodnie. Bochnia z kolei zobowiązana była prze
słać je do Lacka na 1 tydzień, z kolei z Lacka wędrowały czasopisma do Stebnika 
też tylko na 1 tydzień. Stebnik miał odesłać z powrotem do Wieliczki, wtedy do
piero mogły być wpisane do inwentarza i wcielone do biblioteki. Od tego czasu 
Zarząd Salinarny w Wieliczce w końcu listopada każdego roku zobowiązany był 
wysłać oddzielne zamówienia na prenumeratę periodyków do własnego użytku 
i oddzielnie na czasopisma tzw. „krążące”. Koszty periodyków wyłącznie wielic
kich (do własnego użytku) pokrywał Zarząd w Wieliczce, natomiast w kosztach 
prenumeraty czasopism „krążących” partycypowały zarządy wszystkich korzy
stających jednostek. Zdarzało się, że któryś z zarządów lokalnych chciał wyłącz
nie dla siebie zaprenumerować jakieś czasopismo i wnosił prośbę o pozwolenie do 
Dyrekcji Skarbu. Nie wyrażano na to zgody twierdząc, że można wypożyczyć 
z Wielkiej Biblioteki Salinarnej. Taki przypadek m.in. wystąpił, kiedy Zarząd 
Salinarny w Bochni chciał zaprenumerować periodyk „Najnowsze wynalazki”13.

"Tamże, s. 187.
12Tamże, s. 223.
13 Arch. MŻKW, L. Cehak: Inwentarz Archiwum Salinarnego (dalej: L. Cehak: Inwentarz...), 

T. 4, rkps, sygn. 208, 1857 r., s. 150.
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W aktach archiwalnych zachowało się rozliczenie prenumeraty za 1909 r. Koszt 
całej prenumeraty wynosił 669 koron 34 halerzy, z tego na czasopisma bibliotecz
ne wydatkowano 136 koron 20 halerzy, a na „okrężne” 533, 1414. Preferowane 
były zatem czasopisma wędrujące po poszczególnych salinach galicyjskich. 
Niestety nie ma ujęcia odpłatności poszczególnych salin korzystających z czaso
pism „okrężnych”. W związku z udostępnieniem czasopism innym zarządom — 
od 1906 r. notuje się dalszy wzrost prenumeraty i pojawienie się tytułów polskich. 
Liczba wszystkich zaprenumerowanych tytułów w początku XX w. wynosiła 
ok. 50. Zdarzały się przypadki, że Zarząd Salinarny w Wieliczce występował 
z wnioskiem do Krajowej Dyrekcji Skarbu z propozycją wycofania jakiegoś tytu
łu czasopisma z prenumeraty, a na jego miejsce proponował inne. Miało to miejsce 
w 1902 r. kiedy np. w przypadku czasopisma „Zeitschrift Berg-und Hiitten und 
Salinenwesen”, na którego miejsce zaproponowano inne pt. „Architekt” argumen
tując tym, że poprzednie poświęcone było stosunkom lokalnym, a „Architekt” ma 
szerszy zasięg15. Sądząc z zachowanych w bibliotece, wyżej wymienionych 
tytułach czasopism, ostatecznie postanowiono dalej kontynuowć prenumeratę „Ze
itschrift fur das Berg Hiitten-und Salinenwesen” a dodatkowo zaprenumerować 
miesięcznik polski „Architekt”. Zarząd Salinarny w Wieliczce dbał też, aby zapre
numerowane czasopisma były wykorzystywane. Polecono nawet zrobić tzw. „pod
ręcznik”, w którym urzędnicy techniczni i lekarze salinami mieli potwierdzać 
podpisem o korzystaniu, a także polecano urzędnikom górniczym „zasilanie 
swoimi artykułami” czasopism fachowych takich jak np. „Ósterreichische Zeit
schrift far Berg-und Huttenwesen”16.

Dużą wagę przywiązywano również do kompletności prenumerowanych 
wydawnictw. Zdarzało się i to dość często, że poszczególne zaprenumerowane 
zeszyty nie nadchodziły, o czym świadczą liczne monity. Dotyczyły one przeważ
nie prenumeraty w Księgami Krzyżanowskiego. W 1906 r. wystosowano pismo 
sformułowane w ostrym tonie grożące zerwaniem prenumeraty17.

Oprócz wydawnictw pochodzących z zakupów i prenumeraty biblioteka posia
dała też niewielką ilość darów. Głównym ofiarodawcą była Krajowa Dyrekcja 
Skarbu, która zaopatrywała Bibliotekę Salinarną przede wszystkim w wydawnic
twa statystyczne. Jednorazowo w 1906 r. przesłała 129 książek, których „dla bra
ku miejsca przechowywać nie może”. Zarząd wielicki dokonał spisu tych książek, 
wybrał z nich 49 pozycji treściowo związanych z górnictwem, geologią, mineralo
gią a resztę tzw. 80 pozycji sprzedał drogą przetargu jako cały zbiór, aby osiągnąć 
wyższą cenę niż „jak za stare gazety”18. Ponadto w 1886 r. Julian Niedźwiedzki

14 Arch. MŻKW, Gr. XXX, sygn. 2691, s. 107.
15 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 75.
16 L. Cehak: Inwentarz..., T. 4, rkps, sygn. 208, 1855 r., s. 73.
17 Arch. MŻKW, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 263, 30.
18 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 257-262.
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podarował swoją broszurę o salinach Beitrag zur Kenntniss der Salzformation von 
Wieliczka und Bochnia"'9, a w 1903 r. Władysław Szajnocha 11 zeszytów Atlasu 
Geologicznego Galicji uwzględniających Wieliczkę, Bochnię i Nowy Sącz20. 
W 1909 r. Julius Thiel z Osseg przesyła swoją broszurę Erlauterung iiber Bohrun- 
gen auf artesische Brunnen adresowaną specjalnie do biblioteki salinarnej21. 
W taki więc sposób tzn. poprzez kupno, prenumeratę i dary powiększał się syste
matycznie zbiór Biblioteki Salinarnej, tak że w początkach XX w. był już dość 
znaczny gdyż w przybliżeniu liczył około 2 tysiące voluminów. Na podstawie 
archiwalnych spisów w ogólnym Inwentarzu Państwowej Żupy Solnej można 
ustalić, że zbiór ten podzielony był na 11 działów takich jak: I Górnictwo, geolo
gia, geognozja, mineralogia, paleontologia; II Miernictwo światowe i kopalniane; 
III Mechanika, technologia mechaniczna, elektrotechnika, budownictwo i inne 
inżynierskie wiadomości; IV Matematyka, fizyka, chemia; V Medycyna, dzieło 
i pisma lekarskie; VI Słowniki, gramatyka; VII Sprawozdania i roczniki; VIII Usta
wy, przepisy, rozporządzenia; IX Czasopisma fachowe, kalendarze, kroniki histo
ryczne; X Rozmaitości; XI Mapy i karty. Już sama ilość wyodrębnionych grup 
obrazuje wszechstronność tematyki księgozbioru. Dominowały w nim jednak dzie
dziny nauk związanych z działalnością produkcyjną salin. Porównując ilościowo 
wielkość poszczególnych działów na podstawie zachowanych tomów można usta
lić, iż najbardziej rozbudowany był dział III Mechanika, zawierający 603 vol. oraz 
dział IX Czasopisma fachowe 533 vol., oraz dział I Górnictwo 347 vol. Mając na 
uwadze fakt, że Żupa Wielicka była przede wszystkim zakładem przemysłowym 
i jej działalność skierowana była głównie na produkcję, to jednocześnie widać, że 
przywiązywała dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji wyższych urzędników 
zaopatrując ich w aktualną literaturę fachową. Szczególną rolę odgrywały czaso
pisma fachowe, które stanowiły ważny materiał informacyjny o najnowszych 
osiągnięciach nauki i techniki. Na ówczesne czasy była to zasobna biblioteka 
specjalistyczna kompletowana pod kątem przydatności dla zakładu.

W zbiorach omawianej biblioteki oprócz cennych książek były też staro
druki. Do czasów obecnych zachowało się 27 starodruków z najcenniejszym dla 
badań początków górnictwa dziełem Agricoli Berckwerck Buch wydanym w 1580 r.

Zarówno książki jak i czasopisma zachowały się w dobrym stanie. Dbano 
o estetyczny ich wygląd i trwałość. Ma to odbicie w źródłach. Otóż już w 1902 r., 
kiedy dokonywano zakupu w Księgarni S.A. Krzyżanowskiego w Krakowie 
zastrzegano, aby książki były oprawione22. Gros czasopism ma solidne okładki, 
być może oddawano je do oprawy lub wykonywano na miejscu, niestety nie ma 
śladu w materiałach źródłowych na ten temat.

19 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 211.
20 Tamże, s. 103.
21 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2691, s. 151.
22 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2690, s. 48.
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Oprócz gromadzenia zbiorów biblioteka zajmowała się również ich wypoży
czaniem, przy czym odbywało się ono albo na miejscu — w czytelni, gdzie często 
nczelnik Zarządu Żupy polecał wykładać nowości wydawnicze, głównie dotyczą
ce nowych udoskonaleń technicznych, które dałoby się zastosować w Wieliczce 
oraz dotyczące bezpieczeństwa pracy czy też broszury o szkodliwości nadmierne
go używania alkoholu itp. — albo na zewnątrz. Ślady pierwszych wypożyczeń 
pochodzą z 1871 r. 23 Każdorazowemu wypożyczeniu towarzyszyło pismo 
podpisywane przez naczelnika Zarządu Żupy z zezwoleniem wypożyczenia dla 
„opiekującego” się zbiorami.

Do korzystających z wypożyczeń biblioteki salinarnej zaliczyć należy Zarząd 
Salinarny w Bochni, który wypożyczał najwięcej, potem Zarząd w Lacku, Droho
byczu, Dolinie i Bolechowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dzieła 
dotyczące historii salin np. L.E. Hrdiny Die Wieliczkaer Salinę, H. Łabęckiego 
Górnictwo oraz słowniki. Do 1906 r. zanim wprowadzono prenumeratę czasopism 
„okrężnych” pożyczano również czasopisma. Po każdorazowym zwrocie wysyła
no potwierdzenie odbioru. Sama Biblioteka Salinarna prawie wcale nie korzystała 
z usług innych placówek tego typu. Wyjątek stanowi wypożyczenie w 1913 r. 
z Biblioteki Jagiellońskiej na 2 tygodnie książki Stanisława Zygmunta Olszew
skiego Słownictwo polskie górnictwa24.

W tym też samym roku Zarząd Salinarny zwraca się do Biblioteki Ossolińskich 
we Lwowie z prośbą o przysłanie katalogów bibliotecznych. Można przypusz
czać, że albo potrzebowano na wzór katalog w celu dokonania jakiejś reorganiza
cji biblioteki, albo też aby zorientować się w tematyce zasobów wspomnianej 
biblioteki. Bardziej prawdopodobne wydaje się to drugie. Biblioteka Ossolińskich 
w odpowiedzi odpisała, że nie posiada drukowanych katalogów swojej biblioteki, 
tylko kartkowy, którego z wiadomych względów nie może przesłać, wobec czego 
zaprasza do skorzystania na miejscu25.

Dość zasobna biblioteka jaką była omawiana Biblioteka Salinarna potrzebowała 
odpowiedniego lokalu. Z ustnych informacji26 można wywnioskować, 
iż pomieszczenie biblioteczne mieściło się w środkowej części Zamku Żupnego 
w pobliżu Kancelarii. Książki podzielone tematycznie były ułożone na regałach. 
Taki stan trwał do 1945 r., kiedy po uderzeniu bomby w zamek, księgozbiór został 
umieszczony na terenie kopalni. Książki prawie w całości ocalały i nie uległy 
zniszczeniu. W 1954 r. zbiory Biblioteki Salinarnej zostały przekazane przez 
ówczesną Dyrekcję Żupy Solnej27 w posiadanie Muzeum Żup Krakowskich 
i umieszczone w podziemnej części Muzeum na III poziomie kopalni. Ułożono je 
na dużych regałach uwzględniając podział na 11 grup. W 1979 r. zasób ten został

2J Tamże, Gr. XXX, sygn. 1827, s. 6 .
24 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2692, s. 207.
25 Tamże, Gr. XXX, sygn. 2692, s. 187, 188.
26 Informacja Zdzisława Węglarskiego od 1939 r. pracownika Żupy Solnej w Wieliczce.
27 Arch. MŻK, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22 marca 1954 r.
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wyceniony przez rzeczoznawcę, a później wywieziony z podziemi kopalni do 
budynku Muzeum Żup Krakowskich znajdującego się obok szybu Daniłowicza. 
Po opracowaniu księgozbiór Biblioteki Salinarnej został wcielony do Biblioteki 
Muzeum Żup Krakowskich i odtąd stanowią jedną bibliotekę specjalistyczną 
z dominującą tematyką solną. Obecnie Biblioteka Muzeum Żup Krakowskich (wraz 
z całą dawną Biblioteką Salinarną) rezyduje w odrestaurowanej w 1992 r. północ
nej części Zamku Zupnego, gdzie posiada optymalne warunki przechowywania 
i stworzoną możliwość korzystania z jej zbiorów w czytelni.

Podsumowując działalność Biblioteki Salinarnej w omawianym okresie moża 
stwierdzić, że była to jednostka zorganizowana, posiadała lokal, prowadziła ewi
dencję, powiększała swój księgozbiór i udostępniała zbiory. Jej zasób miał profilo
waną zawartość treściową przez świadomie dokonywaną selekcję zakupów. Była 
więc biblioteką sensu stricto specjalistyczną. Nic więc dziwnego, iż w ówczesnym 
okresie pełniła rolę wiodącej biblioteki technicznej na obszarze Galicji.

J. S k rzy p cza k -K ręc in a  

THE SALT-MINĘ LIBRARY 

Summary

The Salt-Mine Library was built up by the Salt-Works throughout the 19,h century, until the early 

years o f the 20 ,h century. It comprises ca 2,000 volumes on various subjects, the most widely repre- 
sented o f which is salt mining.

The chronological scope of the article ranges ffom the earliest available evidence o f the Liberary’s 
existence, i.e., around 1804, to 1914.

Administratively, the Library was subordinated to the Salt-Mining Board in Wieliczka and was 
managed by its chairman. The Library’s holdings were augmented through purchase o f books, sub- 
cription to periodicals, an donations. Apart ffom va!uable contemporary publications, the Library 
also had a collection o f  early books, o f  which 27 have survived to this day. The most precious o f these 
is Agricola’s Berckwerck Buch ffom 1580. The books collected by the Library were available to the 
public in the reading room and also loaned to other Salt-Mine Boards in Galicia (the part o f Poland 
under Austrian rule sińce the First Partition in 1772).

During the period in question, the Salt-Mine Library was a well-organized unit which occupied 
premises o f its own, kept records, increased its holdings and madę them available to the reading 
public. It was the leading technical library in the area.

Kazimierz Reguła

BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE PRZEZ MUZEUM ŻUP 
KRAKOWSKICH WIELICZKA W LATACH 1995-1996

W latach 1995-96 badaniami archeologicznymi, które prowadził Dział Archeo
logiczny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, objęte były stanowiska w Wie
liczce na Zamku Zupnym (stan. 2) i na osadach produkcyjno-mieszkalnych 
(stan. 10, 11, 13), w Kokotowie, gm. Wieliczka, na osadzie otwartej (stan. 15), 
i Podłężu, gm. Niepołomice, na osadzie wielokulturowej (stan. 3) oraz cmentarzy
sku, (stan. 4). Zostały przeprowadzone również badania sondażowe na terenach 
objętych planowaną budową autostrady A-4, badania powierzchniowe prostokąta 
Gruszów, a także sprawowano rutynową kontrolę wykopów ziemnych w obrębie 
miasta Wieliczki1.

W Wieliczce, na stanowisku 2, w związku z częściową rekonstrukcją murów 
kuchni zamkowych i najstarszego muru obwodowego, wykonywaną przez 
Pracownię Konserwacji Zabytków SA w Krakowie, zaistniała konieczność nadzo
rowania prac przy ich odgruzowywaniu. W czasie tych robót zostały odsłonięte 
znane już z wcześniejszych badań archeologiczno-architektonicznych wątki 
murów kwadratowej budowli kuchni, pochodzącej z końca XIV i XV w., wraz 
z czterema przyporami zewnętrznymi2, piwnica ze sklepieniem beczkowym, zbu
dowana z cegieł gotyckich, fragment łuku nadproża otworu drzwiowego wykona
nego z obrabianego piaskowca, piąta przypora umiejscowiona przy północnej ścia
nie wspomnianej budowli i wreszcie dwie zewnętrzne przypory, monolitycznie

1 Badania na terenie Zamku Zupnego prowadzili K. Reguła i J. Duda, przy współpracy pracow
nika technicznego P. Radlińskiego. Badaniami w  Wieliczce na stanowiskach 10 i 13 kierowała 
J. Duda, również autorka sprawozdań dotyczących w/w stanowisk. Autor publikacji, w  odniesieniu 
do stanowisk 10 i 13, oparł się na tych sprawozdaniach. Badania w Wieliczce na stanowisku 11, 
w Kokotowie na stanowisku 15, w Podłężu na stanowiskach 3 i 4, oraz badania sondażowe na 
obszarze przyszłej autostrady A-4 prowadził autor niniejszego artykułu. W terenowych badaniach 
powierzchniowych uczestniczyli: K. Reguła, J. Duda i P. Radliński.

2 S. Świszczowski: Rezultaty badań architektonicznych kuchni Zamku Zupnego w Wieliczce 
(w:) Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1972, 
Wieliczka 1972, s. 40-44.
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powiązane z murem obwodowym z końca XIII i początku XIV w.3, zlokalizowane 
w jego południowo-zachodniej partii (rys. 1). Z ciekawszych zabytków ruchomych 
pozyskanych w trakcie prac wymienić należy: żeliwną kulę armatnią pochodzącą 
z XVII w., małe naczyńko z uszkiem i grafitowaną powierzchnią, tzw. siwak 
z XV w., dużą szerokootworową misę z brązową polewą z XVIII w., kawałki kafli 
renesansowych, ułamki garnków powlekanych zieloną i żółtą polewą z XV 
i XVI w., cegły gotyckie tzw. palcówki, fragmenty kamieniarki budowlanej 
m.in. żygacz wykonany z wapienia i węgarek odrzwi z piaskowca, a także kilka 
segmentów profili z szamotu, służące jako elementy konstrukcyjne współczesnego 
pieca.

Pracownia Konserwacji Zabytków SA wykonała również wykop kontrolny przy 
południowej ścianie kazamatów wzniesionych przez Austriaków w XVIII w., pod 
kątem badań konstrukcyjnych i statycznych tej budowli. Wykop doprowadzono 
do głębokości 240 cm i stwierdzono, że wypełniony był całkowicie ziemią zasypi- 
skową z współczesnym materiałem ruchomym.

Na stanowisku 2 prowadzone były także prace archeologiczne we wnętrzu 
odkrytej w 1994 r. baszty w Ogrodzie Żupnym4. Dokończona została eksploracja 
dużego prostokątnego paleniska — pieca (obiekt 3/94), o wymiarach 2,0 x 1,6 m, 
z nieckowato uformowanym dnem na głębokości 210 cm, licząc od korony zacho
wanych murów baszty. Obiekt ten zlokalizowany w południowo-zachodnim 
narożniku, funkcjonował jako wielowarstwowe piecowisko, z wykorzystaniem 
dwóch ścian baszty. W wypełnisku, którą stanowiła brązowo-czamo-ceglasta 
ziemia zmieszana dość intensywnie z grudami polepy i węglami drzewnymi, 
wystąpiła duża ilość żużli żelaznych, skorodowane przedmioty żelazne, kości zwie
rzęce, kamienie piaskowcowe, kawałki cegieł gotyckich — palcówek i kafli oraz 
spora seria naczyń o esowatym profilu, wykonana na kole garncarskim, z polewą 
i bez polewy, silnie osmalone od ognia. Obiekt ten na podstawie zabytków rucho
mych, głównie ceramiki, można datować na czasy nowożytne, tj. XVI w. We 
wnętrzu baszty odkryto ponadto 4 jamy gospodarcze, chronologicznie odpowiada
jące omawianemu wyżej obiektowi5.

3 A. Jodłowski: Dalsze badania archeologiczne w Wieliczce na terenie Zamku Zupnego, „Spra
wozdania Archeologiczne” (dalej: „Spraw. Arch.”), Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, t. XXI, 
s. 261-269.

4 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka 

w latach 1993-1994, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w  Polsce” (dalej: „SMDŻ”), 
Wieliczka 1996, t. XIX, s. 251-252.

5 Szczegółowy opis wyników prac wykopaliskowych prowadzonych wewnątrz baszty zamiesz
czony jest w  dwóch opracowaniach pt. „Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych 
w Wieliczce w 1994 r. na stanowisku II —  w Ogrodzie Żupnym”, i „Sprawozdanie z badań wykopa
liskowych przeprowadzonych w Wieliczce w 1995 r. na stanowisku II —  w Ogrodzie Żupnym” 
autorstwa J. Dudy, dostępnych w archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka.
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1 - Sklepienie piwnicy gotyckiej \  N
\  '

2 - Nadproże drzwi

3 - Przypora zewnętrzna kuchni

4, 5 - Przypory zewnętrzne przy murze obwodowym

Rys. I. Wieliczka, stan 2. Rzut poziomy fundamentów kuchni zamkowej i muru obwodowego 
z odsłonięciami dokonanymi w 1995 roku
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Po dziesięcioletniej przerwie zostały podjęte badania osady produkcyjno- 
-mieszkalnej, w Wieliczce, na stanowisku 106. Zlokalizowana jest na wschodnim 
łagodnym stoku kotliny wielickiej, pomiędzy ulicami Mierżączką i Mieszczańską, 
w obrębie przypuszczalnego występowania źródeł słonych. Podczas badań 
w 1995 r. odkryto warstwę kulturową, o miąższości 20 cm oraz 8 obiektów kultu
rowych w postaci 6 jam, paleniska i rowka. Jamy miały kształt owalny lub kolisty,
0 nieckowatych względnie płasko uformowanych dnach, zanikających na głębo
kości od 95 do 160 cm. Najciekawszą z nich była jama 2, o średnicy 1,0 m, 
z wbitym w dno drewnianym słupem, sięgającym głębokości 200 cm. W wypełni- 
sku obok licznych fragmentów naczyń o esowatym profilu ze znakami garncarski
mi na dnach, odpowiadających typom VIII, IX i X wg klasyfikacji K. Radwań
skiego7, (rys. 2 c,d), przedmiotów żelaznych m.in. dwukabłąkowego krzesiwka8 
(rys. 2 a), kamienia Żarnowego, grudek polepy, węgli drzewnych, znajdowała się 
część szkieletu konia, ułożonego w porządku anatomicznym (czaszka i 12 kręgów 
szyjnych). W pobliżu jamy natrafiono na palenisko otwarte, o średnicy 1,5 m 
(palenisko 3), zbudowane z kamieni piaskowcowych i wapiennych. Z wnętrza 
wydobyto ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych, żelazną ostrogę z zaczepem 
płytkowym i wysokim piramidalnie ukształtowanym bodźcem9 (rys. 2 b), gwóźdź 
żelazny, przedmiot z ołowiu, fragment skóry z trzewika i osełkę z piaskowca. 
W kierunku południowym od opisanych obiektów, na głębokości 100 cm, został 
odkryty rowek o długości 7,5 m i maksymalnej szerokości 1,5 m, biegnący zgod
nie z opadem zbocza ze wschodu na zachód. W profilu posiadał ukośne ścianki
1 zaokrąglone dno zanikające na 150 cm pod powierzchnią ziemi. Funkcja rowka 
na obecnym etapie badań jest trudna do ustalenia.

Obiekty kulturowe odkryte w 1995 r. potwierdzają mieszkalny charakter osady, 
funkcjonującej od XI do połowy XIII w. Jej mieszkańcy, obok rolnictwa trudnili 
się również, jak wykazały wcześniejsze badania, wywarzaniem soli z solanek 
powierzchniowych10. Potwierdzone są także ślady pobytu ludności kultury 
lendzielskiej, ze środkowego okresu neolitu oraz dość intensywne osadnictwo 
w czasach nowożytnych i współczesnych.

6 Ostatnie prace wykopaliskowe miały tutaj miejsce w 1985 r. A. Jodłowski: Badania osady 
wczesnośredniowiecznej w Wieliczce, na stanowisku X, (w:) Badania archeologiczne prowadzone 
przez Muzeum Żup Krakowskich w latach 1984-1985, Wieliczka 1985, s. 50-53.

7 K. Radwański: Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie je j  chronologii, 
„Materiały Archeologiczne”, Kraków 1968, t. IX, tabl. XIII-XIV.

8 A. Żaki: Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków- 
Gdańsk 1974, s. 296, rys. 244 a.

9 Z. Hilczer: Ostrogi polskie z  X-X11I wieku, Poznań 1956, s. 43-58. Ostroga znaleziona 
w palenisku 3 należy do II typu i datowana jest na 2 połowę XII do połowy XIII w.

10 A. Jodłowski: Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średnio
wieczu, „SMDŻ”, 1971, t. IV, s. 97-98.
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Rys. 2. Wieliczka, stan 10. Zabytki żelazne i ceramika z osady (a-d); Wieliczka, stan 11. Fragmenty 
ceramiki z naczyń i wyroby z brązu, kamienia i gliny (e-m)



204 K. REGUŁA

Trzecim miejscem na terenie Wieliczki gdzie prowadzono badania wykopalisko
we było stanowisko 11 — Parking. Prace od kilku lat koncentrują się w zachodniej 
partii osady, na polach należących do klasztoru OO. Reformatów. Pod warstwą kul
turową, o miąższości 40-70 cm, natrafiono na poziomie 80 cm, na 36 obiektów 
i pochówek szkieletowy. Została dokończona również eksploracja dwóch ziemianek 
badanych w 1994 r.

Z okresem wpływów rzymskich związanych było 9 palenisk, 7 jam, 5 skupisk 
polepy, 2 skupiska kamieni, 1 obiekt rowkowy oraz 11 dołków posłupowych.

Paleniska dzieliły się na otwarte i o konstrukcji rusztowej. Pierwsze z nich posia
dały kształt kolisty, o średnicy 40-130 cm (paleniska 1, 2, 5, 8/96) lub owalny,
0 wymiarach 70 x 40 cm (palenisko 4/96) i 200 x 145 cm (palenisko 3/96), 
zbudowane były z kamieni piaskowych, rzadziej wapiennych, płytko posadowio
nych w gliniastym podłożu, silnie przepalonych. Pomiędzy nimi tkwiły kawałki na
czyń, grudy polepy, węgle drzewne, rzadziej kości zwierzęce. W obrębie paleniska 
3/96 natrafiono m.in. na brązową zapinkę kuszowatą (typ 161 A, rys. 2f), która 
pozwoliła dość dokładnie określić okres jego użytkowania na koniec II i początek 
III w. n.e.

Paleniska o konstrukcji rusztowej, to bardziej zaawansowane technicznie 
obiekty. Składają się z kolistej komory grzewczej, o średnicy 68 cm (palenisko 
6/96) lub owalnej, o wymiarach 80 x 40 i 140 x 80 cm (paleniska 9 i 7/96), 
czasami zwieńczonej od góry kopułą. W ich wnętrzu znajdował się gliniany ruszt 
z otworami, względnie płyta grzewcza bez otworów. Pod rusztem usytuowana 
była komora ogniowa, wykładana płasko ułożonymi kamieniami lub wylepiona 
gliną. Pełniła ona również funkcję popielnika, z którego po zakończeniu pracy 
usuwano popiół. Do paleniska przylegała bezpośrednio, zwykle większa rozmia
rami, jama przypiecowa, ułatwiająca jego obsługę. Piece tego typu służyły do 
wypieku chleba, względnie w wypadku naszego stanowiska, także do warzenia 
solanki.

W sezonie wykopaliskowym 1995-96 odkryto ponadto: 7 jam kulturowych,
1 czworokątną, o wymiarach 150 x 134 cm i 6 owalnych, o wymiarach od 
108 x 100 do 180 x 140 cm, z płaskimi lub zaokrąglonymi dnami zanikającymi na 
głębokości 110 do 215 cm, pełniące różnorodne funkcje gospodarcze, dalej 5 sku
pisk polepy, 2 skupiska kamieni piaskowcowych i wapiennych, 1 rowek biegnący 
ze wschodu na zachód, ukośnie do opadu zbocza, długości 2,0 m i szerokości 
50 cm, o niewyjaśnionym jak na razie przeznaczeniu i 11 śladów dołków posłupo
wych. Wewnątrz jednego z nich dostrzeżono pozostałość po drewnianym palu, 
o średnicy 20 cm, tkwiącym w pośrodku i schodzącym około 20 cm poniżej pozio
mu dna (obiekt 13/96). Część dołków po słupach i skupiska kamieni rozlokowana 
była w pobliżu jam i palenisk, które w wypadku paleniska 9/96 wyznaczały 
zarys trapezowatej budowli, o wymiarach 4,5 x 2,0 m, wzniesionej nad tym 
obiektem.
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Podczas badań w roku 1995 dokończono eksploracji dużej kolistej ziemianki- 
-piwmczki (obiekt 10/93-94)", ze zwęglonymi szczątkami prostokątnej skrzyni 
rewmanej, przedzielonej na dwie części, służącej zapewne do przechowywania 

dóbr konsumpcyjnych lub materialnych oraz wschodniej części budowli ziemian- 
owej (obiekt 1/94)12, z rotacyjnym kamieniem Żarnowym w środku. Obiekty te 

datowane są na późny okres wpływów rzymskich, tj. na III w. n.e.
Okres wczesnośredniowieczny reprezentowany jest na omawianym stanowi

sku przez piec kopułowy (obiekt 1/95). W rzucie poziomym posiadał kształt koli
sty, o średnicy 1,0 m. Ścianki boczne ulepione były bardzo starannie z grubej 
warstwy gliny, szczególnie od strony wewnętrznej i wypalone na kolor ceglasty. 
Dolna część pieca uformowana była półkoliście, z dnem zanikającym na głęboko
ści 80 cm, poniżej poziomu calca. Góra kopuły wraz z otworem żarowym nie 
zachowała się. Wnętrze wypełnione było przy dnie, w 1/4, popiołem i zwęglonym 
drewnem w kilku warstwach. Pozostałe 3/4 objętości zajmowała czamosmolista 
ziemia, zmieszana z okruchami węgli drzewnych i polepy. Do pieca, od strony 
północnej, przylegała jama przypiecowa, kolistego kształtu, o średnicy 1 1 m 
z dnem wkopanym w calec do 30 cm. Na podstawie analogii archeologiczno-etno- 
graficznych można stwierdzić, że tego rodzaju obiekty używane były dawniej 
i służą jeszcze dzisiaj, m.in. na terenach Azji, jako piece do wypieku placków.

Ciekawym znaleziskiem sezonu 1995 r., na stanowisku 11, jest drugi już 
pochówek szkieletowy (grób 1/95)13, odsłonięty na poziomie 50 cm poniżej 
powierzchni gruntu. Szkielet spoczywał na wznak, w pozycji wyprostowanej, 
z głową skierowaną na północ i należał do mężczyzny w wieku adultus (20-25 lat)14 
Długość kośćca wynosiła 164 cm. Czaszka, część kończyn górnych i dolnych, kości 
miednicy zachowane były stosunkowo dobrze, natomiast kości dłoni, stóp, kręgo
słupa, łopatek, obojczyków i żeber uległy zupełnej destrukcji, względnie zacho
wały się we fragmentach. Chronologia pochówku nie została dokładnie ustalona. 
Silna mineralizacja kości wskazuje, że szkielet pochodzi z czasów nowożytnych! 
a być może nawet i z okresu późnośredniowiecznego.

Z warstwy kulturowej jak również z wypełnisk omawianych obiektów pocho
dzi dość dużo materiału zabytkowego, głównie w postaci fragmentów naczyń 
glinianych, z których najliczniejszą grupę tworzy ceramika z okresu wpływów

" K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1993-1994, „SMDŻ”, 1966, t. XIX, s. 253.

12 Tamże, s. 253.

” P'erwszy szkieletowy natrafiono w 1993 r„ patrz K. Reguła: Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka w latach 1993-1994 SMDŻ” 1996 
t. XIX, s. 253-254.

14 Określenia pochówku szkieletowego dokonała mgr B. Szybowicz z Instytutu Archeologii UJ 
za co składam Jej podziękowanie.
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rzymskich. Są to przeważnie lepione ręcznie grubościenne zasobowce (rys. 2 j, h) 
z brzuścem obmazywanym pionowo palcami, sporadycznie zdobione ornamentem 
grzebykowym. W dalszej kolejności pojawiają się misy szerokootworowe (rys. 2 i), 
garnki jajowate (rys. 2 e), wiaderkowate i workowate (rys. 2 k), naczynia o esowa- 
tym profilu, wazy ostroprofilowane, starannie wykonane i wreszcie ułamki naczyń 
toczonych na kole o powierzchni gładkiej, tzw. ceramika stołowa (rys. 2 g) i chropo
watej, tzw. ceramika kuchenna. Całość materiału ceramicznego należy łączyć 
z kulturami puchowską oraz przeworską i datować na okres pomiędzy I a III w. n.e.

Okres wczesnośredniowieczny znany jest wyłącznie z ułamków naczyń o eso- 
watym profilu, obtaczanych na kole, z rozwiniętą krawędzią i wgłębieniem na 
pokrywkę. Górne partie brzuśca zdobione są zwykle dookolnymi rytymi rowka
mi, linią falistą względnie ukośnymi nacięciami (rys. 2 ł).

Z okresem późnośredniowiecznym wiążą się nieliczne kawałki pochodzące 
z tzw. siwaków, o wyświeconej, gładkiej powierzchni, starannie wykonane, 
fragmenty garnków z brzegiem zdobionym od strony zewnętrznej żeberkiem lub 
kryzą, dzbanów z cylindryczną profilowaną szyjką z ornamentem stempelkowym 
umieszczonym u nasady szyjki i dużych szerokootworowych, grubościennych mis.

Ostatnią grupę tworzy ceramika nowożytna, całkowicie wykonana na kole 
garncarskim w postaci stożkowatych talerzy, głębokich mis i patelni na wysokich 
nóżkach itp. Do ich wyrobu użyto gliny zawierającej drobnoziarnistą domieszkę 
piasku, rzadziej mielonego wapienia względnie glinki kaolinowej, która nadaje im 
charakterystyczną białawą barwę. Większość naczyń posiada na powierzchni 
zewnętrznej lub wewnętrznej żółtą, względnie jasnobrązową glazurę.

Oprócz ceramiki zebrano także nieliczne wyroby metalowe w postaci: noży 
żelaznych, grotu oszczepu, wspomnianej zapinki brązowej oraz silnie skorodowa
nych przedmiotów żelaznych. Ponadto znaleziono tutaj: przedmiot wykonany 
z gliny w postaci wałeczka, podobnego jakich używano do podtrzymywania 
naczyń warzelniczych stawianych na paleniskach, zachowany w całości kamień 
Żarnowy — dolny (rys. 2 1), dużo intencjonalnie obrobionych kamieni piaskowco
wych w postaci osełek, rozcieraczy i gładzików, 3 fragmenty glinianych ciężarków 
tkackich (rys. 2 m) żużel żelazny, kości zwierzęce, polepę z negatywami odcisków 
bierwion drewnianych na powierzchniach, kamienie ze śladami osmolenia i prze
palenia oraz występujące na wtórnym złożu neolityczne wyroby krzemienne 
w postaci rdzeni, odłupków i wiórów, wykonane z surowca jurajskiego.

Koncentracja badań archeologicznych na stanowisku 11, w partii zachodniej 
osady, ujawniła jej późną metrykę czasową, przypadającą na koniec II i III w. n.e. 
Należy sądzić, że jej mieszkańcy trudnili się głównie rolnictwem, na co wskazują 
m.in. takie zabytki jak kamienne żarna, prześliki, ciężarki tkackie. Nie można 
jednak wykluczyć, iż w dalszym ciągu zajmowali się wywarzaniem soli, jak 
czynili to ich przodkowie na przełomie starej i nowej ery oraz w ciągu I w. n.e. 
Przemawia za tym stosunkowo mała liczba domostw mieszkalnych w przeciwień
stwie do dużej ilości palenisk. Osada ta zamieszkana była również we wczesnym 
i późnym średniowieczu oraz w czasach nowożytnych.
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Po 30-letniej przerwie wznowiono badania osady kultu
ry lendzielskiej, na stanowisku 13'5. Położona jest na po
graniczu Wieliczki i wsi Rożnowa, na wzniesieniu
0 wysokości 361,8 m n.p.m., które góruje od strony połu
dniowej nad miastem, na łagodnym stoku opadającym 
w kierunku doliny potoku bez nazwy — prawobrzeżnym 
dopływem Wilgi. Podczas akcji wykopaliskowej w 1996 r. 
odkryto w obrębie 530 m2, na poziomie 30-40 cm — 10 
jam kulturowych, 40 śladów po słupach i 1 rowek (rys. 3).

Jamy miały kształt owalny, nieregularny lub zbliżony do 
prostokąta, o zróżnicowanej wielkości, od małych, o wymia
rach 80 x 60 cm do bardzo dużych, o wymiarach 4,5 x 2,2
1 5,0 x 4,0 m. Ciekawie przedstawia się największa z nich 
jama 6. W jej wypełnisku sięgającym do głębokości 150 cm, 
natrafiono na 5023 zabytki, głównie w postaci ułamków cera
micznych z naczyń, a także na zoomorficzną figurkę barana 
(rys. 4 f), 3 fragmenty przęślików (rys. 4 k), część masywnego 
ciężarka tkackiego, wykonane z gliny, drobne kości zwierzęce 
i liczne wyroby krzemienne (rys. 4 g).

Jamy posłupowe wystąpiły w postaci okrągłych ciem
nych plam, o średnicy 30-40 cm. Dwadzieścia z nich 
ułożonych było w prostym ciągu długości 26,0 m, na osi 
północ-południe, wyznaczając prawdopodobnie zarys jed
nej ściany dużego budynku naziemnego. Natomiast 15 śla
dów rozlokowanych dość nieregularnie, na przestrzeni 
100 m2, stanowiło być może zarys drugiej budowli o kon
strukcji słupowej, oddalonej od poprzedniej, w kierunku 
północnym, o 7,5 m. Pozostałe 5 dołków po słupach znaj
dowało się w pobliżu jam kulturowych.

W odległości 10,0 m na południe od koncentracji jam 
i słupów, odkryto rowek długości 5,0 m, szerokości 50 cm 
i głębokości 80 cm, który biegł z zachodu na wschód, pro
stopadle do stoku, o trudnej do ustalenia funkcji na obecnym 
etapie badań. Być może jest to pozostałość po ogrodzeniu 
okalającym osadę od strony południowej.

15 Stanowisko badane było w 1966 r. Odkryto: 10 jam kulturowych 
z licznym materiałem zabytkowym, z którego na pierwszy plan 
wybijały się fragmenty kubków stożkowych używanych w procesie 
warzelniczym jako naczynia do formowania soli, tzw. brykietaże. 
M. Grabowska: Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na 
stanowisku XIII (w:) Wyniki badań archeologicznych przeprowadzo
nych w roku 1966, Wieliczka 1966, s. 5.
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Rys. 4. Wieliczka-Rożnowa, stan 13. Materiał ruchomy z osady
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Wśród materiału ruchomego pozyskanego w czasie badań, ceramika stanowiła 
główny trzon inwentarza. Podzielić ją można na dwie grupy:
1. Ceramika „piaszczysta”, ręcznie lepiona z gliny schudzonej domieszką 
drobnoziarnistego piasku, dobrze wypalona, o powierzchniach zewnętrznych szorst
kich, wewnętrznych przeważnie gładkich. Wyróżniamy dwa typy naczyń: misy 
szerokootworowe o brzegach silnie wywiniętych na zewnątrz oraz kubki z koń- 
czystymi dnami, służące do brykietowania soli warzonej. Ceramika tej grupy 
stanowi 2/3 całości materiału ruchomego (rys. 4 a-e).
2. Ceramika gładka, ręcznie lepiona, grubo i cienkościenna, wykonana z gliny 
tłustej, bez domieszki schudzającej, w postaci amfor, mis, pucharków na pustej 
nóżce (rys. 4 h), naczyń wanienkowatych, pokrywek itp.

Z innych zabytków wymienić należy wyroby wykonane z krzemienia jurajskiego 
i kamienie piaskowcowe, z których znaczna część nosiła ślady intencjonalnej 
obróbki i użytkowania (rys. 4 i).

Badana osada datowana jest na okres środkowego neolitu tj. około 3200 lat 
p.n.e. Zamieszkiwana była przez ludność kultury lendzielskiej, należącej do 
tzw. grupy modlnicko-pleszowskiej16. Obok rolnictwa, wspólnota ta zajmowała 
się, szczególnie w rejonie wielicko-bocheńskim, warzelnictwem solnym17. Miesz
kańcy omawianej osady nie trudnili się tym procederem, gdyż na tym obszarze nie 
występowały powierzchniowe źródła słone18. Wykonywali oni natomiast na skalę 
„przemysłową”, pewien typ ceramiki, tzw. „piaszczystej”, która była masowo uży
wana w ośrodkach produkujących sól warzoną w Baryczu’9 i w Wieliczce20.

Na stanowisku 13 stwierdzono także zabytki kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
kultury łużyckiej (rys. 4 j, 1) oraz jamę 5 z okresu wczesnośredniowiecznego, któ
ra zasługuje na szczególną uwagę. W wypełnisku jej bowiem natrafiono na ręcz
nie lepione naczynie odpowiadające typowi 3 wg M. Parczewskiego21, przęślik 
gliniany i przedmiot żelazny, datowane na VI-VII w. (rys. 4 ł).

W Kokotowie już trzeci sezon trwają ratownicze badania osady otwartej 
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. Położona jest na piaszczystym wznie
sieniu, wysokości 198 m n.p.m., po lewej stronie lokalnej drogi z Kokotowa do

16 Szczegółow ą chronologię i przynależność do grupy m odlnicko-pleszowskiej ustalili 
prof. dr hab. J. K. Kozłowski, dr M. Kaczanowska i mgr J. Kamieńska.

17 A. Jodłowski: Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średniowie
czu, „SMDŻ”, 1971, t. IV, s. 110-112.

18 Według ustaleń geologa mgr inż. J. Wiewiórki złoża solne, położone na południe od doliny 
wielickiej, zalegają bardzo głęboko. Nie ma więc tutaj warunków do istnienia powierzchniowych 
źródeł słonych.

19 A. Jodłowski: Eksploatacja soli..., s. 68-74 i 112-113.
20 K. Reguła: Badania ratownicze osady kultury lendzielskiej w Wieliczce na stanowisku IV  

(w .) Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984- 
1985, Wieliczka 1985, s. 5-13.

21 M. Parczewski: Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł 
archeologicznych, Wrocław 1988, s. 35, 39-40.
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Brzegów22. Podczas dwóch ostatnich sezonów wykopaliskowych odkryto tam: 
2 ziemianki, chatę słupową— półziemiankową, 14 jam kulturowych, 1 palenisko, 
4 jamy po słupach i 1 obiekt rowkowy.

Pierwsza ziemianka (obiekt 30) posiadała kształt gruszkowaty, o wymiarach 
3,0 x 2,7 m, z wejściem w postaci małego prostokątnego korytarzyka od strony 
północnej. Zbudowana została przez ludność kultury mierzanowickiej, z wczesnej 
epoki brązu, w postaci nieckowatego zagłębienia, z dnem na poziomie 160 cm 
i przykryta była dachem typu szałasowego, wspartym na kilku słupach drewnia
nych, których koliste zarysy dostrzeżono we wnętrzu. Jest to pierwszy trwały ślad 
potwierdzający bytowanie ludności tej kultury na omawianym stanowisku.

Dmga ziemianka (obiekt 37) należała do ludności kultury łużyckiej z wczesnej 
epoki żelaza. Posiadała kształt owalny, o wymiarach 4,2 x 2,6 m, i płaskie dno na 
głębokości 132 cm. W wypełnisku znaleziono dużą serię różnorodnej ceramiki jak 
również skupisko złożone z 218 fragmentów kieliszków solnych, w tym kilka zacho
wanych w 30 a nawet 50% (rys. 5 e-g). Obiekt ten przykryty był dachem prawodopo- 
dobnie jednospadowym i spełniał rolę magazynu gospodarczego. Gromadzono tutaj 
zapewne, obok produktów rolniczych, także sól importowaną z okolic Wieliczki23, 
w postaci twardej masy solnej wypełniającej wnętrza naczyń kieliszkowatych.

Trzecim ciekawym obiektem, związanym również z kulturą łużycką była mała 
czworokątna chata półziemiankowa (obiekt 25), o wymiarach 2,0 x 2,0 m. W czte
rech narożnikach tego budyneczku znajdowały się ślady po słupach, które stanowiły 
konstrukcję nośną ścian bocznych i zadaszenie. Wewnątrz obiektu znaleziono po
zostałości po palenisku, świadczące o jego mieszkalnym charakterze.

Oprócz omawianych obiektów, na osadzie tej odkryto 14 jam gospodarczych, 
o zróżnicowanej wielkości i kształcie oraz rowek długości 204 cm, szerokości 30- 
34 cm i głębokości 10-16 cm, o niewiadomym przeznaczeniu, które związane są 
z kulturą łużycką z wczesnej epoki żelaza.

Warstwa kulturowa i wypełniska niektórych obiektów dostarczyły dużo fragmen
tów naczyń w postaci placków glinianych (rys. 5 a), garnków jajowatych (rys. 5 d), 
mis profilowanych, czerpaków (rys. 5 b), itp., charakterystycznych dla tzw. pod
grupy krakowskiej kultury łużyckiej. Zabytkom tym towarzyszyły: osełki (rys. 5 h), 
rozcieracze, kamienie z intencjonalnymi wygładzonymi powierzchniami, nieliczne 
kości zwierzęce i polepa gliniana. W dalszym ciągu napotykano tutaj na mnóstwo 
kawałków brzegów, brzuśców i nóżek naczyń kieliszkowatych służących do for
mowania soli warzonej w tzw. brykiety, sprowadzanych przypuszczalnie wraz 
z zawartością z terenu Przebieczan i Biskupic. Miejscowości te były w owym 
czasie znaczącymi ośrodkami produkującymi sól warzoną pozyskiwaną z po
wierzchniowych źródeł słonych24.

22 Badania ratownicze finansował w całości Konserwator Zabytków Archeologicznych w Krakowie.
23 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

w latach 1993-1994, „SMDŻ”, 1996, t. XIX, s. 258.
24 A. Jodłowski: Eksploatacja soli..., s. 86 .
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Rys. 5. Kokotów, gm. Wieliczka, stan. 15. Materiał zabytkowy z  osady (a-h); Podłęże, gm. Niepoło
mice. Przedmioty żelazne ze znaleziska gromadnego (i-k)
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Sezon wykopaliskowy w 1996 r. potwierdził konkretnymi materiałami rzeczo
wymi wcześniejsze sugestie o stacjonarnym charakterze osadnictwa wczesnobrą- 
zowego związanego z kulturą mierzanowicką. Zachowało się ono nie tylko w po
staci fragmentów naczyń z charakterystycznym odciskiem sznura na powierzchni 
garnków (rys. 5 c), wyrobów krzemiennych jak buł, tłuczków, rdzeni, wiórów, 
odłupków itp., kamiennej siekierki wykonanej ze skały metamorficznej, ale rów
nież w formie trwałego śladu jaką była omawiana ziemianka (obiekt 30).

Dotychczasowe badania ujawniły gęste występowanie obiektów kulturowych 
w partii środkowej wzniesienia, na którym usytuowane było nasze stanowisko. 
Pierwsza fala osadnictwa pochodzi z wczesnej epoki brązu (ok. 1800-1650 lat p.n.e.), 
a dmga z wczesnej epoki żelaza (700-500 lat p.n.e.).

W obrębie gminy Niepołomice prowadzone są od wielu już lat prace wykopali
skowe w miejscowości Podłęże, na dwóch stanowiskach: osadzie otwartej — 
stanowisko 3 i cmentarzysku — stanowisko 425.

Lata 1995-96 były ostatnimi sezonami badawczymi na stanowisku 3. Jest to 
duża osada wielokulturowa, zniszczona częściowo najpierw przez budowę linii 
kolejowej Kraków-Tamów i rozbudowę stacji Podłęże, a następnie w wyniku 
nielegalnej eksploatacji piasku. Rezultaty tych badań okazały się bardzo skrom
ne. Obok warstwy kulturowej, o miąższości 10 cm, odkryto 3 jamy gospodarcze 
kultury łużyckiej, 1 palenisko otwarte z wczesnego średniowiecza i 1 obiekt 
współczesny, dokończono eksplorację chaty słupowej (obiekt 108) oraz półzie- 
mianki (obiekt 101) z okresu wczesnośredniowiecznego. W ciągu jednak 12- 
letnich prac odsłonięto tutaj ponad 120 obiektów kulturowych w postaci: chat 
naziemnych, półziemianek, ziemianek, palenisk, jam gospodarczych, rowków, 
śladów po słupach itp., które składały się na ponad 5 ha osadę, użytkowaną 
w dwóch różnych okresach, a mianowicie przez ludność kultury łużyckiej z końca 
epoki brązu i początków epoki żelaza oraz społeczność z okresu wczesnośre
dniowiecznego. Udokumentowana jest obecność bliżej nieokreślonej kultury neo
litycznej, tynieckiej grupy kulturowej z okresu przedrzymskiego, a także ślady 
egzystencji ludzkiej w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych.

Drugim badanym stanowiskiem w Podłężu jest cmentarzysko ciałopalne kultury 
łużyckiej, które tworzy wraz z osadą zwarty zespół osadniczy. W latach 1995-96 
natrafiono na 1 pochówek ciałopalny jamowy i 4 symboliczne26. Groby pojawiają 
się dość głęboko, na poziomie 95-136 cm pod powierzchnią gruntu, w obrębie 
piaszczystego calca, jako słabo widoczne zaciemnienia, owalnego lub kolistego 
kształtu. Występują tutaj dwa rodzaje grobów. Pierwszy — to groby jamowe, 
ciałopalne, bezpopielnicowe, ze starannie zebranymi szczątkami spalonych kości,

25 Badania osady — stanowisko 3 finansował Konserwator Zabytków Archeologicznych w Kra
kowie zaś cmentarzyska —  stanowiska 4 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

26 W sumie na cmentarzysku odkryto 15 grobów jamowatych, w  tym 5 ciałopalnych, bezpopiel-
nicowych i 10 symbolicznych.
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złożonymi poza naczyniem w oddzielnym miejscu. Czasami we wnętrzu jamy skła
dano również kawałki zwęglonego drewna pochodzącego ze stosu, na którym do
konano kremacji zmarłego. Typ ten reprezentowany był przez grób 15 i zawierał 
kości osobnika płci męskiej, o masywnej budowie ciała, w wieku maturus 
(35-55 lat), spalonego wraz z młodym zwierzęciem domowym, kozą lub owcą27. 
Pomiędzy kośćmi znaleziono fragment drutu brązowego, zgiętego w kształcie 
haczyka, zaś w wyższej partii jamy napotkano na fragmenty dwóch naczyń.

Drugi rodzaj pochówków to groby jamowe — symboliczne, bez spalonych ko
ści ludzkich, wyposażone jedynie w naczynia w ilości od 1 do 4 sztuk, w zestawie
niu: placek gliniany, naczynie jajowate, misa lub miseczka profilowana i czerpak 
uchaty. Grzebiący zmarłych stosowali kilka wariantów tych zestawów, wkładając 
do grobu pełny komplet przystawek albo tylko placek i naczynie jajowate albo 
naczynie jajowate i misę profilowaną lub naczynie jajowate i czerpak względnie 
placek i czerpak, bądź w końcu samą tylko misę lub miseczkę. Dna jam grobo
wych zanikały na głębokości od 130 do 185 cm.

Niespełna 160 cm na południowy-wschód od grobu 15, natknięto się na znale
zisko gromadne złożone z żelaznego półkoska, wąskiego, długiego toporka i kilof- 
ka (rys. 5 i-k). Przedmioty zgrupowane były ciasno w jednym miejscu, na głębo
kości 122-129 cm i wykazywały duży procent zniszczenia przez korozję. 
W trakcie ich wydobywania nie zauważono śladów jamy, ale teoretycznie można 
określić jej wielkość i kształt28. Na podobne narzędzia natrafiono w Krakowie- 
-Mogile29, Igołomii30, Krakowie-Wawelu31, Chodliku32 itp. Nie są one dobrymi 
wyznacznikami chronologicznymi i zaliczane do tzw. form długotrwałych, dato
wane na ogół przez towarzyszące im inne zabytki ruchome. Pomiędzy przedmio
tami, a także wokół nich, znaleziono kilka skorup z naczyń, które można zamknąć 
w przedziale czasowym pomiędzy XI a połową XIII w. Tak też należy ocenić 
chronologicznie omawiany skarb przedmiotów żelaznych, wiążąc go z pobliską 
osadą wczesnośredniowieczną— stanowiskiem 3.

Cmentarzysko użytkowała społeczność kultury łużyckiej zamieszkująca pobliską 
osadę, pod koniec V okresu brązu i w początkach epoki żelaza. Istnieje podejrzenie, że 
obszar ten był miejscem pochówków zmarłych w okresie wczesnośredniowiecznym.

27 Analizy antropologicznej i zoomorfologicznej dokonał Pan J. Wróbel, student V  roku Antro
pologii UJ.

28 Zarys kolistej jamy, o średnicy ca 50 cm, wyznaczało od strony północnej kilka drobnych 
skorup z naczyń, zaś od strony południowej, wschodniej i zachodniej, skrajne położenie przedmio
tów wchodzących w skład znaleziska gromadnego.

29 S. Buratyński: Zespół narzędzi żelaznych z okresu wczesnośredniowiecznego odkryty w Nowej 
Hucie-Mogile, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Warszawa 1959, R. 7, s. 192-193.

50 J. Machnik: Wyniki badań w latach 1953-54 (w:) Igołomia I. Osada wczesnośredniowieczna, 
„Prace Archeologiczne PAN”, Kraków 1961, nr 2, s. 11-112.

51 A. Żaki: Archeologia Małopolski..., s. 262, ryc. 212 a.
52 Tamże, ryc. 212 f.
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Przemawiają za tym licznie występujące tutaj materiały ceramiczne, jak również 
zabytek metalowy w postaci sprzączki lirowatej wykonanej z brązu33.

W 1996 r. Muzeum Żup Krakowskich zaproszone zostało przez Muzeum Ar
cheologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie do współpracy przy bada
niach sondażowych na obszarze przebiegu przyszłej autostrady, oznaczonej 
symbolem A-4. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu środowiskowym 
archeologów krakowskich, które odbyło się w czerwcu ubiegłego roku, placówka 
nasza zadeklarowała swój udział w tym przedsięwzięciu. Zadanie jakie otrzymał 
Dział Archeologiczny Muzeum Żup Krakowskich przede wszystkim sprowadzało 
się do przeprowadzenia badań sondażowych na 7 stanowiskach archeologicznych, 
zlokalizowanych w Krakowie-Bieżanowie, oznaczone numerami 8, 9, 11, 12, 14, 
16 i 2034. Zostały one odkryte podczas penetracji powierzchniowych prowadzo
nych przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka35 w 1966 r., a następnie zwery
fikowane w 1983 r. w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski36.

Na stanowisku 12 prowadzone były w latach 1973-78 i w 1981 r. szerokoprze- 
strzenne badania wykopaliskowe zaś na stanowiskach 11 i 14 badania sondażowe 
w latach 1992-9337.

Celem obecnej akcji było zweryfikowanie oceny wartości naukowej poszczegól
nych stanowisk i ustalenie listy obiektów kwalifikujących się do dalszych ratowni
czych badań szerokoprzestrzennych. Prace te mają ponadto umożliwić dokładne 
określenie zasięgu stanowisk, grubość warstwy humusowej, miąższość nawarstwień 
kulturowych oraz charakteru obiektów. Uzyskane w ten sposób dane służyć mają 
w przygotowaniu kosztorysów przyszłych systematycznych wykopalisk.

Łącznie przebadano obszar o powierzchni 540 m2, odkrywając na stanowiskach 
8, 11, 12, 16 i 20 warstwy i obiekty kulturowe w postaci 2 jam i 4 palenisk. Obiek
ty te należały do neolitycznej kultury lendzielskiej (stanowiska 11 i 12), kultury 
łużyckiej z III-V okresu brązu i epoki żelaza, stanowiska 8, 12 i 20 (rys. 6 h) oraz 
do wczesnego i późnego średniowiecza (stanowisko 8 rys. 6 f, g). Na stanowi
skach 9 i 14 nie stwierdzono niestety żadnych śladów osadnictwa.

33 Sprzączka znaleziona luźno na cmentarzysku, nawiązuje do typu IV, w g A. Żakiego, patrz 
A. Żaki: Archeologia Małopolski..., s. 297, ryc. 245.

34 Całość badań sondażowych finansował Krakowski Zespół do Badań Autostrad SC. Oprócz 
autora w pracach wykopaliskowych brał udział student V roku Archeologii UJ, Pan W. Machowski.

35 K. Reguła: Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, Wielicz
ką i Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku, „Spraw. Arch.” 1969, t. XX, s. 380-384.

36 Badania weryfikacyjne stanowisk 8 , 9, 11, 12, 14, 16, 20 przeprowadził zespół archeologów
w składzie: dr J. Rydzewski, mgr A. Kogus, mgr A. Rachwaniec i mgr G. Toboła.
37 W latach 1973-81, na stanowisku 12 prowadził, z ramienia Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka, szerokoprzestrzenne prace wykopaliskowe autor niniejszego artykułu. Badaniami na 
stanowisku 11 kierował mgr R. Naglik przy współpracy mgr M. Zająca i mgr T. Wichmana z Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie, zaś na stanowisku 14, niewielkie sondaże wykonał również 
mgr R. Naglik, Konserwator Zabytków Archeologicznych w Krakowie.
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Rys. 6. Kraków-Bieżanów, stan. 30. Naczynia i ozdoba z brązu z cmentarzyska (a-d);
Kraków-Bieżanów, stan. 8. Ceramika z osady (e-g); Kraków-Bieżanów, stan. 20. 

Ułamek misy kultury łużyckiej (h); Materiał zabytkowy z badań powierzchniowych (i-t)
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Wśród dużej ilości zabytków ruchomych przeważały ułamki ceramiczne 
naczyń, wystąpiły także wyroby kamienne w postaci osełek, polepa, węgle drzew
ne i wyroby krzemienne. Na dwóch stanowiskach kultury łużyckiej, oznaczonych 
numerami 8 i 20, zebrano kilkanaście nóżek kieliszków solnych łączonych z wa
rzelnictwem (rys. 6 e).

Równolegle z sondażami na stanowiskach 11 i 12, przeprowadzono penetrację 
pól znajdujących się w ich najbliższym sąsiedztwie. Odkryto cmentarzysko ciało
palne kultury łużyckiej, z grobami bogato wyposażonymi w naczynia i ozdoby 
brązowe (rys. 6 a-d). Ogółem wyeksplorowano 13 grobów jamowych, popielnico
wych i bezpopielnicowych, 1 grób symboliczny oraz 3 skupiska ceramiki. Naj
większa ilość pochówków, bo aż 10, pochodzi z IV okresu brązu, 2 mają metrykę 
III-brązową zaś 1 grób datowany jest na V okres brązu lub okres halsztacki. Wspo
mniane 3 skupiska ceramiki traktować należy jako groby zniszczone przez orkę38.

Nowo odkryte cmentarzysko tworzy wraz z rozległą przestrzennie osadą — 
stanowiska 11 i 12, zwarty kompleks osadniczy, który zaliczony jest do tzw. pod
grupy krakowskiej kultury łużyckiej. W zespole tym widoczna jest wyraźnie cią
głość zasiedlenia, co w szczególności uwidacznie się na cmentarzysku. Bierze ona 
swoje początki we wczesnej fazie kultury łużyckiej, czyli w III okresie brązu 
i trwa prawdopodobnie do późnej fazy tej kultury, tj. do okresu halsztackiego. Jest 
to czwarte stanowisko sepulklame po Krakowie-Prokocimiu39, Krakowie-Skotni- 
kach40 i Podłężu, gm. Niepołomice41, zlokalizowane na prawobrzeżu Wisły, 
w rejonie bardzo gęstego występowania osadnictwa tej kultury.

Pracownicy Działu Archeologicznego kontynuowali wiosną 1996 r. badania 
powierzchniowe prowadzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, prosto
kąta oznaczonego numerem 107-59, penetrując teren w okolicach wsi Budzyń, 
Boczów, Grabie, Lubomierz, Wola Grabska, w gminie Łapanów i Gruszowie, 
w gm. Raciechowice. Odkryto ogółem 25 stanowisk powierzchniowych: dwa 
zlokalizowane są w Budzyniu, dziewięć w Boczowie, cztery w Grabiu, sześć 
w Lubomierzu, jedno w Gruszowie i trzy w Woli Grabskiej. Na dziesięciu stano
wiskach w Boczowie, Grabiu, Lubomierzu i Woli Grabskiej stwierdzono bardzo 
ciekawe zabytki neolityczne (rys. 6 i, p-t)42, w Boczowie i Lubomierzu wystąpił

38 Cmentarzysko w  Rrakowie-Bieżanowie otrzymało koleny numer 30, w  miejscowości. Koszty 
badań sondażowych pokrył Krakowski Zespół do Badań Autostrad SC. Oprócz autora, który odkrył to 
stanowisko, w  pracach terenowych uczestniczył student V roku Archeologii UJ Pan W. Machowski.

39 Z. Durczewski: Grupa górnośląsko-malopolska kultury łużyckiej w Polsce, cz. II, Kraków 1948, 
s. 127-181.

40 Tamże, s. 182-207.
41 A. Szybowicz, B. Szybowicz: Cmentarzysko ciałopalne kultury Łużyckiej w Podlężu (w:) Badania 

archeologiczne prowadzone przez Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka w latach 1981-1983, Wieliczka 
1984, s. 10-14; tychże: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Podłężu (w:) Badania archeologiczne prowa
dzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984-1985, Wieliczka 1985, s. 19-20, a także 
K. Reguła: Badania archeologiczne... w latach 1993-1994, „SMDŻ”, 1996, L XIX, s. 259-260.

42 Boczów, stan. 27; Grabie, stan. 1, 2, 3, 4; Lubomierz, stan 3; Wola Grabska, stan. 1, 2, 3.
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materiał z późnego okresu wpływów rzymskich (rys. 6 j-1)43, zaś w Boczowie natra
fiono na ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (rys. 6 m)44. Największa ilość 
zabytków ceramicznych wiąże się z późnym średniowieczem i czasami nowożytny
mi (19 stanowisk)45. Są to głównie ułamki naczyń glinianych z polewą i bez polewy, 
a także fragmenty pokrywek i kafli (rys. 6 ł, n, o). Planowane zakończenie badań 
powierzchniowych prostokąta Gruszów wyznaczono na wiosnę 1997 r.

Dział Archeologiczny sprawował również kontrolę wykopów ziemnych na 
terenie miasta Wieliczki. W wykopie pod kabel energetyczny, biegnący od szybu 
Regis aż do stacji transformatorowej przy szybie Daniłowicza, dokonano ciekawych 
spostrzeżeń szczególnie na odcinku przechodzącym przez południową część Ogrodu 
Żupnego. Odkryto tutaj bowiem, na głębokości 60-80 cm, warstwę polepy z odciska
mi mierzwy słomianej, o miąższości 20-30 cm, ciągnącej się na długości 10 m. 
W warstwie tej napotkano na duże ilości żużli żelaznych, pochodzące z pieców 
dymiarskich, niektóre miseczkowatego kształtu, żużle ze szklistą powłoką, ułamki 
cegieł gotyckich tzw. „palcówek”, kości zwierzęce, ułamki naczyń toczonych na kole, 
z polewą) bez polewy, o metryce późnośredniowiecznej i nowożytnej. W dalszym 
ciągu tego wykopu, tj. od miejsca gdzie zanikła warstwa polepy, aż do około 10 m 
poza linię zrekonstruowanych częściowo średniowiecznych murów miejskich, na 
hałdzie ziemi znajdowno identyczny materiał ruchomy jaki opisano wyżej.

Dokonane odkrycie wraz z badaną w 1993 r. drewnianą chatą zrębową46, 
zlokalizowaną w bliskiej odległości od miejsca tego znaleziska, daje podstawę 
do wysunięcia twierdzenia, że gospodarcze zaplecze późnośredniowiecznego zam
ku znajdowało się na terenie Ogrodu Żupnego.

K. R e g u ła

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH CONDUCTED BY THE CRACOW SALT-WORKS 
MUSEUM IN WIELICZKA (1995-96)

Summary

In the years 1995-96, the Archaeology Department o f the Cracow Salt-Works Museum in Wie
liczka conducted excavations at the following locations: Wieliczka —  the Salt-Works Castle (site 2) and 

anartisans’ settlement (sites 10,11,13); Kokotów (the communeof Wieliczka)— a settlement (site 15); 
and Podłęże (the commune o f Niepołomice commune) —  a multi-period settlement (site 3) and

43 Boczów, stan. 3; Lubomierz, stan. 4, 5, 6 .
44 Boczów, stan. 1.
45 Budzyń, stan 1, 2; Boczów, stan. 1, 2, 4, 5, 6 , 8 , 9; Grabie, stan. 1, 3, 4; Gruszów, stan. 3; 

Lubomierz, stan. 1, 2, 4, 5; Wola Grabska, stan. 2, 3.
46 K. Reguła: Badania archeologiczne... w latach 1993-1994, „SMDŻ”, 1996, t. XIX, s. 252.
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a burial ground (site 4). Besides, Museum archaeologists participated in reconnaissance excavations 
along the futurę A-4 motorway, continued the field survey o f the Gruszów rectangle, and inspected 
earthwork sites in the town o f Wieliczka.

Works at site 2 (Salt-Works Castle), where partial reconstruction o f the walls o f the castle’s 
kitchen is under way, led to the discovery o f a Gothic cellar and a buttress on the perimeter wali 
dating from the 13°714'h centuries. Besides, exploration was completed o f the interior o f the 14,h —  
century tower discovered in 1994.

Site 10 covers a large settlement from the 11,h to mid-13'h centuries, the inhabitants o f which 
cultivated land and produced salt using brine obtained from springs. Six culture pits were discovered 
there, alongside a hearth and a trough. The artefacts found at the site included earthenware, items madę 
o f iron (among other things, a curved rod used for striking fire, and a spur), lead leather and stone. 
Besides, a ritual burial place o f a horse was discovered.

Excavations were continued at Site 11, revealing: 9 hearths, 7 culture pits, hearth flooring at 5 
places, 2 stone heaps, 1 trough-like object, and 11 post holes, all o f which datę back to the late 2 nd 
and 3rd centuries C.E. and are associated with the Puchov and Przeworsk cultures. There were also 
found a dome-shaped oven from the 12,h - to-mid-13lh centuries, and a late mediaeval or early modem- 
time skeletal grave.

After a long intermission, exploration o f the Lengyel culture settlement in Wieliczka was re- 
sumed, at Site 13, where 10 culture pits and 40 post holes (describing an outline o f  two large timber 
structures), as well as one trough-like object were discovered. An interesting find was a zoomorphic 
clay figurę of a ram excavated from one of the pits. Traces pointing at the Lusatian culture were 
found at the site, too as well as an early mediaeval pit from the 6 lh -  7 ,h centuries.

In Kokotów, emergency exploration o f a Lusatian culture settlement from the Early Iron Age was 
continued. The objects discovered include: 2 pit dwellings, a semidugout hut built o f  posts, 14 pits, 
4 hearths, 4 post holes and a trough-like object. O f special interest are the two pit dwellings: one 
represents the Mierzanowice culture of the Early Bronze Age, and the other the Lusatian culture o f 
the Hallstatt period. The latter served as a storage place where salt imported from the Wieliczka 
region in ftmnel-shaped vessels was kept.

In Podłęże, excavations went on at Site 3, where 3 Lusatian culture pits, 1 early mediaeval hearth 
and one modem-time object were found. The exploration o f a hut built o f posts (Object 109) and a 
semi-dugout dwelling (Object 101) was completed. These were the finał years o f excavations at the 
site o f  that large, multi-period settlement.

At the ancient burial ground in Podłęże (site 4), which forms a single unit with an adjacent 
settlement, one cremation grave and 4 symbolic ones were discovered. All in all, 15 Lusatian culture 
graves were unearthed. Besides, a hoard o f early mediaeval iron artefacts was found, consisting of 
a short scythe blade, a smali pickaxe, and an axe.

The Cracow Salt-Works Museum participated in reconnaissance excavations following the cour- 
se o f the futurę A-4 motorway. Works went on at 7 sites located in Kraków-Bieżanów (Sites 8 , 9, 11, 
12, 14, 16 and 20). At five o f  the sites traces o f settlement were discovered, dating back to the 
Neolithic period, the Bronze Age, the Early Iron Age, and the Early and Late Middle Ages. The 
exploration o f  Site 11 and 12 revealed a Lusatian culture cremation burial ground which dates back to 
Periods III-V o f the Bronze Age and the Hallstatt period. At total od 13 graves o f  pit type, with or 
without cinerary ums, were discovered, including a symbolic one.

In spring 1996, the field survey o f the Gruszów rectangle was continued. Twenty-five new ar- 
chaeological sites were discovered, dating from the Neolithic period, the latter part o f  the Roman era, 
the Early and Late Middle Ages, and modem times.

The inspection o f an earthwork site in the Salt-Works Garden revealed a thick culture layer with 
a large amount o f  earthenware, iron slag, hearth flooring, glass etc. which indicates that this was the 
place from which services for the Salt-Works Castle were provided in the Late Middle Ages.

Janina Skrzypczak-Kręcina, Zofia Stryszowska

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „STUDIÓW I MATERIAŁÓW 
DO DZIEJÓW ŻUP SOLNYCH W POLSCE”

TOMÓW I — XX

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” są periodykiem wyda
wanym od 1965 roku przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Odzwiercie
dlają wyniki prac badawczych prowadzonych przez pracowników merytorycznych 
Muzeum oraz pracowników naukowych innych ośrodków interesujących się 
problematyką solnictwa. Początkowo zawierały prawie wyłącznie materiały zwią
zane z historią górnictwa solnego; z czasem poszerzono je o dzieje miast i miesz
kańców regionów solonośnych, kulturę, sztukę i inne dziedziny nauki. Od tomu 
VII systematycznie zaczęto zamieszczać „Kronikę Muzeum Żup Krakowskich”, 
która podsumowywała wszechstronną działalność instytucji.

W związku z ukazaniem się w obecnym roku już XX tomu zaistniała potrzeba, 
w celu ułatwienia korzystania, sporządzenia bibliografii zawartości poszczegól
nych tomów „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce”.

Niniejsza bibliografia została zaprezentowana w układzie alfabetycznym 
haseł autorskich oraz trzech haseł tytułowych (od redakcji, spis ilustracji, indeksy). 
W obrębie każdego z autorów w pierwszej kolejności ujęto artykuły, następ
nie opracowania, potem recenzje. Hasło „Kronika Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka celowo potraktowane zostało chronologicznie, a nie alfabetycznie. Do 
„Bibliografii zawartości...” dołączono indeks rzeczowy, nazwisk i miejscowości 
geograficznych.

Wydanie drukiem „Bibliografii zawartości...” wraz z indeksem wydaje się uza
sadnione ze względu na coraz większą liczbę instytucji zainteresowanych tym 
wydawnictwem o czym świadczy wymiana międzybiblioteczna zarówno polska 
jak i zagraniczna oraz liczna korespondencja.
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Poz. 001
Banach Ryszard:
Grób i relikwie bł. Kingi w ciągu dziejów 
T. XVIII, s. 47-52.

Poz. 002
Bednarowska-Guzik Elżbieta, Latacz Sergiusz [oprać.].
Indeks nazwisk 
T. XIX, s. 277-283.
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Poz. 011
Dziwik Kazimierz:
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Krzysztof Kubik (1951-1991)
T. XVII, s. 181-182.
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Poz. 042
Gródecki Roman:
Ordynacja Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych z 1368 r.
T. III, s. 7-12.

Poz. 043
Grzesiowski Jerzy:
Dzieje rogu górników wielickich 
T. VI, s. 124-133.

Poz. 044
Grzesiowski Jerzy:
Problematyka i metody badań dawnych wyrobisk kopalni soli w Wieliczce 
T. VII, s. 29-48.

Poz. 045
Grzesiowski Jerzy, Piotrowicz Józef:
Sól małopolska w nadaniach i przywilejach dla klasztorów (do początku XVI wieku) 
T. I, s. 71-189.

Poz. 046 
Hala József:
Kopalnia wielicka w literaturze węgierskiej XVIII i XIX w. (tłumaczyła Irena 
Jawor-Mentel)
T. XVI, s. 141-150.

Poz. 047-048 
Indeks geograficzny:
T. IV, s. 312-316; T. V, s. 251-257.

Poz. 049-066 
Indeksy nazwisk;
T. I, s.319-326; T. II, s. 261-266; T. III, s. 132-135; T. VI, s. 163-166;
T. VII, s. 195-198; T. VIII, s. 211-215; T. IX, s. 238-242; T. X, s. 238-243;
T. XI, s. 193-197; T. XII, s. 215-221; T. XIII, s. 202-204; T. XIV, s. 220-226;
T. XV, s. 235-239; T. XVI, s. 168-172; T. XVII, s. 195-199; T. XVIII, s. 161-166; 
T. XIX, s. 277-283; T. XX, s.

Poz. 067
Janicka-Krzywda Urszula:
Demonologia Wieliczki i okolicy 
T. VI, s. 134-140.
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Poz. 068
Janicka-Krzywda Urszula:
Posłać bł. Kingi w legendzie ludowej 
T. X, s. 153-178.

Poz. 069
Janicka-Krzywda Urszula:
Wierzenia górników wielickich 
T. VIII, s. 127-156.

Poz. 070
Jaworski Wacław, Kurowski Piotr, Kurowski Robert:
Charakterystyka zabytkowych wyrobisk kopalni soli w Wieliczce 
T. XIII, s. 17-106.

Poz. 071
Jaworski Wacław, Kurowski Robert, Wiewiórka Janusz:
Geneza katastrofalnego wycieku w poprzeczni „ Mina ”
T. XVIII, s. 117-126.

Poz. 072
Jodłowski Antoni:
Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu 
T. IV, s. 7-308.

Poz. 073
Jodłowski Antoni:
Periodyzacja dziejów solnictwa na ziemiach polskich do końca XIII wieku 
T. IX, s. 7-32.

Poz. 074
Jodłowski Antoni:
Pradzieje Wieliczki i okolicy 
T. II, s. 7-136.

Poz. 075
Jodłowski Antoni:
Problematyka ochrony zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce oraz aktualny stan 
i program badań naukowych 
T. XV, s. 149-168.
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Poz. 076
Jodłowski Antoni:

?X v n T s°7  Y ° Święc°na Problematyce historycznej Księżnej Kingi 

Poz. 077
Jodłowski Antoni:
Szyb Goryszowski w Wieliczce w świetle wstępnych badań archeologicznych 
T. XI, s. 59-70.

Poz. 078
Jodłowski Antoni:
Technika produkcji soli na terenie Europy w pradziejach i we wczesnym średnio
wieczu. Studium archeologiczne 
T. V, s. 7-247.

Poz. 079 
Kallas Marian:
Z dziejów Wieliczki w latach 1809-1813 
T. X, s. 187-204.

Poz. 080
Kalwajtys Elżbieta:
Kaplica Św. Antoniego w kopalni soli w Wieliczce 
T. IX, s. 47-110.

Poz. 081
Kalwajtys Elżbieta:
Rysunki ilustracyjne Alfonsa Długosza w ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka
T. VI, s. 43-51.

Poz. 082
Kalwajtys Elżbieta:
Stan zachowania i problemy konserwatorskie zabytków sztuki górniczej w kopalni
wielickiej
T. XV, s. 175-184.

Poz. 083 
Kanior Marian:
Postać bł. Kingi w świetle jej żywotów 
T. XVIII, s. 37-46.
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Poz. 084
Keckowa Antonina:
Królewskie żupy solne w XVIII wieku (do 1772 r.)
T. IX, s. 77-98.

Poz. 085 
Kędra Roman:
Dylematy ochrony Kopalni Soli w Wieliczce 
T. XV, s. 141-148.

Poz. 086 
Kędra Roman:
Uwagi w sprawie ochrony zabytkowej kopalni soli w Wieliczce 
T. XIII, 7-16.

Poz. 087
Kędra Roman [oprać.]:
Sesja problemowa poświęcona zasadom postępowania konserwatorskiego przy 
ochronie zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce 
T. XV, s. 197-198.

Poz. 088
Klosowicz Robert:
Wydarzenia Rewolucji Krakowskiej 1846 roku w Wieliczce 
T. XIX, s. 203-218.

Poz. 089
Kolasa Krystyna:
Geologia wielickiego złoża soli w rejonie Muzeum 
T. XVI, s. 15-70.

Poz. 090
Kolasa Krystyna:
Geologiczna charakterystyka podłoża Wieliczki na tle warunków geomorfologicz

nych miasta 
T. X, s. 7-44.

Poz. 091
Kolasa Krystyna:
Mioceńska flora kopalna w złożu solnym Wieliczki 
T. XI, s. 45-58.
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Poz. 092
Kolasa Krystyna:
Profesor Antoni Gaweł (1901-1989), jego związki z Muzeum Żup Krakowskich 
i prace z rejonu Wieliczki 
T. XVI, s. 7-14.

Poz. 093
Kolasa Krystyna:
Profesor dr Jan Zabłocki (1894-1978) i jego kolekcja mioceńskiej flory z Wieliczki 
T. XIII, s. 173-186.

Poz. 094
Kolasa Krystyna:
Uwagi o budowie geologicznej i eksploatacji złoża soli w Wieliczce 
T. VII, s. 123-142.

Poz. 095
Kolasa Krystyna, Kubik Krzysztof:
Poeksploatacyjne zapadliska wielickie 
T. XII, s. 7-64.

Poz. 096
Kolasa Krystyna, Ślączka Andrzej:
Uwagi o genezie wielickiego złoża soli 
T. XIV, s. 7-50.

Poz. 097
Kopacz [Maria] Magdalena [oprać.]:
Kronika Muzeum Żup Krakowskich za lata 1992-1993 
T. XVIII, s. 149-158.

Poz. 098
Kopacz Maria [Magdalena] [oprać.]:
Kronika Muzeum Żup Krakowskich za lata 1994-1995 
T. XIX, s. 265-274.

Poz. 099
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za lata 1976-1977 
T. VII, s. 183-192.

Poz. 100
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1978 
T. VII, s. 201-208.
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Poz. 101
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1979 
T. IX, s. 213-231.

Poz. 102
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1980 
T. X, s. 229-235.

Poz. 103
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1981 
T. XI, s. 185-191.

Poz. 104
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1982 
T. XII, s. 207-212.

Poz. 105
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1983 
T. XIII, s. 193-198.

Poz. 106
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1984 
T. XIV, s. 213-217.

Poz. 107
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1985-1987 
T. XV, s. 225-232.

Poz. 108
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1988-1989 
T. XVI, s. 155-164.

Poz. 109
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1990-1991 
T. XVII, s. 185-192.

Poz. 110
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1992-1993 
T. XVIII, s. 149-158.

Poz. 111
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1994-1995 
T. XIX, s. 265-274.

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 231

Poz. 112
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1996-1997 
T. XX, s. 255-263.

Poz. 113
Kubik Krzysztof:
Dzieje rozbudowy zamku zupnego w Wieliczce (XIII-XX w.)
T. VI, s. 73-97.

Poz. 114 
Kubik Krzysztof
Mierziączka — nieznane miasteczko w obrąbie Wieliczki 
T. VIII, s. 47-62.

Poz. 115
Kubik Krzysztof [oprać.]
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za lata 1976-1977 
T. VII, s. 183-192.

Poz. 116
Kubik Krzysztof [oprać.]
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1980 
T. X, s. 229-235.

Poz. 117
Kubik Krzysztof [oprać.]
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 1984 
T. XIV, s. 213-217.

Poz. 118
Kubik Krzysztof [oprać.]
Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za lata 1985-1987 
T. XV, s. 225-232.

Poz. 119 
Kuc Teresa
Przegląd dotychczasowych badań geologicznych złoża solnego Wieliczki 
T. XVI, s. 71-88.

Poz. 120 
Kurowski Piotr
Działalność wystawiennicza żupy wielickiej do 1951 r.
T. XVII, s. 115-130.
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Poz. 121 
Kurowski Piotr
Oświetlenie w kopalni wielickiej (do początków XX wieku)
T. XIX, s. 219-230.

Poz. 122 
Kurowski Piotr
Trasy turystyczne w kopalni wielickiej 
T. XVI, s. 125-140.

Poz. 123 
Kurowski Piotr
Urządzenia i sprzęt stoso wane w transporcie poziomym kopalni wielickiej do 1861 r. 
T. XVII, s. 63-84.

Poz. 124 
Kurowski Piotr
Żupy starostwa dolińskiego od połowy XVI do XVIII wieku. Rys historyczny 
T. XX, s. 121-130.

Poz. 125
Kurowski Piotr, Franciszek Zacny:
Żupy starostwa dolińskiego i drohobyckiego. Rewizje, lustracje, inwentarze 
i kontrakty z XVI-XVIII wieku 
T. XX, s. 131-189.

Poz. 126
Kurowski Robert:
Metody badań i inwentaryzacji zabytkowych wyrobisk górniczych w wielickiej 
kopalni soli 
T. XV, s. 169-174.

Poz. 127
Łańcucka-Środoniowa Maria, Zastawniak Ewa:
Szczątki roślin w środkowym miocenie Wieliczki na podstawie rewizji kolekcji 
Jana Zabłockiego i innych zbiorów 
T. XX, s. 27-65.

Poz. 128 
Mager Johannes:
Żupy Krakowskie i saliny alpejskie w świetle dawnych opracowań naukowych 
i sprawozdań z podróży. Studium nad źródłami saskimi i pruskimi 
T. XIX, s. 197-202.
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Poz. 129 
Majer Jiri:
Ćeske hornictvi a hospodarska politika Habsburske Monarchie v 17. a 18. stoleti 
T. VIII, s. 175-196,200.

Poz. 130 
Majer Jiri:
Wokół problematyki muzeów górniczych w środowisku naturalnym (przełożył 
z czeskiego i opatrzył przypisami Józef Piotrowicz)
T. XIII, s. 153-172.

Poz. 131
Markowski Ignacy:
Problematyka zabezpieczenia i ochrony zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce 
T. XI, s. 29-44.

Poz. 132
Markowski Ignacy:
Zarys rozwoju przestrzennego kopalni wielickiej 
T. VII, s. 7-28.

Poz. 133
Maślankiewicz Kazimierz:
Alfons Długosz (1902-1975)
T. VI, s. 7-12.

Poz. 134
Maślankiewicz Kazimierz:
Sesja naukowa poświęcona historii górnictwa solnego w Wieliczce 
T. II, s. 253-258.

Poz. 135
Maślankiewicz Kazimierz:
Sesja naukowa poświęcona historii górnictwa solnego w Wieliczce 
T. III, s. 39-45.

Poz. 136
Maślankiewicz Kazimierz:
Sesje naukowe poświęcone historii górnictwa solnego w Polsce 
T. I, s. 297-315.

Poz. 137
Międzobrodzka Małgorzata:
Zbyt soli galicyjskiej na terenie Rzeczypospolitej po I rozbiorze kraju (do 1792 r.) 
T. XX, s. 77-104.
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Poz. 138
Milewski Mieczysław, Odlanicki-Poczobutt Michał:
Kartografia górnicza żup krakowskich w czasach saskich 
T. XIX, s. 179-188.

Poz. 139
Molenda Danuta:
Etapy rozwoju górnictwa kruszcowego w Polsce przedrozbiorowej w aspekcie po
równawczym z górnictwem solnym 
T. IX, s. 167-200.

Poz. 140 
Molenda Danuta:
Streszczenie [pracy Jin Majera: Ćeske hornictvi a hospodarska politika 
Habsburske Monarchie v 17. a 18. stoleti]
T. VIII, s. 197-199.

Poz. 141
Nosek Elżbieta M.:
Problem konserwacji zabytków żelaznych w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
T. VII, s. 143-152.

Poz. 142 
Od redakcji:
T. I, s. 8.

Poz. 143 
Pachoński Jan:
Bractwo solarzy, czyli prasoiów krakowskich 
T. I, s. 190-260.

Poz. 144 
Pajdak Irena:
Spław wiślany soli wielickiej od XVI do XVIII wieku (do 1772 r.)
T. XII, s. 65-88.

Poz. 145 
Pajdak Irena:
Udział wieliczan w handlu solą (do 1772 r.)
T. VIII, s. 109-126.

Poz. 146 
Pajdak Irena:
Zamek żupny w Bochni (zarys dziejów)
T. VIII, s. 157-174.
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Poz. 147 
Pajdak Irena:
Żupa wielicka w okresie rządów konfederacji barskiej 
T. X, s. 179-186.

Poz. 148
Pajdak Irena [oprać.]:
Dyspozycje frochtarskie władz żup krakowskich z 1750 roku 
T. XIV, s. 183-212.

Poz. 149
Pajdak Irena [oprać.]
Instrukcje władz żupnych dla pisarzy składów solnych z XVIII w.
T. XVIII, s. 159-174.

Poz. 150
Pajdak Irena [zest.]:
Bibliografia prac Alfonsa Długosza i wspomnień o nim 
T. VI, s. 35-36.

Poz. 151
Pajdak Irena [zest.]:
Wykaz prac plastycznych Alfonsa Długosza znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka 
T. VI, s. 37-42.

Poz. 152
Paluch-Staszkiel Krystyna:
Kaplica Bł. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce 
T. X, s. 103-152.

Poz. 153
Paluch-Staszkiel Krystyna Ł:
Komora ,, Michałowice w kopalni soli w Wieliczce — rozwój przestrzenny i etapy
zabezpieczania
T. VII, s. 109-122.

Poz. 154 
Pilch Andrzej:
Początki organizowania się robotników salinarnych w zachodniej Galicji 
(do 1918 roku)
T. XIX, s. 189-196.
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Poz. 155 
Piotrowicz Józef:
Aktualny stan prac nad inwentaryzacją materiałów do historii krakowskich 
żup solnych oraz plany naukowo-badawcze i wydawnicze pracowni histo
rycznej Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
T. I, s. 288.

Poz. 156 
Piotrowicz Józef:
Dzieje miasta Wieliczki w zarysie (do r. 1918)
T. VIII, s. 7-46.

Poz. 157
Piotrowicz Józef [artykuł rec.]:
Dzieje saliny w Limeburgu 
T. XI, s. 159-172.

Poz. 158 
Piotrowicz Józef:
Górnictwo solne w Małopolsce w czasach księżnej Kingi — jego legendarne 
i rzeczywiste początki 
T. XVIII, s. 9-26.

Poz. 159 
Piotrowicz Józef:
Janina Bieniarzówna 
T. XX, s. 253-254.

Poz. 160 
Piotrowicz Józef:
Kazimierz Maślankiewicz (1902-1981) i jego związki z Muzeum Żup Krakow
skich w Wieliczce 
T. XI, s. 7-16.

Poz. 161
Piotrowicz Józef:
Okresy rozwojowe i przemiany gospodarki solnej w Polsce od połowy XIII 
do początków XVIII wieku 
T. IX, s. 33-76.

Poz. 162 
Piotrowicz Józef:
Ordynacja górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r. a dawne prawodawstwo 
małopolskiego górnictwa solnego 
T. IX, s. 201-216.
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Poz. 163
Piotrowicz Józef:
Problematyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce 
T. II, s. 173-234.

Poz. 164
Piotrowicz Józef:
Rezultaty zagranicznych poszukiwań naukowych prowadzonych przez Dział 
Historyczny Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 
T. VI, s. 117-123.

Poz. 165
Piotrowicz Józef [artykuł rec.]:
Techniczne przeobrażenia saliny w Kołobrzegu na przełomie XVIII i XIX wieku 
a warzelnie Europy Środkowej i Zachodniej 
T. XV, s. 199-224.

Poz. 166 
Piotrowicz Józef:
Wyposażenie górników i tereny eksploatacji w pierwszych wiekach górnictwa sol
nego w Polsce 
T. VII, s. 49-78.

Poz. 167
Piotrowicz Józef:
Zaopatrzenie żup krakowskich w surowce, materiały pomocnicze oraz artykuły 
spożywcze jako czynnik rozwoju handlu lokalnego i dalekosiężnego (XIII-XVI w.) 
T. XVIII, s. 101-116.

Poz. 168
Piotrowicz Józef:
Życie i działalność Stanisława Fischera (1879-1967)
T. III, s. 98-116.

Poz. 169
Piotrowicz Józef [oprać.]:
Antonina Keckowa (1908-1992)
T. XVIII, s. 139-142.

Poz. 170
Piotrowicz Józef [oprać.]:
Stanisław Gawęda (1914-1994)
T. XVIII, s. 143-148.
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Poz. 171
Piotrowicz Józef [rec.]:
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku 
T. XIII, s. 191-192.

Poz. 172
Piotrowicz Józef [rec.]:
Rainer Slotta: Die Salinę von Arc-et-Senans. Ein Denkmal der “Autonomen- ” oder 
“Revolutionsarchitektur”
T. XI, s. 181-184.

Poz. 173
Piotrowicz Józef [rec.]:
Sale e salinę nell ‘Adriatico (secc. XV-XX)
T. XIII, s. 187-190.

Poz. 174
Piotrowicz Józef [zest.]:
Bibliografia prac Stanisława Fischera 
T. III, s. 118-130.

Poz. 175
Piotrowicz Józef, Grzesiowski Jerzy:
Utworzenie i rozwój Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 
T. VI, s. 13-34.

Poz. 176 
Poborski Józef:
Historyczny rozwój poglądów na budowę geologiczną złoża solnego Wieliczki 
T. I, s. 37-54.

Poz. 177 
Poborski Józef:
Metody geologiczne na usługach archeologii na przykładzie z Wieliczki 
T. II, s. 144-151.

Poz. 178 
Pobprski Józef:
Obraz stosunków geologicznych w przekroju przez okolice Wieliczki 
T. VI, s. 52-62.

Poz. 179 
Poborski Józef:
Wprowadzenie geologiczne do zagadnienia zagrożeń geodynamicznych w Kopalni 
Soli w Wieliczce 
T. XI, s. 17-28.

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 239

Poz. 180 
Prochazka Karol:
O składzie chemicznym i mineralnym szarego iłu solnego z Inowrocawia 
T. III, s. 66-79.

Poz. 181
Prochazka Karol:
O wypełnieniach dolomitem żerowisk po teredo w kopalnym drewnie z Wieliczki 
T. III, s. 59-65.

Poz. 182
Reguła Kazimierz:
Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1988-1990 
T. XVII, s. 131-146.

Poz. 183
Reguła Kazimierz:
Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1991-1992 
T. XVIII, s. 127-138.

Poz. 184
Reguła Kazimierz:
Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
wiatach 1993-1994 
T. XIX, s. 251-264.

Poz. 185
Reguła Kazimierz:
Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1995-1996 
T. XX, s. 199-218.

Poz. 186 
Reyman Janusz:
Znalezisko monet pruskich na terenie cmentarzyska w Wieliczce 
T.I, s. 34-36.

Poz. 187 
Rzepka Leszek:
Bocheński szpital górniczy (1357-1792)
T. XIV, s. 107-124.
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Poz. 188 
Rzepka Leszek:
Informator o zasobie historycznym Archiwum Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka
T. XIX, s. 239-250.

Poz. 189 
Serek Marian:
Narzędzia mechaniczne używane przy urabianiu soli kamiennej w kopalni soli 
wielickiej od połowy XIX wieku 
T. VII, s. 79-90.

Poz. 190
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-  przemysł poz. 021

poszukiwania soli kamiennej 1772-1786 
w Galicji poz. 246

prasołowie krakowscy bractwo poz. 143 
Prochazka Karol poz. 180-181 
produkcja poz. 016, 017, 020, 021,072, 073

-  cynku XIX w. na ziemiach polskich poz. 020
-  soli do XIII w. w Polsce, periodyzacja 

poz. 073
-  okres 1772-1918 w Polsce poz. 017
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-  -  okres międzywojenny poz. 016
-  pradzieje w Małopolsce poz. 072

-  wczesne średniowiecze, Małopolska 
poz. 072

przemysł, Polska poz. 021

recenzje poz. 013,019-021,157,165,171-173,242 
Reguła Kazimierz poz. 182-185 
relacje łacińskie o żupach krakowskich XVI w. 

poz. 197
-  Wadian Joachim poz. 197 

Rewolucja Krakowska poz. 088
-  Wieliczka poz. 088 

Reyman Janusz poz. 186
robotnicy salinami do 1918 roku poz. 154

-  Galicja Zachodnia poz. 154 
„Roczniki” Jana Długosza poz. 033 
Roszkowski Wojciech poz. 021
rozwój przestrzenny kopalni poz. 132, 240

-  Wieliczka poz. 132
-  do 1772 r., Bochnia poz. 240 

róg górników wielickich poz. 043
-  historia poz. 043 

Rzepka Leszek poz. 187-188

salina poz. 157, 165
-  Kołobrzeg, XVIII-XIX w. poz. 165
-  Luneburg, historia poz. 157 

saliny alpejskie poz. 128
-  opracowania naukowe dawne poz. 128
-  sprawozdania z podróży dawne poz. 128 

Serek Marian poz. 189
sesja naukowa poz. 076, 087, 134, 135

-  historia górnictwa solnego w Wieliczce 
poz. 134-135

-  Kinga, bł., księżna poz. 076
-  problemowa poz. 087
— - ochrona kopalni zabytkowej w Wie

liczce poz. 087 
sesje naukowe poz. 136
-  historia górnictwa solnego w Polsce poz. 136 

Skoczylas-Ciszewska Kamila poz. 190 
Skrzypczak-Kręcina Janina poz. 191-195 
Skulimowski Mieczysław poz. 196
Slotta Rainer poz. 172 
Smaroń Anna poz. 197-198 
solarze zob. prasołowie 
spis ilustracji poz. 199-218 
spław soli zob. frochtarze 
spław soli wielickiej Wisłą od XVI do XVIII 

wieku (do 1772 r.) poz. 144

sprzęt górniczy do 1874 r. poz. 238
-  Bochnia poz. 238
-  -  klasyfikacja i chronologia poz. 238 

Stanisław August Poniatowski, król polski
poz. 012

Staszkiel Krystyna Łucja zob. Paluch-Staszkiel 
Krystyna Łucja 

Stryszowska Zofia poz. 195 
„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce” t. I-XX poz. 195
-  bibliografia zawartości poz. 195 

Szczerbowski Zbigniew poz. 236 
szkolnictwo poz. 029, 037

- w  Wieliczce, 1867-1918 poz. 037
-  do 1772 r. poz. 029

Szkoła Górnicza w Wieliczce, 1861-1933, 
poz. 034

szpital górniczy w Bochni, 1357-1792, poz. 187 
sztuka górnicza poz. 082

-  zabytki w Wieliczce poz. 082 
szyb Goryszowski w Wieliczce poz. 077 
Szybiński Zbigniew poz. 219-224

Ś lądecki Dariusz poz. 225 
Ślączka Andrzej poz. 096 
Śledziejowice, historia poz. 030 
Środoniowa Maria zob. Łańcucka-Środoniowa 

Maria
Świszczowski Stefan poz. 226-227 
testament poz. 022

-  Koszucki Sebastian, sztygar wielicki 
poz. 022

transport poz. 122, 123, 240
-  poziomy kopalniany poz. 123 
 urządzenia i sprzęt, do 1861 r.

poz. 123
-  w żupach krakowskich poz. 240 
 urządzenia do 1860 r. poz. 240

trasy turystyczne w kopalni wielickiej poz. 122 
turystyka poz. 219, 220

-  w kopalni wielickiej poz. 219
-  okres międzywojenny poz. 220

uposażenia poz. 032, 232-233
-  kościół Św. Klemensa, do 1772 poz. 232-233
-  na żupie wielickiej, Akademia Krakow

ska poz. 032
urabianie soli kamiennej od poł. XIX w.

w Wieliczce poz. 189 
uzdrowisko w Wieliczce poz. 196
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Wadian Joachim poz. 197 
Walczak Henryk poz. 228-229 
Walczy Łukasz poz. 230-233 
warzelnie XVIII-XIX w. poz. 165

-  Europa Środkowa i Zachodnia poz. 165 
Wenecja poz. 244

sól poz. 244
wieliczanie poz. 036, 145

handel solą do 1772 r. poz. 145
-  I wojna światowa poz. 036 

W ieliczka poz. 002-005 , 007, 008, 011,
014, 015, 023,024-027, 029, 034, 036, 
037, 043-044, 046, 067, 069-071, 074, 
075, 077, 079-080, 082, 085, 086-091, 
093-096, 113, 114, 119, 120-123, 126, 
127, 131, 133, 134-135, 141, 147, 152, 
153, 156, 159, 176-179, 181, 186, 189, 
190, 191, 196, 219, 220, 226-228 , 
232-236, 242, 245
-  archeologia, badania poz. 005, 023
-  metody geologiczne poz. 177
-  szyb Goryszowski poz. 077
-  bednarstwo poz. 011

-  Biblioteka Salinarna poz. 191
-  cmentarzysko poz. 186
-  demonologia poz. 067
-  działalność niepodległościowa przed 

I wojną światową poz. 036
-  flora mioceńska, kolekcja Jana Zabłoc

kiego poz. 093
geologia, budowa złoża poz. 094

-  drewno kopalne poz. 181
- -historia badania złoża poz. 119 
 poglądów na budowę złoża poz. 176
-  podłoże miasta poz. 090
-  przekrój poz. 178
-  wypełnienie dolomitem żerowisk 

po teredo poz. 181
-  zagrożenia geodynamiczne poz. 179
-  zasięg złoża poz. 026
-  geomorfologiczne warunki poz. 090
-  górnictwo solne, historia poz. 134-135
-  sesja naukowa poz. 134-135
-  instrukcja Borlacha Jana Gottfryda

o zabezpieczeniu żupy i miasta przed 
pożarem 1747 r. poz. 228

-  kopalnia, flora mioceńska poz. 091, 
127
-  -  geneza złoża soli poz. 096
-  -  geologia złoża soli w rejonie Muzeum

poz. 089

—  górnicy poz. 069
—  Grota Kryształowa poz. 008, 234
—  kaplica Bł. Kingi poz. 152
—  kaplica Św. Antoniego poz. 080
—  komora „Michałowice” poz. 153
—  konserwacja zabytków sztuki górni

czej poz. 082
—  miernictwo poz. 027

-  najstarsza sól kamienna w pokłado
wym złożu solnym poz. 235

—  narzędzia mechaniczne od poł. XIX w. 
poz. 189

—  ochrona poz. 085
------ zabytków poz. 075, 086-087, 131
—  odwadnianie poz. 004
—  okres konfederacji barskiej poz. 147
—  oświetlenie poz. 121
—  poprzecznia „Mina” poz. 071, 236
—  rozwój przestrzenny poz. 133
—  sztuka górnicza, zabytki poz. 082
—  szyb Goryszowski poz. 077
—  transport poziomy, urządzenia i sprzęt 

do 1861 r. poz. 123
—  trasy turystyczne poz. 122
—  turystyka poz. 219
------w okresie międzywojennym poz. 220
— uzdrowisko poz. 196
—  w literaturze węgierskiej poz. 046
—  wyrobiska poz. 044, 070
------ badania i inwentaryzacja poz. 126
—  wystawy do 1951 r. poz. 120
—  zabezpieczenie poz. 015, 131
—  zagrożenia geodynamiczne poz. 179
— -  zapadliska poeksploatacyjne poz. 095
—  zasięg złoża poz. 026
—  złoże poz. 091
------ pokładowe poz. 235
— kościół Św. Klemensa, uposażenie do 

1772 poz. 232-233
— krajobraz mioceński -  paleogeograftcz- 

na rekonstrukcja poz. 190
— Kuczkiewiczowie, rodzina poz. 025
— miasto, historia, początki poz. 014
— pradzieje poz. 074
— 1809-1913 r. poz. 079
—  do 1918 r. poz. 156
—  konserwacja poz. 024
—  rozwój urbanistyczny XIV w. poz. 227
— miernictwo poz. 027
— Mierziączka poz. 114
— monety pruskie poz. 186
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-  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
poz. 141

-  -  konserwacja zabytków żelaznych
poz. 141

-  I wojna światowa poz. 036
-  Rewolucja Krakowska poz. 088
-  róg górników, historia poz. 043
-  stanowisko poz. 242
-  szkolnictwo do 1772 r. poz. 029
-  1867-1918 poz. 037
-  Szkoła Górnicza, 1861-1933 poz. 034
-  urabianie soli kamiennej od poł. XIX w. 

poz. 159
-  uzdrowisko poz. 196
-  wierzenia górników poz. 069
-  zamek żupny, rozbudowa poz. 113
-  -  założenia i ich rozwój poz. 226
-  zapadliska poeksploatacyjne poz. 095
-  złoże soli, geneza poz. 096
-  Żydzi do 1914 r. poz. 245 

Wiewiórka Janusz poz. 008, 071, 234-236 
Willich Jodok poz. 197
Wisła poz. 144

-  spław soli wielickiej od XVI do XVIII 
wieku (do 1772 r .) poz. 144

Wojciechowski Teofil poz. 237-241 
Wojtowicz Agnieszka poz. 242 

Wspomnienia pośmiertne poz. 035, 041, 092, 
093, 133, 159, 168, 169, 170, 194,243 '
-  Bieniarzówna Janina poz. 159
-  Długosz Alfons poz. 133
-  Dziwik Kazimierz poz. 194
-  Fischer Stanisław poz. 168, 243
-  Gaweł Antoni poz. 092
-  Gawęda Stanisław poz. 170
-  Keckowa Antonina poz. 169
-  Kubik Krzysztof poz. 041
-  Markowski Ignacy Klemens poz. 035
-  Zabłocki Jan poz. 093 

wyrobiska kopalni poz. 007, 044, 070
-  bocheńskiej poz. 007
-  Wieliczka poz. 044, 070 

wyrobiska kopalniane poz. 126
- badania i inwentaryzacja poz. 126 

Wyrozumski Jerzy poz. 244
wystawy kopalniane do 1951 r. poz. 120

zabezpieczenie kopalni wielickiej poz. 015,131 
Zabłocki Jan poz. 093, 127 
Zacny Franciszek poz. 125,245 
Zamek Żupny, poz. 113, 146, 226

-  historia, Bochnia poz. 146
-  Wieliczka rozbudowa poz. 113
-  założenia i ich rozwój poz. 226 

zaopatrzenie żup krakowskich poz. 167
-  surowce, materiały i artykuły spożyw

cze XIII-XVI w. poz. 167
zapadlisko poeksploatacyjne w Wieliczce poz. 095 
Zastawniak Ewa poz. 127 
Zawadzki Tadeusz poz. 246 
Zmienność Spergularia Salina Presl poz. 242

żupa poz. 013, 032, 147
-  bocheńska poz. 013
-  ordynacja Gottloba Ernesta Henniga 

o kasach żupnych 1747 r. poz. 013
-  wielicka poz. 032
--okres konfederacji barskiej poz. 147
-  -  uposażenia Akademii Krakowskiej

poz. 032
żupy krakowskie poz. 031, 042, 045, 128, 138, 

148, 149, 162, 167, 197-198,231,240
-  dochody klasztorów poz. 045
-  możnowładztwa małopolskiego 

poz. 031
-  dyspozycje władz żupnych dla frochta- 

rzy z 1750 r. poz. 148
-  instrukcje władz żupnych dla pisarzy 

składów solnych XVIII w. poz. 149
-  kartografia górnicza w czasach saskich 

poz. 138
-  opracowania naukowe poz. 128
- ordynacja Kazimierza Wielkiego 1368 r. 

poz. 042
-  organizacja w latach 1772-1809 poz. 231
-  prawodawstwo poz. 162
-  relacje łacińskie XVI w. poz. 197
-  sprawozdania z podróży poz. 128
-  transport, urządzenia do 1860 r. poz. 240
-  urzędnicy w latach 1772-1809 poz. 231
-  zaopatrzenie w surowce, materiały 

i artykuły spożywcze XIII-XVI w. 
poz. 167

-  w literaturze, poezja polsko-łacińska 
XV-XVII w. poz. 198

żupy solne XVIII w. poz. 084, 124, 125
-  starostwa dolińskie XVI-XVIII w., 

materiały źródłowe poz. 124, 125
-  drohobyckie XVI-XVIII w., rewizje, 

lustracje, inwentarze, kontrakty 
poz. 125

Żydzi w Wieliczce do 1914 r. poz. 245 
żywoty poz. 083

-  Kinga, bł., księżna poz. 083
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J. Skrzypczak-K ręcina, Z. Stryszow ska

A BIBLIOGRAPHY AND INDEX OF VOLUMES 1-20 
OF „STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW ŻUP SOLNYCH W POLSCE”

Summary

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce [Studies and Materials on the History 
o f Salt-Works in Poland] is a periodical published by the Cracow Salt-Works Museum in Wieliczka 
sińce 1965. It is devoted to the presentation o f research results obtained by the Museum Staff 
members and by scholars from other centres, interested in problems o f salt production and trade. 
Initially, nearly all the publications m Studia i Materiały... dealt with the history o f salt-mining, but in 
due time the scope of the presented materials expanded, to include also the history o f towns and 
communities o f salt-bearing areas, culture, art and other branches of knowledge. Since Volume 7, 
a “Chronicie of the Cracow Salt-Works Museum” has been regularly included in the periodical in order 
to give an account o f all aspects o f the Museum’s activities.

With as many as 20 volumes o f Studia i Materiały... published to datę (including the present one), 
a pressing need is felt for a bibliography o f their contents, which would assist the readers in finding the 

information they may be looking for.
The present “Bibliography...” comprises an alphabetical list o f authors and their works, and three 

content inventories (respectively: editorials, illustration lists, and indexes). The contributions of 
every author are listed in the following order: articles, source materials (prepared for publication by 
the given person), and, finally, reviews. The entry for the “Chronicie o f the Cracow Salt-Works 
Museum” has been arranged chronologically, and not alphabetically. The “Bibliography...” is supple- 
mented with indexes of subjects, names and places.

The compilation and publication of the “Bibliography...” seems justified by readers’ growing 
interest in Studia i Materiały..., as demonstrated by the number o f enąuiries from libraries and 
other institutions, both domestic and foreign, as well as the increasing volume o f  correspondence.

Prof. Janina Bieniarzówna (1916 -  1997)



JANINA BIENIARZÓWNA 
1916-1997

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce poniosło dotkliwą stratą w 1997 r. Był nią zgon 
Profesor Janiny Bieniarzówny.

Odkąd jej dziadek przywędrował z Sieniawy do Krakowa, rodzina Bieniarzów mocno wrosła 
w środowisko mieszczan krakowskich. Cechował je w owych czasach duch patriotyzmu i religij
ność. Janina Bieniarzówna urodziła się w dniu 24 maja 1916 r. w Krakowie, jako jedna z córek 
inż. Władysława Bieniarza i Zofii z Plappertów. Podobnie jak wiele dziewcząt z solidnych rodzin 
mieszczańskich tego miasta uczęszczała (w latach 1927-35) do Gimnazjum SS. Urszulanek. Już 
wtedy zainteresowania historyczne młodej Janiny przejawiały się w członkostwie i udziale w im
prezach Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

W 1935 r. rozpoczęła studiować historię w Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuując naukę 
i uzyskując konspiracyjnie w czasie okupacji hitlerowskiej magisterium.

Po wyzwoleniu mgr Janina Bieniarzówna została asystentką uniwersytecką i prowadziła zajęcia 
dydaktyczne ze studentami, a także pomagała w uruchomieniu Seminarium Historycznego UJ. 
Niebawem —  w 1947 r. obroniła pracę doktorską, jednakże wkrótce potem w klimacie wdrażania 
ideologii marksistowskiej, w ponurych latach stalinizmu była zmuszona ,jako klasowo obca” 
opuścić w 1951 r. mury swej uczelni.

Przez rok dr Bieniarzówna pracowała w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a z kolei do 
1957 r. podejmowała zlecone kwerendy naukowe, dzięki czemu nabrała dużej biegłości w korzysta
niu z materiałów archiwalnych. W 1958 r. zatrudniła się w Archiwum UJ, ale ostatecznie i już na 
stałe przeszła do pracy pedagogicznej w wyższych uczelniach rodzinnego miasta. Początkowo 
(w latach 1957-61) w Wyższej Szkole Pedagogicznej —  na etacie docenta, zaś od 1959 r. w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej (obecnej Akademii Ekonomicznej) —  w Katedrze Historii Gospodarczej. 
Docent Bieniarzówna organizowała ją i prowadziła przez wiele następnych lat. W 1973 r. została 
profesorem. Jej związki z Akademią Ekonomiczną trwały aż do przejścia na emeryturę w 1986 r. 
Zaznaczyły się one nie tylko osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi, ale również manifestowa
niem prawicowych poglądów ideowych. Swą postawę wyraziła zwłaszcza przez współorganizowa
nie Komitetu Uczelnianego „Solidarności” w Akademii Ekonomicznej, na którego przewodniczącą 
wybrali ją pracownicy i studenci tej uczelni w 1981 r.

Kiedy w tymże roku powstała w Krakowie Papieska Akademia Teologiczna, Janina Bieniarzów
na na propozycję władz kościelnych podjęła się zorganizowania Wydziału Historii Kościoła PAT. 
W 1982 r. została pierwszym dziekanem tego Wydziału, będąc równocześnie 10 lat kierownikiem 
Katedry Historii Kultury Religijnej.

Zainteresowania naukowe Janiny Bieniarzówny koncentrowały się od początku przede wszystkim 
na dziejach miasta Krakowa, które w okresie Jej studiów magisterskich i doktoranckich obchodziło 
okrągłe stulecie od wydarzeń poprzedzających upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej. Gruntow
ną wiedzę o tym fragmencie historii Krakowa Uczona przejawiła w opublikowanych pracach 
naukowych, poczynając od 1948 r., kiedy w „Bibliotece Krakowskiej” ukazała się Jej rozprawa
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pt. „Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848)”. Z biegiem lat dzięki systematycz
nemu i intensywnemu zgłębianiu źródeł archiwalnych Krakowa i jego dzielnic posiadła rozległą wiedzę 
także o XVII-wiecznych realiach tego miasta. Toteż z czasem stała się jedną z najwybitniejszych 
postaci wśród grona badaczy przeszłości dawnej stolicy Polski. Znaczącym dowodem uznania dla Niej 
stało się powołanie na członka-korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności w 1993 r.

Zdecydowana większość, około dwustu rozpraw, studiów, artykułów, wydawnictw źródłowych 
itp., jakie tworzą Jej imponujący dorobek naukowy, dotyczy historii Krakowa. Prace te odzwiercie
dlają zarówno ogromną kompetencję i rzetelność, jak i niezwykłą różnorodność zainteresowań ich 
Autorki: od zagadnień polityczno-ustrojowych czy gospodarczo-społecznych po sprawy dawnego 

życia codziennego i religijnego, m in. wpływów tureckich na mieszczańską kulturę Krakowa 
w XVII w. i kultu Matki Boskiej w Kościele Karmelitów Bosych na Piasku.

Od siedemdziesiątych lat przystąpiła Janina Bieniarzówna wraz z prof. Janem M. Małeckim do 
opracowywania tomów 2-5 monografii „Dzieje Krakowa” —  najobszerniejszej z dotychczasowych. 
W 1979 r. ukazał się tom trzeci, zaś 5 lat później —  czwarty, prezentując historię miasta od XVI w. 
do 1918 r. Zaawansowane prace nad czwartym tomem, który miał objąć lata międzywojenne, zaha
mował zgon prof. Bieniarzówny.

Uczona była bardzo zaangażowana w prace „Polskiego Słownika Biograficznego” i opracowała 
do niego ponad 80 biogramów. Sprawowała również funkcję sekretarza Redakcji „Małopolskich 
Studiów Historycznych” oraz członka Komitetu Redakcyjnego po ich przemianowaniu na „Studia 

Historyczne”. Pod Jej redakcją Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wydało 19 
tomów „Biblioteki Krakowskiej”. Miała również ważki wpływ na wysoki poziom kościelnego cza
sopisma „Nasza Przeszłość” (jako członek Rady Naukowej) oraz na powstanie periodyku „Folia 
Historica Cracoviensia” — wydawanego przez Wydział Historii Kościoła PAT.

Prof. Bieniarzówna w pełni doceniała obowiązek, jaki winni spełniać względem społeczeństwa 
uczeni, popularyzując wiedzę. Na potrzeby młodzieży uczestniczącej w  Olimpiadach Historycz
nych opracowała i wydała „500 zagadek historycznych”. Jej kilka prac popularno-naukowych, arty
kuły prasowe oraz wystąpienia w radiu i telewizji były zawsze pouczającym wzorem interpretacji 
okruchów szarej przeszłości w sposób precyzyjny naukowo, a jednocześnie przejrzysty i frapujący.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zawsze wysoko ceniło sobie życzliwość, rady i pomoc 
Janiny Bieniarzówny, okazywane mu przez dziesiątki lat. Szczególnie cennym, był Jej współudział 
w pracach redakcyjnych. Figurowała ona w składzie Komitetu Redakcyjnego „Studiów i Materiałów 
do Dziejów Żup Solnych w Polsce” wydawanych przez to Muzeum; od ich pierwszego tomu 
opublikowanego w 1965 r. aż do tomu dziewiętnastego z 1996 roku. W praktyce współudział ozna
czał przede wszystkim czasochłonne recenzowanie wielu artykułów historycznych oddanych do 
druku we wspomnianych „Studiach...”. Jej recenzje —  nierzadko surowe — cechował zawsze obiek
tywizm i dbałość o przejrzystość konstrukcji artykułów oraz logiczny i precyzyjny tok ich wywo
dów. Nadto niezmiennie była rzeczniczką konsekwentnej ekspozycji głównego tematu i unikania 

wszelkich zbędnych dygresji.
Kiedy wielickie Muzeum uzyskało w 1962 r. u Ministra Kultury i Sztuki zatwierdzenie swej pierw

szej Rady Muzealnej, w jej składzie znalazła się także doc. Bieniarzówna, na zaproszenie Alfonsa 
Długosza — twórcy Muzeum i Kazimierza Maślankiewicza —  profesora mineralogii, odtąd wielolet
niego przewodniczącego tej Rady. Uczona przejęła po nim przewodnictwo Rady, piastując tę funkcję 

od maja 1980 r. do lutego 1985 r. Później nieprzerwanie była członkiem Rady aż do ostatnich lat życia, 
wyróżniając się zawsze na posiedzeniach konstruktywnymi radami merytorycznymi i aktywnością 

w dyskusjach. Nigdy też mimo permanentnego braku czasu nie odmawiała Muzeum swej fachowej pomocy.
W dniu 1 marca 1997 r. wybitna Uczona zmarła w Krakowie. Dwa tygodnie później w auli 

Uniwersytetu Jagiellońskiego miała odbyć się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia uzyskania 
przez Nią doktoratu tej uczelni.

J ó z e f  P io tr o w ic z

KRONIKA MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH 
ZA LATA 1996-1997

I. Struktura organizacyjna i kierunki działania

W omawianym okresie nie uległa zmianie struktura organizacyjna muzeum, oparta na trzech 
pionach: merytorycznym, administracyjnym i gospodarczo-technicznym. Pion merytoryczny obej
mował 7 podstawowych działów: Kultury Materialnej Górnictwa, Historyczny, Archeologiczny, 
Archiwalno-Biblioteczny, Geologiczny, Sztuki i Etnografii, Oświatowy oraz dwa samodzielne sta
nowiska: Głównego Inwentaryzatora oraz kierownika Działu Wydawnictw. Jak dotychczas na rzecz 
działów merytorycznych pracowało 6 specjalistycznych pracowni wykonujących zlecenia w zakre
sie prac konserwatorskich, fotograficznych i plastycznych.

Pełny stan kadrowy (wraz z administracją i pracownikami obsługi ) wynosił 102 osoby w tym 
34 pracowników merytorycznych (grudzień 1997 r.). Z powodu odejścia na emeryturę mgr J. Grze- 
siowskiego — po 38 latach pracy w muzeum —  nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora 
ds. administracyjnych. Funkcję tę w dniu 1 XI 1997 r. objął mgr inż. W. Jaworski. Na emeryturę 
przeszła też p. E. Waliszewska, kierownik Referatu ds. pracowniczych, zatrudniona w muzeum 
od 1962 r. Dyrektor muzeum powołał nowych kierowników działów merytorycznych: Kultury Mate
rialnej Górnictwa — mgra W. Gawrońskiego (1 XI 1997 r.) i Historycznego —  mgr M. Międzobrodz- 
ką (1 XII 1997 r.).

Doniosłym wydarzeniem w muzeum była wizyta (16.01.1997 r.) Ministra Kultury i Sztuki 
Zdzisława Podkańskiego, który zwrócił szczególną uwagę na podziemną ekspozycję muzealną 
a także wysoko ocenił nowo odrestaurowany kompleks budynków zamkowych. Pobyt dostojnego 
Gościa zakończyła konferencja prasowa w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego.

Podziemną ekspozycję muzealną zwiedziło 568 802 osoby (1996 r.) i 31 307 (1997 r.). Frekwencja 
turystów zwiedzających wystawy w Zamku Żupnym wyniosła: 18 108 (1996 r.) i 19 116 (1997 r.). 
Spadek ilości zwiedzających w podziemnej ekspozycji spowodowany był wypowiedzeniem przez 
kierownictwo kopalni soli umowy o współpracy w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Powstała 
sytuacja zmusiła dyrekcję muzeum do utworzenia własnego Biura Obsługi Turystów.

Z początkiem 1997 r. nastąpiło podłączenie muzeum do sieci Internet. Umożliwiło to umieszcze
nie własnych stron WWW, opracowywanie informacji o zasobie i działalności muzeum w wersji 
polskiej i angielskiej.

Działalność statutową muzeum rozwijało w następujących kierunkach: prace naukowo-badaw
cze, gromadzenie i udostępnianie zbiorów (opracowywanie, inwentaryzacja i konserwacja), wysta
wiennictwo, działalność oświatowa, wydawnictwa, kontakty zagraniczne i zabezpieczanie obiektów 
zabytkowych.

II. Działalność naukowo-badawcza

W Dziale Kultury Materialnej Górnictwa opracowywano dokumentacje historyczno-konserwator- 
skie wyrobisk przeznaczonych do przebudowy lub likwidacji. Dotyczyły one w kopalni wielickiej
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szybu Regis i wyrobisk rejonu kaplicy Św. Antoniego (W. Jaworski, R. Kurowski) oraz międzypo- 
ziomu Racławice (W. Jaworski, W. Kuc, J. Wiewiórka) natomiast w kopalni bocheńskiej —  przebu
dowy wschodniej części poziomu August, poziomu Danielowiec oraz szybu Campi (J. Charkot, 
W. Jaworski) oraz przygotowanie dokumentacji historycznej dla likwidowanych poziomów VII-XI 
(J. Charkot, W. Jaworski, J. Wiewiórka).

Przeprowadzono inwentaryzację opisowo-fotograficzną 15 starych szybów wielickich od XIII- 
XVII w. (W. Jaworski, W. Kuc). Część prac badawczych o charakterze górniczo-geologicznym  
prowadzono wspólnie z Działem Geologicznym. Kontynuowano opracowywanie etymologii nazw 
wyrobisk z okresu od 1772 r. do czasów współczesnych oraz prowadzono kwerendę do historii 
wielickich cmentarzy (A. Wolańska).

W Dziale Historycznym prowadzono prace naukowo-badawcze z zakresu nowożytnych i naj
nowszych dziejów żup krakowskich oraz miast Wieliczki i Bochni. Zainteresowania dra J. Piotrowi
cza obejmowały przede wszystkim dzieje ośrodków przemysłu solnego Europy w piśmiennictwie 
XV-XVIII w., kwerendę ikonograficzną europejskich kopalń od średniowiecza do początków XX w. 
oraz projekty reform w żupach małopolskich do czasów współczesnych. Dr Ł. Walczy ukończył 
prace z zakresu rozwoju przestrzennego i przemian technicznych w kopalniach Wieliczki i Bochni 
w latach 1772-1809 i rozpoczął badania tej problematyki w odniesieniu do kopalni wielickiej 
w latach 1810-1867. Mgr M. Międzobrodzka opracowała zagadnienie zbytu soli małopolskiej 
w początkowym okresie zaboru austriackiego oraz kontynuowała badania nad rzemiosłem i cechami 
w Wieliczce i Bochni w okresie od 1867 r. do czasów współczesnych. Mgr W. Gawroński prowadził 
badania nad nieznanymi dotąd aspektami najnowszych dziejów miasta Wieliczki (w zbiorach Archi
wum Państwowego w Krakowie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie) koncentrując się głównie 
na historii powiatu wielickiego (1867-1932).

Zespół archeologów prowadził prace wykopaliskowe na terenie Wieliczki i najbliższej okolicy: 
Kraków-Bieżanów, Podłęże, Kokotów i Rożnowa. K. Reguła kierował badaniami osady istniejącej 
od okresu rzymskiego po średniowiecze (Wieliczka, stan. 11), kontynuował prace na terenie osady 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (Kokotów, stan. 15), cmentarzyska ciałopalnego kultury 
łużyckiej (Podłęże, stan. 4), osady wielokulturowej w Podłężu (stan. 3) oraz badania sondażowe na 
8 stanowiskach w Krakowie - Bieżanowie w ramach akcji „Autostrada” i w Wieliczce (stan. 96 i 98); 
ponadto badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej (epoka brązu i wczesna epoka żelaza) 
w Krakowie - Bieżanowie (stan. 30). Mgr J. Duda prowadziła prace archeologiczne na osadzie 
kultury lendzielskiej z okresu neolitu (Wieliczka, stan. 13) oraz badania powierzchniowe weryfika
cyjne w Mietniowie (stan. 98). W trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP prostokąta 
oznaczonego symbolem 107-59 odkryto 27 nowych stanowisk archeologicznych z okresu od neolitu 
do czasów nowożytnych (K. Reguła, P. Radliński).

W Dziale Archiwalno-Bibliotecznym zajmowano się historią dawnej biblioteki salinarnej oraz 

sporządzono bibliografię zawartości tomów I-XX Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce (J. Skrzypczak-Kręcina, Z. Stryszowska). Na podstawie źródeł archiwalnych z XIX w. 
mgr L. Rzepka opracował zagadnienie współpracy pomiędzy saliną a magistratem wielickim oraz 
zaopatrzenie materiałowe żupy wielickiej w okresie autonomii galicyjskiej; przygotował również do 
druku część I Inwentarza austriackich akt salinarnych za lata 1772-1800, zawierający przedmowę 
do całego wydawnictwa wraz z indeksem osobowym.

Dział Geologiczny prowadził prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne w wyrobiskach w ielic
kiej kopalni soli oraz na powierzchni ziemi w okolicach Wieliczki. Penetrowano wyrobiska kopalnia
ne przeznaczone do likwidacji: szybik i poprzecznia Racławice (J. Wiewiórka wraz z pracownikami 
Działu Kultury Materialnej Górnictwa), opracowano karty inwentaryzacji komór Maria-Teresa 
III i IV w rejonie podziemnej ekspozycji muzeum (T. Kuc, J. Wiewiórka), badano złoże solne 

w południku szybu Boner (J. Wiewiórka). Prace badawcze na powierzchni ziemi miały na celu 
zarejestrowanie i udokumentowanie śladów minionej i miejsc współczesnej eksploatacji surowców 
mioceńskich zapadliska przedkarpackiego od Wieliczki po Bochnię oraz w rejonie Swoszowic.

Fot. I. Wizyta Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego w Muzeum Żup Krakowskich w dniu 16.01.97 r.
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Fot. 2. Koncert Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia " 
w Sali Gotyckiej Zamku Zupnego

Fot. 3. „M uzeapolskie w medalierstwie i ekslibrisach" — 15.07.96r. -  31.08.96r.

Fot. 4. Yieliciana — ze zbiorów prywatnych w budynku środkowym Zamku 
Zupnego — 12.02.96 r. -  16.11.96 r.

Fot. 5. Wystawa „ Warsztat szewski" z cyklu ,, Wnętrza mieszkalne, rzemieślnicze i handlowe 
w dawnej Wieliczce" — w południowym budynku Zamku Zupnego — 10.10.97 r. -  31.12.97 r.



Fot. 6. Fragment wystawy czasowej „Gorzki smak polskiej soli" otwartej w dniu 11.04.97 r.
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W wyniku tej działalności wyróżniono 13 miejsc-stanowisk, które udokumentowano: opis, zdjęcia, 
okazy geologiczne (T. Kuc, J. Wiewiórka oraz J. Charkot, W. Jaworski).

W Dziale Sztuki i Etnografii mgr E. Kalwajtys zajmowała się opracowaniem inwentaryzacyjno- 
opisowym 18 kaplic podziemnych w kopalni wielickiej na poziomie I, na podstawie przeprowa
dzonych kwerend źródłowych i badań terenowych, przygotowała do druku monografię Kaplicy 
Św. Antoniego oraz referat naukowy nt. Kaplicy Św. Krzyża w komorze Lizak. Mgr M. Bogucka pro
wadziła dokumentację 30 kapliczek przydrożnych na terenie gminy Wieliczka (opisy, fotografie, 
rysunki), wykonała kwerendę o zasięgu krajowym do tematu „Ubiór górniczy” zakładając stosowną 
kartotekę, na bazie której przygotowała wystawę i publikację. Powstała również kartoteka biogra
mów fotografów wielickich wraz z wykazem zachowanych prac (A. Mazur).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 zebrań naukowych z odczytami i dyskusją, podczas 
których zaprezentowano aktualne wyniki prowadzonych badań. Prelegentami byli pracownicy dzia
łów merytorycznych: mgr M. Bogucka, mgr inż. J. Charkot, mgr W. Gawroński, mgr inż. W. Jaworski, 
mgr E. Kalwajtys, mgr inż. T. Kuc, mgr inż. W. Kuc, mgr R. Kurowski, mgr M. Międzobrodzka, mgr
I. Pajdak, dr J. Piotrowicz, K. Reguła, mgr L. Rzepka, dr Ł. Walczy, mgr A. Wolańska, mgr inż.
J. Wiewiórka. Niektóre z przedstawionych zagadnień miały charakter opracowań zespołowych. 
Szczegółową tematykę zawierają sprawozdania roczne muzeum.

Poza muzeum wygłosili przygotowane przez siebie referaty: mgr inż. W. Jaworski i dr Ł. Walczy 
na temat Szkoły Górniczej w Wieliczce, na III Spotkaniu Kustoszy Muzeów Górniczych (Zabrze, 
8 V 1996 r.), dr J. Piotrowicz „Wieliczka w dniach powstania krakowskiego 1846 r.”, na sesji nauko
wej w Muzeum im. S. Fischera w Bochni (23 II 1996 r.) oraz w Oddziale Krakowskim NOT prezen
tując problemtykę reform w żupach krakowskich na przestrzeni wieków (13 III 1997 r.). Pracownicy 
muzeum uczestniczyli w sesji Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego w Ślesinie k. Konina 
(1 6 -  18X 1997 r.) z referatami nt. naturalnych zagrożeń w żupach krakowskich, aspekty historyczne 
przedstawił mgr W. Gawroński natomiast problem zagrożeń rejonu kopuły Groty Kryształowej 
w Kopalni Soli Wieliczka —  mgr inż. J. Wiewiórka.

Poszczególne działy merytoryczne na bieżąco opracowują biografię literatury naukowej oraz 
katalogi działowe zgodne z profilem swojej działalności. Plonem prowadzonych badań naukowych 

były nowe publikacje, odczyty i wystawy.

III. Gromadzenie zbiorów

Odbywało się w drodze zakupów, darów, wymiany i pozyskania własnego (z badań archeologicz
nych i penetracji starych wyrobisk kopalni). W minionych dwóch latach zbiory powiększyły się 
o 468 pozycji inwentarzowych. W tym zbiory techniki górniczej wzbogaciły się o 3 eksponaty, 
archeologiczne —  881, etnograficzne —  36, geologiczne — 21, sztuki —  13, kartograficzne —  33. 
Zbiory Specjalne powiększyły sie o 63 jednostki a księgozbiór muzeum o 442 woluminy. Ogólny 
stan księgozbioru wynosi 17 742 wol. (XII 1997 r.) Spośród najcenniejszych nabytków należy 
wymienić parę solniczek srebrnych (Niemcy XIX w.), i jedną porcelanową (Miśnia XIX w.), które 
uzupełniły posiadaną kolekcję. Dla zbiorów archiwum historycznego pozyskano zespół dokumen
tów rodziny Żralskich związanej od poł. XIX w. z kopalniami w Wieliczce, Bochni i Swoszowicach. 
Do Zbiorów Specjalnych trafiły fotografie przedstawiające kopalnię w Bochni, wykonane w latach 
30. XX w. przez W. Gargula (30 szt.) oraz negatywy zdjęć kopalni wielickiej z lat 1974-75 autorstwa 
artysty fotografika H. Hermanowicza. Zbiory etnograficzne wzbogaciły się o mundur górniczy wraz 
z odznaczeniami oraz rzeźbę —  gipsowy model pomnika, wykonany przez A. Wyrodka, jednego 
z najbardziej znanych gómików-rzeźbiarzy. Ponadto pozyskano liczne materiały pomocnicze jak 
mikrofilmy, fotokopie, kserokopie i maszynopisy.
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IV. Opracowania i inwentaryzacja zbiorów

Ukończono okresową inwentaryzację muzealiów w Działach: Archeologicznym, Geologicznym, 
Sztuki i Etnografii, Archiwum oraz w Zbiorach Specjalnych. Muzeum posiada „Elektroniczny Kata
log Zbiorów” dostosowany do specyfiki poszczególnych działów rozbudowany o hasło „Historia 
obiektu”. Przyrost rekordów w skali muzeum wynosi 7828.

V Przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów

Prace konserwatorskie były prowadzone głównie we własnych pracowniach, w zakresie pełnym, 
częściowym i zabezpieczającym. W Pracowni Konserwacji Metali zabezpieczono 144 obiekty tech
niki górniczej. Generalnej konserwacji poddano kierat saski będący w stałej ekspozycji w komorze 

Russegger oraz 12 innych eksponowanych urządzeń transportowych. W Pracowni Konserwacji 
Zabytków Archeologicznych pełnym i częściowym zabiegom konserwatorskim poddano nowo 
pozyskane zabytki ceramiczne z badanych stanowisk (łącznie 266 obiektów, w tym 40 naczyń 

glinianych i 40 zabytków wykonanych z żelaza). Również we własnym zakresie częściowej konser
wacji poddano zabytki ze zbiorów etnograficznych i sztuki przeznaczonych na wystawy (m.in. 
świeczniki i rzeźby z kaplic podziemnych). W Pracowni Konserwacji Papieru oczyszczono i zalami- 
nowano 28465 kart archiwaliów, zabezpieczono 125 rysunków F. Olesińskiego, W. Skoczylasa, I. 
Markowskiego, S. Kluczykowskiego oraz podklejono 150 starych map górniczych. Pracownia Intro
ligatorska oprawiła 330 książek i czasopism z biblioteki muzealnej, sporządziła 300 teczek na archi
walia ponadto wykonano doraźne prace introligatorskie dla potrzeb instytucji.

W kilku przypadkach zlecono konserwację na zewnątrz w specjalistycznych pracowniach, 
np. 4 obrazy T. Korpala i 2 duże mapy górnicze z I poł. XIX w.

W latach 1996-97 z księgozbioru skorzystało 598 czytelników, których w ypożyczono  

1273 woluminy a 112 osób prowadziło kwerendy źródłowe w Archiwum do przygotowywanych pu
blikacji oraz prac magisterskich i doktorskich. Na bieżąco udzielano też informacji bibliograficznych.

Muzeum wielickie wypożyczało również swoje eksponaty (łącznie 174) innym instytucjom 

w Polsce, m.in. okazy geologiczne do Instytutu Botaniki PAN w celach naukowo-badawczych oraz 
na wystawy (np. „Pod jedną koroną —  300-lecie unii polsko-saskiej” w Warszawie). Natomiast 
w celu wzbogacenia wystaw własnych korzystano ze zbiorów krakowskich (Muzeum Narodowe, 
Historyczne m. Krakowa, Historii Fotografii, Etnograficzne, AGH, ASP, PAN, Biblioteka Jagielloń
ska, Kościół NMP) oraz innych ośrodków muzealnych (Baranów Sandomierski, Bochnia, Bytom, 
Częstochowa, Katowice, Olkusz, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Wałbrzych, Zabrze); sięga
no też do zabytków znajdujących się w  wielickich kościołach oraz do licznych kolekcji prywatnych. 
Łącznie z innych instytucji i muzeów wypożyczono 1125 eksponatów.

VI. Wystawiennictwo

W omawianym okresie zorganizowano 16 wystaw czasowych:
Z wiary i tradycji górniczej, otwarta 12 IV 1996 r., scenariusz E. Kalwajtys. Wystawa zamierzona 

jako czasowa, wobec dużego zainteresowania turystów, jej walorów poznawczych i estetycznych 
pozostawiona jako stałe uzupełnienie podziemnej ekspozycji; w 1997 r. została wyróżniona przez 

Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku.
Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce w starej fotografii 17 V -  3 0 IX 196 r., scenariusz A. Mazur.
Wieliczką zauroczeni, 12 X -  16 XI 1996 r., scenariusz J. Skrzypczak-Kręcina, połączona z aukcją 

antykwaryczną Krakowskiego Antykwariatu Naukowego.
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Dawne górnictwo europejskie w grafice i fotografii, 3X11 1996-31 1 1997 r., scenariusz W. Jaworski 
i J. Piotrowicz; następnie wypożyczona do muzeów w Tarnowskich Górach i Bóbrce k. Krosna.

Warsztat krawiecki, z cyklu Wnętrza rzemieślnicze, handlowe i mieszkalne dawnej Wieliczki, 
26 X -  31 XII 1996 r. scenariusz M. Bogucka i M. Międzobrodzka.

Medale i ekslibrisy muzeów polskich (ze zbiorów Wiesława Zawadzkiego), 19 VII -  28 V III1996 r., 
organizacja wystawy J. Piotrowicz.

Wieliczka — podziemne muzeum, wystawa poplenerowa prac malarskich uczniów szkół podstawo
wych, organizator Dział Oświatowy; prezentowana kolejno: Zamek Żupny w Wieliczce (31 V -  30V I1996 r.), 
Muzeum im. S. Fischera w Bochni (5 IX -  23IX 1996 r), Dom Kultury w Mogilanach (20 XI -  20 X II1996 r.)

Andrzej Pietsch-Grafika, z cyklu wystaw Z Wieliczki rodem, 1 III -  30 IV 1997 r., realizacja 

E. Kalwajtys.
Gorzki smak polskiej soli, 11 IV 1997 -  1 II 1998 r., scenariusz I. Pajdak.
Kopalnia Soli w Bochni, 30 V -  20 VIII 1997 r., dziecięce prace malarskie, organizacja Dział 

Oświatowy.
Ubiór górniczy na ziemiach polskich, 16 V -  31 VIII1997 r. scenariusz M. Bogucka.
Bochnia starsza siostra Wieliczki, 12 IX -  31 X 1997 r., organizator Muzeum im. S. Fischera 

w Bochni.
Warsztat szewski, z cyklu Wnętrza rzemieślnicze, handlowe i mieszkaniowe dawnej Wieliczki, 

14 XI -  30 XII 1997 r., scenariusz M. Bogucka i M. Międzobrodzka.
125 lat Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Wieliczce, 1 X -  10 XI 1997 r., scenariusz 

W. Gawroński.
Wokół soli Wieliczki i Bochni — surowce kopalne z epoki miocenu, 28 XI -  31 XII 1997 r., 

scenariusz T. Kuc, J. Wiewiórka, W. Kuc.
Ponadto uaktualnieniu i modernizacji poddano część stałej ekspozycji podziemnej, tj. wystawę 

Dzieje turystyki wielickiej (J. Piotrowicz).
Wszystkie wystawy czasowe posiadają pełną dokumentację opisową, fotograficzną wraz 

z zapisem na kasetach video. Oprawę plastyczną wykonali: Z. Majchrzak i B. Borowiec. Na bieżąco 
informowano o nich w krakowskiej prasie i telewizji.

Na szczególną uwagę zasługuje ufundowanie przez muzeum figury Bł. Kingi wykonanej z pia
skowca pińczowskiego przez górnika- rzeźbiarza J. Kowalczyka. Rzeźbę umieszczono w oryginal
nej wnęce odkrytej w trakcie badań architektonicznych (gdzie prawdopodobnie istniała niegdyś 
kapliczka) we wschodniej ścianie Zamku Żupnego, tuż przy głównym ciągu komunikacyjnym 
Wieliczki, prowadzącym z Rynku Górnego przez planty do stacji Wieliczka —  Rynek. Uroczyste jej 
poświęcenie przez biskupa krakowskiego K. Nycza w obecności władz miasta i gminy, miało miej
sce 24 VII 1997 r. — w dniu corocznie obchodzonego święta patronki górników wielickich.

VII. Sesje naukowe

W dniu 29 III 1996 r. odbyła się sesja okolicznościowa Udział Wieliczki w powstaniu krako
wskim 1846 r. (w 150 rocznicę tego wydarzenia), przy współudziale pracowników nauko
wych Muzeum Historycznego m. Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze strony 

muzeum referat pt. Wieliczka i je j mieszkańcy w 30. i 40. latach XIX wieku wygłosił dr J. Piotrowicz.

VIII. Działalność oświatowa

Polegała na organizowaniu zwiedzania wystaw stałych muzeum zlokalizowanych w podziemiach 
kopalni i Zamku Żupnym. Adresowana była do szkół, środowisk młodzieżowych oraz mieszkańców 
Wieliczki. Wygłoszono 60 prelekcji, przeprowadzono 51 lekcji historii na salach wystawowych, 
wyświetlono 60 filmów.
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Zorganizowano 2 plenery malarskie (w kopalni wielickiej i bocheńskiej), których współorganiza
torami były: Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta w Bochni i Muzeum im. S. Fischera w Bochni. Najwartościowsze prace wystawiono a ich 
autorzy otrzymali nagrody.

Kontynuowano cykle koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. Dużym powodze
niem cieszyły się —  organizowane w miesiącach letnich na dziedzińcu zamkowym —  niedzielne 
koncerty Popołudnie ze Straussem (8). Wielokrotnie w sali gotyckiej występowała Capella Craco- 
viensis, a z okazji swojego jubileuszu 125 lecia —  wielicki chór Lutnia.

Nadal aktywnie działało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich przygotowując 
21 spotkań muzealnych o różnorodnej tematyce. Wykłady prowadzili pracownicy muzeum oraz za
proszeni goście.

Zorganizowano 2 konkursy literackie: Moje górnicze życie i Wieliczka XXI wieku — ważne cen
trum turystyki polskiej. Ponadto w sali gotyckiej odbyło się 66 imprez okazjonalnych, jak sesje na
ukowe, aukcja antykwaryczna, różnego rodzju zebrania i spotkania itp.

W odnowionej komorze im. A. Długosza na III poziomie kopalni miały miejsce imprezy kultural
ne z okazji Tygodnia Kultury Bawarskiej w Krakowie oraz 125 lecia Towarzystwa Śpiewaczego 
Lutnia w Wieliczce.

Podczas spotkań z biurami podróży zaprezentowano własne obiekty wraz z zasadami ich udo
stępniania. Muzeum wzięło udział w Targach Turystycznych w komorze Warszawa.

W czasopismach przeznaczonych dla turystów opublikowano liczne artykuły o charakterze pro
mocyjnym i reklamowym (Kraków — co, gdzie, kiedy, Welcome to Cracow i. in ).

IX. Wydawnictwa

W latach 1996-97 opublikowano następujące wydawnictwa:
Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, t. XIX, Wieliczka 1996, ark. wyd. 18, nakład 

400 egz.
Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, t. XX, Wieliczka 1997, (w druku).
M. Bogucka: Ubiór górniczy na ziemiach polskich, Wieliczka 1997, ss. 15, nakład 200 egz.
Informatory muzealne:
Muzeum Żup Krakowskich — informator 1996, nakład 300 egz.,
I. Pajdak: Zamek Żupny, technika: skład komputerowy, 3 wersje językowe (polska, angielska, 

niemiecka),
A. Jodłowski: Muzeum Żup Krakowskich-Zamek Żupny, nakład 10 000 egz., 20 kolorowych 

zdjęć, wersja polsko-angielska,
Muzeum Żup Krakowskich — składanka, 9 kolorowych fotografii wybranych eksponatów, na

kład 5 000 egz.,
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka — Podziemna Ekspozycja: Kopalnia Soli Wieliczka — 

Trasa Turystyczna, mapa-przekrój, nakład 5 000 egz.,
M. Kopacz: Informator o działalności Muzeum w roku 1997, wydawnictwo reklamowe, bezpłat

ne, nakład 500 egz.,
I.Pajdak: Inform ator o Zamku Zupnym, w ydaw nictwo reklamowe, bezpłatne, nakład 

500 egz. (wznowienie),
A. Jodłowski: Piękno wielickich podziemi, 20 kolorowych fotografii, nakład 10 000 egz., wersja 

polsko-angielska,
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E. Kalwajtys: Kolekcja solniczek, 20 kolorowych fotografii, nakład 10 000 egz.
Ponadto wydano 8 wzorów pocztówek w łącznym nakładzie 40 000 szt., 2 rodzaje plakatów 

jako reklamę muzeum (nakład 1 000 egz.) oraz informatory o 16 wystawach czasowych przygotowa
ne przez autorów scenariuszy (każdy w nakładzie 200 egz.).

X. Kontakty zagraniczne

Dr Ł. Walczy przeprowadził kwerendę w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie w celu zbadania zasobu źródłowego do dziejów solnictwa w Galicji w okresie 
po 1772 r. ( 9 - 2 7  1 1996 r ).

W dniach 13 -  17 X 1997 r. w Austrii przebywał prof. dr hab. A. Jodłowski (Wiedeń, Hallstatt, 
Bad Ischl), zapoznając się z dokumentacją archeologiczną w Naturhistorisches Museum w Wiedniu 
i z badaniami w Hallstatt oraz organizacją zwiedzania kopalni halsztackiej.

Na prośbę Technisches Museum w Wiedniu przesłano serię fotografii prezentujących pracę 
w kopalni soli Wieliczki i Bochni w XIX i na początku XX w., które znajdą swoje miejsce w dziale 
górniczym stałej ekspozycji.

W omawianym okresie muzeum gościło 4 pracowników naukowych ze Słowackiego Muzeum 
Górniczego w Bańskiej Szczawnicy i doktoranta z Instytutu Sztuki i Archeologii w Paryżu groma
dzącego materiały nt. eksploatacji soli w Europie w okresie neolitu. Kontynuowano współpracę 
z księgarnią antykwaryczną Lange & Springer w Berlinie w zakresie uzupełniania księgozbioru 

o tematyce solnej o nowe pozycje ukazujące się na rynku światowym. Nadal trwała wymiana 
wydawnictw muzealnych z instytucjami o podobnym profilu: Filozoficka Faculta University 
Komenskeho -  Bratysława, Muzeum National al Bucovinei -  Suceava, Museum fur Ur. - und Friih- 
geschichte— Poczdam, Narodni Technicke Muzeum —  Praga, Slovenske Banske Muzeum —  Bańska 
Szczawnica, The Library o f Congrese Exchange —  Waszyngton, Universitatas-und Landesbibliothek 

—  Halle.

XI. Zabezpieczenie obiektów zabytkowych

W rejonie ekspozycji podziemnej na III poziomie kopalni soli nadal prowadzono prace konser- 
watorsko-remontowe w komorze Maria-Teresa //(rezerwat robót górniczych z XVIII-XIX w.). Od
dano do użytku komorę im. A. Długosza, nadając jej oryginalny wystrój i nowoczesne wyposażenie 
umożliwiające organizowanie imprez kulturalnych (300 miejsc siedzących, scena, garderoba, zaple
cze). Wykonywano również bieżące prace zabezpieczające o charakterze górniczym w wyrobiskach 

należących do muzeum.
W obrębie zabudowań zamkowych dokończono remont baszty kazimierzowskiej z XIV w., 

udostępniając ją zwiedzającym oraz uporządkowano dziedziniec zamkowy (zieleńce, parking itp.) 
Tym samym, trwające kilkanaście lat prace remontowo-budowlane i konserwatorskie kompleksu 
zamkowego zostały zakończone, za co muzeum w 1996 r. otrzymało wyróżnienie Ministra Kultury 

i Sztuki.

XII. Publikacje pracowników muzeum

Józef Charkot, Wacław Jaworski, Janusz Wiewiórka:
Odkrycie Groty Kryształowej w Wieliczce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce” (dalej: „SMDŻ”), Wieliczka, t. XIX, s. 23-45.
Wojciech Gawroński:

Kronika Muzeum Żup Krakowskich za lata 1996-1997, tamże, t. XX, s. 255-263.
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Antoni Jodłowski:
Das Salz in der Ernahrung auf dem Gebiet zwischen Weichsel und Oder in prahistorischer Zeit, 

„III Congreso International de Historia de la Sal”, Granada 1996.
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (w:) „Muzea górnicze w Polsce”, Katowice 1996.

Łapczyca, „Słownik Starożytności Słowiańskich”, t. VIII, 1996, s. 415-417.
La vieille Minę de Sel a Wieliczka (w:) „Science et Vie”, Paryż 1997.

Elżbieta Kalwajtys:
Kaplica Św. Antoniego w kopalni soli w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XIX, s. 47-107.

Małgorzata Międzobrodzka:
Zbyt soli galicyjskiej na tereny Rzeczypospolitej, tamże, t. XX, s. 77-104.

Józef Piotrowicz
Die Yersorgung der Krakauer Salinen mit Roh- und Hilfsstoffen sowie Lebensmitteln ais Faktor 

des Aufschwungs des Lokal- undFernhandels vom 13. bis 16. Jahrhundert (w:) „Vierteljahrschrift fur 
Social- und Wirtschaftsgeschichte”, Beiheft Nr 130. Bergbaureviere ais Verbrauchszentren, Stuttgart 
1997, s. 331-343.

Janina Bieniarzówna (1 9 1 6 - 1997), „SMDŻ”, t. XX, s. 253-254.
Kazimierz Reguła:

Badania archeologicznie prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1993
-  1994, tamże, t. XIX, s. 251-262.

Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1995
-  1996, tamże, t. XX, s. 199-218.
Leszek Rzepka:

Informator o zasobie historycznym archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, tamże, 
t. XIX, s. 239-249.
Janina Skrzypczak-Kręćma:

Czterdzieści lat Biblioteki Muzeum Żup Krakowskich, tamże, t. XIX, s. 231-237.
Biblioteka salinarna, tamże, t. XX, s. 191-198.
Bibliografia zaw artości tomów l-X X  „Studiów i M ateriałów  do D ziejów  Żup Solnych 

w Polsce", tamże, t. XX, s. 219-252.
Łukasz Walczy:

Przemiany organizacyjne oraz kadra urzędnicza w Żupach Krakowskich w początkowym okre
sie administracji austriackiej (1772 -  1809), tamże, t. XIX, s. 111-156.

Projekty powiększenia obszaru miasta Lwowa podejmowane w latach 1607-1617 w celu popra- 
wy jego  obronności, „Sprawozdania PAN”, R. 40, 1996, z. 1, s. 138-140.

Szkoła Górnicza („Sztygarówka ” w Wieliczce (1861-1933), „Przegląd Górniczy”, R. 52, 1996, 
nr 3, s. 41-43.

Maria Borowiejska-Birkenmajerowa — życie i twórczość, „Sprawozdania PAN”, R. 41, 1997, 
z. 1, s. 148-152.
Janusz Wiewiórka:

Geneza Groty Kryształowej w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XIX, s. 7-22.
Janusz Wiewiórka, Zbigniew Szczerbowski:

Zagrożenie zabytkowej Kopalni Soli i miasta Wieliczki wynikające z wypływu wody w poprzeczni 
,.Mina ”, tamże, t. XX, s. 7-25.

Opracował W o jc ie c h  G a w r o ń sk i
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W. G aw roń sk i

CHRONICLE OF THE CRACOW SALT-WORKS MUSEUM IN WIELICZKA
(1 9 9 6 - 1997)

Summary

The chronicie covers all the aspects o f the Museum’s works: principal research areas, tssues 
related to the collection and conservation o f exhibits, publications, exhibitions, and educational ac- 
tivities. Two volumes of the Museum yearbook have been published, as well as a considerable number 
of publicity materials (in several language versions) addressed to tourists, which present the collection 
and provide practical information about the two main exhibitions: at Level III o f the Salt Minę and at 

the Salt-Works Castle.
Sixteen temporary exhibitions devoted to various problems have been held. A number o f cultural 

events o f great educational value, such as concerts, literary competitions or plein-air painting 
sessions have been orgamzed as well. They enjoyed tremendous popularity among the younger gene- 

ration. The most important events received press and television coverage.
Since early 1997 the Museum has had its WWW page on the Internet, providing Information 

(in Polish and English) about its collection of exhibits, activities and current events.
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Objaśnienia tablic rysunkowych w art. Szczątki roślin w środkowym miocenie Wieliczki 

Skrót JZ z numerem oznacza, że fiolka ma numer nadany przez J. Zabłockiego. Skrót MŁŚ 

z numerem w nawiasie oznacza, że fiolka nie była ponumerowana przez J. Zabłockiego, 

a numer nadała M. Łańcucka-Środoniowa (rękopis, nr inwent. 215). MŻICW = Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce, KRAM-P = Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki im.

W. Szafera w Krakowie

Rys. 1.........................................................................................................................................................  29
I -  Selaginella saxonica Mai, megaspora, x 16, JZ127, MŻKW/III/978/34/Pb; 2 -  typ Abies 
alba Mili., ułamek szpilki, x 7, JZ-, MŁŚ (656), MŻKW/III/774/8/Pb; 3 -  Abies sp. (takson 
spokrewniony z wschodnio-azjatyckimi gatunkami Abies), ułamek szpilki, x 7, JZ-, MŁŚ 
(656), MŻKW/III/774/8/Pb; 4 -  Abies sp. (takson spokrewniony z wschodnio-azjatyckimi 
gatunkami Abies), ułamek szpilki x 7, JZ-, MŁŚ (656), MŻKW/III/774/8/Pb; 5 -  Glyptostro- 
bus europaea (Brongniart) Unger, fragment pędu, x 7, JZ-, MŁŚ (655), MŻKW/III/775/l/Pb;
6 -  Glyptostrobus europaea (Brongniart) Unger, fragment pędu, x 12, JZ-, MŁŚ (559), MŻKW/ 
III/774/8/Pb; 7-10-cf. Cupressus sp., nasiona, x 8, JZ-, MŁŚ (657), MŻKW/III/774/8/Pb;
II -  Thuja sp., ułamek ulistnionego pędu, x 20, JZ-, MŁŚ (633), MŻKW/III/917/l/Pb;
12 -  Thuja sp.,nasienie, x 10, JZ-, MŁŚ (634), MŻKW/III/916/l/Pb; 13 -  Thuja sp., ułamek 
szyszki z dwoma łuskami, x 7, JZ-, MŁŚ (633), MŻKW/III/917/l/Pb; 14 -  Juniperus succini- 
fera Zabłocki in Łańc.- Śr. et. Zast., owoc uszkodzony w górnej części, x 6.5, JZ 4 2 1, MŻKW/
III/816/10/Pb; 15 -  Juniperus succinifera Zabłocki in Łańc.-Śr. et Zast., nasienie z wgłębienia
mi i konkrecjami bursztynu, x ca 8, JZ 426, MŻKW/III/815/25Pb; 16 -  Juniperus succinifera 
Zabłocki in Łańc.-Śr. et Zast., przekrój poprzeczny nasienia z widocznymi dwoma komorami, x 8,
JZ439, MŻKW/III/815/25/Pb; 17 -  Juniperus succinifera Zabłocki in Łańc.-Śr. et Zast., x ca 8,
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JZ 436, MŻKW/III/816/10/Pb; a -  nasienie od strony wewnętrznej z widocznym brodawko- 
waniem, b -  to samo nasienie od strony zewnętrznej z wgłębieniami i konkrecją bursztynu

Rys. 2.................................................................................................................................... 30
17c. Juniperus succinifera Zabłocki in Łańc.-Śr. et Zast., nasienie to samo co 17a, b od strony 
zewnętrznej z dwoma konkrecjami bursztynu; 18 -  Juniperus succinifera Zabłocki in Łańc.-Śr. 
et Zast. holotyp z oryginalną karteczką J. Zabłockiego, x 8, JZ 423, MŻKW/III/816/10/Pb; 
a -  nasienie od strony zewnętrznej z konkrecjami bursztynku w głębokich zagłębieniach, 
b -  to samo nasienie od strony wewnętrznej z wyraźnym brodawkowaniem powierzchni;
19 -  Hamamelidaceae gen. nasienie, x 7, JZ 270, MŻKW/III/783/3/Pb; 20 -  Hamamelidaceae 
gen., nasienie, x 7, JZ 269, MŻKW/III/810/3/Pb; 21 Hamamelidaceae gen., nasienie, x ca 6.5,
JZ 7, MŻKW/III/810/3/Pb; 22 - Trigonobalanopsis exacantha (Mai)Kvaćek et Walther, kupu- 
la, x 4.5, JZ 50, MŻKW/III/978/14/Pb; 23 -  Trigonobalanopsis exacantha (Mai) Kvaćek et 
Walther, kupula, x 4.5, JZ 50, MŻKW/III/978/14/Pb; 24 -  Ostrya sp., orzeszek, x 10, JZ-,
MŁŚ (682), MŻKW/III/848/l/Pb; 25a, b - Betulaceae gen., orzeszek z obu stron z częścią 
skrzydełka, x ca 10, JZ-, MŁŚ (567), MŻKW/III/978/166/Pb

Rys. 3....................................................................................................................................• 31
26 -  Myrica suppani Kirchheimer, połowa owocu, x 10, JZ-, MŁŚ (625), MŻKW/III/978/ 
226/Pb; 27 -  Myrica ceriferiformis Kownas, owoc z brodawkami od strony zewnętrznej, x 13,
JZ-, MŁŚ (615), MŻKW/III/978/216/Pb; 28 -  Comptonia cf. aldanensis Dorofeev, x 12, JZ 
380, MŻKW/III/978/103/Pb; a - owoc od strony zewnętrznej, b -  ten sam okaz od strony wew
nętrznej, 29 -Comptonia cf. aldanensis Dorofeev, owoc, x 12, JZ 380, MŻKW/III/978/103/Pb; 
30-Cyclocarya cyclocarpa (Schlechtendal) Iljinskaja, x ca 8, JZ-, MŁŚ (582), MŻKW/III/978/
183/Pb; a -  orzech od strony zewnętrznej, b -  orzech od strony wewnętrznej; 31 -  Eurya sp., 
x 10, JZ-, MŁŚ (404), MŻKW/III/978/106/Pb, a -  owoc od strony zewnętrznej, b ten sam 
owoc od strony zewnętrznej z odsłoniętą połową wyjątkowo dużego nasienia; nasienie 
widoczne od strony wewnętrznej z dużą nerkowatą komorą; 32 -  Eurya sp., owoc uszkodzo
ny w górnej części, x 10, JZ-, MŁŚ (404), MŻKW/III/978/106/Pb; 33 -  Arctostaphyloides 
menzelii Kirchheimer, x 12, JZ 410, MŻKW/III/925/9/Pb, a -  połowa owocu od zewnątrz, 
b -  połowa owocu od wewnątrz; 34 - Arctostaphyloides menzelii Kirchheimer, x 12, JZ 160, 
MŻKW/III/978/255/Pb, a -  połowa owocu od strony wewnętrznej z dwoma komorami na
siennymi o charakterystycznej strukturze ścian, b -  ten sam owoc od strony zewnętrznej, na 
powierzchni widoczne izodiametryczne komórki

Rys- 4.................................................................................................... ............................. 32
35 -  Symplocos minutula (Stemberg) Kirchheimer, pestka, x 5, JZ 339, MŻKW/III/904/10/Pb;
36 -  Symplocos minutula (Stemberg) Kirchheimer, pestka, x 5, JZ 342, MŻKW/III/904/10/Pb;
37 -  Tilia sp., fragment tkanki owocu, w której tkwią cztery zronione nasiona, x ca 10, JZ-,
MŁŚ (506), MŻKW/III/806/l/Pb; 38-cf. Andromeda sp., x 17, JZ 21, MŻKW/III/744/l/Pb, 
a -  owoc od strony wierzchołkowej, b -  owoc od strony podstawowej ze śladami 
kielicha; 39a, b. cf. Morus sp., endokarp z dwóch stron, x 8, JZ 125, MŻKW/III/841/2/Pb; 40 
-  Daphne sp. vel Thymelea sp., połówka nasienia od strony zewnętrznej, x ca 12, JZ 267, 
MŻKW/III/790/l/Pb; 41 -  Daphne sp. vel Thymelea sp. połówka nasienia od strony 
wewnętrznej, x 10, JZ 266, MŻKW/III/978/62/Pb; 42a, b. Trema lusatica Mai, owoc z dwóch 
stron, widoczny szef okrężny x 12, JZ 273, MŻKW/III/871/3/Pb; 43 -  Harziella 
miocenica Szafer, owoc od strony wierzchołkowej z klapą kiełkową, x 20, JZ 21, MŻKW/III/
744/1/Pb; 44-46 Rubus microspermus C. et E.M. Reid, endokarp, x 18, x 20, x 18, JZ 393, 
MŻKW/III/876/3/Pb

«?
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Rys- 5..........................................................................................................................................................  33

47 -  Prunus aff. spinosa L., pestka, x 6.5, JZ 153, MŻKW/III/867/6/Pb; 48 -  Pyracantha 

acuticarpa (C. et E.M. Reid) Szafer, owoc od strony wierzchołkowej, x 10, JZ 224, MŻKW/ 
III/978/366/Pb; 49 -  Pyracantha acuticarpa (C. et E. M. Reid) Szafer), pojedynczy endokarp 
z górną częścią silnie błyszczącą, dolną matową, x 14, JZ 227, MŻKW/III/978/366/Pb;
50 -  Staphylea microsperma Negru, nasienie, x 12, JZ 298, MŻKW/III/881 /2/Pb; 51 -  Staphy- 
lea microsperma Negru, górna część nasienia, JZ-, MŁŚ (487), MŻKW/III/978/I33/Pb;
52 -  Meliosma miessleri Mai, x 6 JZ 171, MŻKW/III/888/l/Pb; a -  połowa endokarpu od 
strony zewnętrznej, b -  połowa endokarpu od strony wewnętrznej; 53 -  Meliosma wettera- 
viensis (Ludwig) Mai, endokarp, x 7, JZ 1, MŻKW/III/836/l/Pb; 54 -  Padus cf. mediocra 
Negru, pestka z widocznym szwem okrężnym na obwodzie, x 7, JZ 302, MŻKW/III/978/69/
Pb; 55 -  Zanthoxy!um giganteum (Gregor) Gregor, nasienie od strony bocznej, x 8.5, JZ 154, 
MŻKW/III/813/1/Pb; 56 -  Zanthoxylum cf. kristinae (Holy) Gregor, nasienie od strony bocz
nej, x 12, JZ 188, MŻKW/III/930/l/Pb; 57 -  Zanthoxylum tiffneyi Gregor, x 12, JZ 186, 
MŻKW/III/800/l/Pb, a - nasienie od strony bocznej, b -  nasienie od strony wierzchołkowej

Rys. 6 .........................................................................................................................................................  34
58 -  Coriaria cf. collinsonae Gregor, części nasienia, x 10, JZ-, MŁŚ (801), MŻKW/III/978/353/
Pb; 59 -  Coriaria cf. collinsonae Gregor, część nasienia, x 15, JZ-, MŁŚ (801) MŻKW/III/978/ 
353/Pb; 60 -  Ampelopsis rotundatoides Dorof., x 12, JZ 416, MŻKW/III/928/l/Pb, a -  nasienie 
od strony grzbietowej, b -  nasienie od strony brzusznej; 61 -  Vitis cf. lusatica Czeczott et 
Skirgiełło, nasienie od strony grzbietowej, x 8, JZ 413, MŻKW/III/927/5/Pb; 6 2 -  Svida bessara- 
bica Negru, pestka, x 12, JZ 379, MŻKW/III/779/10/Pb; 63 -  Svida bessarabica Negru, pestka, 
x 12, JZ 370, MŻKW/III/779/ 10/Pb; 64 -  Svida cf. bugloviana Negru, pestka, x 12, JZ 379, 
MŻKW/III/779/10/Pb; 65 Svida roshkii Negru, pestka, x 12, JZ 369, MŻKW/III/978/99/Pb; 66 

-  Svida roshkii Negru, pestka, część wierzchołkowa, x 12, JZ 368, MŻKW/III/978/98/Pb; 67 -  

Svida roshkii Negru, pestka, część wierzchołkowa, x 12, JZ-, MŁŚ (574), MŻKW/III/978/175/
Pb; 68 -  Eomastixia saxonica (Menzel) Holy, część owocu, x 1.2, JZ-, MŁŚ (816), MŻKW/III/
835/1/Pb; 69 -  Eomastixia saxonica (Menzel) Holy, owoc w przekroju poprzecznym z charak
terystyczną komorą w kształcie podkowy, x 1.6, JZ-, MŁŚ (816) MŻKW/III/835/l/Pb

Rys. 7.......................................................................................................................................................... 35
70 -  Eomastixia saxonica (Menzel) Holy, owoc, x 1.2, JZ-, MŁŚ (790), MŻKW/III/786/3/Pb;
71 -  Comus aff. mas L., pestka, x JZ 373, MŻKW/III/779/10/Pb; 72 -  Vibumum sect. Lantana 
Spach, endokarp, x 9, JZ 14, MŻKW/III/946/3/Pb; 73 -  Vibumum sect. Lantana Spach, endo
karp, x 6.5, JZ 16, MŻKW/III/946/3/Pb; 74 -  Solanaceae gen., nasienie, x 25, JZ 22, MŻKW/
III/736/2/Pb; 75 -  Solanaceae gen., nasienie częściowo uszkodzone, x 25, JZ 22, MŻKW/III/ 
736/2/Pb; 76a, b -  Araliaceae gen., endokarp z obu stron, x 10, JZ 126, MŻKW/III/841/l/Pb;
77a, b -  Sparganium aff. neglectum Beeby fossilis Mai, endokarp z obu stron, x 12, JZ 30, 
MŻKW/III/978/4/Pb; 78a, b -  cf. Urospathites cristatus (Nikitin) Gregor, nasienie z dwóch 
stron, x 10, JZ 122, MŻKW/III/978/1/Pb; 79 -  cf. Urospathites cristatus (Nikitin) Gregor, 
nasienie, x 12, JZ 99, MŻKW/IIl/978/26/Pb

Rys. 8.......................................................................................................................................................... 40
Odciski liści z piaskowców podsolnych; 1 -  Daphnogene sp., dolna część liścia, KRAM-P 37/
13; 2 -  Daphnogene sp. środkowa część liścia, KRAM-P 37/6; 3 -  Daphnogene sp., fragment 
liścia, KRAM-P 37/2; 4 -  Lauraceae, fragment liścia, MŻKW/III/1019/Pb; 5 -  Fragment liścia 
rośliny dwuliściennej z kamptodromowąnerwacją KRAM-P 37/1; 6 -  Myrica vel Palaeocarya, 
fragment liścia / listka, KRAM-P 37/13; 7 -  Viscum morlotii (Unger) Knobloch et Kvaćek, odcisk 
liścia, MŻKW/III/1029/1/Pb; 8 -  fragment liścia rośliny dwuliściennej z kraspedodromową
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nerwacją, KRAM-P 37/1; 9 -  Liquidambar europaea A.Br,, fragment liścia z charakterystycz
nymi ząbkami, KRAM-P 37/4; 10 -  typ Lauraceae sensu Berger, odcisk liścia, KRAM-P 
37/3; 11 -  typ Lauraceae sensu Berger, odcisk liścia, KRAM-P 37/10; 12 -  Fragment liścia 
rośliny dwuliściennej z aktinodromową nerwacją, KRAM-P 37/9; 13 -  typ Leguminosae sensu 
Berger, odcisk liścia (listeczka?) MŻKW/III/1029/2/Pb; 14 -  ? Rosaceae, odcisk liścia, MŻKW/
III/1029/3/Pb; 15 -  fragment liścia rośliny dwuliściennej z nerwacją kraspedodromową KRAM- 
P 37/5; 16 -  fragment liścia rośliny dwuliściennej z nerwacją kraspedodromową, KRAM-P 37/
8; 17 Platanus vel Populus, fragment liścia, KRAM-P 37/2

Rys, 9 ............................................................................................................................................................. 44
Procentowa reprezentacja roślin o różnej formie wzrostu w mioceńskiej florze Wieliczki wg 
metody van der Burgha, a -  wysokie drzewa, b -  niskie drzewa i pnącza, c -  krzewy, d -  rośliny 
zielne; 1 -  rodzaje paleotropikalne, 2 -  rodzaje arktyczno-trzeciorzędowe 
(ww. rys. wykonała M. Łańcucka-Środoniowa i E. Zastawniak)

Spergularia salina —  półschemat: 1 -  pęd główny, 2 -  pędy równorzędne, 3 -  długość między
węźla pędu bocznego I rzędu, 5 -  kąt między osią główną a osią b o czn ą .............................. 68

Rozgałęzienia monopodialne: 1 -  oś główna, 2 -  oś boczna; rozgałęzienia pseudodychotomiczne:
1 -  oś główna, 2 -  osie b o c z n e ........................................................................................................ 73

Widok z góry: 1 -  oś główna płożąca, 2 -  oś boczna płożąca, 3 » kąt 90°. Do tej formy należą
2 IV, 4 II; b) 1 -  oś główna płożąca, 2 -  oś boczna wzniesiona, 3 » kąt 90°. Do tej formy 
należą 1 II, 3aII; c) 1 -  oś główna płożąca, 2 -  oś boczna wzniesiona, 3 » kąt 45°. Do tej 
formy należą 1 III, 3a I, 3b III; 1 -  oś główna podnosząca się, 2 -  oś boczna wzniesiona,
3 » kąt 45°. Do tej formy należy 4 I; e -  oś główna wzniesiona, brak osi bocznych 75 
(ww. rys. wykonała A. Wojtowicz)

Podział rysunku solnego Rzeczypospolitej w 1788 roku..................................................................  98
(ww. rys. wykonała M. Międzobrodzka)

Starostwo dolińskie.................................................................................................................................  136
Starostwo Drohobyckie...........................................................................................................................  152

(ww. rys. wykonał P. Kurowski)
Wieliczka, stan. 2. Rzut poziomy fundamentów kuchni zamkowej i muru obwodowego

z odsłonięciami dokonanymi w 1995 roku....................................................................................  201
Wieliczka, stan. 10. Zabytki żelazne i ceramika z osady; Wieliczka, stan 11. Fragmenty ceramiki

z naczyń i wyroby z brązu, kamienia i g l i n y ......................................................................203
Wieliczka-Rożnowa, stan. 13. Rozmieszczenie obiektów kulturowych na terenie osady:

a -  jamy, b -  słupy, c -  jama, d -  rowek, e -  numery jam ......................................................... 207
Wieliczka-Rożnowa, stan. 13. Materiały ruchome z osady.............................................................. 208
Kokotów, gm. W ieliczka, stan. 15. Materiał zabytkowy z osady (a-h); Podłęże, gm.

Niepołomice. Przedmioty żelazne ze znaleziska gromadnego (i-k ).......................................... 211
Kraków-Bieżanów, stan. 30. Naczynia i ozdoba z brązu z cmentarzyska (a-d); Kraków- 

Bieżanów, stan. 20. Ułamek misy kultury łużyckiej (h); materiał zabytkowy z badań
powierzchniowych ( i - t ) ..................................................................................................................  215
(ww. rys. wykonali: J. Duda, K. Reguła, M. Skubisz)
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Kogus Aurelia 214
Kokora Simche 118
Kokosiński Wiesław 49
Kolasa Krystyna 28, 41 ,42 , 49, 228, 229, 247
Koniecpolscy 132
Koniecpolski Stanisław 132
Konopczyński Władysław 78
Konopka Jan 89, 90, 93-95
Konopka Piotr 89, 90, 93-95
Konopkowie 89, 90, 92-96
Kopacz Maria Magdalena 229, 247, 260
Komaś Anna zob. Medwecka-Komaś Anna
Kornaś Jan 45
Koronka Ihnat 153
Korpal Tadeusz 258
Korzon Tadeusz 78, 81
Kosowski Roch 117
Kostyński Jan 110
Koszowy Paweł 154
Koszucki Sebastian 247, 249
Kovar-Eder Joanna 49
Kowalczyk Józef 259
Kozłowski Janusz Krzysztof 209
Koźnicki Kasper 109
Krasiccy 122, 133
Krasny Berek 106
Krasny Daniel 106
Krasny Helia 106
Krasny Józef 106
Kraśnik Leizor 115
Krausel Richard 45
Kręcina Janina zob. Skrzypczak-Kręcina 

Janina
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Kryński Adam 141, 146, 158 
Krzanowska Halina 67 

Krzywda Urszula zob. Janicka-Krzywda 
Urszula

Krzyżanowski Stanisław 193 
Kubik Krzysztof 224, 229, 231, 247, 251 
Kublicki Alfred Piottuch 132 
Kuc Teresa 49, 231, 247, 257, 259 
Kuc Witold 245, 257, 259 

Kuczkiewiczowie 245, 247, 250 
Kulczykowski Mariusz 78, 92, 97 
Kulczyński Stanisław 67 
Kulinka Jaros 153
Kurowski Piotr 121, 130, 188, 189, 226, 231, 

232, 247
Kurowski Robert 7, 12, 226, 232, 247, 256, 257 
Kvaćek Zlatko 43

Landau Ryfka 118 
Lande Salomon 108 
Lankiewicz Iwan 153 
Latacz Sergiusz 220, 247 
Lattr de, dyrektor pruskiej kompanii 

handlowej 81, 84, 90 
Laxowie 119
Leopold II, cesarz austriacki 103 
Leszko Anna 109 
Leszko Kazimierz 109 
Leśniodorski Bogusław 79 
Leśniowscy 122, 133 
Lewko, bankier królewski 105 
Lewko Józef 112 
Lewkowicz Jakub 110 
Lewkowicz Meier 115 
Leyzorowicz Jona 185, 186 
Ligenzowie 132 
Lisiecki Tadeusz 118 
Lubkowic Ilko 153 
Lubomirska Anna 133 
Lubomirska Konstancja 187 
Lubomirski Aleksander 93 
Lidwik Węgierski, król polski 106

Łabęcki Hieronim 121-123, 137, 141, 173, 
187, 197

Łańcucka-Środoniowa Maria 27,28, 36,38, 39, 
43, 50, 52, 53, 57, 58, 65, 232, 247, 249 

Łaptaś Andrzej 49 
Kuczkowska Ewa 43

Machnik Jan 213 
Machowski Wojciech 214, 216

Maciaszek Janina 12, 17 
Macowicz Onisk 139 
Madej Janusz 8 

Mager Johannes 232, 247 
Mai D.H. 28, 38, 44-46, 49 

Majchrzak Zdzisława 259 

Majer Jiri 233, 234, 247 
Majewski Stanisław 78, 79, 82 

Majorowicz Gecio 170 

Malesza Daniel 108 
Małachowski Piotr 116 

Małachowski Jan 112 
Małecki Jan 254
Manes, handlarz solą w Poznaniu 84 

Maria Teresa, cesarzowa austriacka 77, 82, 87 

Markowski Ignacy Klemens 224, 233, 247, 
251, 258

Marschal, poczmistrz bydgoski 83, 84 
Massini Karol Ernest 183 
Massini Krzysztof 183 

Maślankiewicz Kazimierz 233, 236, 247, 248, 
254

Matiner Wolf 118 

Mazur Aleksandra 257, 258 

Medwecka-Kornaś Anna 45 
Mehlowie 119
Mendel Salomon 89, 95, 97, 117 

Mentel Irena zob. Jawor-Mentel Irena 
Michalska Jadwiga 67 

Michelowicz Szmuył 170 

Mieleccy 122, 133
Międzobrodzka Małgorzata 77, 104, 233, 247, 

255,256,257, 259, 262 
Milewski Mieczysław 234, 247 
Mironowicz Lewko 108 
Mironowicz Maciej 116 

Mironowicz Onufry 116 
Misko Ewa zob. Folwarczny-Miśko Ewa 
Mniszech Jerzy 156 
Molenda Danuta 234, 247 
Monetarius Bartko 105 
Morgenstern J. 106, 108, 109 
Mortimer Martin 71 
Moskiewicz Lewko 112 

Moskowicz Lewek 114 
Moszkowicz Jankiel 170 
Moszyński Fryderyk Józef 90, 91, 94 
Moszyński Jan Kanty 111 

Muller E. 105
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Naglik Ryszard 214 
Namysłowski Bolesław 41 

Niedźwiecki Władysław 137, 141, 146, 158 
Noeldechen, dyrektor handlowy pruskiej 

kompanii 91, 92 
Nosek Elżbieta 248 
Nycz Kazimierz 259

Odlanicki-Poczobutt Michał 234, 248 
Odum Eugene 69 
Olecki Franciszek 183, 184 
Olesiński Ferdynand 258 
Olier J. 87
Opatowski Jakub 108 
Orlik Katarzyna 122 
Orlik Stanisław 122, 140 
Osuchowski Wacław 121, 125, 153

Pachoński Jan 234, 248 
Pajdak Irena 234, 235, 248, 257, 259, 260 
Paluch-Staszkiel Krystyna Łucja 235, 248, 

249
Parczewski Michał 209 
Pawelski Sebastian 114 
Pawiński Adolf 123 
Pawłowski Bogumił 67 
Pax Ferdynand 45 
Pejsowicz Szmul 117 
Pergen Anton Johann 82, 83 
Perlberger Hirsz 118 
Perlberger Joachim 118 
Perlberger Juda 118 
Perlowicz Estera 113 
Perlowicz Gilda 111 
Perlowicz Janis 113 
Perlowicz Jeleń 110 
Perlowicz Józef 110, 113 
Perlowicz Lewko 110 
Perlowicz Michał 110 
Perlowiczowie 110, 113 
Pękalski Walenty 116 
Piestrak Feliks 121, 122, 128, 129 

Pietsch Andrzej 259 
Pilch Andrzej 235, 248 
Piłsudski Józef 92
Piotrowicz Józef 105,417, 225, 233, 236, 237, 

238,248, 254, 256-259, 262 
Plappert Zofia 253 

Poborski Józef 238, 248

Poczobutt Michał zob. Odlanicki-Poczobutt 
Michał

Podhorecki Janusz 132 

Podkański Zdzisław 255 
Poniński Adam 85, 89 
Porzucek Sławomir 8 

Potoccy 122, 132, 133 
Potocki Andrzej 132 
Poturalski 193 
Prochazka Karol 239, 248 
Prowana Prosper 106 
Przychodzcy 90, 94 
Przychodzki Jan 89, 90, 94 
Przychodzki Kazimierz 90, 94 
Pulina Marian 15, 16 
Pyszyński Władysław 43

Rabiński Michał Izraelowicz 107 
Rachwaniec Andrzej 214 
Radliński Piotr 199, 256 
Radwański Kazimierz 202 
Radzielski, mieszczanin wielicki 113 
Reguła Kazimierz 199,200, 205, 209,210,214, 

216,217, 239, 249, 256, 257,262  
Reid C. 45 
Reid E.M. 45
Reklewski h. Gozdawa Józef 112 
Reyman Janusz 239, 249 
Rokossowski Jakub 106 
Rolewicz Jan 43 
Rosenberg Marian 121 
Rostworowski Emanuel 102, 103 
Roszkowski Wojciech 222, 249 

Rożen Fischel 118 
Różkowski Jacek 15, 16 
Róhrig E. 46 
Rubinowicz Leyba 170 
Rutkowski Jan 121, 122, 124 
Rutsch, inspektor solny 90, 92 
Rybarski Roman 7 8 ,8 1 ,8 8 ,9 1 ,9 7  
Rydzewski Jacek 214
Rzepka Leszek 239, 240, 249, 256, 257, 262 

Rzewuscy h. Krzywda 123, 126-128, 131,132, 
134, 189

Rzewuska Anna z Lubomiskich 187 
Rzewuski Franciszek 91 
Rzewuski Seweryn 133, 162, 187 
Rzewuski Stanisław 132 
Rzewuski Wacław 133, 187
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Sadowska Anna 43
Salamonowicz Izaak 108, 109
Samuel Joachim 96
Samuel Michał 112

Sanguszko Władysław 132
Sanguszkowie 132
Sapieha Michał Józef 133

Schneider Antoni 80, 105, 131, 132, 134,
180, 183

Selenferud Samuel 118 

Serek Marian 240, 249 

Siarczyński Franciszek 80 

Silerhenka Iwan 153 

Sinnenberg Herschl 118 

Siodołkiewicz, prasoł wielicki 94 

Skarszewscy 132 

Skoczylas Władysław 258 

Skoczylas-Ciszewska Kamila 240, 249 

Skrzetuski, podżupek 112 

Skrzypczyk-Kręcina Jamna 191, 198,219,240, 
247, 249, 252, 256, 258, 262 

Skulimowski Mieczysław 241, 249 

Slotta Rainer 249 

Smaroń Anna 241,249  

Sobiescy 132
Stanisław August Poniatowski, król polski 78, 

82, 84, 85, 87, 88, 95, 104, 115, 123, 135, 
137, 151, 154, 221, 246, 249 

Starzechowscy 132, 189 
Starzechowski Jan 154, 156 

Starzechowski Maciej 154 
Staszkiel Krystyna zob. Paluch-Staszkiel 

Krystyna Łucja
Stefan Batory, król polski 106, 123 

Steinhauer Jan Beniamin 111 

Struensee, dyrektor pruskiej Kompanii Handlu 

Morskiego 81
Strutyński, szlachcic właściciel Strutynia 129 

Stryszowska Zofia 219, 240, 249, 252, 256 

Stur Dionizy 27 

Synedaj Potaż 117 

Synowiec Bartos 153 
Syra Andrey 153 

Szafer Władysław 45, 67 

Szajnocha Władysław 196 

Szczerbowski Zbigniew 7, 12, 17, 18, 25, 243, 

249, 262
Szembek Antoni 111 
Szembek Stanisław 108

Szewczyk Jacek 12, 17 

Szybiński Zbigniew 241, 242, 249 
Szybowicz Adam 216 

Szybowicz Barbara 205, 216

Śladecki Dariusz 242 

Śladecki Zbigniew 249 

Ślączka Andrzej 42, 229, 249 

Środoniowa Maria zob. Łańcucka-Środoniowa 
Maria

Środzińska Anna 142 

Świszczowski Stefan 199, 242, 249

Tacik Halina zob. Trzcińska-Tacik Halina
Tarło Adam 133
Tarłowa Dorota 123, 133
Tarnowscy 122, 133
Tepper Piotr 85, 86, 95
Łęczyński Jan 107
Thausk Aron 107

Thiel Julius 196
Tobiaszewicz Herszla 115
Tobiaszowicz Herszla 116
Toboła Gryzelda 214
Tomczyńska Zofia 49
Tralau Hans 45
Trukla Leszko 105
Trzcińska-Tacik Halina 67, 75
Tugut J.P. 93

Turska Janina 121

Uchańscy 132 
Unger Franciszek 27

Wadian Joachim 249,250  

Walbuch Melchior 156 

Walczak Henryk 242, 249 

Walczy Łukasz 80, 242, 243, 250, 256, 257, 
261, 262

Waliszewska Elżbieta 255 

Wang Chi-Wu 46 

Welkier Amoldus 105 

Welwa Jakub 116 
Wessel Karol 117 

Węglarski Zdzisław 197 
Węgrzynek Hanna 109 

Wichman Tomasz 214 

Wiedeńczyk Pinkas 107 

Wielopolscy 122, 133
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Wielopolski 89 

Wielopolski Jan 109, 133 
Wiewiórka Janusz 7, 12, 23, 25, 49, 209, 220, 

226, 243, 251,256, 257, 259, 261,262  

Wilder Hieronim 193
Wilder Jan Antoni 77, 78, 81, 82, 83, 85, 88, 

90, 91, 92, 93 

Wildt 193
Wilk Zbigniew 15, 16
Willich Jodok 251
Witkowski Piotr 112
Witthóft H. 81
WizembergJan 108
Władysław IV, król polski 107, 122
Władysław Jagiełło, król polski 132
Władysław Warneńczyk, król polski 132

Włochowicz Eliasz 112
Włochowicz Salomon 108

Włochowicz Salomon Józef 109
Włostowski Krzystof 107

Wodzicki Eliasz 90, 94
Wojakowski Jan 141, 183
Wojas Zbigniew 105
Wojciechowski Teofil 243, 244, 251
Wojtowicz Agnieszka 67, 76, 244, 251
Wolańska Agnieszka 256, 257
Wolciowicz Moszek 170

Wolf Jakob 118
Wołkowiński Wojciech 114

Woydakowski Bartosz 154
Woyna, minister polski w Wiedniu 103

Wrbna E. 83
Wróbel Jarosław 212
Wrzeszczowicz Jan Weihard 108

Wulfowicz Ankel 182 
Wyrodek Antoni 257 

Wyrozumski Jerzy 244, 251

Xiang Q. 48

Zabłocki Bernard 100
Zabłocki Jan 27, 28, 36-39, 41, 52, 53, 56, 

58 ,65 ,229 , 232, 246, 247,251 

Zabłocki Nikodem 114 

Zabłocki, szlachcic 112 
Zacny Franciszek 105, 120, 132, 188, 189, 

232, 244, 251 
Zając Mirosław 214 
Zaleski, kupiec 107 

Zarzycki Kazimierz 67 

Zastawniak Ewa 27, 28 ,38 ,43 ,45 , 50, 65, 232, 

251
Zawadzki Tadeusz 244, 251

Zborowski Piotr 106
Zejszner Ludwik 105
Zelkowicz Kiwka 117
Zelmanowicz Leyba 161, 183
Zięć Joachim Ezdrasz 106
Zięć Jonasz Samuel 106
Złotnik Samuel 107
Zwoliński Kazimierz 89, 90
Zygmunt August, król polski 106, 110
Zygmunt I, król polski 106, 122, 133, 149

Żaki Andrzej 202, 214 

Żralscy 257 
Żurakowscy 148 
Żurakowski Aleksander 129, 148
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