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Mateusz Gil*

BACHMISTRZOSTWA WIELICKIE I BOCHEŃSKIE 
W ŚREDNIOWIECZU

ABSTRAKT

Bachmistrzostwa wielickie i bocheńskie należały do jednych z najważniejszych urzędów 
w każdej żupie. Za pracę bachmistrzowie pobierali stałe wynagrodzenie, dysponowali 
również innym dochodami. Do podstawowych obowiązków takich urzędników należało 
wyznaczanie dział kopackich, kierowanie piecowych do pracy oraz ocena stanu technicz-
nego wyrobisk górniczych. Kompetencje te wykonywali w porozumieniu z żupnikiem, 
a pod koniec XIV w. zaczęli dzielić je z podkomorzym krakowskim. Bachmistrzostwa były 
dziedziczne i mogły być przedmiotem różnych transakcji. Pod koniec XIV w. nadzór tech-
niczny nad całą żupą wielicką sprawowali dziedzice Zakliczyna, a nad całą żupą bocheńską 
Gładysze z Łosia. Obie rodziny utraciły urzędy w drugiej połowie XV w.
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WSTĘP

Do odkrycia złóż soli kamiennej w Bochni doszło w połowie XIII w., 
a w Wieliczce najpewniej stało się to kilkadziesiąt lat później1. Oba ośrodki 
stanowiły od tego momentu jedno przedsiębiorstwo, które już w 1290 r. okre-
ślone było suppe Cracoviensis2. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży wydobytej na 
powierzchnię soli kamiennej i wywarzonej w warzelniach soli miałkiej przyno-
siły książętom krakowskim, a później królom polskim duże dochody. Według 
Zdzisława Kaczmarczyka w czasie panowania Kazimierza Wielkiego mogły one 
stanowić nawet czwartą część wszystkich środków gotówkowych napływają-
cych rocznie do królewskiego skarbu3. Pełny obraz stosunków społeczno-gospo-
darczych żup krakowskich uzyskujemy dzięki ordynacji górniczej, która została 
sporządzona z polecenia tego króla w 1368 r.4 W niektórych punktach uzupełnia 
ją ordynacja Władysława Jagiełły dla kopaczy bocheńskich z 1393 r.5 Z doku-
mentów tych wyłania się obraz rozbudowanego przedsiębiorstwa posiadającego 
sprawnie działającą administrację. Chociaż literatura poświęcona żupom krakow-
skim jest obszerna, to jednak w dalszym ciągu zbadania wymaga wiele zagadnień 

1 J. Piotrowicz: Problematyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce, „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej: „SMDŻ”), t. 2, Wieliczka 1968, s. 173–234.

2 Dziekan krakowski Albert otrzymał sto grzywien srebra de media parte suppe tocius Cracoviensis  
na mocy przywileju Przemysła II z 24 VIII 1290 r. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej 
św. Wacława, cz. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874, nr 91.

3 Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. 1 (Organizacja państwa), Poznań 1939, 
s. 199.

4 Starodawne prawa polskiego pomniki (dalej: SP), t. 1, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1856,  
s. 217–225; Jus polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, wyd.  
J. W. Bandtkie, Warszawa 1831, s. 174–183; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego dla krakow-
skich żup solnych, „Rocznik Krakowski”, t. 25, Kraków 1935, s. 96–128. Por.: R. Grodecki: Recenzja z 2 prac  
J. Krzyżanowskiego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 4, Lwów 1935, s. 375–383; 
tenże: Ordynacja Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych z 1368 roku, „SMDŻ”, t. 3, s. 7–12.

5 Zbiór dokumentów małopolskich (dalej: ZDM), cz. 6, wyd. S. Kuraś, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1974, nr 1594.

INTRODUCTION

Rock salt deposits in Bochnia were discovered in the mid-13th c., and in 
Wieliczka it probably happened several dozen years later1. From that moment on, 
both the centres constituted one enterprise, which was called suppe Cracoviensis 
in 12902. The money from the sale of rock salt mined to the surface and made in 
powdered salt plants brought great income to the dukes of Krakow, and later to 
the Polish kings. According to Zdzisław Kaczmarczyk, during the reign of Casimir 
the Great they could account for up to a quarter of all cash flows into the royal 
treasury each year3. The full picture of the social and economic relations of Cracow 
Saltworks is obtained thanks to the Mining Ordinance Act, which was drawn up 
on the order of the foregoing king in 13684. In some points it is supplemented 
by the ordinance of Władysław Jagiełło for the Bochnia diggers of 13935. These 
documents show the image of an extensive enterprise with an efficiently operating 
administration. Although the literature on the Cracow Saltworks is extensive, many 

1 J. Piotrowicz: Problematyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce, “Studia  
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (hereafter: “SMDŻ”), vol. 2, Wieliczka 1968,  
pp. 173–234.

2 Albert, the dean of Krakow, received one hundred grzywnas of silver de media parte suppe tocius 
Cracoviensis by virtue of the privilege of Przemysł II dated 24.08.1290. Kodeks dyplomatyczny katedry 
krakowskiej św. Wacława, part 1, ed. F. Piekosiński, Krakow 1874, no 91.

3 Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego, vol. 1 (Organizacja państwa), Poznań 1939, 
p. 199.

4 Starodawne prawa polskiego pomniki (hereafter: SP), vol. 1, ed. A. Z. Helcel, Krakow 1856, 
pp. 217–225; Jus polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, ed.  
J. W. Bandtkie, Warsaw 1831, pp. 174–183; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego dla 
krakowskich żup solnych, “Rocznik Krakowski”, vol. 25, Krakow 1935, pp. 96–128. Conf.: R. Grodecki: 
Recenzja z 2 prac J. Krzyżanowskiego, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, vol. 4, Lviv 
1935, pp. 375–383; id.: Ordynacja Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych z 1368 roku, 
“SMDŻ”, vol. 3, pp. 7–12.

5 Zbiór dokumentów małopolskich (hereafter: ZDM), part 6, ed. S. Kuraś, Wrocław–Warsaw–
Krakow–Gdańsk 1974, no. 1594.
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związanych z funkcjonowaniem poszczególnych urzędów żupnych6. Szczególnie 
ważne jest ustalenie ich genezy, a także funkcji i wysokości uposażenia sprawują-
cych je urzędników oraz wskazanie, jaki był status społeczny tych osób i z jakiego 
środowiska się wywodziły. Rozważania nad składem personalnym administracji 
wielicko-bocheńskiego przedsiębiorstwa wpisują się tym samym w nurt badań 
prozopograficznych.

Przedmiotem niniejszego opracowania są bachmistrzostwa wielickie i bocheń-
skie w średniowieczu. Prawie każdy badacz zajmujący się żupami krakowskimi 
poświęcił im trochę miejsca. Cenne uwagi zawarli w swoich pracach Hieronim 
Łabęcki, Jan Ptaśnik, Józef Krzyżanowski, Stanisław Fischer, Jerzy Wyrozumski 
oraz Józef Piotrowicz7. Podali oni najważniejsze informacje dotyczące funkcji  
bachmistrzów i ich uposażenia. Antonina Keckowa na marginesie rozważań nad 
instytucją stolników przyjrzała się bliżej genezie bachmistrzostwa. W syntetycznej 
pracy poświęconej dziejom żup krakowskich w czasach nowożytnych uczona ta 
zawarła jego ogólną charakterystykę8. Dużą wartość dla omawianej problema-
tyki mają artykuły dotyczące Gładyszy i Wielopolskich. Przedstawiciele tych 

6 Najważniejsze prace dotyczące średniowiecznych dziejów żup krakowskich zostały zebrane 
w Dzieje żup krakowskich, red. R. Kędra, Wieliczka 1988, s. 382–399. Dotychczas najpełniejszy 
obraz polskiej średniowiecznej gospodarki solnej zakreślił J. Wyrozumski w erudycyjnej rozprawie 
Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku, Kraków 1968. Z nowszych opracowań 
i edycji źródłowych należy wymienić: T. Jurek: Przyczynek do życiorysu żupnika Antoniego z Florencji, 
„Teki Krakowskie”, t. 5, Kraków 1997, s. 47–52; W. Bukowski: Objęcie w dzierżawę żup krakow-
skich i ruskich przez Mikołaja Serafina w latach 1434–1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski 
w XV wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, t. 21, z. 3, Kraków 
2001, s. 103–125; Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd.  
W. Bukowski, T. Płóciennik, A. Skolimowska, Kraków 2006; M. Gil: The Legend of Saint Kinga’s Ring. 
A Comparative Analysis of the Sources, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 25, z. 1, Kraków 2019, s. 9–36.

7 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy w Polsce, „Biblioteka Warszawska”, t. 1, Warszawa 1846,  
s. 258–259; tenże: Najdawniejsze dzieje salin krakowskich aż do żupnictwa Jana Bonera, czyli do  
r. 1515, tamże, t. 2, Warszawa 1856, s. 285–287, 290, 292–295, 297; J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem 
krakowskim wieków średnich, cz. 1, „Rocznik Krakowski”, nr 15, Kraków 1913, s. 39, cz. 2, tamże,  
nr 16, Kraków 1914, s. 7–8; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, s. 99, 105; J. Wyrozumski: 
Państwowa gospodarka solna…, s. 83–86, 99–105; J. Piotrowicz: Żupy krakowskie w pierwszych wiekach 
rozwoju od połowy XIII do początków XVI wieku (w:) Dzieje żup krakowskich…, s. 119–121.

8 A. Keckowa: Instytucja stolników w żupach krakowskich, „Studia z Dziejów Górnictwa 
i Hutnictwa”, t. 6, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 180–188; taż: Żupy krakowskie w XVI–
XVIII (do 1772 roku), Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, passim.

issues related to the functioning of individual saltworks offices still require research6. 
It is particularly important to establish their origins, as well as the functions and 
remuneration of the officials who held them, and to indicate the social status of 
these people and their background. Thus, the considerations on the composition 
of the administration of the Wieliczka-Bochnia enterprise fit in with the trend of 
prosopographical research.

The subject of this study is the Wieliczka and Bochnia masteries of works in the 
Middle Ages. Almost every researcher dealing with the Cracow Saltworks devoted 
some space to them. Valuable comments were included in the works by Hieronim 
Łabęcki, Jan Ptaśnik, Józef Krzyżanowski, Stanisław Fischer, Jerzy Wyrozumski 
and Józef Piotrowicz7. They provided the most important information about the 
functions of the masters of works and their emoluments. Antonina Keckowa, in 
the context of deliberations on the institution of pantlers, took a closer look at the 
genesis of masteries of works. The scientist included its general characteristics in 
a synthetic work devoted to the history of Cracow Saltworks in modern times8. 
Articles on the Gładysz and Wielopolski families are of great value for the discussed 
issues. Representatives of these two families had the Bochnia mastery of work from 

6 The most important works on the medieval history of Cracow Saltworks have been collected in 
Dzieje żup krakowskich, ed. R. Kędra, Wieliczka 1988, pp. 382–399. So far, the most complete picture 
of the Polish medieval salt economy was presented by J. Wyrozumski in his erudite dissertation 
Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku, Krakow 1968. More recent source studies 
and editions include T. Jurek: Przyczynek do życiorysu żupnika Antoniego z Florencji, “Teki Krakowskie”, 
vol. 5, Krakow 1997, pp. 47–52; W. Bukowski: Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez 
Mikołaja Seraf ina w latach 1434–1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski w XV wieku, 
“Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, vol. 21, i. 3, Krakow 2001,  
pp. 103–125; Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, ed. W. Bukowski, 
T. Płóciennik, A. Skolimowska, Krakow 2006; M. Gil: The Legend of Saint Kinga’s Ring. A Comparative 
Analysis of the Sources, “Folia Historica Cracoviensia”, vol. 25, i. 1, Krakow 2019, pp. 9–36.

7 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy w Polsce, “Biblioteka Warszawska”, vol. 1, Warsaw 1846,  
pp. 258–259; id.: Najdawniejsze dzieje salin krakowskich aż do żupnictwa Jana Bonera, czyli do r. 1515, 
id., vol. 2, Warszawa 1856, pp. 285–287, 290, 292–295, 297; J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem 
krakowskim wieków średnich, part 1, “Rocznik Krakowski”, no. 15, Krakow 1913, p. 39, part 2, ib.,  
no. 16, Krakow 1914, pp. 7–8; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, pp. 99, 105; J. Wyro- 
zumski: Państwowa gospodarka solna…, pp. 83–86, 99–105; J. Piotrowicz: Żupy krakowskie  
w pierwszych wiekach rozwoju od połowy XIII do początków XVI wieku (in:) Dzieje żup krakow- 
skich…, pp. 119–121.

8 A. Keckowa: Instytucja stolników w żupach krakowskich, “Studia z Dziejów Górnictwa  
i Hutnictwa”, vol. 6, Wrocław–Warsaw–Krakow 1963, pp. 180–188; ib.: Żupy krakowskie w XVI–XVIII 
(do 1772 roku), Wrocław–Warsaw–Krakow 1969, passim.
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dwóch rodzin mieli bachmistrzostwo bocheńskie od 1368 r. do lat 80. XV w.9 
Teofil Wojciechowski scharakteryzował wspomniany urząd w okresie od jego 
powstania do śmierci ostatniego bachmistrza bocheńskiego w 1765 r. Badacz ten 
zebrał obszerny materiał źródłowy, jednak wiele wysnutych przez niego wniosków 
wymaga weryfikacji10.

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej zesta-
wiono najważniejsze hipotezy odnoszące się do początków bachmistrzostwa. 
W drugiej szczegółowo przedstawiono funkcje bachmistrzów, a w trzeciej po- 
szczególne elementy ich uposażenia. Część czwarta zawiera przegląd właści-
cieli i dzierżawców obu urzędów11. Cezurę początkową stanowi pierwsze poja-
wienie się bachmistrza w źródłach, natomiast końcowa jest umowna, wyznacza ją 
1518 r., gdy sporządzony został Opis żup krakowskich12. Oprócz źródeł drukowa-
nych pomocne okazały się: Metryka Koronna, księgi grodzkie i ziemskie krakow-
skie, księga ławnicza Bochni obejmująca lata 1486–1508, a także rachunki 
żupne z przełomu XV i XVI w., które są przechowywane w Bibliotece Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 
i Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Dużo informacji o bachmistrzach znajduje 
się w hasłach Polskiego słownika biograficznego oraz Słownika historyczno-geograficz-
nego województwa krakowskiego w średniowieczu. Przy porządkowaniu transakcji, 
których przedmiotem były bachmistrzostwa przede wszystkim wykorzystano hasła 
poświęcone Myślenicom i Łosiu autorstwa Jacka Laberscheka i Andrzeja Marca13.

 9 F. Sikora: Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI w., „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Historia”, t. 26, nr 240, Toruń 1992, s. 143–156; A. Marzec: Gładysze z Łosia w XIV i pierw-
szej połowie XV wieku (w:) Miasta, Ludzie, Instytucje, Znaki, red. Z. Piech, Kraków 2009, s. 215–233. 
Tam znajdują się omówienia literatury dotyczącej Gładyszy i Wielopolskich.

10 T. Wojciechowski: Bachmistrzostwo w Bochni, „SMDŻ”, t. 14, Wieliczka 1985, s. 51–106.
11 Autor niniejszej pracy zrezygnował z umieszczenia w niej wykazu bachmistrzów w formie listy, 

znajdzie się ona w przygotowywanym przez niego spisie urzędników żup krakowskich w średniowieczu.
12 Opis żup krakowskich z roku 1518, wyd. A. Keckowa, A. Wolff, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej”, R. 9, nr 3 (1961), zeszyt dodatkowy, s. 494–671.
13 J. Laberschek: Myślenice; Myślenice – dobra urzędu kasztelana krakowskiego; Myślenice–wójto-

stwo, Słownik historyczno-geograf icznego województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 5, z. 1,  
red. W. Bukowski, Kraków 2016, s. 162–222; A. Marzec: Łosie, tamże, cz. 3, z. 4, red. W. Bukowski, 
Kraków 2003, s. 968–973.

1368 to the 1480’s9. Teofil Wojciechowski described the above-mentioned office 
in the period from its establishment until the death of the last Bochnia master 
of works in 1765. This researcher collected extensive source material, yet many 
conclusions made by him require verification10.

 This study is divided into four parts. The first one presents the most 
important hypotheses relating to the origins of masteries of works. The second 
part describes in detail the functions of the masters of works, and the third one 
presents the individual elements of their emoluments. The fourth part provides the 
overview of the holders of both the offices11. The initial caesura is the first appearance 
of the master of works in the sources, while the final one is conventional; it is set 
on 1518, when Opis żup krakowskich was prepared12. In addition to printed sources, 
the following proved to be helpful: Metryka Koronna [The Royal Register], Krakow 
town records and land registers, the Bochnia magistrate’s book covering years 
1486–1508, as well as saltworks accounts from the turn of the 15th and 16th c., 
which are kept in the Princes Czartoryski Library in Krakow, the Central Archives 
of Historical Records in Warsaw and the Raczyński Library in Poznań. A lot of 
information about the masters of work can be found in the entries of the Polish 
Biographical Dictionary and the Historical and Geographical Dictionary of Krakow 
Voivodeship in the Middle Ages. When organising transactions, the subject of which 
were masteries of works, mostly the slogans devoted to Myślenice and Łosie by 
Jacek Laberschek and Andrzej Marzec were used13.

9 F. Sikora: Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI w., “Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Historia”, vol. 26, no. 240, Toruń 1992, pp. 143–156; A. Marzec: Gładysze z Łosia  
w XIV i pierwszej połowie XV wieku (in:) Miasta, Ludzie, Instytucje, Znaki, ed. Z. Piech, Krakow 
2009, pp. 215–233. The foregoing works include discussions regarding the literature on the Gładysz 
and Wielopolski families.

10 T. Wojciechowski: Bachmistrzostwo w Bochni, “SMDŻ”, vol. 14, Wieliczka 1985, pp. 51–106.
11 The author of this work resigned from including a list of masters of work; their names will be 

included in the list of Cracow Saltworks officials in the Middle Ages, prepared by him.
12 Opis żup krakowskich z roku 1518, ed. A. Keckowa, A. Wolff, “Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej”, R. 9, no. 3 (1961), an additional issue, pp. 494–671.
13 J. Laberschek: Myślenice; Myślenice – dobra urzędu kasztelana krakowskiego; Myślenice–

wójtostwo, Słownik historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, part 5, i. 1,  
ed. W. Bukowski, Krakow 2016, pp. 162–222; A. Marzec: Łosie, id., part 3, i. 4, ed. W. Bukowski, 
Krakow 2003, pp. 968–973.
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POCZĄTKI BACHMISTRZOSTWA

Uwaga większości badaczy analizujących bachmistrzostwa wielickie i bocheń-
skie w średniowieczu skupiała się głównie na charakterystyce obu urzędów w pierw-
szym okresie funkcjonowania żup solnych. H. Łabęcki przypuścił, że bachmistrzo-
stwa zostały powołane przez Kazimierza Wielkiego. Pensję i obowiązki bachmistrza 
wielickiego władca ten miał określić w przywileju z 1355 r. dla wójta Myślenic 
Hanka z Zakliczyna. Taki urzędnik sprawował nadzór techniczny nad kopalnią, 
kierował tzw. piecowymi, czyli robotnikami, którzy drążyli chodniki poszukując 
soli kamiennej, a także obsadzał tzw. działa kopackie górnikami. Na uposażenie 
urzędu składała się tygodniowa pensja w wysokości połowy grzywny, trzy grzywny 
kwartalnie czynszu zwanego toporowym i inne dodatki. Bachmistrzostwo było 
dziedziczne i mogło być przez jego właściciela sprzedawane, zastawiane lub daro-
wane. Podobny urząd najprawdopodobniej pojawił się w Bochni dopiero w 1368 r. 
W tym roku Jan Gładysz zamienił z królem wieś Brzyście na cztery działa kopackie 
w żupie bocheńskiej i urząd tamtejszego bachmistrza. H. Łabęcki zauważył ponadto, 
że w sporządzonej tuż po tym wydarzeniu ordynacji górniczej jako bachmistrz 
wielicki został wymieniony Wojciech brat wspomnianego wyżej Hanka. Jest tam 
też mowa o trzech bachmistrzach bocheńskich: Penaku, Bullejnie i Kucie. Brak 
Jana Gładysza na liście urzędników żupnych układających ordynację badacz ten 
tłumaczył w dwojaki sposób, albo wspomniane osoby nie sprawowały już swoich 
urzędów i jako dawni bachmistrzowie występowali w roli ekspertów, albo pier-
wotnie przy każdym bocheńskim szybie znajdował się jeden taki urzędnik, co zmie-
niło się wraz z powołaniem Gładysza na urząd bachmistrza dla całej żupy bocheń-
skiej. Według postanowień ordynacji bachmistrzowie nie mieli być wynagradzani 
przez żupę. Zachowywali za to prawo do toporowego. Czynsz ten był zapłatą 
bachmistrza za kierunek robotnikami pracującemi kilofem, czyli podwójnym oskardem 
(bipenne). Później H. Łabęcki twierdził jednak, że z pieniędzy tych omawiani urzęd-
nicy opłacali piecowych14.

J. Ptaśnik przyjrzał się bliżej dyplomowi z 1334 r. Kazimierz Wielki nadał 
wówczas mieszczanom wielickim Hankowi synowi Wilhelma, bachmistrzowi 
wielickiemu, a także Hankowi synowi Pawła oraz Janowi zwanemu Jelitko przy-
wilej na wykopanie szybu solnego w żupie wielickiej. Gdyby inwestycja się powiodła, 

14 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, s. 259 (przyp. 11); H. Łabęcki: Najdawniejsze dzieje salin 
krakowskich…, s. 285–287, 290, 292–295, 297.

THE GENESIS OF MASTERY OF WORKS

The attention of the majority of researchers analysing the Wieliczka and Bochnia 
masteries of works in the Middle Ages focused mainly on the characteristics of both 
the offices in the first period of salt mines operation. H. Łabęcki assumed that the 
masteries of works were appointed by Casimir the Great. The salary and duties of 
the Wieliczka master of works were to be determined by the ruler in the privilege 
of 1355 for Hanko from Zakliczyn, the alderman of Myślenice. Such an official 
exercised technical supervision over the mine, managed the so-called prospectors, 
i.e. workers responsible for digging pavements in search of rock salt, as well as 
manned the so-called digging units with miners. The salary of the office consisted 
of a weekly wage of half a grzywna, three quarterly grzywnas of the levy known as 
toporowe levy and other allowances. A mastery of works was hereditary and could 
be sold, pledged or donated by its owner. A similar office probably appeared in 
Bochnia only in 1368. That year Jan Gładysz exchanged the village of Brzyście 
with the king for four digging units in the Bochnia county, and the office of the 
local master of works. Moreover, H. Łabęcki noted that in the mining ordinance 
drawn up shortly after that event, Wojciech, the brother of aforementioned Hanko, 
was mentioned as the Wieliczka master of works. There is also a mention of three 
Bochnia masters of works: Penak, Bullejn and Kuta. The absence of Jan Gładysz on 
the list of county officials drafting the ordinance was explained by this researcher 
in two ways: either the above-mentioned persons no longer held their offices, and, 
being the former mastery of works, acted as experts, or originally there was one such 
an official at each shaft in Bochnia, which changed with the appointment of Gładysz 
to the office of the master of works for the entire Bochnia saltworks. According 
to the provisions of the ordinance, masters of works were not to be rewarded by 
the saltworks. However, they retained the right to the toporowe. The levy was the 
commander’s payment for the supervision of workers working with a double pickaxe 
(bipenne). Nevertheless, later on H. Łabęcki claimed that the above-mentioned 
officials used that money to pay the prospectors14.

 J. Ptaśnik took a closer look at the diploma of 1334. At that time, Casimir 
the Great granted a privilege to dig a salt shaft in the Wieliczka saltworks to 
Wieliczka townspeople – Hanko, the son of Wilhelm, the Wieliczka master of 

14 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, p. 259 (note 11); H. Łabęcki: Najdawniejsze dzieje salin 
krakowskich…, pp. 285–287, 290, 292–295, 297.
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to otrzymaliby oni dziedziczny urząd określony w dokumencie jako hutmaństwo. 
Z tego tytułu mieli pobierać pół grzywny tygodniowo. Do ich kompetencji należało 
wybranie do nowej góry 14 kopaczy oraz nadzorowanie pracy dwóch piecowych. 
Wspomniany badacz odnotował, że bachmistrzem wielickim był później Hanko 
z Zakliczyna syn Hanka Wilhelmowica, który w nagrodę za zasługi z tytułu spra-
wowanego przez siebie urzędu otrzymał od króla między innymi pół grzywny tygo-
dniowo i trzy grzywny kwartalnie toporowego15. Opierając się na powyższych usta-
leniach, J. Ptaśnik doszedł do wniosku, że inwestorzy każdego szybu otrzymywali 
oprócz pewnych sum pieniędzy, względnie praw do posiadania kilku pracujących 
na ich rzecz kopaczy także dziedziczne bachmistrzostwo na nowym szybie, które 
w domyśle utożsamił on z hutmaństwem. Prawo to nazywało się po niemiecku 
bergrecht, a po polsku toporowe, to ostatnie określenie tłumaczono na łacinę jako 
bipenne. Z tego powodu jednocześnie kilku bachmistrzów miało się znajdować 
w Wieliczce oraz kilku w Bochni. J. Ptaśnik uargumentował ten wniosek faktem, że 
w ordynacji z 1368 r. wymieniono jako bachmistrzów bocheńskich: Piotra Penaka, 
Bullejna i Kutę. Wiedział on przy tym, że najpóźniej od końca XIV w. nowe szyby 
były otwierane przez żupników. Bachmistrzami byli więc, według niego, często 
albo dawni zarządcy żup albo ich potomkowie, jeśli nie zbyli oni swoich praw16.

Rozważania nad genezą bachmistrzostw – wielickiego i bocheńskiego A. Kec- 
kowa rozpoczęła od porównania ze sobą zasad na jakich były zorganizowane 
kopalnie kruszcowe i solne. W przypadku tych pierwszych poszukiwania złóż i ich 
eksploatację gwarkowie prowadzili we własnym zakresie, na podstawie tzw. wolności 
górniczej. Początkowo pracowali oni osobiście, z czasem zrzeszali się w organi-
zacje wysyłające do pracy najemnych robotników. Panujący, z tytułu swoich praw 
zwierzchnich, zastrzegał dla siebie część wydobytego przez górników urobku. 
Taki model organizacji znany z kopalń niemieckich, czeskich czy węgierskich był 
powszechnie stosowany także w Polsce. Według A. Keckowej polskie górnictwo 
solne nie mogło kształtować się w oderwaniu od tych zwyczajów, dlatego pewne 
urzędy i instytucje w obu przypadkach wykazywały podobieństwo. Górnictwo solne 
różniło się jednak od górnictwa kruszcowego w zasadniczym aspekcie. Władca 
kontrolował bowiem cały proces produkcji i sprzedaży soli. Nie musiał on rezy-
gnować z tych uprawnień na rzecz osób postronnych z wielu powodów. Jako jedną 
z głównych przyczyn wspomniana badaczka uznała obecność zarządzanych przez 

15 J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem krakowskim…, cz. 1, s. 39.
16 Tamże, cz. 2, s. 7–8.

works, and Hanko, the son of Paweł, and Jan Jelitko. If the investment was success- 
ful, they would receive a hereditary office, referred to in the document as the custody. 
For this reason, they were to receive half a grzywna a week. Their competences 
included selecting 14 diggers for the new mountain and supervising the work of 
two prospectors. The aforementioned researcher noted that Hanko from Zakliczyn, 
the son of Hanko Wilhelmowic, became the subsequent Wieliczka master of works 
and, as a reward for his office, he received from the king half a grzywna weekly 
and three grzywnas of the toporowe levy quarterly15. Based on the above findings, 
J. Ptaśnik came to the conclusion that apart from certain sums of money, or rights 
to have several diggers working for them, the investors of each shaft also received 
hereditary mastery of works on the new shaft, which he implicitly identified with 
custody. This law was called bergrecht in German, and toporowe in Polish, the latter 
term being translated into Latin as bipenne. For this reason, several masters of 
works were to operate in Wieliczka and several in Bochnia. J. Ptaśnik supported 
this conclusion with the fact that in the ordinance of 1368, Piotr Penak, Bullejn 
and Kuta were listed as Bochnia’s masters of works. He also knew that from the 
end of the 14th c. at the latest new shafts were opened by saltworks masters. Thus, 
he claimed that masters of works were often either the former administrators of 
the saltworks, or their descendants if they had not disposed of their rights16.

A. Keckowa started her deliberations on the genesis of the Wieliczka and 
Bochnia masteries of works by comparing the principles on which the ore and salt 
mines were organised. In the case of the former, the exploration and exploitation 
of deposits were carried out by the miners on their own, on the basis of the so-
called mining freedom. Initially, they worked personally, but with time they formed 
organisations sending hired workers to work. The ruler, by virtue of his superior 
rights, reserved a part of the output extracted by the miners for himself. This 
model of organisation, known from German, Czech and Hungarian mines, was 
also widely used in Poland. According to A. Keckowa, Polish salt mining could 
not have been shaped in isolation from these customs, therefore certain offices 
and institutions were similar in both cases. However, salt mining differed from ore 
mining fundamentally. The ruler controlled the entire process of salt production 
and sale. He did not have to give up these powers on behalf of other persons for 
many reasons. According to the foregoing researcher, one of the main reasons was 

15 J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem krakowskim…, part 1, p. 39.
16 Ibidem, part. 2, pp. 7–8.
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książęcych funkcjonariuszy przedsiębiorstw warzelniczych w Bochni i Wieliczce 
przed odnalezieniem soli kamiennej. Częściowo odwołano by się więc do wypra-
cowanych już wzorców organizacyjnych. Drugi wyszczególniony przez badaczkę 
powód wynikał z charakteru wielicko-bocheńskiego złoża. Pokład był bowiem 
stosunkowo łatwo dostępny, pierwsze szyby powstawały obok siebie i prawdo-
podobnie od początku w większości przypadków osiągały złoże. W kopalniach 
kruszcowych poszukiwania górotworu bogatego w rudę były bardziej uciążliwe, 
odbywały się na znacznie większej przestrzeni i wiązały się z większym ryzykiem 
niepowodzenia17.

 Chociaż eksploatacja soli kamiennej nie rodziła tak wielu trudności jak 
eksploatacja rud metali po dotarciu do niej przez szyb, to jednak jego budowa mogła 
pochłonąć znaczne środki pieniężne i wymagała dużej wiedzy z zakresu techniki 
górniczej. Z tego powodu już w pierwszym okresie prowadzenia prac górniczych 
władcy korzystali z usług osób postronnych, którym udzielali koncesji na wybu-
dowanie nowych szybów. Inwestorzy otrzymywali w nagrodę dziedziczny tygo-
dniowy czynsz zwany bergrechtem, który wynosił połowę grzywny lub grzywnę. 
Mógł on być przedmiotem różnych transakcji. Po wstępnym rozpoznaniu złoża 
dalszą produkcję organizowali bachmistrzowie, których A. Keckowa utożsamiła 
z hutmanami. Badaczka ta zauważyła jednak, że nie wszyscy inwestorzy szybów 
posiadali powiązany z nim urząd, a więc nie było to regułą. W wyniku łączenia się 
wyrobisk utrzymywanie rozdrobnionego kierownictwa technicznego przestało być 
zasadne, najpóźniej w drugiej połowie XV w. tylko jeden bachmistrz miał prowadzić 
prace górnicze w żupie wielickiej i tylko jeden w żupie bocheńskiej. A. Keckowa 
nie wykluczyła przy tym, że już przywilej dla Hanka z Zakliczyna mógł być świa-
dectwem skupienia w rękach jednej osoby uprawnień kilku bachmistrzów działa-
jących wcześniej w Wieliczce18.

J. Wyrozumski zauważył, że najstarszy znany przywilej na wykopanie szybu 
solnego, w tym przypadku w żupie wielickiej, został wystawiony przez Kazimierza 
Wielkiego w latach 1333–1334. W roli inwestorów wystąpił bachmistrz Hanko 
oraz jego wspólnicy: Hanko syn Pawła i Jaszko zwany Jelitko. Ponosili oni koszty 
wszystkich prac, jednak gdyby dokopali się do złoża, to zrekompensowaliby sobie 
poniesione koszty obracając wydobytą sól na własny użytek. Opisany w doku-
mencie okres użytkowania przez nich szybu ustalono w sposób, który nam nic nie 

17 A. Keckowa: Instytucja stolników…, 180–185.
18 Tamże, s. 185–188.

the presence of salt-making enterprises in Bochnia and Wieliczka, managed by 
princely officers, before the discovery of rock salt. Thus, some reference would be 
made to the already developed organisational patterns. Another reason specified 
by the researcher resulted from the nature of the Wieliczka–Bochnia deposit. 
The deposit was relatively easily accessible; the first shafts were built next to each 
other and probably reached the deposit from the very beginning. In ore mines, 
the search for a rock mass rich in ore was more burdensome, took place over a much 
larger area and was associated with a greater risk of a failure17.

Although the exploitation of rock salt did not pose as many difficulties as 
the exploitation of metal ores after reaching it through a shaft, its construction 
could consume considerable funds and required a lot of knowledge in the field of 
mining technology. For that reason, already in the first period of mining operations, 
the rulers used the services of third persons who were granted concessions for the 
construction of new shafts. Investors were rewarded with a hereditary weekly levy 
called bergrecht, which amounted to either half a grzywna or a grzywna. It could 
be the subject of various transactions. After the initial recognition of the deposit, 
further production was organised by the masters of works, who A. Keckowa 
identified with the custodians. Nevertheless, the researcher noted that not all 
shaft investors had an office associated with it, so it was not a rule. As a result 
of connection of the workings, the maintenance of the fragmented technical 
management ceased to be justified. Not later than in the second half of the 15th c. 
only one registrar was to carry out mining work in the Wieliczka Saltworks, and 
only one in the Bochnia Saltworks. Moreover, A. Keckowa did not rule out that the 
privilege for Hanko from Zakliczyn could be a testimony to the concentration of 
the powers of several masters of works who had previously operated in Wieliczka 
in the hands of one person18.

J. Wyrozumski noticed that the oldest known privilege to dig a salt shaft, in this 
case in the Wieliczka Saltworks, was issued by Casimir the Great in 1333–1334. 
The investors were Hanko, the master of works and his partners: Hanko, the son of 
Paweł, and Jaszko known as Jelitko. They bore the costs of all the works, but if they 
dug to reach the deposit, they would compensate themselves for the costs incurred 
by turning the salt extracted for their own use. The period of their use of the shaft, 
described in the document, was determined in a way that tells us nothing, because it 

17 A. Keckowa: Instytucja stolników…, 180–185.
18 Ibidem, pp. 185–188.



M. Gil BACHMISTRZOSTWA WIELICKIE I BOCHEŃSKIE W ŚREDNIOWIECZU M. Gil THE WIELICZKA AND BOCHNIA MASTERIES OF WORKS IN THE MIDDLE AGES24 25

was measured with the period of their use of another shaft which they had already set up 
earlier. If, however, they had failed to do so within a certain period of time, they 
would have collected a levy of two grzywnas a week, which was endowed to Queen 
Anne. The king allowed them to measure a mining field around the shaft, where 
no one could carry out explorations. The aforementioned investors also received 
a guarantee of exclusivity in the search for rock salt, yet most likely in the Wieliczka 
Saltworks only. According to the researcher, it was not a common practice, and the 
clause itself proves that at that time also other people undertook similar activities. 
Moreover, the Hankos and Jaszko were granted a hereditary office on the new 
shaft, which J. Wyrozumski identified with custody. Their powers included the 
selection of two prospectors for salt and no more than 14 diggers for the new 
mountain. It was in accordance with similar principles that not only other shaft 
investors but also Hanko from Zakliczyn and Jan Gładysz were to hold masteries 
of works. The researcher connected the moment of the appearance of the masters of 
works in the saltworks with the beginnings of salt mining. This is indicated by the 
presence of a nearly identical institution in a document issued in 1270 by Bolesław 
the Chaste for the Cistercians of Wąchock19.

J. Wyrozumski compared the mastery of works management to the aldermanship 
and village council, because, similarly to them around the mid-fourteenth century 
it disintegrated in officium, which was associated with the performance of certain 
duties and the right to receive toporowe and other allowances, as well as the beneficium 
which was the usual salary referred to as bergrecht. The Hankos and Jaszko were to 
receive the toporowe when they obtained permission to dig a shaft in Wieliczka. 
The masters of works charged this levy in connection with the obligation to appoint 
diggers and prospectors. The amount of the toporowe depended on the number of 
digging units, as indicated by its name. Although the document for Jan Gładysz 
mentions granting him the officium barkmistrzostwo, according to this scholar he 
actually received the beneficium. His duties were performed by a person appointed 
by him or by both his servants. Like Roman Grodecki before, J. Wyrozumski, 
interpreted the prohibition to collect any levy in the saltworks by the masters 
of works, expressed in the ordinance of 1368, as the annulment of the perpetual 
weekly pension they were entitled to. The beneficia of individuals were to become 
a heavy burden for the royal treasury over time. Hanko from Zakliczyn and Jan 
Gładysz, the masters of works lost their levies as well. However, the masters of 

19 J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna…, pp. 83–86, 99–105.

mówi, bo odmierzony okresem użytkowania przez nich innego szybu, który założyli już 
wcześniej. Gdyby jednak w określonym czasie im się to nie udało, to pobieraliby 
czynsz dwóch grzywien tygodniowo zapisany królowej Annie. Król zezwolił im na 
odmierzenie pola górniczego wokół szybu, w obrębie którego nikt nie mógł prowa-
dzić poszukiwań. Wspomniani inwestorzy otrzymali ponadto gwarancję wyłącz-
ności na poszukiwanie soli kamiennej, ale najpewniej tylko w żupie wielickiej. 
Według badacza nie było to powszechnym zwyczajem, a sama klauzula dowodzi, że 
wówczas także inne osoby podejmowały podobną działalność. Hankowie i Jaszko 
otrzymali ponadto hutmaństwo na nowym szybie, które przez J. Wyrozumskiego 
zostało utożsamione z bachmistrzostwem. Do ich uprawnień należało wybranie 
do nowej góry dwóch piecowych poszukujących soli i nie więcej niż 14 kopaczy. 
Na podobnych zasadach bachmistrzostwa mieli posiadać nie tylko inni inwestorzy 
szybów, ale także Hanko z Zakliczyna i Jan Gładysz. Moment pojawienia się bach-
mistrzów w żupach badacz ten wiązał natomiast z początkami górnictwa solnego. 
Wskazywać ma na to obecność bliźniaczo podobnej instytucji w dokumencie wysta-
wionym w 1270 r. przez Bolesława Wstydliwego na rzecz cystersów z Wąchocka19.

Bachmistrzostwo J. Wyrozumski przyrównał do wójtostw i sołectw, gdyż 
podobnie jak one około połowy XIV wieku rozpadło się ono na officium, które 
wiązało się z pełnieniem określonych obowiązków oraz prawem do pobierania topo-
rowego i innych dodatków, a także beneficium, pod którym kryła się zwyczajowa 
renta nazywana bergrechtem. Toporowe mieli otrzymać już Hankowie i Jaszko, gdy 
uzyskali pozwolenie na wykopanie szybu w Wieliczce. Czynsz ten bachmistrzowie 
pobierali w związku z obowiązkiem wyznaczenia przez nich kopaczy i piecowych. 
Wysokość toporowego była uzależniona od ilości stanowisk kopackich (toporów), 
na co ma wskazywać jego nazwa. Chociaż w dokumencie dla Jana Gładysza 
jest mowa o nadaniu mu officium barkmistrzostwo, to jednak według tego uczo-
nego faktycznie otrzymał on beneficium. Jego obowiązki pełnił natomiast nazna-
czony przez niego człowiek lub obaj słudzy. Wyrażony w ordynacji z 1368 r. zakaz 
pobierania przez bachmistrzów jakiegokolwiek czynszu w żupach J. Wyrozumski, 
podobnie jak wcześniej Roman Grodecki, interpretował jako kasatę przysługującej 
im wieczystej tygodniowej renty. Beneficia poszczególnych osób miały się bowiem 
z czasem stać dużym obciążeniem dla królewskiego skarbu. Swoje czynsze stra-
cili więc również Hanko z Zakliczyna i Jan Gładysz. Bachmistrzowie zachowali 
jednak prawo do toporowego i tych dział kopackich, które od dawna znajdowały 

19 J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna…, s. 83–86, 99–105.
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works retained their rights to the toporowe levy and those digging units that had 
long been in their possession20. Not only the emoluments, but also the scope of 
competences of the above-mentioned officials was significantly reduced at that 
time. Already at that time they had been supposed to be rather formal, because 
they decreased in favour of the foremen whose shoulders were actually bearing the 
responsibility of the actual technical supervision over the mine21.

Some researchers speculated that the creation of the Wieliczka and Bochnia 
masteries of works should be associated with the beginnings of salt mining. This 
conclusion seems to be correct, because in ore mines masters of works had already 
been active at the beginning of the 13th c.22 According to J. Piotrowicz, first mining 
works in Bochnia were carried out mainly by German-speaking miners from Silesia. 
This is indicated by the fact that one of the founders of this town was Mikołaj, 
the son of Volkmar from Legnica around which the most important Silesian mines 
were located23. Therefore, organisational patterns known from ore mines would thus 
permeate to the Polish salt mining industry from the very beginning. The scope 
of competences as well as the type and amount of salaries of the masters of works 
operating there differed depending on the institution. The most important duties 
of such officials usually included taking care of the technical condition of mining 
excavations and the equipment located there, as well as granting concessions to 

20 Ibidem; R. Grodecki: Recenzja z 2 prac…, p. 376.
21 J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna..., p. 107.
22 The master of works of the silver mine in Jihlava, the Czech Republic was mentioned in 

a document of 1227. Urkundenbuch zur Geschichte der böhmischen Bergwerke, ed. K. Sternberg (in:) 
id.: Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke, Prague 1837, no. 4; Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moraviae, vol. 1, ed. K. J. Erben, Prague 1855, no. 720.

23 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (hereafter: KDM), vol. 2, ed. F. Piekosiński, Krakow 1886, 
no. 439; J. Piotrowicz: Problematyka genezy i najstarszych dziejów…, p. 218. It can be assumed that in 
the 14th century the Wieliczka–Bochnia enterprise was influenced by mining centres located in the 
Kingdom of Bohemia and Hungary. The experts who drew up the ordinance of 1368 were officials 
from domestic and foreign ore mines: Czindel, a foreman from Kutná Hora, then one of the largest and 
most modern silver mines in Europe, Bernard, a foreman from Hungary, Thycz Kracz from Chęciny 
and Mikołaj called the foreman of Kazimierz. SP, vol. 1, p. 223. J. Wyrozumski believed that they 
were former saltworks officials. Id.: Państwowa gospodarka solna…, p. 107. The following arguments 
speak against this conclusion: 1) it was not specified that the above-mentioned persons are current 
or former saltworks officials; 2) the term stigarius de montibus Chutnis clearly indicates that Czindel 
was a foreman in the mine in Kutná Hora; 3) three of the four above-mentioned persons came from 
another domestic or foreign ore mining centre; 4) they are at the top of the list, in a place of honour, 
in front of the present and former saltworks and saltworks officers who drafted the ordinance.

się w ich posiadaniu20. Nie tylko uposażenie, ale także zakres kompetencji wspo-
mnianych urzędników uległ w tym czasie poważnemu ograniczeniu. Miały mieć 
one już wówczas raczej charakter formalny, ponieważ zmniejszyły się na rzecz 
sztygarów, na barkach których ciążył rzeczywisty dozór techniczny nad kopalnią21.

Niektórzy badacze przypuścili, że powstanie bachmistrzostw: wielickiego 
i bocheńskiego należałoby wiązać z początkami górnictwa solnego. Wniosek ten 
wydaje się być słuszny, gdyż w kopalniach kruszcowych bachmistrzowie działali już 
na początku XIII w.22 Według J. Piotrowicza pierwsze prace górnicze w Bochni 
były prowadzone przede wszystkim przez niemieckojęzycznych górników ze 
Śląska. Wskazywać ma na to fakt, że jednym z zasadźców tego miasta był Mikołaj 
syn Volkmara z Legnicy, wokół której były zlokalizowane najważniejsze śląskie 
kopalnie23. Do polskiego górnictwa solnego od początku przenikałyby więc wzorce 
organizacyjne znane z kopalń kruszcowych. Zakres kompetencji oraz rodzaj i wyso-
kość uposażenia działających w nich bachmistrzów różniły się w zależności od 
ośrodka. Do najważniejszych obowiązków takich urzędników należało z reguły 
dbanie o stan techniczny wyrobisk górniczych i znajdujących się w nich urządzeń, 
a także udzielanie koncesji górnikom, co łączyło się z wymierzaniem pól górniczych. 
Zajmowali wysoką pozycję w strukturze administracji danej kopalni między innymi 

20 Tamże; R. Grodecki: Recenzja z 2 prac…, s. 376.
21 J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna..., s. 107.
22 Bachmistrz kopalni srebra w czeskiej Igławie został wspomniany w dokumencie z 1227 r. 

Urkundenbuch zur Geschichte der böhmischen Bergwerke, wyd. K. Sternberg (w:) tenże: Umrisse einer 
Geschichte der böhmischen Bergwerke, Praga 1837, nr 4; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae 
et Moraviae, t. 1, wyd. K. J. Erben, Praga 1855, nr 720.

23 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (dalej: KDM), t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr 439;  
J. Piotrowicz: Problematyka genezy i najstarszych dziejów…, s. 218. Można przypuszczać, że w XIV w. na 
wielicko-bocheńskie przedsiębiorstwo oddziaływały ośrodki górnicze, które znajdowały się na terenie 
Królestw Czech i Węgier. W roli ekspertów, którzy układali ordynację z 1368 r. wystąpili urzędnicy 
z krajowych i zagranicznych kopalń kruszcowych: Czindel, sztygar z Kutnej Hory, wówczas jednej 
z największych i najnowocześniejszych kopalń srebra w Europie, Bernard, sztygar z Węgier, Thycz 
Kracz z Chęcin i Mikołaj zwany sztygarem kazimierskim. SP, t. 1, s. 223. J. Wyrozumski uważał, że 
byli oni dawnymi urzędnikami żupnymi. Tenże: Państwowa gospodarka solna…, s. 107. Przeciw temu 
wnioskowi przemawiają następujące argumenty: 1) nie doprecyzowano, że wspomniane osoby są 
obecnymi lub dawnymi urzędnikami żupnymi; 2) określenie stigarius de montibus Chutnis dowodnie 
wskazuje, że Czindel był sztygarem w kutnohorskiej kopalni; 3) trzy z czterech wymienionych osób 
pochodziły z innego krajowego lub zagranicznego ośrodka górnictwa kruszcowego; 4) znajdują się 
one na szczycie listy, w honorowym miejscu, przed obecnymi i dawnymi żupnikami oraz urzędni-
kami żupnymi układającymi ordynację.
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ze względu na posiadane przez nich uprawnienia sądownicze. Byli wybierani przez 
gwarków w porozumieniu z olbornikiem, czyli zarządcą przedsiębiorstwa (olbory). 
W niektórych przypadkach udział w wyborze miały ściśle powiązane z zarządem 
kopalni władze miejskie oraz urzędnicy królewscy24. Pełniejsze wyobrażenie o bach-
mistrzostwie w kopalniach kruszcowych daje kodeks prawa górniczego stosowa-
nego na terenie Królestwa Czech, tzw. Ius regale montanorum (czes. Právo králo-
vské horníků lub Královské horní právo), znany także pod nazwą Constitutiones iuris 
metallici. Został on sporządzony między 1300 r. a 1305 r. z inicjatywy króla Czech 
i Polski Wacława II przez włoskiego prawnika, profesora obojga praw, Gozziusa 
z Orvieto. Przy jego układaniu oparto się na dawnych zwyczajach obowiązujących 
w dwóch największych czeskich kopalniach srebra – Igławie i Kutnej Horze. Poza 
Czechami kodeks ten był znany na Słowacji, Spiszu i w innych krainach znajdują-
cych się na terenie Królestwa Węgier, a także w Serbii, Bośni i częściowo w Bułgarii. 
Możliwe, że już na początku XIV w. znano go w Polsce. Bachmistrza wybierali 
gwarkowie ze swojego grona. Do jego podstawowych obowiązków należało scho-
dzenie do powierzonej mu kopalni co najmniej raz w tygodniu w celu przeprowa-
dzenia inspekcji technicznej oraz konsultowanie z podległymi mu osobami, jakie 
prace muszą być wykonane w następnym tygodniu. Musiał on też dbać o to, by nie 
zabrakło materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia eksploatacji, gdyż ich 
ewentualny brak mógł być przyczyną niepotrzebnych opóźnień25. Bachmistrzowie 
działający w kopalniach kruszcowych nie sprawowali swoich urzędów w związku 
z prowadzoną przez nich działalnością inwestycyjną w kopalniach. Warto się więc 
zastanowić, czy osoby odpowiedzialne za budowę wielicko-bocheńskich szybów 
rzeczywiście otrzymywały przypisane do nich bachmistrzostwa.

24 J. Krzyżanowski: Wolność górnicza w Polsce (do końca XIV wieku), Kraków 1935, s. 42. Interesujące 
uwagi o bachmistrzach działających w kopalniach znajdujących się na terenie Królestwa Węgier 
zawarła w swojej pracy J. Radziszewska: Studia z dziejów ustroju Spisza, Katowice 1969, s. 64–69.

25 Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke, wyd.  
J. T. A. Peithner, Wiedeń 1780, s. 291–397 (w języku łacińskim); Ius regale montanorum aneb Právo 
královské horníkuov, wyd. J. Bílek, Kutná Hora 2000 (w języku czeskim, przekład z 1460 r.). Codex iuris 
Bohemici, t. 1, wyd. H. Jireček, Praga 1867, nr 102 (w języku łacińskim i czeskim, przekład z 1478 r.).  
Por.: J. Bílek: K otázce historického významu Ius regale montanorum, „Československý časopis historický”, 
nr 27 (77), z. 5, Praga 1979, s. 730–741; tenże: Sedmset let horního zákoníku Václava II., „Kutnohorsko: 
vlastivědný sborník”, nr 1, Kutná Hora 1999, s. 1–5; K. Charvátová: Václav II. Král český a polský, 
Wyszehrad 2007, s. 183–188; P. Skřejpková: The incorporation of Roman law into Bohemian municipal law 
in the 16th century, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, z. 58, nr 3, Marburg 2009, s. 346–347; 
R. Antonín: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia, Lejda–Boston 2017, s. 277, 326–327.

miners, which was related to the placement of mining field. Due to their judicial 
powers they occupied high positions in the administration structure of a given mine. 
They were chosen by miners in consultation with the olbornik, i.e. the manager 
of the enterprise (olbora). In some cases, municipal authorities and royal officials 
closely related to the management of the mine participated in the election24. 
A more complete idea of   the masteries of works in ore mines is provided by the 
mining law code applicable in the Kingdom of Bohemia, the so-called Ius regale 
montanorum (Czech: Právo královské horníků or Královské horní právo), also known 
as Constitutiones iuris metallici. Upon the initiative of Wenceslaus II, the King of 
Bohemia and Poland, it was drawn up between 1300 and 1305 by Gozzius of 
Orvieto, an Italian lawyer and professor of both laws. Its arrangement was based 
on the old customs applicable in the two largest Czech silver mines – Igława and 
Kutná Hora. Beyond the Czech Republic, this code was known in Slovakia, Spiš 
and other lands within the territory of the Kingdom of Hungary, as well as in 
Serbia, Bosnia and partly in Bulgaria. It is possible that it was known in Poland at 
the beginning of the 14th c. The master of works was chosen by the miners from 
among themselves. His basic duties included descending to the mine entrusted to 
him at least once a week in order to carry out a technical inspection, and consulting 
the work to be done in the following week with his subordinates. Moreover, he 
had to make sure that there was no shortage of materials and tools necessary for 
the operation, as their possible lack could cause unnecessary delays25. Masters of 
works operating in ore mines did not hold their offices in connection with their 
investment activities in the mines. Therefore, it is worth considering whether the 

24 J. Krzyżanowski: Wolność górnicza w Polsce (do końca XIV wieku), Krakow 1935, p. 42. Interesting 
remarks about the masters of works operating in mines located in the Kingdom of Hungary were 
included in the following work by J. Radziszewska: Studia z dziejów ustroju Spisza, Katowice 1969, 
pp. 64–69.

25 Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke,  
ed. J. T. A. Peithner, Vienna 1780, pp. 291–397 (in Latin); Ius regale montanorum aneb Právo královské 
horníkuov, ed. J. Bílek, Kutná Hora 2000 (in Czech, translation of 1460). Codex iuris Bohemici, 
vol. 1, ed. H. Jireček, Prague 1867, no. 102 (in Latin and Czech, translation of 1478). Conf.:  
J. Bílek: K otázce historického významu Ius regale montanorum, “Československý časopis historický”,  
no. 27 (77), i. 5, Prague 1979, pp. 730–741; id.: Sedmset let horního zákoníku Václava II., “Kutnohorsko: 
vlastivědný sborník”, no. 1, Kutná Hora 1999, pp. 1–5; K. Charvátová: Václav II. Král český a polský, 
Visegrád 2007, pp. 183–188; P. Skřejpková: The incorporation of Roman law into Bohemian municipal 
law in the 16th century, “Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, i. 58, no. 3, Marburg 2009,  
pp. 346–347; R. Antonín: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia, Lejda–Boston 2017, pp. 277, 326–327.
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W XIII w. książęta, którzy chcieli zwiększyć produkcję soli w warzelniach, 
korzystali z usług klasztorów, ponieważ dysponowały one odpowiednim kapi-
tałem i wiedzą z zakresu techniki górniczej. W 1270 r. Bolesław Wstydliwy zadanie 
naprawy zniszczonej bocheńskiej studni powierzył cystersom z Wąchocka26. Gdyby 
udało im się przywrócić ją do stanu używalności, dysponowaliby oni określoną 
ilością solanki, którą warzyliby w swoich panwiach. Książę zastrzegł przy tym, 
że mistrz studni (magister putei) posiadałby prawem dziedzicznym jedną panew, 
czyli najpewniej określoną ilość wywarzonej soli przez klasztor. W Lüneburgu 
taki urzędnik był wybierany przez właścicieli panwi. Sprawował zarząd nad stud-
niami i czuwał nad terminami warzenia solanki27. Podobne kompetencje posiadał 
zapewne mistrz studni w bocheńskiej warzelni. Najprawdopodobniej był on ksią-
żęcym funkcjonariuszem, a nie klasztornym jak twierdził Mieczysław Niwiński28. 
Taki rzeczywiście pojawia się bowiem w omawianym dokumencie, był to rector 
circa putheum in Bochna degenti. Nadzorował proces warzenia prowadzony w klasz-
tornych panwiach i odpowiadał za sprzedaż soli, która należała się opactwu. Nie 
wiadomo czy magister putei brał udział przy naprawie studni. Trudno więc doszu-
kiwać się tu wyraźnej analogii do bachmistrzów–inwestorów, którzy mieli odpo-
wiadać za budowę szybów.

Bachmistrz wielicki Hanko z Wieliczki jest wzmiankowany w dokumencie 
Kazimierza Wielkiego, który najpewniej został wystawiony w latach 1333–1334, 
ale antydatowano go na 1331 r., aby data odpowiadała momentowi dokonania 
czynności prawnej29. Król zezwolił wówczas spółce mieszczan wielickich na  
wydrążenie szybu na gruntach Wieliczki. Inwestorzy mieli otrzymać wieczysty 
tygodniowy dochód wynoszący połowę grzywny, a także dziedziczny urząd, okre-
ślony jako officium hutmanstwo. J. Wyrozumski twierdził, że wydrążyli oni już wcze-
śniej w Wieliczce jakiś szyb i otrzymali od króla gwarancję wyłączności na prowa-
dzenie podobnych prac. Skoro każdy inwestor szybu miał hutmaństwo, które było  

26 KDM, t. 2, nr 478.
27 F. Skibiński: Eksploatacja soli i gospodarka solna we wczesnem średniowieczu Polskiem, „Przegląd 

Historyczny”, t. 29, z. 2, Warszawa 1930–1931, s. 311.
28 M. Niwiński: Opactwo cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje uposażenia do końca wieków śred-

nich, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, seria 2, t. 43, nr 1 (og. zb. t. 68), Kraków 1930, 
s. 148–149.

29 KDM, t. 3, nr 639; S. Kętrzyński: O elementach chronologicznych dokumentów Kazimierza 
Wielkiego, odbitka z „Rozpraw Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 56, 
Kraków 1914, s. 20–21.

people responsible for the construction of the Wieliczka–Bochnia shafts actually 
received the masteries of works assigned to them.

In the 13th c. dukes who wanted to increase the production of salt in saltworks 
used the services of monasteries which had adequate capital and knowledge in the 
field of mining technology. In 1270, Bolesław the Chaste entrusted the task of 
repairing the damaged well in Bochnia to the Cistercians from Wąchock26. If they 
could bring it back to serviceable condition, they would have a certain amount of 
brine to make salt in their saltpans. The prince made a reservation that the master 
of the well (magister putei) would possess one saltpan by hereditary law, which was 
probably a certain amount of salt prepared by the monastery. In Lüneburg, such 
an official was elected by the owners of the pan. He was in charge of the wells, 
and supervised the dates of brine making27. The master of the well in the salt plant 
in Bochnia probably had similar competences. Most likely, he was a princely, not 
a monastic officer as Mieczysław Niwiński claimed28. Such an officer is indeed 
mentioned in the document in question, as rector circa putheum in Bochna degenti. 
He supervised the salt-making process carried out in the monastery saltpans, and 
was responsible for the sale of salt which was due to the abbey. It is not known 
whether the magister putei participated in the repair of the well. Therefore, it is 
difficult to seek here a clear analogy with the masters of works-investors who were 
supposed to be responsible for the construction of the shafts.

Hanko from Wieliczka, the Wieliczka master of works is mentioned in 
a document by Casimir the Great, which was probably issued in 1333–1334, but 
was backdated to 1331, so that the date corresponded to the moment when the legal 
act was performed29. The king then allowed a company of Wieliczka burghers to 
drill a shaft in Wieliczka area. Investors were to receive a perpetual weekly income 
of half a grzywna, hereditary weekly proceeds in the amount of half a grzywna, as 
well as a hereditary office referred to as the officium hutmanstwo. J. Wyrozumski 

26 KDM, vol. 2, no. 478.
27 F. Skibiński: Eksploatacja soli i gospodarka solna we wczesnem średniowieczu Polskiem, “Przegląd 

Historyczny”, vol. 29, i. 2, Warsaw 1930–1931, p. 311.
28 M. Niwiński: Opactwo cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje uposażenia do końca wieków 

średnich, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, series 2, vol. 43, no. 1 (vol. 68), Krakow 
1930, pp. 148–149.

29 KDM, vol. 3, no. 639; S. Kętrzyński: O elementach chronologicznych dokumentów Kazimierza 
Wielkiego, a print of “Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”,  
vol. 56, Krakow 1914, pp. 20–21.
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bachmistrzostwem, to wszyscy wspólnicy wspomniani w dokumencie z lat 1333–
1334 powinni zostać nazwani bachmistrzami. Z tym urzędem jednak wystąpił tylko 
Hanko z Wieliczki. Podobnie stało się w 1342 r., gdy król sprzedał mu oraz Han- 
kowi synowi Pawła grunt pod sołectwo we wsi Myślenice30. Należy więc zadać 
dwa pytania, jaki był związek bachmistrzostwa z hutmaństwem oraz ilu bach- 
mistrzów działało w obu żupach. Prawa i obowiązki takich urzędników zostały 
opisane w przywilejach dla Hanka z Zakliczyna i Jana Gładysza. Tylko analiza obu 
tych dokumentów może pomóc w zrozumieniu charakteru hutmaństwa. Warto w tym 
miejscu odnotować, że hutmaństwo (custodia) było znane w kopalniach kruszcowych, 
ale nie można go utożsamiać z urzędem wspomnianym w przywileju z lat 1333–
1334. Według Ius regale montanorum hutmani (custodes) byli niższymi urzędnikami 
podległymi bachmistrzom, którzy między innymi pilnowali, by górnicy nie wyno-
sili nielegalnie rudy z kopalni. Bardzo podobny urząd był później obecny w żupach 
krakowskich. W żupie bocheńskiej hutmani działali najpóźniej od końca XIV w.31

W 1498 r. Jan Olbracht zatwierdził bachmistrzowi wielickiemu i żupni-
kowi krakowskiemu Pawłowi Szworcowi dokument super fundacionem et erec-
tionem sui magisterii montium in zuppis nostris Vieliciensibus wystawiony przez 
Kazimierza Wielkiego na rzecz Hanka z Zakliczyna w Żarnowcu, w niedzielę 
w oktawie Wniebowzięcia NMP 1355 r. Transumpt ten znamy z oblaty dokonanej 
w Metryce Koronnej 32. Wspomniana data nie zgadza się jednak z czasem sprawo-
wania urzędów przez większość świadków wymienionych w testacji, a miano-
wicie: Jana z Melsztyna, wojewody sandomierskiego, Mikołaja Puszcza ze Sprowy, 
sędziego krakowskiego, Rafała z Tarnowa, podkomorzego sandomierskiego, oraz 
Bodzęty z Kosowic, wielkorządcy krakowskiego33. Według wydawcy dokumentu, 
Franciszka Piekosińskiego, doszło tu do pomyłki kopisty, który poprawną datę 
przesunął o 10 lat wstecz. Dokument zostałby więc wystawiony 17 sierpnia 1365 r. 

30 KDM, t. 3, nr 671.
31 Rachunki żupne bocheńskie z l. 1394–1421, wyd. J. Karwasińska, „Archiwum Komisji Historycz- 

nej”, ser. 2, t. 3 (og. zb. t. 15), Kraków 1939, s. 146–148; Versuch über die natürliche und politische 
Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke, wyd. J. T. A. Peithner, Wiedeń 1780, s. 291–397 
(w języku łacińskim); Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov, wyd. J. Bílek, Kutná Hora 
2000 (w języku czeskim, przekład z 1460 r.). Codex iuris Bohemici, t. 1, wyd. H. Jireček, Praga 1867, 
nr 102 (w języku łacińskim i czeskim, przekład z 1478 r.).

32 Metryka Koronna (dalej: MK), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), 
t. 16, p. 256–258; KDM, t. 3, nr 786.

33 Por.: Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990, nr 377, 
835, 977, 1422.

claimed that they had already dug a shaft in Wieliczka, and had received from the 
king a guarantee of exclusivity for carrying out similar works. Since every investor in 
the shaft had custody, which was the mastery of works, all the partners mentioned 
in the document of 1333–1334 should be called masters of works. However, 
only Hanko from Wieliczka held this office. The same happened in 1342 when 
the king sold him and Hanko, the son of Paweł the land for a village council in 
the village of Myślenice30. Therefore, two questions should be asked: about what 
the relationship between the mastery of works and custody was, and how many 
masters of works were active in both the saltworks. The rights and obligations 
of such officials were described in the privileges for Hanko from Zakliczyn and 
Jan Gładysz. Only an analysis of both of these documents can help understand 
the nature of the custody. It is worth noting here that the custody (custodia) was 
known in ore mines, yet it cannot be equated with the office mentioned in the 
privilege of 1333–1334. According to Ius regale montanorum custodians (custodes) 
were junior officials subordinate to masters of works, who made sure that miners 
did not remove ore from the mines illegally. A very similar office was later present 
in the Cracow Saltworks. Custodians operated in the Bochnia Saltworks from the 
end of the 14th c. at the latest31. 

It was for Paweł Szworc, the Wieliczka master of works and Cracow Saltworks 
master that in 1498 Jan Olbracht approved a document entitled super fundacionem 
et erectionem sui magisterii montium in zuppis nostris Vieliciensibus, issued by Casimir 
the Great for Hanko from Zakliczyn in Żarnowiec, on Sunday, during the Octave 
of the Assumption of Blessed Virgin Mary in 1355. The charter is known from 
the oblate entered in the Royal Register32. However, the aforementioned date does 
not correspond to the time when most of the witnesses mentioned in the testation 
were in office, namely: Jan from Melsztyn, the Voivode of Sandomierz, Mikołaj 
Puszcz from Sprowa, a Krakow judge, Rafał from Tarnow, the Chamberlain of 

30 KDM, vol. 3, no. 671.
31 Rachunki żupne bocheńskie z l. 1394–1421, ed. J. Karwasińska, “Archiwum Komisji Historycz- 

nej”, ser. 2, vol. 3 (general vol. 15), Krakow 1939, pp. 146–148; Versuch über die natürliche und politische 
Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke, ed. J. T. A. Peithner, Vienna 1780, pp. 291–397 
(in Latin); Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov, ed. J. Bílek, Kutná Hora 2000  
(in Czech, translation of 1460). Codex iuris Bohemici, vol. 1, ed. H. Jireček, Prague 1867, no. 102  
(in Latin and Czech, translation of 1478).

32 Metryka Koronna (hereafter: MK), the Central Archives of Historical Records in Warsaw 
(hereafter: AGAD), vol. 16, pp. 256–258; KDM, vol. 3, no. 786.



M. Gil BACHMISTRZOSTWA WIELICKIE I BOCHEŃSKIE W ŚREDNIOWIECZU M. Gil THE WIELICZKA AND BOCHNIA MASTERIES OF WORKS IN THE MIDDLE AGES34 35

Kazimierz Wielki 16 i 20 sierpnia tego roku znajdował się w Krakowie, a 24 sierpnia 
był w Lelowie34. Stanisław Kętrzyński potraktował wypad do Żarnowca jako 
przykład szybkiego przemieszczania się króla, który w przeciągu dnia miałby 
pokonać niespełna 60 km35. Chociaż teoretycznie było to możliwe, to jednak trudno 
podać przekonywający powód takiej podróży. Autorzy spisu urzędników małopol-
skich w średniowieczu nie wykluczyli, że dokument posiada datę akcji prawnej36. 
W 1355 r. Kazimierz Wielki udał się na wyprawę wojenną przeciw Litwie, ale 
nie wiadomo dokładnie, kiedy wyruszył z Krakowa, w którym przebywał jeszcze 
26 lipca37. Henryk Paszkiewicz przypuścił, że stało się to pod koniec lipca lub na 
początku sierpnia38. Jest bardzo prawdopodobne, że król w połowie tego drugiego 
miesiąca zatrzymał się w Żarnowcu. Następnie 17 sierpnia nadał Hankowi przy-
wilej, który będąc wójtem myślenickim stawał przecież zbrojnie pod chorągwią 
kasztelana krakowskiego. Listę świadków dokumentu należałoby tym samym 
odnieść do momentu jego spisania. Nastąpiło to między końcem 1361 r. a począt-
kiem 1366 r., ponieważ Mikołaj Puszcz ze Sprowy jako sędzia krakowski wystąpił 
po raz pierwszy 17 listopada 1361 r., a Piotr Nieorza po raz ostatni został nazwany 
kasztelanem wojnickim 6 marca 1366 r.39 Hanko z Zakliczyna posiadał bachmi-
strzostwo wielickie gdy król nadawał mu przywilej, niewątpliwie odziedziczył je 
po swoim ojcu Hanku z Wieliczki. Odpowiadał za wysyłanie piecowych do pracy 
oraz wyznaczanie stanowisk kopackich. Niektórzy badacze twierdzili, że nadzo-
rował pracujących kopaczy, a nawet – że miał prawo do ich usuwania40. W każdą 
sobotę pobierał pół grzywny, miał ponadto trzy grzywny kwartalnie tytułem topo-
rowego. Przysługiwało mu odzienie i wyżywienie dla niego i jego dwóch sług, 
a także pewna ilość owsa i siana dla trzech koni. Był zobowiązany do pokrywania 
szkód spowodowanych nie tylko przez zaniedbania własne, ale także piecowych 
oraz robotników ciesielskich (vicecarpentarii).

34 A. Gąsiorowski: Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego, „Roczniki Historyczne”, R. 64, Poznań 
1998, s. 197–198.

35 S. Kętrzyński: O elementach chronologicznych…, Kraków 1913, s. 96–97.
36 Urzędnicy małopolscy…, nr 377.
37 A. Gąsiorowski: Itinerarium króla Kazimierza…, s. 189.
38 H. Paszkiewicz: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 186.
39 Urzędnicy małopolscy…, nr 377, 1133.
40 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, s. 259; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, 

s. 99; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna..., s. 84; J. Piotrowicz: Żupy krakowskie…, s. 129.

Sandomierz, and Bodzęta from Kosowice, the Krakow governor33. According 
to the document’s publisher, Franciszek Piekosiński, there were mistakes of the  
copyist, who moved the correct date 10 years back. The document would therefore 
have been issued on 17th August 1365. Casimir the Great was visiting Krakow on 
16th and 20th August of that year, and he was in Lelów on 24th August34. Stanisław 
Kętrzyński treated the trip to Żarnowiec as an example of fast movement of the 
king who would cover almost 60 km a day35. While it was theoretically possible, it is 
difficult to provide a convincing reason for such a trip. The authors of the census 
of Lesser Poland officials in the Middle Ages did not rule out that the document 
bore a legal action date36. In 1355, Casimir the Great went on a military expedition 
against Lithuania, but it is not known exactly when he left Krakow, where he was 
still present on 26th July37. Henryk Paszkiewicz assumed that it happened at the 
end of July or at the beginning of August38. It is very likely that the king stayed 
in Żarnowiec in the middle of the latter month. Then, on 17th August he granted 
a privilege to Hanko who, as the head of Myślenice, fought under the banner of 
the Castellan of Krakow. A list of witnesses to the document should therefore be 
referred to the moment of its drafting, which happened between the end of 1361 
and the beginning of 1366, because Mikołaj Puszcz from Sprowa appeared for 
the first time as a judge of Krakow on 17th November 1361, and Piotr Nieorza 
was named the Castellan of Wojnicz for the last time on 6th March 136639. Hanko 
from Zakliczyn held the Wieliczka mastery of works when the king granted him 
the privilege. Undoubtedly, he inherited it from his father Hanko from Wieliczka. 
He was responsible for sending prospectors to work and designating digging units. 
Some researchers claimed that he had supervised working miners, and even that he 
had the right to remove them40. He charged half a grzywna every Saturday, and he 
had three grzywnas quarterly as toporowe. He was entitled to clothing and food for 

33 Conf.: Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, ed. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990, no. 377, 
835, 977, 1422.

34 A. Gąsiorowski: Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego, “Roczniki Historyczne”, R. 64, Poznań 
1998, pp. 197–198.

35 S. Kętrzyński: O elementach chronologicznych…, Krakow 1913, pp. 96–97.
36 Urzędnicy małopolscy…, no. 377.
37 A. Gąsiorowski: Itinerarium króla Kazimierza…, p. 189.
38 H. Paszkiewicz: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warsaw 1925, p. 186.
39 Urzędnicy małopolscy…, no. 377, 1133.
40 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, p. 259; J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, 

p. 99; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna..., p. 84; J. Piotrowicz: Żupy krakowskie…, p. 129.
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Podobną treść ma przywilej na bachmistrzostwo bocheńskie z 1368 r., które 
Kazimierz Wielki razem z czterema działami kopackimi zamienił z Janem 
Gładyszem na wieś Brzyście41. A. Marzec zauważył, że akt lokacyjny tej miejsco- 
wości pochodzi z lutego 1367 r., co oznacza, że Jan już jej wówczas nie posiadał. 
Przejęcie Brzyścia przez króla miało być natomiast związane z lokowaniem w 1366 r. 
pobliskiego Jasła. Według tego badacza te dwie ostatnie daty wyznaczają ramy 
czasowe realnej zamiany, a Gładysz otrzymał dokument 7 marca 1368 r.42 Data ta 
nie jest przypadkowa. W tym czasie finalizowano bowiem prace nad uporządko-
waniem gospodarki żupnej, które zostały zwieńczone sporządzeniem w kwietniu 
tego roku ordynacji górniczej. Uposażenie bachmistrza bocheńskiego nie różniło 
się zasadniczo od uposażenia jego wielickiego odpowiednika. Nie pobierał on 
wprawdzie toporowego, ale otrzymał od króla przynoszące mu znaczny dochód 
cztery działa kopackie. W dokumencie wyszczególnione zostało prawo Gładysza do 
mianowania piecowych i pozbawiania ich funkcji, jeśli źle pracowali. Trudno powie-
dzieć, czy obejmował on swoją jurysdykcją całą żupę bocheńską. Była już mowa 
o tym, że w ordynacji wymieniono trzech bachmistrzów bocheńskich: Penaka, 
Bullejna i Kuthę. Ten ostatni jest najpewniej tożsamy z Mikołajem zwanym Kucta. 
W 1397 r. podkomorzy krakowski Gniewosz z Dalewic zeznał, że Mikołaj sprzedał 
Piotrowi Penakowi toporowe przypisane do gór Wojewodzia i Szewcza. Podkomo- 
rzy poświadczył tę transakcję na podstawie przysięgi syna Penaka – Urbana i sześciu 
wymienionych imiennie mieszczan bocheńskich43. Została ona zawarta znacznie 
wcześniej. Penak żył jeszcze w 1374 r., a w 1382 r. jego żona Dorota występuje 
w źródłach jako wdowa44. Możliwe, że stało się to przed sporządzeniem ordynacji. 
Mikołaj sprawował nadzór techniczny najpewniej jedynie nad dwiema wspomnia-
nymi górami. Jest bardzo prawdopodobne, że król zreformował urząd skupiając 
zarząd techniczny nad całą żupą bocheńską w rękach Jana Gładysza.

W 1381 r. Hanko z Zakliczyna zakupił od Mikołaja z Wieliczki zwanego  
Gisko dwa działa kopackie w żupie wielickiej z bachmistrzostwem i prawem 
toporowego na szybie Surowica45. Przykład ten dowodzi, że także w Wieliczce  

41 KDM, t. 3, nr 809.
42 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, s. 218 (przyp. 15).
43 Zob., s. 60–64.
44 S. Szczur: Piotr zwany Penakiem h. Trąby (w:) Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 26, 

Wrocław 1981, s. 376.
45 KDM, t. 3, nr 923. Mikołaj jest zapewne tożsamy ze sztygarem wielickim Mikołajem zwanym 

Gisko, który został wymieniony w ordynacji górniczej, a także rajcą wielickim Giszko, wspomnianym 

him and his two servants, and a certain amount of oats and hay for three horses. 
He was obliged to cover the damages not only resulting from his own neglect, but 
also caused by prospectors and carpentry workers (vicecarpentarii).

A similar content is included in the privilege of 1368 regarding the Bochnia 
mastery of works, which Casimir the Great, together with four digging units, 
changed with Jan Gładysz for the village of Brzyście41. A. Marzec noticed that 
the foundation charter of this town dates back to February 1367, which means 
that Jan had not had it at that time. The takeover of Brzyście by the king was to be 
connected with the location of nearby Jasło in 1366. According to this researcher, 
the last two dates set the time frame for the real exchange, and Gładysz received 
the document on 7th March 136842. This date is not accidental. It was then that 
works were being finalised on the organisation of the saltworks, which was crowned 
with the preparation of the mining ordinance that year in April. The salary of the 
Bochnia master of works did not differ significantly from the salary of his Wieliczka 
counterpart. Although he did not receive the toporowe, he received from the king 
four digging units which brought him considerable income. The document specifies 
Gładysz’s right to appoint prospectors and deprive them of their functions if they 
worked badly. It is difficult to say whether its jurisdiction covered the entirety of 
the Bochnia County. It has already been mentioned that the ordinance lists three 
Bochnia masters of works: Penak, Bullejn and Kutha. The last one is probably the 
same as Mikołaj called Kucta. In 1397 Gniewosz from Dalewice, the Chamberlain 
of Krakow testified that Mikołaj had sold Piotr Penak the toporowe assigned to 
Wojewodzia and Szewcza mountains. The Chamberlain confirmed the transaction 
by virtue of the oath of the son of Penak Urban and the six burghers of Bochnia 
mentioned by name43. It had been concluded much earlier. Penak was still alive in 
1374, and his wife Dorota appears in the sources as a widow in 138244. That may 
have happened before the ordinance was drawn up. Mikołaj exercised technical 
supervision, probably only over the two above-mentioned mountains. It is very 
likely that the king reformed the office concentrating the technical management 
over the entire Bochnia County in the hands of Jan Gładysz.

41 KDM, vol. 3, no. 809.
42 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, p. 218 (note 15).
43 See, pp. 61–67.
44 S. Szczur: Piotr zwany Penakiem h. Trąby (in:) Polski Słownik Biograficzny (hereafter: PSB), 

vol. 26, Wrocław 1981, p. 376.



M. Gil BACHMISTRZOSTWA WIELICKIE I BOCHEŃSKIE W ŚREDNIOWIECZU M. Gil THE WIELICZKA AND BOCHNIA MASTERIES OF WORKS IN THE MIDDLE AGES38 39

znajdowało się pierwotnie kilku bachmistrzów, chociaż najprawdopodobniej już 
Hanko z Wieliczki kontrolował większą część kopalni. W ordynacji z 1368 r. 
jako bachmistrz wielicki został wymieniony jego syn Wojciech, który chyba tylko 
czasowo zastępował na tym urzędzie swojego brata Hanka.

J. Wyrozumski utożsamił tego ostatniego z występującym we wspomnianym 
źródle karbarzem wielickim Hankiem z Wieliczki zwanym Steberim, który 
z tytułu sprawowanego przez siebie urzędu miał zapisany dziedziczny czynsz 
roczny 30 grzywien46. Wyjaśniałoby to dlaczego w tym czasie bachmistrzem był 
Wojciech. Hanko syn Hanka nie występuje jednak w innych źródłach ze wspo-
mnianym przezwiskiem. Ponadto nie dysponujemy żadną zapiską, która wskazy-
wałaby na to, że dziedzice Zakliczyna kiedykolwiek zarządzali wielicką warzelnią. 
Hanko zwany Steberim i wójt myślenicki Hanko to najpewniej dwie różne osoby. 
Należy przy tym wykluczyć możliwość, że omawiany fragment ordynacji odnosi 
się do uposażenia bachmistrza wielickiego, ponieważ taki urzędnik nigdy później 
nie dysponował podobnym czynszem. Według postanowień statutu karbarze mieli 
stałą tygodniową pensję, wielicki pobierał siedem groszy, natomiast bocheński 
sześć groszy i czwartą część karbarstwa, które prawdopodobnie jest tożsame z tzw. 
karbarią. Była to opłata, którą kupcy krajowi i zagraniczni uiszczali nabywając 
w żupach sól miałką. Uzbierane w ten sposób pieniądze przeznaczano na naprawę 
dróg prowadzących z Wieliczki i Bochni do Krakowa, które były niszczone przez 
wozy transportujące sól. Karbarz wielicki również miał dodatkowy czynsz w żupach, 
jego wysokość została ustalona na 30 grzywien rocznie47.

Przywilej z lat 1333–1334 dowodzi, że inwestorzy szybów cieszyli się począt-
kowo częścią uprawnień, które później posiadali Jan Gładysz i Hanko z Zakliczyna. 
Wysyłali bowiem piecowych do pracy i brali udział przy wyznaczaniu stanowisk 
kopaczom. Ponadto mieli podobne wynagrodzenie, które wynosiło pół grzywny 
tygodniowo, czyli 24 grosze wypłacane w powszechnej monecie. Na pierwotny 
związek bachmistrzostwa z budowaniem szybów wskazuje jeszcze zapis w ordy-

w dokumencie z 1381 r. SP, t. 1, s. 218; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (dalej: ZDKK), 
cz. 1, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, nr 81.

46 SP, t. 1, s. 223; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka…, s. 101–102.
47 SP, t. 1, s. 222; Opis żup krakowskich…, s. 101–102 i in. Na początku XVI w. stosowano wobec 

karbarzy inny system wynagrodzeń niż ten, który został określony w ordynacji. Przede wszystkim 
podwyższono ich pensję, która wynosiła 20 groszy tygodniowo. Ponadto mieli oni prawo do różnych 
dodatków, a także czerpali dochody z handlu solą miałką. Wysokość uposażenia karbarzy kształto-
wała się wówczas na poziomie kilkudziesięciu grzywien rocznie. Tamże, s. 51, 118.

In 1381, Hanko from Zakliczyn bought from Mikołaj from Wieliczka, known 
as Gisko, two digging units in the Wieliczka Saltworks, with the mastery of works 
and the right to toporowe on the Surowica shaft45. This example proves that in 
Wieliczka there were originally a few masters of works, as well, although Hanko 
from Wieliczka probably controlled most of the mine. In the ordinance of 1368, 
his son Wojciech was named as the Wieliczka master of works, and he probably 
replaced his brother Hank at this office temporarily.

J. Wyrozumski identified the latter with Hanko from Wieliczka, also known as 
Steberim, a Wieliczka supervisor who appears in the aforementioned source, and 
who had an inherited annual levy of 30 grzywnas for his office46. This could explain 
why Wojciech was the master of works at that time. However, Hanko, the son of 
Hanko, does not appear in other sources under the nickname mentioned above. 
Moreover, we do not have any record that would indicate that the heirs of Zakliczyn 
ever managed the Wieliczka salt plant. Hanko, known as Steberim, and Hanko, 
the head of Myślenice are probably two different people. At the same time, it should 
be ruled out that the discussed fragment of the ordinance refers to the emolument 
of the Wieliczka master of works, since such an official never had a similar levy 
afterwards. According to the provisions of the statute, the supervisors had a fixed 
weekly wage; the Wieliczka one collected seven grosz, while the Bochnia one – six 
grosz and a fourth part of the supervision. It was a fee that domestic and foreign 
merchants paid by purchasing powdered salt in the saltworks. The money collected in 
this way was used to repair the roads leading from Wieliczka and Bochnia to Krakow, 
which were destroyed by carts transporting salt. The Wieliczka supervisor also had 
an additional levy in the saltworks, and its amount was set at 30 grzywnas per year47.

The privilege of 1333–1334 proves that shaft investors initially enjoyed some 
of the rights that were later held by Jan Gładysz and Hanko from Zakliczyn. They 

45 KDM, vol. 3, no. 923. Mikołaj is probably associated with Mikołaj, the Wieliczka foreman 
called Gisko, who was mentioned in the mining ordinance, as well as Wieliczka councillor Giszko 
mentioned in the document of 1381 SP, vol. 1, p. 218; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej 
(hereafter: ZDKK), part 1, ed. S. Kuraś, Lublin 1965, no. 81.

46 SP, vol. 1, p. 223; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka…, pp. 101–102.
47 SP, vol. 1, p. 222; Opis żup krakowskich…, pp. 101–102 et al. At the beginning of the 16th c., 

a different system of remuneration than one specified in the ordinance was applied to the supervisors. 
First of all, their salary was increased to the amount of 20 grosz a week. Moreover, they were entitled 
to various allowances, and they also obtained income from the fine salt trade. The amount of the 
supervisors’ emoluments was then at the level of several dozen grzywnas per year. Ibid, pp. 51, 118.
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nacji, wedle którego król skasował przypisany do góry Krakowskiej bergrecht, 
czyli czynsz tygodniowy w wysokości kopy groszy praskich. Praw do niego dzie-
dzice Tarnowa Jan, kasztelan krakowski, i jego brat Rafał dowodzili jakimś doku-
mentem bachmistrzostwa w Bochni48. Zasady, na jakich odbywały się poszu-
kiwania soli kamiennej, z czasem uległy zmianie. W 1340 r. Kazimierz Wielki 
zezwolił opatowi tynieckiemu na wykopanie szybu w należącym do klasztoru 
Tuchowie49. Gdyby poszukiwania przyniosły pożądany skutek, kopalnia stałaby 
się częścią nowo powstałej żupy zarządzanej przez żupnika. Przedsiębiorstwo 
miało być zorganizowane według praw obowiązujących w wielicko-bocheńskich 
kopalniach. Nie wiemy jednak, czy opat dysponowałby uprawnieniami bachmi-
strza. Takich z pewnością nie mieli żupnicy krakowscy, którzy od końca XIV w. 
posiadali wyłączność na budowę nowych szybów na terenie Wieliczki i Bochni50. 
Bachmistrzostwa wielickie i bocheńskie w wyniku królewskich regulacji oraz trans-
akcji kupna–sprzedaży w drugiej połowie XIV w. znalazły się w rękach dziedzi- 
ców Zakliczyna i Gładyszy z Łosia. Być może część kierowniczych kompetencji 
bachmistrzów przejęli w tym czasie urzędnicy podlegli żupnikowi51. Zachowali 
oni jednak prawo do wyznaczania dział kopackich i wysyłania piecowych do pracy. 
Ponadto przeprowadzali kontrole stanu technicznego wyrobisk górniczych oraz 
urządzeń i budowli związanych z procesem eksploatacji soli kamiennej.

48 SP, t. 1, s. 223. W 1386 r. Władysław Jagiełło przywrócił synom Rafała: Janowi, wojewodzie 
sandomierskiemu, Spytkowi, podkomorzemu krakowskiemu, a także synowi Jana, Spytkowi, woje-
wodzie krakowskiemu, przysługujące im w żupach prawa górnicze zwane bergrecht wraz z powią-
zanymi z nimi dochodami. KDM, t. 4, nr 972.

49 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, cz. 1, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1875, nr 58.
50 W 1399 r. Mikołaj Bochner uzyskał od Władysława Jagiełły koncesję na wydrążenie szybu 

w Bochni (szyb Bochner). KDM, t. 4, nr 1048. W ostatnich latach panowania tego władcy klau-
zule zawierające takie koncesje zaczęły być umieszczane w kontraktach, które żupnicy zawierali 
z królem obejmując żupy w dzierżawę. J. Zathey: Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakow-
skich, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 5, Poznań 1955, s. 180 (kontrakt Antoniego i Leonarda 
z Florencji z 1425 r.); MK, t. 11, p. 268 (kontrakt Mikołaja Serafina z 1456 r.); tamże, p. 555, 598 
(kontrakt Jerzego i Magdaleny Morsztynów z 1462 r.). Należy podkreślić, że klauzuli tej nie umiesz-
czano w aktach rekognicji, ponieważ żupnicy wymieniali w nich tylko swoje zobowiązania wobec 
króla. W 1428 r. Władysław Jagiełło zapisał Antoniemu z Florencji dochód na nowym bocheńskim 
szybie (szyb Florencja). ZDM, cz. 7, nr 2024, W 1440 r. Mikołaj Serafin, który wykopał szyb w żupie 
wielickiej otrzymał podobne nadanie od Władysława Warneńczyka (szyb Serafin). Tamże, cz. 2, nr 571.

51 W ordynacji z 1368 r. jest mowa o tym, że gdy kopacze byli wysyłani do pracy, to mieli być 
posłuszni żupnikowi i sztygarowi. SP, t. 1, s. 224.

sent prospectors to work and took part in assigning positions to diggers. In addition, 
they had a similar remuneration, which was half a grzywna a week, or 24 grosz 
paid in common coins. The original connection of mastery of works with shafts 
building is also indicated by the provision in the ordinance, according to which 
the king cancelled the bergrecht assigned to Krakowska mountain, i.e. the weekly 
levy in the amount of 60 Prague groschen. Jan, the Castellan of Krakow, and his 
brother Rafał, the heirs of Tarnów, proved the rights to it with a kind of document 
related to the mastery of works of Bochnia48. The rules governing the search for 
rock salt changed over time. In 1340 Casimir the Great allowed the Tyniec abbot 
to dig a shaft in Tuchów which belonged to the monastery49. If the search had been 
successful, the mine would have become a part of the newly created mine managed 
by the saltworks master. The enterprise was to be organised according to the laws 
in force in the Wieliczka–Bochnia mines. We do not know, however, whether 
the abbot would have had the powers of a master of works. Those certainly did 
not exist in the Cracow saltworks, since saltworks masters who had the exclusive 
right to build new shafts in Wieliczka and Bochnia from the end of the 14th c.50 
As a result of royal regulations as well as purchase and sale transactions in the 
second half of the 14th c., the Wieliczka and Bochnia masteries of works were in 
the hands of the heirs of Zakliczyn and the Gładysz family from Łosie. Perhaps 
some of the managerial competences of the masters of works were taken over by 

48 SP, vol. 1, p. 223. What Władysław Jagiełło restored to the sons of Rafał: Jan, the Voivode of 
Sandomierz, Spytko, the Chamberlain of Krakow, and Spytko, Jan’s son and the Voivode of Krakow, 
was their mining rights in the saltworks, referred to as bergrecht, together with the related income.  
KDM, vol. 4, no. 972.

49 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, part 1, ed. W. Kętrzyński, Lvov 1875, no. 58.
50 Mikołaj Bochner obtained from Władysław Jagiełło a concession to drill a shaft in Bochnia 

(the Bochner shaft). KDM, vol. 4, no. 1048. Within the last years of this ruler’s reign, clauses containing 
such concessions started to be included in contracts concluded by saltworks masters with the king to 
lease the saltworks. J. Zathey: Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakowskich, “Pamiętnik 
Biblioteki Kórnickiej”, i. 5, Poznań 1955, p. 180 (the contract of Antoni and Leonard from Florence 
of 1425); MK, vol. 11, p. 268 (the contract of Mikołaj Serafin of 1456); id., pp. 555, 598 (the contract 
of Jerzy and Magdalena Morsztyn of 1462). It should be emphasised that this clause was not included 
in the acts of recognition, because saltworks masters only mentioned their obligations towards the 
king. In 1428, Władysław Jagiełło bequeathed the income from a new shaft in Bochnia (Florencja 
shaft) to Antoni from Florence. ZDM, part 7, no. 2024. In 1440 Mikołaj Serafin, who dug a shaft 
(the Serafin shaft) in the Wieliczka County, received a similar grant from Władysław Warneńczyk. 
Id., part 2, no. 571.
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R. Grodecki i J. Wyrozumski twierdzili, że czynsze pobierane przez bachmistrzów 
zostały skasowane przez Kazimierza Wielkiego. Czy pensje Hanka z Zakliczyna 
i Jana Gładysza były tożsame z bergrechtem oraz czy król skasowałby zasadniczą 
część niedawno ustanowionego przez siebie uposażenia jednego z najważniejszych 
urzędów żupnych? Już Jadwiga Karwasińska analizując rachunki żupne bocheń-
skie z przełomu XIV i XV w. wyraziła wątpliwość czy rzeczywiście tak się stało. 
Według tej badaczki czynsz Jana Gładysza został widocznie w mocy mimo postano-
wień późniejszej odeń ordynacji żupnej […] odejmującej bachmistrzom prawo do jakie-
gokolwiek czynszu w żupach52. Czynsze nadawane jako nagroda za pomyślne wyko-
panie szybów z reguły były nazywane bergrechtem. Wynosiły kopę groszy szerokich 
i były wypłacane w każdą sobotę. Poprzez sprzedaż lub donacje z czasem stały się 
one własnością przede wszystkim różnych instytucji kościelnych53. Tymczasem pensja 
bachmistrzów ustalona przez Kazimierza Wielkiego nigdy nie była tak nazywana. 
W rachunkach z końca XV w. jej wypłaty księgowano w innej pozycji niż wypłaty 
bergrechtu54. Hanko z Zakliczyna i Jan Gładysz oraz ich następcy na omawianych 
urzędach bowiem nie pobierali go. W statucie podkreślono, że bachmistrzowie nie 
mogą posiadać w żupach żadnego czynszu poza toporowym, zakaz ten nie odnosi 
się jednak do ich urzędniczej pensji, która była wynagrodzeniem za pracę. We wspo-
mnianym źródle nie podano dokładnie, jakie było uposażenie urzędu, gdyż zostało 
ono określone w odrębnych dyplomach i to one stanowiły dla bachmistrzów podstawę 
do dowodzenia swoich uprawnień. Przyczyn pojawienia się takiego zakazu w ordy-
nacji należy szukać gdzie indziej. Najpewniej już w czasie panowania Kazimierza 
Wielkiego zdarzało się, że bachmistrzowie wykorzystywali wysoką pozycję, jaką  
mieli w żupach wymuszając na stolnikach, by przekazywali im dodatkowe sumy 
pieniędzy. Taka sytuacja miała miejsce na początku XVI w. W 1510 r. starsi bractwa 
kopaczy wielickich protestowali przed królem, że bachmistrz wielicki Seweryn 
Bethman zmuszał ich do wypłacania mu z kasy brackiej czynszu rocznego ośmiu 
grzywien, który został określony jako struclowe. Zygmunt Stary skasował okazany 
przez bachmistrza dokument, do którego była przywieszona pieczęć podkomorzego 
krakowskiego i uwolnił stolników od obowiązku zapłaty tego czynszu55.

52 Rachunki żupne bocheńskie…, s. 145 (przyp. 2).
53 Opis żup krakowskich…, s. 41–43, 112–113.
54 Rachunki żupne wielickie (dalej: Rach. wiel.), Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie 

(dalej: BCzart.), sygn. IV/986, passim, sygn. IV/1733, passim.
55 MK, t. 24, f. 308–308v.

officials subordinate to the Saltworks master51. However, they retained the right to 
designate digging units and send prospectors to work. Moreover, they carried out 
inspections of the technical condition of mining excavations, devices and structures 
related to the rock salt mining process. 

R. Grodecki and J. Wyrozumski claimed that the levies collected by the masters 
of works were cancelled by Casimir the Great. Were the salaries of Hanko from 
Zakliczyn and Jan Gładysz the same as those of bergrecht, and would the king 
cancel the major part of the recently established salary of one of the most important 
saltworks offices? Jadwiga Karwasińska, analysing the Bochnia saltworks accounts 
from the turn of the 14th and 15th c., expressed doubts as to whether it really had 
happened. According to the researcher, Jan Gładysz’s levy apparently remained in 
force, despite the provisions of the later saltworks ordinance [...] deducting masters of 
works from the right to any levy in the saltworks52. Levies granted as a reward for the 
successful excavation of shafts were generally referred to as bergrecht. They amounted 
to 60 Prague groschen and were paid every Saturday. Over time, through sale or 
donation, they became the property of, above all, various church institutions53. 
Meanwhile, the remuneration of the masters of works, set by Casimir the Great 
was never named so. In the accounts from the late 15th c., its payments were  
booked in a different item than the payments of bergrecht 54. Hanko from Zakli- 
czyn and Jan Gładysz, as well as their successors at the offices in question did not 
collect it. The statute emphasised that masters of works may not have any levy in 
the saltworks other than the toporowe, but this prohibition does not apply to their 
official salary, which was remuneration for work. The above-mentioned source does 
not specify the emoluments of the office, as it was specified in separate certificates, 
and it was them that constituted the basis for the masters of works to prove their 
competence. The reasons for the appearance of such a prohibition in the ordination 
should be sought elsewhere. Probably already during the reign of Casimir the Great 
masters of works happened to take advantage of their high position in the saltworks, 
forcing the pantlers to give them additional sums of money. Such a situation took 
place at the beginning of the 16th c. In 1510 the elders of the Wieliczka diggers’ 

51 The ordinance of 1368 mentions that when diggers were sent to work, they were to obey the 
saltworks master and foreman. SP, vol. 1, p. 224.

52 Rachunki żupne bocheńskie…, p. 145 (note 2).
53 Opis żup krakowskich…, pp. 41–43, 112–113.
54 Rachunki żupne wielickie (hereafter: Rach. wiel.), the Princes Czartoryski Library in Krakow 

(hereafter: BCzart.), ref. no. IV/986, passim, ref. no. IV/1733, passim.
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FUNKCJE BACHMISTRZÓW

Kierowanie piecowych do pracy i wyznaczanie dział kopackich

Każdy stolnik (sector/fossor salis), czyli osoba ciesząca się tzw. przywilejem stol-
niczym, posiadał dziedziczne prawo do prowadzenia eksploatacji w wyznaczonym 
mu miejscu w kopalni, tzw. dziale (opus montanum) lub łoju kopackim (sepum), 
w późniejszym okresie nazywanym również staniem. Mogło być ono przez niego 
sprzedane lub darowane jakiejkolwiek osobie lub instytucji. Posiadaczami przywi-
leju stolniczego często zostawały osoby, które nie chciały lub nie mogły pracować 
osobiście56. W takim przypadku właściciel działa zwracał się z prośbą do bractwa 
kopaczy, by starsi wyznaczyli w jego zastępstwie najemnego górnika nazywa-
nego otrokiem lub parobkiem (operarius, famulus/servus montanus, salicida, sector/
fossor salis)57. Dzielił się on ze stolnikiem dochodami uzyskanymi ze swojej pracy 
wedle zwyczajowo przyjętych stawek. Gdyby w miejscu, w którym pracował 
górnik, wyczerpała się sól, to wówczas bachmistrz miał obowiązek wyznaczyć mu 
nowe działo. W ordynacji podkreślono, by taki urzędnik nie przyjmował żadnych 
podarków. Istniała zatem praktyka przekupywania go w celu otrzymania lepszych 
ścian solnych lub przyśpieszenia procedury, jeśli w kolejce po przydział czekało  
kilka osób. Zakaz ten odnosi się również do sytuacji, w której to bachmistrz pró- 
bował wymusić na górniku zapłatę określonej sumy pieniędzy. W taki sposób postę-
pował bachmistrz wielicki Seweryn Bethman. W 1510 r. Zygmunt Stary rozpa-
trzył skargę stolników, których reprezentowali starsi bractwa kopaczy wielickich: 
Wawrzyniec Skowronek, Aleksy Rzeźnik, Stanisław Balony i Jakub Klys. Zarzu- 
cili oni Bethmanowi, że pobierał floren za każdym razem, gdy wyznaczał stolni-
kowi nowe działo lub gdy wprowadzał na stare osobę, która odziedziczyła przywilej 
stolniczy. Król zakazał stosowania takich praktyk58. Bachmistrzowie nie wykony-
wali jednak omawianego obowiązku samodzielnie. W statucie żup krakowskich 
czytamy, że musieli porozumieć się z żupnikiem59. Podkomorzy krakowski posia- 
dał takie uprawnienie na mocy ordynacji Władysława Jagiełły dla kopaczy  

56 A. Keckowa: Instytucja stolników…, passim.
57 Opis żup krakowskich…, s. 141.
58 MK, t. 24, f. 308–308v.
59 SP, t. 1, s. 224.

fraternity protested to before the king against Seweryn Bethman, the Wieliczka 
master of works who forced them to pay him an annual levy of eight grzywnas 
from the fraternity treasury, which was described as struclowe. Sigismund I the 
Old cancelled the document presented by the master of works with the seal of 
the Chamberlain of Krakow, and released the pantlers from the obligation to pay 
the levy55.

THE RESPONSIBILITIES OF MASTERS OF WORK

Delegating prospectors to work and designation of digging units

Each pantler (sector/fossor salis), i.e. a person enjoying the so-called pantler 
privilege, held the hereditary right to excavate in a designated place in the mine, 
the so-called section (opus montanum) or digging tallow (sepum), later also referred 
to as the site. It could be sold by him or donated to any person or institution. 
The holders of the pantler privilege were often people who did not want or could 
not work in person56. In such a case, the gun owner asked the miners’ fraternity for 
the seniors to replace him with a mercenary miner called an operarius or farmhand 
(operarius, famulus/servus montanus, salicida, sector/fossor salis)57. He shared with  
the pantler the income from his work according to the customary rates. If the salt 
in the place where the miner worked ran out, the master of works was obliged to 
assign him a new unit. The ordinance stressed that such an official should not accept 
any gifts. Thus, there was a practice of bribing him in order to obtain better salt 
walls or to speed up the procedure if several people were waiting in the queue for 
assignment. This prohibition also applies to a situation where the master of works 
tried to force the miner to pay a certain amount of money. This was how Seweryn 
Bethman, the Wieliczka master of works, acted. In 1510, Sigismund I the Old 
considered the complaint of the pantlers, represented by the seniors of the Wieliczka 
diggers’ fraternity: Wawrzyniec Skowronek, Aleksy Rzeźnik, Stanisław Balony 
and Jakub Klys. They accused Bethman of taking a florin every time he assigned 
a new unit to the pantler, or when he introduced to an old unit to a person who had 

55 MK, vol. 24, f. 308–308v.
56 A. Keckowa: Instytucja stolników…, passim.
57 Opis żup krakowskich…, p. 141.
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inherited the pantler privilege. The king banned such practices58. However, masters 
of works did not perform the duty in question on their own. We can read in the 
statute of the Cracow Saltworks that they had to communicate with the saltworks  
master59. The Chamberlain of Krakow had such a right under the ordinance of 
Władysław Jagiełło for the Bochnia miners of 139360. Information about his 
participation in assigning positions for miners in the Wieliczka Saltworks comes 
from a similar period. In 1396, the king delegated four operariuses to Mikołaj 
Bochner, a minter, a customs officer from Krakow, as well as the mine manager 
from Olkusz and Chęciny. The document stated that, if necessary, new workplaces 
would be chosen by the chamberlain and the master of works, with the knowledge 
of saltworks masters61. 

The new units could be located in chambers that had grown sufficiently in the 
course of operation, although this procedure was usually associated with the activity 
of prospectors (ofyimer, fornatores). That was a special category of disadvantaged 
mercenary miners subordinate to the masters of works, who sought salt walls while 
digging silt galleries the so-called furnaces (fornaces)62. The company of Wieliczka 
burghers, which received the custody in the new shaft, could select and remove the 
prospectors assigned to it63. The powers of Jan Gładysz, the Bochnia master of works 
included sending them to work, and forbidding them to do it if they performed it 
poorly or failed to obey the rules64. The privilege for the Wieliczka mastery of works 
for Hanko from Zakliczyn stated that by supervising the work of the prospectors, 
he contributed to the enlargement of the Wieliczka mine65. Sending them to work 
was an important prerogative of the masters of works, because in practice it was 
them to decide on the spatial development of both the mines. Once a saltworks 
master usurped the right. In 1435, Mikołaj Pogan from Zakliczyn, the Wieliczka 
master of works, sued Mikołaj Serafin for introducing prospectors to the mine66.

58 MK, vol. 24, f. 308–308v.
59 SP, vol. 1, p. 224.
60 ZDM, part 6, no. 1594.
61 KDM, vol. 4, no. 1309.
62 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, pp. 142–143.
63 KDM, vol. 3, no. 639.
64 Id., no. 809.
65 Id., no. 786.
66 Księgi grodzkie krakowskie (hereafter: GK), the National Archives in Krakow (hereafter: ANK), 

vol. 5, pp. 363, 372.

bocheńskich z 1393 r.60 Z podobnego okresu pochodzi informacja o jego uczest- 
nictwie w wyznaczaniu stanowisk górnikom w żupie wielickiej. W 1396 r. król 
nadał czterech otroków Mikołajowi Bochnerowi, mincerzowi, celnikowi krakow-
skiemu oraz żupnikowi olkuskiemu i chęcińskiemu. W dokumencie zaznaczono, że 
w razie konieczności nowe miejsca pracy wybraliby dla nich za wiedzą żupników 
podkomorzy wraz z bachmistrzem61.

Nowe działa mogły się znaleźć w komorach, które w wyniku eksploatacji 
wystarczająco się powiększyły, choć procedura ta z reguły wiązała się z działal-
nością piecowych (ofyimer, fornatores). Była to specjalna kategoria nieuprzywile-
jowanych najemnych górników podległych bachmistrzom, którzy drążąc w iłach 
chodniki, tzw. piece (fornaces), poszukiwali ścian solnych62. Spółka mieszczan wielic- 
kich, która otrzymała hutmaństwo na nowym szybie mogła wybierać i usuwać 
przypisanych do niego piecowych63. Do uprawnień bachmistrza bocheńskiego  
Jana Gładysza należało kierowanie ich do pracy, a także zabranianie im jej, jeśli źle 
ją wykonywali lub byli nieposłuszni64. W przywileju na bachmistrzostwo wielickie 
dla Hanka z Zakliczyna zaznaczono, że nadzorując pracę piecowych przyczynił 
się on do powiększenia wielickiej kopalni65. Wysyłanie ich do pracy było ważną 
prerogatywą bachmistrzów, ponieważ w praktyce decydowali oni o rozwoju prze-
strzennym obu kopalń. Znamy jeden przypadek, gdy żupnik uzurpował sobie to 
uprawnienie. W 1435 r. bachmistrz wielicki Mikołaj Pogan z Zakliczyna pozwał 
Mikołaja Serafina o wprowadzanie przez niego piecowych do kopalni66.

Trudno powiedzieć kiedy żupnik oraz podkomorzy krakowski uzyskali wpływ 
na wyznaczanie miejsc, gdzie powinno się bić nowe piece. Według Opisu żup, gdy 
zachodziła taka potrzeba, to do kopalni zjeżdżali przedstawiciele tego pierw-
szego urzędnika, czyli dwaj sztygarzy i warcabny, ewentualnie podżupek, drugiego 
reprezentowali starsi bractwa kopaczy i stolnicy, w takiej komisji uczestniczył 
także bachmistrz lub jego sługa. Naradziwszy się kierowali piecowych do pracy, 
którzy drążyli chodnik, z reguły we dwóch, do momentu natrafienia na czystą sól.  

60 ZDM, cz. 6, nr 1594.
61 KDM, t. 4, nr 1309.
62 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, s. 142–143.
63 KDM, t. 3, nr 639.
64 Tamże, nr 809.
65 Tamże, nr 786.
66 Księgi grodzkie krakowskie (dalej: GK), Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), t. 5, 

s. 363, 372.
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Gdy do tego doszło, żupnik lub jego zastępca, bachmistrz i starsi braccy powinni, po 
nazwaniu nowego wyrobiska, przydzielić w nim działo temu kopaczowi, który nie 
miał gdzie pracować, albo takiemu, który pracował w zabłoconej ścianie67. O tym, 
jak wyglądało to w praktyce, dowiadujemy się z protokołów rewizji żupy wielic-
kiej z lat 1538–1552, które znajdowały się w aktach tzw. urzędu podkomorskiego. 
Przepadły one w czasie drugiej wojny światowej, znamy jednak odpis sporządzony 
przez Abdona Kłodzińskiego68. Przedstawiciele trzech urzędów żupnych (żupni-
czego, podkomorskiego i bachmistrzowskiego) – jak je wówczas nazywano – 
udawali się w tym czasie do gór najczęściej raz lub dwa razy do roku. Niekiedy 
wyszczególniano członków komisji. Przykładowo 1 lutego 1538 r. byli to: Stanisław 
Morsztyn, bachmistrz, Mikołaj Panonis, podżupek, Stanisław Maruszowski, pisarz 
żupny, sztygarzy: Wojciech Sierakowski, w górze Seraf, Andrzej Chojecki, w górze 
Regis, dalej Andrzej Lączki, podsędek żupny, a także starsi bractwa kopaczy: Maciej 
Soligrad, Klemens Norka i Wojciech Strigo, z kolei 7 stycznia 1545 r. – Wojciech 
Sierakowski, podżupek, Stanisław Morsztyn, bachmistrz, sztygarzy: Łukasz 
Łagiewnicki, w górze Regis, Kacper, w górze Seraf, Stanisław Sanecki, podsędek 
żupny, wreszcie starsi bractwa kopaczy: Wojciech Szykowa, Klemens Norka oraz 
Maciej Stago. Żupnika reprezentował podżupek, dwaj sztygarzy, niekiedy pisarz 
żupny, warcabni, ważnik soli lub szafarz, podkomorzego krakowskiego podsędek 
żupny i trzech lub czterech starszych brackich, a urząd bachmistrzowski – bach-
mistrz. Podczas przejść po kopalni wskazywali, w którym miejscu powinny pojawić 
się nowe piece. Po nazwaniu nowej komory wyznaczali w niej działa stolnikom. 
Najczęściej robiono to w taki sposób, że jeden kopacz miał prowadzić eksploatację 
po prawej, natomiast drugi po lewej stronie pieca.

Ocena stanu technicznego wyrobisk górniczych  
i proponowanie metod ich zabezpieczenia

Bachmistrzowie przeprowadzali techniczne inspekcje w podległych im górach 
najpewniej już na początku XIV w. W przywileju dla Hanka z Zakliczyna została 
zawarta ogólna informacja, że do jego kompetencji należało dbanie, by kopalnia 

67 Opis żup krakowskich…, s. 138.
68 Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, zesp. 29/667/16 (brak paginacji).

It is difficult to say when the saltworks master and Chamberlain of Krakow 
gained influence on determining places where new furnaces should be dug. 
According to Opis żup, when it was necessary, the representatives of the first 
official, i.e. two foremen and a warcabny, the deputy of the saltworks master, came 
to the mine, and the representatives of the other – the seniors of the diggers’ 
fraternity as well as pantlers. The master of works or his servant participated in 
such a commission as well. Having consulted, they delegated the prospectors 
to work – drill the pavement, usually in pairs, until they came across pure salt. 
In such a case, the saltworks master or his deputy, the master of works and the 
fraternity seniors should, upon naming the new excavation, assign a unit of it 
to the digger who had nowhere to work, or one who worked on a muddy wall67. 
We learn about how it looked like in practice from the records of the searches 
around the Wieliczka Salt Mine of 1538–1552, which were available in the files 
of the so-called chamberlain office. They were lost during World War II, but 
we know the copy prepared by Abdon Kłodziński68. That was the time when 
representatives of three saltworks offices (of the saltworks master, chamberlain and 
master of works), as they were called at that time, usually went to the mountains 
once or twice a year. Sometimes members of the commission were listed. For 
example, on 1st February 1538 it included the following people: Stanisław Morsztyn, 
the master of works, Mikołaj Panonis, the deputy of saltworks master, Stanisław  
Maruszowski, the saltworks writer, foremen: Wojciech Sierakowski, in Seraf 
mountain, Andrzej Chojecki, in Regis mountain, as well as Andrzej Lączki, 
the saltworks sub-judge, as well as the seniors of the diggers’ fraternity: Maciej 
Soligrad, Klemens Norka and Wojciech Strigo, and on 7th January 1545 – Wojciech 
Sierakowski, the deputy of saltworks master, Stanisław Morsztyn, the master of 
works, foremen: Łukasz Łagiewnicki, in Regis mountain, Kacper, in Seraf mountain, 
Stanisław Sanecki, a saltworks sub-judge, and, last but not least, the seniors of 
the diggers’ fraternity: Wojciech Szykowa, Klemens Norka and Maciej Stago. 
The saltworks master was represented by a deputy of saltworks master, two foremen, 
sometimes a saltworks writer, deputies of the saltworks master, salt weigher or 
a steward, the saltworks sub-judge of the Chamberlain of Krakow and three or 
four fraternity seniors, and the mastery of works’ office – by the master of works. 
During their inspections around the mine, they indicated where new furnaces 

67 Opis żup krakowskich…, p. 138.
68 Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, et al.  29/667/16 (no paging).
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w Wieliczce nie uległa zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zaniedbań69. Pod- 
komorzy krakowski uzyskał takie uprawnienie najpóźniej pod koniec XIV w. 
Żupnik obejmujący żupy w dzierżawę zobowiązywał się do naprawy zabudowań 
żupnych na powierzchni i zabezpieczania wyrobisk pod ziemią stosując się do 
opinii (iuxta informacionem) wspomnianych dwóch urzędników. Król nie ponosił 
kosztów tych prac, co oznacza, że nie były one wliczane do sumy dzierżawnej70. 
W XVI w. badanie stanu technicznego wyrobisk i podejmowanie decyzji o ich 
zabezpieczeniu odbywało się, gdy wyznaczano działa kopackie i wysyłano pieco-
wych do pracy. Zdarzało się jednak, że przedstawiciele urzędów podkomorskiego 
i bachmistrzowskiego przeprowadzali inspekcje bez udziału oficjalistów żupnych 
podległych żupnikowi. W aktach urzędu podkomorskiego znajduje się wpis doty-
czący takiej rewizji, który zatytułowano: Rewizja w górach wielickich uczyniona przez 
urzędy żupne podkomorski i bachmistrzowski die 16 Maii 1548 71.

Najstarszy zachowany protokół zawierający opis szkód górniczych jest efektem 
pracy komisji, która zbadała zniszczenia powstałe w kopalni bocheńskiej w okresie 
poprzedzającym wydzierżawienie żup krakowskich Jerzemu i Magdalenie 
Morsztynom, będącymi także żupnikami ruskimi. Rewizja miała uchronić przed 
ponoszeniem przez nich kosztów prac zabezpieczających, które powinni wykonać 
poprzedni żupnicy, a w szczególności Mikołaj Serafin. Sprawując ten urząd (w latach 
1434–1459) zaciągnął na rzecz władców wiele pożyczek zabezpieczonych na żupach. 
Miał on jednak często poważne trudności ze spłatą pożyczonych sum. Przyczyniło 
się to do zaburzeń płynności finansowej zarządzanego przez niego przedsiębior-
stwa. Czytamy w źródłach o wstrzymywaniu w tym czasie wypłat urzędnikom 
i robotnikom, a także osobom, które miały zapisane na żupach czynsze w pienią-
dzach72. Z pewnością wpłynęło to na ograniczenie lub okresowe ustanie prac zabez-
pieczających w obu kopalniach. Zaniedbania, o których niewątpliwie informowali 

69 KDM, t. 3, nr 786.
70 J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…, s. 176 (kontrakt Mikołaja Bochnera z 1402 r.); tamże,  

s. 177–178 (akt rekognicji Piotra Pikarana z 1406 r.); Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch 
der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der Husitischen Bewegung, t. 2, wyd. J. Caro, Wiedeń 1871, 
s. 123 (kontrakt Abrahama Czarnego z Goszyc z ok. 1420 r.); J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…,  
s. 180 (kontrakt Antoniego i Leonarda z Florencji z 1425 r.); tamże, s. 183 (akt rekognicji Antoniego 
z Florencji i Mikołaja Serafina z 1434 r.); MK, t. 11, p. 268 (kontrakt Mikołaja Serafina z 1456 r.); 
tamże, p. 556, 598 (kontrakt Jerzego i Magdaleny Morsztynów z 1462 r.).

71 Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, zesp. 29/667/16 (brak paginacji).
72 W. Bukowski: Mikołaj Serafin z Barwałdu h. Nieczuja (w:) PSB, t. 36, Warszawa–Kraków 

1995–1996, s. 287.

should appear. Having named the new chamber they assigned units to pantlers. 
Most often it was done in such a way that one digger was to operate on the right 
side, and the other on the left side of the furnace.

Evaluation of the technical condition of mining workplaces,  
and proposing methods for their protection

Masters of works carried out technical inspections in their subordinate 
mountains, probably as early as at the beginning of the 14th century. The privilege 
for Hanko from Zakliczyn contained general information that he was responsible 
for ensuring that the Wieliczka mine would not be damaged as a result of any 
negligence69. The Chamberlain of Krakow obtained such a license at the end of 
the 14th c. at the latest. The saltworks master, taking over the lease of the saltworks, 
undertook to repair the saltworks structures on the surface and to secure the 
underground workings, following the opinion (iuxta informacionem) of the two 
foregoing officials. The king did not bear the costs of these works, which means that 
they were not included in the lease sum70. In the 16th c. the technical condition of 
the workings was examined and decisions on their protection were made when the 
digging units were designated and the prospectors were sent to work. It happened, 
however, that representatives of the chamberlain and master of works offices carried 
out inspections without the participation of saltworks officials subordinate to the 
Saltworks master. The files of the chamberlain office include an entry regarding 
such a search, which was entitled: Rewizja w górach wielickich uczyniona przez 
urzędy żupne podkomorski i bachmistrzowski die 16 Maii 1548 71.

The oldest preserved protocol containing a description of mining damage is 
the result of the work of a commission that examined the damage in the Bochnia 

69 KDM, vol. 3, no. 786.
70 J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…, p. 176 (the contract of Mikołaj Bochner of 1402); id.,  

pp. 177–178 (Piotr Pikaran recognition act of 1406); Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch 
der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der Husitischen Bewegung, vol. 2, ed. J. Caro, Vienna 1871,  
p. 123 (the contract of Abraham Czarny from Goszyce of c.a. 1420); J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…, 
p. 180 (the contract of Antoni and Leonard from Florence of 1425); id., p. 183 (Antoni from Florence 
and Mikołaj Serafin recognition act of 1434); MK, vol. 11, p. 268 (the contract of Mikołaj Serafin of 
1456); id., pp. 556, 598 (the contract of Jerzy and Magdalena Morsztyn of 1462).

71 Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, Et al. 29/667/16 (no paging).
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króla podkomorzy i bachmistrzowie były powodem zawarcia w kontrakcie dzier-
żawnym z 1456 r. klauzuli, wedle której Kazimierz Jagiellończyk mógł pozbawić 
Serafina urzędu, jeśli nie wykonywałby koniecznych remontów73. W szczególnie 
złym stanie musiały znajdować się wyrobiska bocheńskiej kopalni skoro trzy lata 
później została przeprowadzona ich rewizja74. W skład komisji weszli: Mikołaj 
z Witowic, podkomorzy i starosta krakowski, Mikołaj z Wielopola, bachmistrz 
bocheński, Herman Krancz, Michał Hedier, Marcin Bełz, rajcy krakowscy: Maciej 
Żydek, Jan Damian, rajcy bocheńscy: Mikołaj Piwko, Jan Cysszek, Bartłomiej 
Molatka, Marcin Zdunek, Jan Slanta, starsi bractwa kopaczy bocheńskich, Jan 
Chochoł, Mikołaj Sikora, Bartłomiej Goworek, cieśle żupy bocheńskiej, a także 
Marcin Mączka, cieśla żupy wielickiej. Mikołaj Serafin, mimo wezwania go na 
polecenie króla przez notariusza królewskiego Tomasza Trąbczyńskiego, nie 
stawił się osobiście na wizję. W zastępstwie posłał swoich faktorów. Komisarze 
zeszli do kopalni w poniedziałek 27 sierpnia 1459 r., natomiast opatrzony ich 
pieczęciami rejestr, spisany przez wspomnianego notariusza, przedłożyli królowi  
podczas zjazdu w Piotrkowie, który rozpoczął się pięć dni później75. Kazimierz 
Jagiellończyk zapewne zatwierdził go równocześnie z wydzierżawieniem żup 
Morsztynom, co stało się 16 września. Królewski dokument wciągnięto do Metryki 
Koronnej razem z kontraktem dzierżawnym76.

Opis szkód górniczych rozpoczyna się od oceny stanu szybiku Lipka, który 
ze względu na pęknięcia w górnej części wymagał naprawy. Buno znajdujące się 
w komorze Wysz zawaliło się. Tym pojęciem w późniejszych wiekach nazywano 

73 MK, t. 11, p. 267.
74 Być może stan ten był częściowo związany z pożarem, który jak wynika z relacji znajdującej 

się w sporządzonych przez Jana Długosza Miracula Sanctae Kyngae miał wybuchnąć w bocheń-
skiej kopalni w 1441 r. J. Długosz: Vita beatae Kunegundis (w:) Joannis Dlugossii senioris canonici 
Cracoviensis opera omnia, t. 1, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Kraków 1887, s. 330–331. Por.: M. Gil: 
The Legend of Saint Kinga’s Ring…, s. 21–23. Nie można wykluczyć, że podobna rewizja odbyła się 
również w wielickich górach.

75 Por.: G. Rutkowska: Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492, Warszawa 2014, 
s. 172–173.

76 MK, t. 11, p. 416–423. Treść dokumentu zawierającego protokół rewizji wpisano w miejscu, 
w którym kończy się treść kontraktu, opatrzono go nagłówkiem: Rex promittit reddere indempnes pro 
rupturis in zuppis factis zuppariis. Kontrakt został błędnie zadatowany na 6 czerwca w: Matricularum 
Regni Poloniae summaria, t. 1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905, nr 518 i Materiały do piątego 
tomu Kodeksu dyplomatycznego Małopolski. Edycja elektroniczna (dalej: MKDM), red. W. Bukowski, 
Kraków 2014 [http://www.kodeks.pau.krakow.pl/index.html, dostęp: 25 V 2021 r.], nr 373 oraz na 
14 września (w:) Korespondencja żupnika krakowskiego…, s. XXXVII–XXXVIII.

mine in the period preceding the lease of the Cracow saltworks to Jerzy and 
Magdalena Morsztyn, who were also the Ruthenian saltworks masters. The search 
was to prevent them from bearing the costs of securing works that should have 
been performed by the previous saltworks masters, in particular Mikołaj Serafin. 
While holding this office (in 1434–1459), he took out many loans for the sake of 
the rulers, as secured on the saltworks. However, he often had serious difficulty 
repaying the sums he borrowed. This contributed to disturbances in the financial 
liquidity of the enterprise he managed. As we can read in the sources, he used to 
withhold payments to officials and workers, as well as people who had levies in 
money bequeathed in the saltworks72. This certainly contributed to the limitation or 
temporary cessation of security works in both mines. The negligence about which 
the king was undoubtedly informed by chamberlains and masters of works was the 
reason for a clause in the lease contract of 1456, according to which Casimir IV 
Jagiellon could deprive Serafin of his office, if he failed to perform necessary 
repairs73. The workings of the mine in Bochnia must have been in a particularly 
bad condition, since they were inspected three years later74. The commission was 
composed of Mikołaj from Witowice, the Chamberlain and Staroste of Krakow, 
Mikołaj from Wielopole, Bochnia master of works, Herman Krancz, Michał 
Hedier, Marcin Bełz, Krakow councillors: Maciej Żydek, Jan Damian, Bochnia 
councillors: Mikołaj Piwko, Jan Cysszek, Bartłomiej Molatka, Marcin Zdunek, Jan 
Slanta, seniors of the Bochnia Diggers’ Fraternity: Jan Chochoł, Mikołaj Sikora, 
Bartłomiej Goworek, the carpenters of the Bochnia Saltworks, as well as Marcin 
Mączka, a carpenter of the Wieliczka Saltworks. Despite being summoned by 
royal notary Tomasz Trąbczyński upon the king’s order, Mikołaj Serafin, did not 
appear personally for the inspection. He sent his representatives as substitutes. 
The commissioners descended to the mine on Monday, 27th August 1459, and the 
register bearing their seals, written by the aforementioned notary, was submitted 

72 W. Bukowski: Mikołaj Serafin z Barwałdu h. Nieczuja (in:) PSB, vol. 36, Warsaw–Krakow 
1995–1996, p. 287.

73 MK, vol. 11, p. 267.
74 Perhaps this condition was partly related to the fire, which, according to the account included 

in Miracula Sanctae Kyngae prepared by Jan Długosz, broke out in the Bochnia mine in 1441.  
J. Długosz: Vita beatae Kunegundis (in:) Joannis Dlugossii senioris canonici Cracoviensis opera omnia, vol. 1,  
ed. I. Polkowski, Ż. Pauli, Krakow 1887, pp. 330–331. Conf.: M. Gil: The Legend of Saint Kinga’s Ring…, 
pp. 21–23. It cannot be ruled out that a similar search also took place in the Wieliczka foothills.
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wszelkiego rodzaju drewniane mosty, kładki i platformy, które budowano w celu 
wyrównania dróg komunikacyjnych77. Dalej komisarze natrafili na całkowicie znisz-
czoną komorę. W wyrobisku zwanym Kłapciówpiec zaobserwowali poważne uszko-
dzenia i wyciek wody, która mieszała się z iłami, w wyniku czego powstawał tzw. 
zydz (viva terra fluit desuper alias zydz). Szybik Regis, którym wyciągano sól był 
zniszczony, podobnie jak szybik Prosty, którym spuszczano drewno do gór. Dolna  
połowa szybiku Syanka również była zniszczona. W nienajlepszym stanie była 
komora znajdująca się pod nim, gdyż nie wykonano tam kasztów, czyli drewnia-
nych konstrukcji podpierających strop. Względnie należy rozumieć ten zapis tak, 
że nie wypełniono ich rumem solnym lub skałą płonną (non sunt adimpleti). Szybik 
w komorze Corpus Christi był zniszczony. Komora Blomantel potrzebowała kasz- 
tów, by strop nie runął. Połowa szybiku o tej samej nazwie, którym wyciągano sól, 
była spękana. Jeśli doszłoby do zawalenia się jego ścian, to być może ze szkodą dla 
komory. Komora Slanczina była zaciśnięta (compressa est). Pomimo że w komorze 
Sthulylaszya znajdowała się czysta sól, żaden stolnik nie mógł w niej pracować. 
Komisarze ocenili, że szybik Gładysz był na tyle zniszczony, że nie można było 
wyciągać nim soli. Komora o tej samej nazwie potrzebowała wielu kasztów. Jak 
zaznaczono, była zarumowana czy też zasypana, tzn. że sól kamienna obrywała 
się ze stropu, przypuszczalnie sypały się także iły. Szybik Pieniak był uszkodzony,  
używanie go do wyciągania soli bez prac zabezpieczających nie było możliwe. 
W komorze Czok były dwa zniszczone koła, czyli urządzenia typu kieratowego.  
Stała ona pusta ze względu na zasypanie, choć znajdowała się w niej dobra sól. Na  
taką komisarze natrafili w komorze Bochner, która również była zasypana. Znajdo- 
wało się w niej uszkodzone koło i spękany szybik. Stwierdzono, że dwa wyrobiska 
określone jako Stare Koło Ozyala i Nowe Koło Ozyala miały czystą sól, ale były zasypane.  
Piece prowadzące od Skrobaka do dwóch szybików Bochner były zniszczone. 
Stan tych szybików również był fatalny, gdyby się zawaliły, to niemożliwe byłoby 
podawanie soli do góry. Szyb Bochner zwany Kierat – jak zaznaczono – wymagał  
częstych napraw. Gdyby się zacisnął, to ze względu na powstałe w konsekwencji 
wycieki wody stałoby się to ze szkodą dla wszystkich gór. Na tym opis się kończy.

Z pewnością podobnie przebiegały wszystkie inspekcje mające na celu zbadanie 
stanu technicznego wyrobisk znajdujących się we wszystkich górach obu żup, 
w których uczestniczyli przedstawiciele urzędów podkomorskiego i bachmistrzow-
skiego. Większości nazw wspomnianych wyrobisk nie odnajdujemy w późniejszych 

77 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, s. 102.

to the king during the convention in Piotrków, which began five days later75. 
Casimir IV Jagiellon probably approved it at the same time as the lease of the 
Saltworks to the Morsztyns, namely on 16th September. The royal document was 
entered into the Royal Register together with the lease contract76.

The description of mining damage begins with an assessment of the condition 
of the Lipka pit-hole, which required a repair due to cracks in the upper part. 
The buno in the Wysz chamber collapsed. In later centuries, this term was used to 
describe all kinds of wooden bridges, footbridges and platforms that were built to 
even communication routes77. Farther on, the commissioners found a completely 
destroyed chamber. In the excavation called Kłapciówpiec they noticed serious 
damage and leakage of water mixing with loams, which resulted in the formation 
of the so-called zydz (viva terra fluit desuper alias zydz). The Regis pit-hole used 
to extract salt was damaged, like the Prosty pit-hole used to drop the wood into 
the mountains. The lower half of the Syanka pit-hole shaft was destroyed as well. 
The chamber underneath was not in a good condition, as there were no box-cribs, 
i.e. wooden structures supporting the ceiling. Relatively, this notation should 
be understood that they are not filled with salt crumbs or waste rock (non sunt 
adimpleti). The pit-hole in the Corpus Christi chamber was destroyed. The Blomantel 
chamber needed box-cribs to prevent the ceiling from collapsing. Half of the 
pit-hole bearing the same name used for salt extraction was cracked. If its walls 
had collapsed, it might have been to the detriment of the chamber. The Slanczina 
chamber was compressed (compressa est). Although there was pure salt in the 
Sthulylaszya chamber, no pantler could work in it. The commissioners assessed that 
the Gładysz pit-hole was so damaged that the salt could not be extracted with it. 
The chamber under the same name needed many box-cribs. As indicated, it was 
covered with roughened soil or buried, i.e. rock salt tore off the ceiling, and the 

75 Conf.: G. Rutkowska: Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492, Warsaw 2014, 
pp. 172–173.

76 MK, vol. 11, pp. 416–423. The text of the document containing the search report was entered 
in the place where the content of the contract ends, with the following heading: Rex promittit reddere 
indempnes pro rupturis in zuppis factis zuppariis. The contract was incorrectly dated 6th June in: 
Matricularum Regni Poloniae summaria, vol. 1, ed. T. Wierzbowski, Warsaw 1905, no. 518 and Materiały 
do piątego tomu Kodeksu dyplomatycznego Małopolski. Edycja elektroniczna (hereafter: MKDM),  
ed. W. Bukowski, Krakow 2014 [http://www.kodeks.pau.krakow.pl/index.html, access: 25 V 2021], 
no. 373 and on 14th September (in:) Korespondencja żupnika krakowskiego…, pp. XXXVII–XXXVIII.

77 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, p. 102.
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źródłach, prawdopodobnie z czasem uległy one całkowitemu zniszczeniu. Oceniano 
rodzaj i stopień uszkodzeń ociosów i stropów w komorach, piecach, szybie i łączą-
cych poszczególne poziomy kopalni szybikach, a także znajdujących się w nich 
urządzeń. W jednym przypadku wskazano ich przyczynę. Ponadto opiniowano czy 
wyrobiska kwalifikują się do zabezpieczenia. Jeśli znajdowały się one w złym stanie, 
to proponowano zastosowanie odpowiednich metod, takich jak budowanie kasztów, 
podając przy tym przewidywane skutki zaniechania tych działań. Zwracano przy 
tym uwagę na komory, w których były duże rezerwy soli kamiennej.

Decyzję o rozpoczęciu prac zabezpieczających podejmował żupnik, który  
poprzez swoich urzędników organizował zakup niezbędnych materiałów, trans-
port drewna itp. Tak działo się w przypadku wspomnianego wyżej szybu Bochner. 
Później nazywano go Serafinem zapewne dlatego, że Mikołaj Serafin go zmoder-
nizował. Prawdopodobnie wymienił on znajdującą się w nim maszynę wyciągową 
na większą, co wyjaśniałoby dlaczego określano go również mianem Kierat 78. Jerzy 
Pomorski, podżupek bocheński, w liście datowanym na 5 sierpnia 1459 r. informował 
tego żupnika, że wymaga on naprawy, o czym wielokrotnie mu pisał. Na koniecz-
ność jego renowacji zwracali uwagę starsi bractwa kopaczy. Pomorski miał jednak 
poważne trudności z zatrudnieniem woźniców do wożenia przeznaczonego na ten 
cel drewna79. Górna część obudowy każdego szybu w związku z tym, że opierała się 
zydzowi wymagała mniejszych lub większych napraw co kilka lat. Tutaj najpew-
niej konieczny był generalny remont, który polegał na wymianie całej obudowy. 
Gdy komisarze przyglądali się Bochnerowi, prace te najprawdopodobniej nie zostały  
ukończone, jeśli w ogóle je rozpoczęto. Wydaje się, że bachmistrzowie i ich funkcjo-
nariusze sprawowali nadzór nad wykonawstwem tego rodzaju robót. Podlegali im 
bowiem nie tylko piecowi, ale także robotnicy ciesielscy, co przejawiało się w odpo- 
wiedzialności finansowej za spowodowane przez nich szkody. Skąpa podstawa źród- 
łowa nie pozwala jednak na charakterystykę tego zjawiska w okresie średniowiecza80.

78 Por.: J. Piotrowicz: Żupy krakowskie…, s. 150; Korespondencja żupnika krakowskiego…,  
s. 184–185 (przyp. 2).

79 Tamże, nr 45.
80 W ordynacji z 1368 r. uprawnienia cieśli żupnych zostały scharakteryzowane w części poświę-

conej bachmistrzom. Tam też znajduje się artykuł odnoszący się do piecowych. SP, t. 1, s. 224. Według 
A. Keckowej w czasach nowożytnych w żupie wielickiej jedynie tzw. cieśle sztygarscy, którzy m.in. 
naprawiali kieraty i drabiny byli podporządkowani sztygarom. Pozostałe roboty zabezpieczające 
nadzorowali funkcjonariusze bachmistrzów. Taż: Żupy krakowskie…, s. 153. Por.: R. Rybarski: Wielickie 
żupy solne w latach 1497–1594, Warszawa 1932, s. 118.

loam probably fell as well. The Pieniak shaft was damaged so that it was not possible 
to use it to extract salt without protection works. In the Czok chamber there were 
two damaged wheels, i.e. hoisting machinery. It was empty due to the backfilling, 
although it contained good salt. Commissioners encountered one in the Bochner 
chamber, which was buried as well. Inside there was a damaged wheel and a fissured 
pit-hole. It was found that the salt in two pits identified as the Stare Koło Ozyala 
and Nowe Koło Ozyala was pure, yet they were buried. The furnaces leading from 
the Skrobak to the two Bochner pit-holes were damaged. The condition of these 
pit-holes was also terrible; if they had collapsed, it would have been impossible to 
feed salt up. As indicated, the Bochner shaft, called Kierat required frequent repairs. 
If it had tightened, it would have been to the detriment of all the foothills because 
of the consequent water leakage. This is where the description ends.

All the inspections aimed at examining the technical condition of the workings 
in all the foothills of both the saltworks, which were attended by representatives of 
the chamberlain and master of works offices, must have been carried out in a similar 
way. Most of the names of the foregoing pits are not found in subsequent sources, 
but they probably were completely destroyed over time. The assessment concerned 
the type and degree of damage to sidewalls and ceilings in the chambers, furnaces, 
shafts and pit-holes connecting individual levels of the mine, as well as the devices 
located inside. In one case their cause was indicated. Moreover, opinions were 
provided as to whether the workings were eligible for protection. If they were in 
poor condition, appropriate methods, such as building box-cribs, were proposed, as 
accompanied by expected consequences of the absence of such operations. At the 
same time, attention was paid to chambers with large reserves of rock salt.

The decision to start the protection works was taken by the saltworks master 
who, through his officials, organised the purchase of necessary materials, transport 
of timber, etc. This was the case with the above-mentioned Bochner shaft. Later 
it was referred to as the Serafin, probably because it was Mikołaj Serafin who 
modernised it. He may have replaced its internal hoisting machine with a larger 
one, which would explain why it was also referred to as the Kierat 78. Jerzy Pomorski, 
the deputy of Bochnia saltworks master, informed the saltworks master in a letter 
dated 5th August 1459 that it needed a repair, about which he repeatedly wrote to 
him about. The seniors of the Diggers’ Fraternity drew attention to the necessity 

78 Conf.: J. Piotrowicz: Żupy krakowskie…, p. 150; Korespondencja żupnika krakowskiego…,  
pp. 184–185 (note 2).
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UPOSAŻENIE BACHMISTRZÓW

Pensja

Wynagrodzenie bachmistrzów zostało szczegółowo określone w przywilejach 
dla Hanka z Zakliczyna i Jana Gładysza81. Jego zasadniczą część stanowiła stała 
pensja, czyli pół grzywny wypłacane w każdą sobotę w powszechnej monecie według 
miary polskiej. W rachunkach żupnych bocheńskich pod rokiem rozliczeniowym 
1396/1397 wpisano informację, że bachmistrz bocheński Pełka Gładysz pobierał 
24 grosze tygodniowo82. W 1433 r. bachmistrz wielicki Jan z Zakliczyna proce-
sował się z żupnikiem Mikołajem z Tarnawy między innymi o to, że nie wypłacał 
mu pensji. Dowodząc swoich praw powołał się na dokument, niewątpliwie był to 
przywilej dla Hanka z Zakliczyna83. Pod koniec XV w. w rachunkach żupnych księ-
gowano tę pensję razem z wypłatami dla robotników (tragarzy, piecowych, cieśli 
żupnych i robotników ciesielskich) i oficjalistów pracujących na powierzchni, a także 
z wydatkami na różne usługi oraz materiały, produkty i przedmioty (m.in. liny, siano, 
owies czy łój) zakupione na potrzeby żup84. W księdze rachunkowej, która dotyczy 
żupy wielickiej, a która obejmuje rok rozliczeniowy 1511/1512, w pozycji zatytuło-
wanej Soluciones proventuum septimanalium de bancato sale odnotowywano, że w każdą 
sobotę bachmistrz wielicki Seweryn Bethman pobierał 24 grosze. Wypłacano je więc 
z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży soli kamiennej85. W części Opisu żup poświę-
conego żupie bocheńskiej została wymieniona pensja podbachmistrza, który miał 
tylko 16 groszy tygodniowo86. Bachmistrzostwo bocheńskie było bowiem wówczas 
obciążone czynszem rocznym 14 grzywien. W 1483 r. Mikołaj Rozembarski za 
450 florenów sprzedał go z prawem odkupu Maciejowi z Kobylina, mistrzowi 
sztuk i profesorowi teologii, kanonikowi św. Floriana na Kleparzu i altaryście Ciała 
Chrystusa w kościele św. Andrzeja w Olkuszu87.

81 KDM, t. 3, nr 786, 809.
82 Rachunki żupne bocheńskie…, s. 145.
83 Zob., s. 94–96.
84 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., sygn. IV/988, 

passim.
85 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 240, k. 249–300.
86 Opis żup krakowskich…, s. 117.
87 K. Baczkowski: Rozembarski Mikołaj h. Jastrzębiec (w:) PSB, t. 32, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1989–1991, s. 386.

of its renovation. Nevertheless, Pomorski had serious difficulty employing carters 
to transport the wood intended for this purpose79. The upper part of the lining 
of each shaft required minor or major repairs every few years due to the fact that 
it resisted the zydz. What must have been necessary was a general renovation 
which involved the replacement of the entire lining. As the commissioners were 
watching the Bochner, the works had probably not been completed, if started at all. 
It seems that the masters of works and their officers supervised the execution of 
that type of works. They were superiors of both the prospectors, and the carpentry 
workers, which was reflected in the financial responsibility for the damage they 
caused. However, the meagre source base does not allow for a description of this 
phenomenon in the Middle Ages80.

THE EMOLUMENTS OF THE MASTERS OF WORKS

The remuneration

The remuneration of the masters of works was specified in detail in the privileges 
for Hanko from Zakliczyn and Jan Gładysz81. Its fundamental part was a fixed 
salary, i.e. half a grzywna paid every Saturday in a universal coin, according to the 
Polish standard. In the accounts of the Bochnia Saltworks under the accounting 
year 1396/1397, there was an entry that Pełka Gładysz, the Bochnia master of 
works collected 24 grosz a week82. In 1433, Jan from Zakliczyn, the Wieliczka 
master of works, sued saltworks master Mikołaj from Tarnawa, mainly for the 
fact that he did not pay his salary. Proving his rights, he referred to a document 
which was, undoubtedly, the privilege for Hanko from Zakliczyn83. At the end 

79 Ibidem, no. 45.
80 In the ordinance of 1368, the powers of saltworks carpenters were characterised in the section 

devoted to masters of works. There is also an article about prospectors. SP, vol. 1, p. 224. According 
to A. Keckowa, in Wieliczka saltworks in modern times only the so-called foreman carpenters who, 
among other activities dealt with repairing hoisting machinery and ladders, were subordinate to 
foremen. The remaining protection works were supervised by officers delegated by masters of works.. 
Id.: Żupy krakowskie…, p. 153. Conf.: R. Rybarski: Wielickie żupy solne w latach 1497–1594, Warsaw 
1932, p. 118.

81 KDM, vol. 3, no. 786, 809.
82 Rachunki żupne bocheńskie…, p. 145.
83 See, pp. 97–99.
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Toporowe

Trudno powiedzieć, jakie było przeznaczenie czynszu określanego mianem topo-
rowe (bipennis, bipennale). Najstarszym zachowanym źródłem, w którym został on 
wspomnianym, jest przywilej dla Hanka z Zakliczyna. Przysługujący mu czynsz 
był zryczałtowany, ponieważ był wypłacany w kwartalnych ratach po trzy grzywny. 
Należy podkreślić, że nie miał go Jan Gładysz, który jednak w przeciwieństwie 
do bachmistrza wielickiego od początku dysponował czterema działami kopa- 
ckimi. O prawie toporowego wspomina jeszcze dokument z 1381 r., gdy Hanko 
z Zakliczyna kupił od Mikołaja z Wieliczki zwanego Gisko dwa działa kopackie 
na wielickim szybie Surowica88. Żupnicy obejmujący żupy w dzierżawę nie mogli 
wliczać do sumy dzierżawnej kosztów związanych z wypłatą czynszów wieczystych 
stanowiących uposażenie instytucji kościelnych, niektórych urzędników koronnych 
i ziemskich, ale także bergrechtu i toporowego89. Ten ostatni czynsz mógł być przed-
miotem transakcji lub darowizny. W 1432 r. Jan Pątnicz z Wieliczki, pleban poło- 
wy kościoła św. Jakuba na Kazimierzu i altarysta ołtarza Wszystkich Świętych 
w kościele parafialnym w Wieliczce, nadał ołtarzowi Ofiarowania NMP w kościele 
wielickim między innymi toporowe wypłacane kwartalnie po pół grzywny przez 
żupnika z tamtejszej żupy90. W 1443 r. wójt myślenicki ufundował i uposażył ołtarz 
Bożego Ciała w kościele parafialnym w Myślenicach pod wezwaniem Narodzenia 
NMP przeznaczając na ten cel m.in. cztery grzywny czynszu rocznego zwanego to- 
porowe, stanowiącego uposażenie bachmistrza wielickiego, tj. grzywnę kwartalnie91. 

88 KDM, t. 3, nr 923.
89 J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…, s. 178 (akt rekognicji Piotra Pikarana z 1406 r.); Liber cancel- 

lariae…, s. 124 (kontrakt Abrahama Czarnego z Goszyc z ok. 1421 r.); J. Zathey: Ze źródeł do dzie- 
jów…, s. 180 (kontrakt Antoniego i Leonarda z Florencji z 1425 r.); tamże, s. 183 (akt rekognicji 
Antoniego z Florencji i Mikołaja Serafina z 1434 r.); MK, t. 11, p. 269 (kontrakt Mikołaja Serafina 
z 1456 r.); tamże, p. 553–554, 596–597 (kontrakt Jerzego i Magdaleny Morsztynów z 1462 r.).

90 ZDM, cz. 2, nr 444. W tym roku Jan z Czyżowa zatwierdził to uposażenie, a Zbigniew 
Oleśnicki, biskup krakowski, erygował ołtarz. ZDKK, cz. 2, wyd. S. Kuraś, Lublin 1973, nr 462; 
ZDM, cz. 2, nr 445, cz. 3, nr 675.

91 Tamże, nr 644. W następnym roku Jan z Czyżowa, kasztelan i starosta krakowski oraz namiest- 
nik króla, zatwierdził to nadanie. Tamże, nr 675. Por.: Opis żup krakowskich…, s. 29. W 1458 r. Mikołaj 
Zisno z Krakowa, a także Piotr, prepozyt sandomierski i kanonik krakowski, zobowiązali się płacić 
Tadeuszowi, altaryście z Myślenic, zatrzymany mu czynsz, który miał w żupie wielickiej. J. Laberschek: 
Myślenice…, s. 176. W księdze uposażeń diecezji krakowskiej czytamy, że czynsz roczny w wysokości 
czterech grzywien miała w tej żupie prebenda św. Stanisława w kościele parafialnym w Myślenicach. 

of the 15th c., this salary was recorded in the saltworks accounts together with 
the salaries of workers (porters, prospectors, saltworks carpenters and carpentry 
workers) and officials working on the surface, as well as expenses for various 
services and materials, products and items (including ropes, hay, oats or tallow) 
purchased for the needs of the saltworks84. In the account book concerning the 
Wieliczka Salt Mine, which covers fiscal year 1511/1512, in item indicated as 
Soluciones proventuum septimanalium de bancato sale it was noted that every Saturday 
Wieliczka bishop Seweryn Bethman collected 24 grosz. Therefore, it was paid 
out of money from the sales of rock salt85. In the part of Opis żup devoted to the 
Bochnia Saltworks, the salary of a deputy master of works, who had only 16 grosz 
a week, was mentioned86. The Bochnia Mastery of Works was then burdened with 
an annual levy of 14 grzywnas. In 1483 Mikołaj Rozembarski sold it, against the 
right to repurchase, for 450 florins to Maciej from Kobylin, a master of arts and 
professor of theology, canon of St. Florian in Kleparz and the altarist of the Body 
of Christ in St. Andrew’s Church in Olkusz87.

The “toporowe” levy

It is difficult to define the purpose of the levy referred to as the toporowe (bipennis, 
bipennale). The oldest source preserved which mentions it is the privilege granted 
to Hanko from Zakliczyn. The levy he was entitled to was flat, as it was paid in 
quarterly instalments of three grzywnas. It should be emphasised that Jan Gładysz 
did not have one, but unlike the Wieliczka master of works, he had possessed four 
digging units from the very beginning. The toporowe-related law is also mentioned 
in a document of 1381, when Hanko from Zakliczyn bought two digging units 
on the Surowica shaft in Wieliczka from Mikołaj from Wieliczka, also known as 
Gisko88. The saltworks masters taking the saltworks on lease could not include 
in the lease any costs related to the payment of perpetual levies constituting the 

84 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., ref. no. IV/988, 
passim.

85 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 240, pp. 249–300.
86 Opis żup krakowskich…, pp. 117.
87 K. Baczkowski: Rozembarski Mikołaj h. Jastrzębiec (in:) PSB, vol. 32, Wrocław–Warsaw–Krakow 

1989–1991, p. 386.
88 KDM, vol. 3, no. 923.
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W latach rozliczeniowych 1508/1509, 1509/1510 i 1510/1511 bachmistrz wielicki 
Seweryn Bethman miał racione bipennii po 12 grzywien92.

W 1397 r. podkomorzy krakowski Gniewosz z Dalewic zeznał, że Piotr Penak, 
ojciec mieszczanina bocheńskiego Urbana, kupił w żupie bocheńskiej unum famulum 
cum bipenne dictis Voyewodza Gora et Sewcza Gora od Mikołaja zwanego Kucta. 
W 1413 r. Urban sprzedał za 80 grzywien Janowi, opatowi mogilskiemu, famulum 
cum bipenne et censu de montibus Woiewodza Gora et Szewcza Gora. Czynsz ten był 
wypłacany po osiem groszy w każdym tygodniu. W 1433 r. Władysław Jagiełło na 
prośbę opata Pawła potwierdził, że Piotr Penak nabył unum famulum cum bipenne in 
montibus dictis Voyewodza Gora et Sewcza Gora93. Kazimierz Jagiellończyk zatwier-
dził ten dokument w 1461 r. Będący przedmiotem transakcji czynsz został okreś- 
lony jako toporowe: super empcione octo grossorum census anni racione famuli cum 
bipenne laborantis alias thoporowe94. Czy w omawianym przypadku jest mowa 
o słudze pracującym z narzędziem określanym jako topór? Autorzy Słownika łaciny 
średniowiecznej w Polsce jako jedno ze znaczeń słowa bipennis podali oskard górniczy 
lub kilof, powołali się oni jednak tylko na wspomniany wyżej przykład95. W doku-
mentach stwierdzających sprzedaż dział kopackich niekiedy wyszczególniano,  
że przedmiotem transakcji jest parobek una cum sepo, ale nigdy cum bipenne96. 
W 1518 r. klasztor w Mogile nie miał w żupach żadnego otroka, ale w żupie bo- 
cheńskiej pobierał czynsz ośmiu groszy tygodniowo97. Nie można zatem traktować 
topora jako synonimu działa kopackiego. Przyjrzyjmy się teraz bliżej fragmentowi 
ordynacji Kazimierza Wielkiego, w którym zamieszczono informację odnoszącą się 

J. Długosz: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 2, wyd. A. Przeździecki (w:) Joannis Dlugossii 
senioris canonici Cracoviensis opera omnia, t. 8, Kraków 1864, s. 179–180.

92 Rachunki żupne. Rejestr wydatków kwartalnych (dalej: Reg. temp.),  Archiwum Skarbu Koronnego. 
Oddział I, AGAD, sygn. 39, p. 51v; Reg. temp., tamże, sygn. 41, p. 61v; Reg. temp., BCzart, sygn. 
IV/1032, p. 106.

93 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie (dalej: ZDKM), wstęp E. Janota, wyd.  
F. Piekosiński, Kraków 1865, nr 116. Informację o tym, że w 1397 r. Urbanowi synowi Penaka przy-
sługiwały w żupie bocheńskiej cztery skojce tygodniowo wpisano do księgi rachunkowej wydanej 
przez J. Karwasińską: Rachunki żupne bocheńskie…, s. 145. Dnia 22 XII 1400 r. pisarz żupny odno-
tował, że w obecności żupnika krakowskiego Mikołaja Bochnera Urban zrezygnował z tego czynszu 
na rzecz swojego siostrzeńca Marcisza. Nota ta została jednak później przekreślona. Tamże, s. 155.

94 MKDM, nr 499.
95 Bipennis (w:) Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 1, red. M. Plezia, Wrocław–Kraków–

Warszawa 1953–1958.
   96 Por.: ZDM, cz. 2, nr 519, 761.
   97 Opis żup krakowskich…, s. 81–82, 113, 139–141.

emoluments of church institutions, some crown and rural officials, as well as the 
bergrecht and toporowe89. The latter levy could have been the subject of a transaction 
or a donation. In 1432 Jan Pątnicz from Wieliczka, the parson of half of St. James’ 
Church in Kazimierz and the altarist of the All Saints’ altar in the parish church 
in Wieliczka, covered the altar of the Presentation of Blessed Virgin Mary in the 
Wieliczka church, inter alia, with the toporowe levy paid quarterly, half a grzywna 
by the master of the local saltworks90. In 1443, the alderman of Myślenice founded 
and endowed the Corpus Christi Altar in the parish church of the Nativity  
of Blessed Virgin Mary in Myślenice, allocating for this purpose four grzywnas 
of the annual levy, referred to as toporowe, constituting the salary of the Wieliczka 
master of works, i.e. a quarterly grzywna91. In billing years 1508/1509, 1509/1510 
and 1510/1511, Seweryn Bethman, the Wieliczka master of works, had racione 
bipennii for 12 grzywnas92.

In 1397 Gniewosz from Dalewice, the Chamberlain of Krakow testified that 
Piotr Penak, the father of Urban, a burgher of Bochnia, purchased the unum famulum 
cum bipenne dictis Voyewodza Gora et Sewcza Gora in the Bochnia Saltworks from 
Mikołaj, also known as Kucta. In 1413 Urban sold the famulum cum bipenne et 

89 J. Zathey: Ze źródeł do dziejów…, p. 178 (Piotr Pikaran recognition act of 1406); Liber 
cancellariae…, p. 124 (the contract of Abraham Czarny from Goszyce of ca. 1421); J. Zathey:  
Ze źródeł do dziejów…, p. 180 (the contract of Antoni and Leonard from Florence of 1425); ibid.,  
p. 183 (Antoni from Florence and Mikołaj Serafin recognition act of 1434); MK, vol. 11, p. 269  
(the contract of Mikołaj Serafin of 1456); ibid., pp. 553–554, 596–597 (the contract of Jerzy and 
Magdalena Morsztyn of 1462).

90 ZDM, part 2, no. 444. This year, Jan from Czyżów approved the emoluments, and Zbigniew 
Oleśnicki, the bishop of Krakow, founded the altar ZDKK, part 2, ed. S. Kuraś, Lublin 1973,  
no. 462; ZDM, part 2, no. 445, part 3, no. 675.

91 Idem, no. 644. The following year, Jan from Czyżów, the Castellan and Staroste of Krakow, 
and the king’s steward, approved the granting. Idem, no. 675. Conf.: Opis żup krakowskich…,  
p. 29. In 1458 Mikołaj Zisno from Krakow, as well as Piotr, the provost of Sandomierz and Canon of  
Krakow, undertook to pay Tadeusz, an altarist from Myślenice, his withheld levy, which he was  
entitled to in the Wieliczka Saltworks. J. Laberschek: Myślenice…, p. 176. As we read in the  
emolument book of the Krakow diocese, the annual levy of four grzywnas was the prebend of  
St. Stanisław in the parish church in Myślenice. J. Długosz: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 
vol. 2, ed. A. Przeździecki (in:) Joannis Dlugossii senioris canonici Cracoviensis opera omnia, vol. 8, 
Krakow 1864, pp. 179–180.

92 Rachunki żupne. Rejestr wydatków kwartalnych (hereafter: Reg. temp.), Archiwum Skarbu 
Koronnego. Oddział I, AGAD, ref. no. 39, p. 51v; Reg. temp., idem, ref. no. 41, p. 61v; Reg. temp., 
BCzart, ref. no. IV/1032, p. 106.
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do uposażenia bachmistrzów. W lewej kolumnie znajduje się wersja łacińska wypi-
sana z XV-wiecznego odpisu transumptu Kazimierza Jagiellończyka (w nawiasach 
kwadratowych zaznaczono dopiski zamieszczone w Statutach Łaskiego), natomiast 
w prawej wersja polska z XVI-wiecznego przekładu Aleksego Stradomskiego:

Item statuimus, quod magister montium 
non debet aliquem censum habere de zuppis, 
neque septimanalem, neque annualem, nisi 
tantummodo famulos, quos ab antiquo in 
montibus habuit, et eos propriis pecuniis 
[salariare], secundum consuetudinem montium 
[pecuniis, quas] et de bipenne acquisivit 98.

Item ustawiliśmy, iże mistrz gór nie 
ma niekorego (s) czynszu mieć z żup, 
ani tegodniowego, ani rocznego, jedno 
telko sługi, które od stara na górach miał, 
a owym włosnymi pieniądzmi płacić  
podle obyczaja gór pieniądzmi, których 
z toporu nabył 99.

By należycie zinterpretować powyższy zapis, konieczne będzie wskazanie, 
w jakim znaczeniu słowo famulus pojawia się w statucie. W miejscu, w którym 
opisano uprawnienia stolników, podano, że w każdej żupie ma się znajdować nie 
więcej niż po 60 kopaczy, wliczając sługi pracujące na rzecz osób postronnych 
(famulis hospitalis inclusis). Jest tu mowa o otrokach100. Prebendarzowi w żupie 
bocheńskiej, a mianowicie w prebendzie św. Stanisława, w każdym kwartale przy-
sługiwały dwie grzywny. Miał on też w górach dwoje sług, jeden z nich służył 
przy ołtarzu (unum famulum in montibus, et unum famulum ab altare ministrantem). 
Prebendarzowi i sługom należało się ubranie raz do roku, podkreślono, że nie 
mogli mieć w żupach żadnego konia. Tutaj famuli nie byli otrokami, a posłu-
gaczami prebendarza101. W części ordynacji, w której scharakteryzowano prawa 
podkomorzego krakowskiego został wspomniany famulus camerarius. W każdej 
żupie znajdował się jeden taki urzędnik. Komornicy żupni byli wybierani przez 
podkomorzego i jemu podlegali. Do ich obowiązków należało pilnowanie, ażeby 
nie wywożono soli bez ceduł102. W innym miejscu ordynacji król zakazał żupni-
kowi oraz jego sługom sprzedawania soli w składzie w Krakowie103. Sługami nazy-
wano więc w żupach ogólnie nie tylko najemnych robotników takich jak otrocy 
czy robotnicy ciesielscy, ale także niektórych niższych urzędników lub wszystkie  

   98 SP, t. 1, s. 224; Jus Polonicum…, s. 181.
   99 J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, s. 124.
100 SP, t. 1, s. 223–224. Por. A. Keckowa: Instytucja stolników…, s. 198 (przyp. 75).
101 SP, t. 1, s. 222.
102 Tamże, s. 223; Opis żup krakowskich…, s. 55–56, 613–615.
103 SP, t. 1, s. 219.

censu de montibus Woiewodza Gora et Szewcza Gora to Jan, the Abbot of Mogiła  
for 80 grzywnas. The levy was paid at eight grosz a week. In 1433, upon the 
request of abbot Paweł, Władysław Jagiełło confirmed that Piotr Penak had 
purchased the unum famulum cum bipenne in montibus dictis Voyewodza Gora et 
Sewcza Gora93. Casimir IV Jagiellon approved this document in 1461. The levy that 
was the subject of the transaction was described as the toporowe: super empcione 
octo grossorum census anni racione famuli cum bipenne laborantis alias thoporowe94. 
Is there a servant working with a tool known as an axe in the case in question? 
The authors of Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce provided a mining pickaxe 
or a mattock as one of the meanings of the word bipennis, yet they referred to 
the above-mentioned example only95. Documents confirming the sale of digging 
units sometimes specified that the subject of the transaction was a una cum sepo 
farmhand, but never cum bipenne farmhand96. In 1518, the monastery in Mogiła 
did not have any otrok in the saltworks, but in the saltworks of Bochnia it charged 
a levy of eight grosz a week97. Therefore, an axe cannot be treated as a synonym 
for a digging unit. Let us now take a closer look at a fragment of the ordination 
by Casimir the Great, which contains information regarding the emoluments of 
masters of works. In the left column there is a Latin version from the 15th-century 
copy of Casimir IV Jagiellon’s charter (in square brackets there are notes present in 
Łaski’s Statutes), while in the right one there is the Polish version from the 16th c. 
translation by Aleksy Stradomski:

93 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie (hereafter: ZDKM), introduction by  
E. Janota, ed. F. Piekosiński, Krakow 1865, no. 116. The information that in 1397 Urban, the son of 
Penak was entitled to four skojecs a week in the Bochnia Saltworks was entered into the accounting 
book published by J. Karwasińska: Rachunki żupne bocheńskie…, p. 145. It was on 22nd December 
1400 that the saltworks writer noted that in the presence of Mikołaj Bochner, a saltworks master 
from Krakow, Urban gave up the levy in favour of his nephew Marcisz. However, this note was later 
crossed out. Ibid, p. 155.

94 MKDM, no. 499.
95 Bipennis (in:) Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, vol. 1, ed. M. Plezia, Wrocław–Krakow–

Warsaw 1953–1958.
96 Conf.: ZDM, part 2, no. 519, 761.
97 Opis żup krakowskich…, pp. 81–82, 113, 139–141.
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osoby podległe żupnikowi. Na listach płac za rok rozliczeniowy 1511/1512 widnieje 
Jan Siejowski, sługa żupny (famulus zuppe), który w żupie wielickiej pobierał trzy 
grosze tygodniowo. Ponadto miał on prawo do dodatku pieniężnego stanowiącego 
ekwiwalent przysługującego mu sukna104. W jego przypadku określenie famulus  
było tożsame z nazwą sprawowanego przez niego urzędu. Uważam, że określenie 
famulus cum bipenne odnosi się do toporowego, którym Mikołaj zwany Kucta, 
bachmistrz bocheński gór Wojewodzia i Szewcza, opłacał swojego funkcjona-
riusza. Famuli, których według ordynacji mogli posiadać bachmistrzowie, należa-
łoby więc utożsamiać nie z górnikami, a ze sługami, o których mowa w przywile-
jach dla Hanka z Zakliczyna i Jana Gładysza. Choć każdy z nich miał zapewniony 
wikt i odzienie, podobnie jak wszyscy członkowie administracji żupnej, to jednak 
żupa nie płaciła im za pracę na takich samych zasadach jak urzędnikom podległym 
żupnikowi. W ordynacji zaznaczono, że leżało to w gestii bachmistrzów. Z tego 
tytułu mieli oni prawo do pobierania czynszu zwanego toporowe.

Dodatki

Nie tylko bachmistrzowie, ale także ich dwoje sług miało zapewniony wikt 
i dwa komplety odzieży. Przysługiwało im tyle paszy, ile wystarczało na utrzymanie 
trzech koni. W przywileju dla Hanka z Zakliczyna jest mowa ogólnie o dwóch 
korcach owsa i jednej wadze (pondus) siana. Pod koniec XV w. żupa kupowała siano 
w brogach (acervi), być może do tej miary odnosi się powyższy zapis. Król szcze-
gółowo określił deputat sukna, który pobierał Jan Gładysz, miał on 12 łokci sukna 
brukselskiego na Wielkanoc (na odzież letnią) i jeden postaw sukna o wartości pię- 
ciu grzywien na św. Marcina, czyli 11 listopada (na odzież zimową)105. Pisarz żupy 
wielickiej 5 listopada 1497 r. zaksięgował wypłatę 10 grzywien bachmistrzowi 
wielickiemu za sukno i futra106. Taką sumę pobierał Seweryn Bethman w latach 
rozliczeniowych 1508/1509, 1509/1510 i 1510/1511. Oprócz tego miał on 26 grzy-
wien tytułem przydziału siana i owsa107. Takiemu urzędnikowi wspomniane deputaty 

104 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 240, k. 216v–243.
105 KDM, t. 3, nr 786, 809; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna…, s. 100. Rach. wiel., 

Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., sygn. IV/988, passim.
106 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 243, p. 4.
107 Reg. temp., Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział I, AGAD, sygn. 39, p. 51v; Reg. temp.,  

tamże, sygn. 41, p. 61v; Reg. temp., BCzart, sygn. IV/1032, p. 106.

Item statuimus, quod magister montium 
non debet aliquem censum habere de zuppis, 
neque septimanalem, neque annualem, nisi 
tantummodo famulos, quos ab antiquo in 
montibus habuit, et eos propriis pecuniis 
[salariare], secundum consuetudinem montium 
[pecuniis, quas] et de bipenne acquisivit 98.

We have hereby determined that the 
master of the works shall not charge 
any levy from the saltworks, neither 
weekly nor yearly. He shall only pay 
the servants, which he had long had in 
the mountains, customarily with the 
money obtained from the toporowe 99.

In order to properly interpret the above provision, it will be necessary to indicate 
in what sense the word famulus appears in the statute. In the place where the powers 
of the pantlers were described, it was stated that each saltworks should contain 
no more than 60 diggers, including servants working for third persons (famulis 
hospitalis inclusis). The text mentions the word otrok100. The prebendary in the Bochnia 
County, namely at St. Stanisław’s Prebend obtained two grzywnas in each quarter. 
He also had two servants in the mountains, one of whom served at the altar (unum 
famulum in montibus, et unum famulum ab altare ministrantem). The prebendary and 
the servants were entitled to be dressed once a year; it was emphasised that they could 
not own any horse in the saltworks. Here the famuli were not otroks, but servants 
of the prebendary101. In the part of the ordinance which describes the rights of the 
Chamberlain of Krakow, the famulus camerarius was mentioned. There was one such 
a clerk in each saltworks. The saltworks bailiffs were elected by the Chamberlain 
and were subordinate to him. Their duties included making sure that salt was not 
taken away without reports102. Elsewhere in the ordinance, the king forbade the 
saltworks master and his servants to sell salt in a warehouse in Krakow103. Therefore, 
in the saltworks, servants were generally called not only hired workers, such as 
otroks and carpenters, were referred to as servants, but also some lower officials or all  
persons subordinate to the saltworks master. The payroll for fiscal year 1511/1512 
shows Jan Siejowski, a saltworks servant (famulus zuppe), who collected three  
grosz a week in the Wieliczka Saltworks. Moreover, he was entitled to a cash 
allowance equivalent to the cloth he was entitled to104. In his case, term famulus was 
the same as the name of his office. I believe that term famulus cum bipenne refers to 

 98 SP, vol. 1, p. 224; Jus Polonicum…, p. 181.
 99 J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, p. 124.
100 SP, vol. 1, pp. 223–224. Conf. A. Keckowa: Instytucja stolników…, p. 198 (note 75).
101 SP, vol. 1, p. 222.
102 Ibidem, p. 223; Opis żup krakowskich…, pp. 55–56, 613–615.
103 SP, vol. 1, p. 219.
104 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 240, s. 216v–243.
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zamieniono więc na dodatek pieniężny. Według Opisu żup od św. Michała, czyli od 
29 września, aż do Wielkanocy otrzymywał on 14 świec tygodniowo. Codziennie 
dostawał dzban piwa proszowickiego. Ponadto w środy i soboty wydawano mu 12 jaj 
i 10 chlebów, a w razie jego nieobecności, jego sługi otrzymywały pięć chlebów 
i dwa sery. Dodatek żywnościowy miał z pewnością bachmistrz bocheński, nie zo- 
stał on jednak wymieniony we wspomnianym źródle108. Najpóźniej od końca XIV w. 
pobierał on kwartalnie (w każde Suche Dni) po dwa centnary soli kamiennej109.

Dochody z tytułu zwierzchności nad piecowymi

A. Keckowa i J. Wyrozumski przypuścili, że bachmistrzowie byli początkowo 
odpowiedzialni za wynagradzanie piecowych, a dopiero później ciężar ten przeszedł 
na żupników. Ten drugi badacz zauważył, że w ordynacji Kazimierza Wielkiego nie 
ma mowy o ich uposażeniu110. Fakt ten o niczym jednak nie świadczy, ponieważ 
znajduje się tam bardzo mało informacji o sposobie wynagradzania wszystkich 
kategorii robotników. Wspomniani badacze nie doprecyzowali skąd bachmi-
strzowie braliby na to pieniądze. W żupie wielickiej w latach rozliczeniowych 
1497/1498 oraz 1499/1500 wydatki na piecowych wyniosły odpowiednio 168 grzy-
wien i 32 grosze oraz 186 grzywien i 36 groszy111. Były to więc wówczas pokaźne 
sumy. Najpewniej to żupa od początku płaciła piecowym za pracę. Według Opisu 
żup była ona wyceniana od wykopanej w głąb miary górniczej, za którą płacono 
trzy grosze. Ponadto otrzymywali oni rekompensatę za wyrąbaną przez nich sól. 
W żupie wielickiej mieli posługiwać się swoimi narzędziami, jednak gdyby w czasie 
pracy uległy one zniszczeniu, to sztygar podwyższyłby zapłatę piecowemu o równo-
wartość jednej lub dwóch miar, czyli o trzy lub sześć groszy. Uszkodzone narzę-
dzia naprawiał i ostrzył kowal żupny112. Pierwotnie to bachmistrzowie zaopatry-
wali piecowych w narzędzia pracy. Chociaż na początku XVI w. zwyczaj ten był już 
zaniechany, to bachmistrz wielicki pobierał z tego tytułu od każdego piecowego 

108 Opis żup krakowskich…, s. 41, 50–51.
109 Zob. s. 82.
110 A. Keckowa: Instytucja stolników…, s. 189 (przyp. 40); J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka 

solna..., s. 94 (przyp. 420).
111 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, sygn. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., sygn. IV/988, 

passim.
112 Opis żup krakowskich…, s. 79–80, 139.

the toporowe which Mikołaj called Kucta, the Bochnia master of works of the Wojewo- 
dzia and Szewcza mountains, used to pay for his officer. Famuli, who, according  
to the ordinance, could be possessed by masters of works, should therefore be  
identified not with miners, but with the servants mentioned in the privileges for 
Hanko of Zakliczyn and Jan Gładysz. Although each of them was provided with 
food and clothing, like all members of the saltworks administration, the saltworks 
did not pay them for their work on the same terms as the officials subordinate to 
the saltworks. The ordinance indicated that it was the responsibility of the masters 
of works. For that reason, they had the right to collect the so-called toporowe levy.

Allowances

Not only the masters of works, but also their two servants were provided with 
food and two sets of clothing. They were entitled to as much forage as was sufficient 
to support three horses. The privilege for Hanko from Zakliczyn generally mentions 
two modii of oats and one weight (pondus) of hay. At the end of the 15th century, 
the saltworks bought hay in ricks (acervi), and it might be this measure that the 
foregoing record refers to. The king specified in detail the cloth allowance that 
Jan Gładysz collected; he had 12 ells of Brussels cloth for Easter (for summer 
clothing) and one postaw of cloth worth five grzywnas for St. Martin’s Day, on 
11th November (for winter clothing)105. It was on 5th November 1497 that the 
writer of the Wieliczka Salt Mine booked the payment of 10 grzywnas for cloth 
and furs to the Wieliczka master of works106. Such a sum was collected by Seweryn 
Bethman in accounting years 1508/1509, 1509/1510 and 1510/1511. In addi- 
tion, he had 26 grzywnas for the allocation of hay and oats107. Thus, such an official 
had the said allowances exchanged for a cash allowance. According to Opis żup, 
from St. Michael’s Day, that is from 29th September until Easter, he received 
14 candles a week. Every day he was given a jug of Proszowice beer. In addition, on 
Wednesdays and Saturdays he was given 12 eggs and 10 loaves, and, in his absence, 

105 KDM, vol. 3, no. 786, 809; J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka solna…, p. 100. Rach. wiel., 
Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., ref. no. IV/988, passim.

106 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 243, p. 4.
107 Reg. temp., Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział I, AGAD, ref. no. 39, p. 51v; Reg. temp., ibid., 

ref. no. 41, p. 61v; Reg. temp., BCzart, ref. no. IV/1032, p. 106.
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pracującego w górach cztery grosze tygodniowo, jeśli więc pracowało ich dwóch – 
przekazywali mu osiem groszy. Bachmistrz bocheński dostawał tylko po jednym 
groszu, podżupek wypłacał mu maksymalnie 10 groszy, pozostałą część miał nato-
miast zachować dla króla i wciągnąć ją do księgi głównej113. Opłata ta była uciąż-
liwa dla piecowych. W 1510 r. Zygmunt Stary rozsądził spór między wspomnia-
nymi górnikami a bachmistrzem wielickim Sewerynem Bethmanem. Piecowi 
twierdzili, że bezprawnie pobierał on od każdego z nich cztery grosze za każdy 
tydzień, w którym pracowali. Król przysądził mu jednak ten dochód oraz potwier-
dził inne jego prawa114.

DZIAŁA KOPACKIE

Kazimierz Wielki uposażył bachmistrzostwo bocheńskie czterema działami 
kopackimi w żupie bocheńskiej115. Paweł Gładysz w bliżej nieznanym czasie 
zastawił je za 12 grzywien Krystynowi, sędziemu podkomorzego krakowskiego, 
z pewnością był on sędzią lub podsędkiem żupnym116. W 1473 r. Jan z Wielopola 
odkupił od niego bachmistrzostwo razem z działami kopackimi117. W 1489 r. 
Wielopolski sprzedał za 100 florenów Mikołajowi Rozembarskiemu, swojemu 
następcy na tym urzędzie, sześciu otroków pracujących w żupie bocheńskiej118. 
W 1506 r. bachmistrz Jan Chyszowski z Boczkowic zapisał czterech otroków 
przynależnych do jego urzędu swojej bratowej Jadwidze Minorowej, których 

113 Tamże, s. 80, 138. A. Keckowa: Żupy krakowskie…, s. 153. W żupnej bocheńskiej księdze 
rachunkowej za rok rozliczeniowy 1512/1513 znajduje się pozycja zatytułowana Percepta de fornato-
ribus, w której odnotowywano sumę pieniędzy wpłaconych przez piecowych do kasy żupnej w poszcze-
gólnych tygodniach. W pozycji Solucio proventuum septimanalium księgowano natomiast wydatek 
10 groszy, które należały się bachmistrzowi. Rachunki żupne bocheńskie, Biblioteka Raczyńskich 
w Poznaniu, sygn. 90, p. 305–306, 316–341.

114 MK, t. 24, f. 309-310v; Corpus iuris metal lici Polonici antiquioris (dalej: CIM), wyd. H. Ła- 
bęcki (w:) tegoż: Górnictwo w Polsce, t. 2, cz. 4, Warszawa 1841, s. 98.

115 KDM, t. 3, nr 809.
116 Lustracja województwa krakowskiego, 1564 (dalej: LK), cz. 2, wyd. J. Małecki, Warszawa  

1964, s. 129.
117 SP, t. 2, nr 4099. Por.: F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, s. 152–153, 155; A. Marzec: Łosie…,  

s. 972; tenże: Gładysze z Łosia…, s. 226.
118 GK, t. 22, s. 1080.

his servants received five loaves and two pieces of cheese. The Bochnia master of 
works had surely received the food supplement, but it was not mentioned in the 
foregoing source108. From the end of the 14th century at the latest, he collected two 
centners of rock salt quarterly (always on Ember Days)109.

Revenue originated from the superiority over prospectors

A. Keckowa and J. Wyrozumski assumed that initially masters of works were 
responsible for rewarding the prospectors, and only later was the burden transferred 
to the saltworks master. The latter researcher noticed that the ordination of Casimir 
the Great does not mention their emoluments110. However, this fact does not prove 
anything, since there is very little information on how all categories of workers 
were rewarded. The aforementioned researchers did not specify where the masters 
of works would take the money from. In the Wieliczka Saltworks, in billing years 
1497/1498 and 1499/1500, the expenses for prospectors amounted to 168 grzywnas 
and 32 grosz, and 186 grzywnas and 36 grosz, respectively111. Therefore, it was quite 
a lot of money at that time. It was probably the saltworks who paid for the work 
of the prospectors from the very beginning. According to Opis żup, it was valued 
on the basis of the mining measure dug deep, for which three grosz was paid.  
In addition, they received compensation for the salt they cut down. In the Wieliczka 
Saltworks they were supposed to use their tools, but if they were damaged during 
their work, the foreman would increase the fee to the prospector by the equivalent 
of one or two measures, i.e. by three or six grosz. Broken tools were repaired and 
sharpened by a saltworks blacksmith112. Originally, it was the masters of works who 
supplied the prospectors with work tools. Although at the beginning of the 16th c. 
this practice had already been abandoned, the Wieliczka master of works collected 
four grosz a week from every furnace worker working in the mountains, so if two 
of them worked – they gave him eight grosz. The Bochnia master of works received 

108 Opis żup krakowskich…, pp. 41, 50–51.
109 See p. 85.
110 A. Keckowa: Instytucja stolników…, p. 189 (note 40); J. Wyrozumski: Państwowa gospodarka 

solna..., p. 94 (note 420). 
111 Rach. wiel., Zbiór Popielów, AGAD, ref. no. 243, passim; Rach. wiel., BCzart., ref. no. IV/988, 

passim.
112 Opis żup krakowskich…, pp. 79–80, 139.
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miała posiadać do końca życia119. Opis żup wymienia 15 łojów magistri moncium et 
Gladisoue, które były własnością króla120.

W przywileju dla Hanka z Zakliczyna nie ma mowy o działach kopackich. 
Wiemy jednak, że zarówno on, jak i jego następcy posiadali je. W 1378 r. Jan, 
kustosz skalbmierski, niegdyś żupnik krakowski, sprzedał mu sześć dział kopac-
kich w żupie bocheńskiej i łan do wykarczowania w Makowie121. Wszystkie inne 
znane nam przypadki zawierania podobnych transakcji przez bachmistrzów wielic-
kich dotyczą łojów przypisanych do żupy wielickiej. W 1381 r. dziedzic Zakliczyna 
za 80 grzywien groszy praskich kupił od Mikołaja z Wieliczki, zwanego Gisko, 
dwa działa kopackie na szybie Surowica122. W 1405 r. jego syn Jan zastawił bach-
mistrzostwo z ośmioma otrokami Klemensowi z Łapanowa123. W 1406 r. wójt 
myślenicki przedłożył Wierzbięcie z Raciborzan 60 grzywien z racji zastawienia 
otroków. W 1423 r. sprzedał on za 40 grzywien sztygarowi Januszowi Dobkowi 
z Wieliczki dwa działa, które wróciłyby do niego w przypadku zwrotu tych 
pieniędzy. Pod takim warunkiem bachmistrz zawarł transakcję w 1425 r. Maciej 
Puklerz, mieszczanin krakowski, kupił wówczas od niego za 60 grzywien czterech 
otroków, których miał Stanisław z Młoszowej124. W 1432 r. Jan Pątnicz z Wieliczki, 
pleban połowy kościoła św. Jakuba na Kazimierzu i altarysta ołtarza Wszystkich 
Świętych w kościele parafialnym w Wieliczce, nadał ołtarzowi Ofiarowania NMP 
w kościele wielickim m.in. czynsz roczny dziesięciu grzywien z dochodów przyno-
szonych przez dwa działa, które zostały zakupione od bachmistrza wielickiego Jana 
z Zakliczyna125. Przed 1440 r. Mikołaj Pogan z Zakliczyna syn Jana zapisał swojej 
żonie Elżbiecie 250 grzywien wiana między innymi na połowie posiadanych przez 
niego dział. Po śmierci Mikołaja Jan zabezpieczył jej wiano między innymi na trzech  
działach126. W bliżej nieokreślonym czasie synowie Pogana – Tobiasz i Jordan 

119 Tamże, t. 29, s. 1020.
120 Opis żup krakowskich…, s. 139 (przyp. 55).
121 Zbiór Dokumentów Pergaminowych, AGAD, nr 4988. Wydawca dokumentu F. Piekosiński 

błędnie odczytał custos Scarbimiriensis jako Erstos Satrbininus. KDM, t. 1, nr 343. Ludwik Andega- 
weński zatwierdził tę transakcję w 1381 r. Tamże, nr 355.

122 KDM, t. 3, nr 923.
123 SP, t. 2, nr 1089.
124 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, s. 211–212.
125 ZDM, cz. 2, nr 444. W tym roku Jan z Czyżowa zatwierdził to uposażenie, a Zbigniew 

Oleśnicki, biskup krakowski, erygował ołtarz. ZDKK, cz. 2, nr 462; ZDM, cz. 2, nr 445, cz. 3, nr 675.
126 GK, t. 7, s. 140–141.

only one grosz, the deputy of saltworks master paid him a maximum of 10 grosz, 
while the remaining part was to be kept for the king and entered into the general 
ledger113. This charge was burdensome for prospectors. In 1510, Sigismund the Old 
settled the dispute between the miners mentioned above and Seweryn Bethman, 
the Wieliczka master of works. Prospectors claimed that he unlawfully collected 
four grosz from each of them for each week of their work. However, the king 
awarded him this income and confirmed his other rights114.

DIGGING UNITS

Casimir the Great endowed the Bochnia mastery of works with four digging 
units in the Bochnia County115. At an unknown time Paweł Gładysz pledged 
them for 12 grzywnas to Krystyn, the judge of the Chamberlain of Krakow. He 
must have been a judge or deputy of the saltworks sub-judge116. In 1473 Jan of 
Wielopole purchased from him the mastery of works along with the digging units117. 
In 1489 Wielopolski sold to Mikołaj Rozembarski, his successor at this office, six 
otroks, young people helping in the Bochnia Saltworks for 100 florins118. In 1506 
Jan Chyszowski from Boczkowice, the master of works bequeathed four otroks, 
who belonged to his office, to Jadwiga Minor, his sister-in-law who was to hold 
them until the end of her life119. Opis żup mentions 15 tallows, magistri moncium 
et Gladisoue, which were the property of the king120.

113 Ibidem, pp. 80, 138. A. Keckowa: Żupy krakowskie…, p. 153. In the Bochnia Saltworks book 
of accounts for accounting year 1512/1513 there is an entry entitled Percepta de fornatoribus, in which 
the sum of money paid by the prospectors to the saltworks treasury in individual weeks was recorded. 
Item Solucio proventuum septimanalium regarded the booking of an expense of 10 grosz, which was 
due to the master of works. Rachunki żupne bocheńskie, the Raczyński Library in Poznań, ref. no. 90, 
pp. 305–306, 316–341.

114 MK, vol. 24, f. 309-310v; Corpus iuris metal lici Polonici antiquioris (hereafter: CIM),  
ed. H. Łabęcki (in:) Górnictwo w Polsce by the same author, vol. 2, part 4, Warsaw 1841, p. 98.

115 KDM, vol. 3, no. 809.
116 Lustracja województwa krakowskiego, 1564 (hereafter: LK), part 2, ed. J. Małecki, Warsaw 

1964, p. 129.
117 SP, vol. 2, no. 4099. Conf.: F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, pp. 152–153, 155; A. Marzec: 

Łosie…, p. 972; id.: Gładysze z Łosia…, p. 226.
118 GK, vol. 22, p. 1080.
119 Ibidem, vol. 29, p. 1020.
120 Opis żup krakowskich…, p. 139 (note 55).
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sprzedali dwóch otroków Mikołajowi Dołuskiemu z Sierczy127. Wspomniani 
bracia dokonali podziału dóbr w 1456 r. Tobiasz przejmując bachmistrzostwo 
wielickie mógł wykupić i przyłączyć do uposażenia urzędu odłączone od niego 
cztery działa128. Na początku XVI w. posiadał je Seweryn Bethman. Nazywały się 
one wówczas Job, Kuchcik, Pistor i Jordan129. Zapisał je on w testamencie razem 
z urzędem swojemu wnukowi Stanisławowi Morsztynowi130.

SIEDZIBY URZĘDÓW

Bachmistrz wielicki posiadał własną siedzibę określaną w źródłach jako dwór 
(curia), dom (domus) lub dwór i dom (curia et domus). Być może wybudowano 
ją w ostatnich latach panowania Kazimierza Wielkiego lub niedługo później131. 
Dwór bachmistrzowski znajdował się obok szybu Regis i przylegał do północno-
-wschodniego narożnika murów miejskich. Został on przedstawiony na mapie 
miasta sporządzonej przez geometrę żupnego Marcina Germana w 1638 r. 
W 1645 r. w Gdańsku wydrukowano wykonany na jej podstawie mniej dokładny 
sztych Wilhelma Hondiusa. Siedzibę urzędu zaznaczono również na sztychu  
Jana Ezajasza Nilsona wydrukowanym w Augsburgu w 1768 r. We wszystkich 
przypadkach parcelę ze znajdującymi się na niej zabudowaniami mieszkalnymi 
i gospodarczymi podpisano jako Dwór P[ana] Bachmistrza132.

Podobnie jak inne elementy uposażenia bachmistrzów wspomniana rezy-
dencja mogła stać się przedmiotem transakcji związanych z zastawem lub sprze-
dażą urzędu. W 1405 r. wójt myślenicki Jan zastawił Klemensowi z Łapanowa  

127 W 1467 r. Jan, syn Mikołaja Dołuskiego, w imieniu nieletniego brata Stanisława oraz matki 
sprzedał tych otroków za 130 grzywien Mikołajowi Kowalcowi z Grojca w celu spłacenia posagu 
jego żony Barbary, która była siostrą Jana. GK, t. 18, s. 104–105, 108–110.

128 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, s. 200. Elżbieta jako żona Mikołaja Pogana wystąpiła 
już w 1430 r. GK, t. 4, s. 175.

129 MK, t. 24, f. 309–310v; CIM, s. 98. W Opisie żup odnotowano, że bachmistrz wielicki miał 
cztery działa kopackie. Opis żup krakowskich…, s. 82.

130 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław h. Leliwa (w:) PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 822.
131 J. Piotrowicz: Dzieje miasta Wieliczki w wiekach średnich (w:) Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 

1980), red. S. Gawęda, A. Jodłowski, J. Piotrowicz, Kraków 1990, s. 81, 84.
132 Por.: A. Jodłowski, W. Gawroński, Ł. Walczy: Obraz Żupy Wielickiej i miasta Wieliczki na ma- 

pach Wilhelma Hondiusa z 1645 roku, Warszawa 2005; J. Charkot, M. Skubisz: Żupa i miasto Wie- 
liczka na miedziorytniczych mapach Jana Ezajasza Nilsona z 1760 i 1768 roku, Wieliczka 2018.

 In the privilege for Hanko from Zakliczyn, there is no mention of digging 
units. However it is known that both he and his successors owned them. In 1378 
Jan, the Skalbmierz custodian, a former Cracow saltworks master, sold him six 
digging units in the Bochnia Saltworks, and a field for grubbing up in Maków121. All  
other known cases of concluding similar transactions by Wieliczka masters of  
works concern tallow assigned to the Wieliczka Salt Mine. In 1381 the heir  
of Zakliczyn bought from Mikołaj from Wieliczka, known as Gisko, two  
digging units on the Surowica shaft for 80 grzywnas of Prague groschen122. In 
1405 his son Jan pledged the mastery of works with eight otroks to Klemens 
from Łapanów123. In 1406, the head of Myślenice presented Wierzbięta from 
Raciborzany with 60 grzywnas due to pledging the otroks. In 1423 he sold two 
units to foreman Janusz Dobek from Wieliczka for 40 grzywnas, which would 
be returned to him if the money was returned. On such a condition the master 
of works concluded the transaction in 1425. It was then that Maciej Puklerz, 
a Krakow burgher bought from him four otroks that Stanisław from Młoszowa 
used to own for 60 grzywnas124. In 1432 Jan Pątnicz from Wieliczka, the parson 
of half of St. James’ Church in Kazimierz, and the altarist of the All Saints altar in 
the parish church in Wieliczka, imposed on the altar of the Presentation of Blessed 
Virgin Mary to the Wieliczka church an annual levy of ten grzywnas from the 
income provided by two units, which were purchased from Jan from Zakliczyn, 
the Wieliczka master of works125. Before 1440 Mikołaj Pogan from Zakliczyn, 
the son of Jan, bequeathed 250 grzywnas of a dowry to his wife Elżbieta, on, among 
other things, half of his units. After Mikołaj’s death, Jan secured her dowry in three 
units126. At an unspecified time Pogan’s sons, Tobiasz and Jordan, sold two otroks to 
Mikołaj Dołuski from Siercza127. The aforementioned brothers divided the estate 

121 Zbiór Dokumentów Pergaminowych, AGAD, no. 4988. F. Piekosiński, the publisher of the 
document misread custos Scarbimiriensis as Erstos Satrbininus. KDM, vol. 1, no. 343. Louis I of Anjou 
accepted the transaction in 1381. Ibid, no. 355.

122 KDM, vol. 3, no. 923. 
123 SP, vol. 2, no. 1089.
124 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, pp. 211–212.
125 ZDM, part 2, no. 444. That year, Jan from Czyżów accepted the emolument, and Zbigniew 

Oleśnicki, the bishop of Krakow founded the altar. ZDKK, part 2, no. 462; ZDM, part 2, no. 445, 
part 3, no. 675.

126 GK, vol. 7, pp. 140–141.
127 In 1467 Jan, the son of Mikołaj Dołuski, on behalf of his underage brother Stanisław and 

his mother, sold the otroks to Mikołaj Kowalec from Grojec for 130 grzywnas in order to pay off the 
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Fot. 1–4. Siedziba urzędu bachmistrza wielickiego (Dwór P[ana] Bachmistrza) na mapach Wieliczki 
przechowywanych w zbiorze kartograficznym Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (mapy 

w orientacji południowej): fot. 1. Marcin German, 1638, sygn. VII/430 (oryginał został poważnie 
uszkodzony w wyniku konserwacji nieumiejętnie przeprowadzonej w latach 60. XX w.); fot. 2. Kopia 

współczesna mapy Marcina Germana przechowywana w zbiorze podręcznym Działu Historii i Kultury 
Materialnej Górnictwa Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce; fot. 3. Wilhelm Hondius, Gdańsk, 

1645, sygn. VII/462; fot. 4. Jan Ezajasz Nilson, Augsburg, 1768, sygn. VII/469

Photo 1–4. The seat of the office of Wieliczka master of works (the Manor House of the Master of Works) 
on the maps of Wieliczka stores in the cartographic collection of the Cracow Saltworks Museum in 

Wieliczka (maps in the south orientation): photo 1. Marcin German, 1638, no. VII/430 (the original 
was seriously damaged as a result of unskilful conservation in the 1960’s); photo 2. A contemporary copy 

of Marcin German’s map stored in the concise collection of the Department of History and Material 
Culture of Mining at the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka; photo 3. Wilhelm Hondius, Gdańsk, 

1645, no. VII/462; photo 4. Jan Ezajasz Nilson, Augsburg, 1768, no. VII/469
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bachmistrzostwo wielickie, ale za wyjątkiem dworu i domu133. W 1427 r. Dorota  
ze Zręczyc zawarła ugodę z Mikołajem z Zagórzan we dworze Jana Myślenic- 
kiego, który znajdował się w Wieliczce134. W 1445 r. ten ostatni wydzierżawił na 
trzy lata bachmistrzostwo Mikołajowi Dołuskiemu z Sierczy razem z domem, 
który stał przy murach Wieliczki (domo, que est in muro in Veliczca). Po tym okresie 
Mikołaj mógł wykupić urząd z rezydencją135. W 1457 r. wnuk Jana Tobiasz  
oświadczył, że otrzymał od opiekunów dzieci zmarłego Mikołaja Dołuskiego i od 
wdowy po nim Krzychny dwa dokumenty pergaminowe. Jeden z nich dotyczył 
pewnego ogrodu w Wieliczce, w którym wybudowano siedzibę urzędu bachmi-
strzowskiego (super quendam ortum, in quo orto domus est constructa pro eodem officio 
magistratus moncium)136. W następnym roku Tobiasz wydzierżawił swój urząd 
wraz z domem i dochodami na dwa lata Piotrowi Osowskiemu137. Dwór bachmi-
strzowski stał się główną rezydencją Stanisława Morsztyna, gdy w 1516 r. odzie-
dziczył bachmistrzostwo po swoim dziadku Sewerynie Bethmanie138.

Wydaje się być bardzo prawdopodobne, że siedzibę urzędu bachmistrzow-
skiego w Bochni wybudowano w tym samych czasie, co w Wieliczce. Zachowało 
się jednak o niej niewiele informacji. Nie jest wykluczone, że bachmistrzowie 
bocheńscy początkowo jej nie posiadali. W 1444 r. Jan z Wielopola, trzymając  
bachmistrzostwo bocheńskie w zastawie, z dobrej woli zezwolił Pawłowi Głady- 
szowi na pełnienie funkcji bachmistrza, choć ustąpiłby on z urzędu, gdyby Jan  
zmienił zdanie. Według Franciszka Sikory i A. Marca znajdujące się w zapisce 
sądowej określenie in off icio suo warkmistrwo odnosi się do budynku urzędu  
bachmistrzowskiego139. T. Wojciechowski uznał, że był nim znajdujący się za łaźnią  
dom, który w 1495 r. bachmistrz bocheński Mikołaj Rozembarski sprzedał dzieciom 
zmarłego Mikołaja Kłajskiego, mieszczanina bocheńskiego140. W lustracji woje-
wództwa krakowskiego z 1564 r. wymieniono plac bachmistrzowski ze stojącym 

133 SP, t. 2, nr 1089.
134 GK, t. 4, s. 409.
135 Tamże, t. 9, s. 96–98.
136 Księgi ziemskie krakowskie (dalej: ZK), ANK, t. 14, s. 365–366.
137 Tamże, t. 15, s. 281-282, 289.
138 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław…, s. 822.
139 GK, t. 8, s. 938–939; F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, s. 147; A. Marzec: Łosie…, s. 972; tenże: 

Gładysze z Łosia…, s. 226.
140 Księga ławnicza miasta Bochni, Akta miasta Bochni, Archiwum Narodowe w Krakowie Od- 

dział w Bochni, nr 10, s. 272, 290, 388, 417; T. Wojciechowski: Bachmistrzostwo w Bochni…, s. 90–91.

in 1456. Taking over the Wieliczka mastery of works, Tobiasz was able to buy and 
add four detached units to the salary of the office128. At the beginning of the 16th c. 
it was owned by Seweryn Bethman. At that time, they were called Job, Kuchcik, 
Pistor and Jordan129. He bequeathed them in his will, along with the office, to his 
grandson Stanisław Morsztyn130.

THE OFFICE SEATS 

The Wieliczka master of works had his own seat, referred to in the sources as 
a manor house (curia), a house (domus) or a manor house and a house (curia et 
domus). Perhaps it was built in the last years of the reign of Casimir the Great or 
soon thereafter131. The manor of the master of works was located next to the Regis 
shaft, and adjoined the north-eastern corner of the city walls. It was presented on 
a map of the town drawn up by the district surveyor Marcin German in 1638.  
It was in 1645 that less accurate engraving by Wilhelm Hondius was printed upon 
its basis in Gdańsk. The seat of the office was also marked on an engraving by  
Jan Ezajasz Nilson, as printed in Augsburg in 1768. In all the cases, the plot  
with its residential and farm buildings was signed as the Manor House of the 
Master of Works132.

Like other elements of emoluments of the masters of works, the manor in 
question could have become the subject of transactions related to the pledge 
or sales of the office. In 1405 Jan, the alderman of Myślenice mortgaged the 
Wieliczka mastery of works to Klemens from Łapanów, with the exception of the 
manor and the house133. In 1427, Dorota from Zręczyce concluded an agreement 

dowry of his wife Barbara, who was Jan’s sister. GK, vol. 18, pp. 104–105, 108–110.
128 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, p. 200. Elżbieta was first mentioned as the wife of 

Mikołaj Pogan in 1430. GK, vol. 4, p. 175.
129 MK, vol. 24, f. 309–310v; CIM, p. 98. Opis żup indicates that the master of works possessed 

four digging units. Opis żup krakowskich…, p. 82.
130 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław h. Leliwa (in:) PSB, vol. 21, Wrocław 1976, p. 822.
131 J. Piotrowicz: Dzieje miasta Wieliczki w wiekach średnich (in:) Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 

1980), ed. S. Gawęda, A. Jodłowski, J. Piotrowicz, Krakow 1990, pp. 81, 84.
132 Conf.: A. Jodłowski, W. Gawroński, Ł. Walczy: Obraz Żupy Wielickiej i miasta Wieliczki 

na mapach Wilhelma Hondiusa z 1645 roku, Warsaw2005; J. Charkot, M. Skubisz: Żupa i miasto  
Wieliczka na miedziorytniczych mapach Jana Ezajasza Nilsona z 1760 i 1768 roku, Wieliczka 2018.

133 SP, vol. 2, no. 1089.
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na nim domem bachmistrzowskim. Posiadłość tę miał wówczas jeden z synów Jana 
Ocieskiego, kanclerza wielkiego koronnego141. Należała ona więc wcześniej do ojca 
kanclerza, bachmistrza bocheńskiego Rafała Ocieskiego.

POSIADACZE BACHMISTRZOSTW

Bachmistrzowie bocheńscy

Najwcześniejsza wzmianka o bachmistrzach bocheńskich znajduje się w statucie 
z 1368 r. Wśród osób, które brały udział przy jego układaniu, wymieniono trzech 
urzędników: Penaka, Bullejna i Kuthę142. O Bullejnie brak bliższych informacji. 
Penaka należy utożsamiać z Piotrem zwanym Penakiem, wójtem Sądu Wyższego 
Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Funkcję tę objął przed 1365 r., 
będąc właścicielem części wójtostwa bocheńskiego143. Nie wiadomo, kiedy i w jakich 
okolicznościach wszedł on w posiadanie bachmistrzostwa. Być może fakt ten ma 
związek z zakupieniem przez niego toporowego przypisanego do gór Wojewodzia 
i Szewcza od Mikołaja zwanego Kucta, najpewniej tożsamego z wymienionym 
w statucie bachmistrzem Kuthą. Będąc bachmistrzem z pewnością utrzymywał 
kontakty z najważniejszymi urzędnikami żupnymi, a w bliżej nieokreślonym czasie 
był bardzo bliskim współpracownikiem jakiegoś żupnika lub żupników. W 1405 r. 
Jakusz Cianowski, sędzia żupny, potwierdził, że Urban sprzedał rajcom bocheń-
skim osiem dział kopackich w żupie bocheńskiej z przeznaczeniem uposażenia 
nimi kościoła św. Mikołaja w Bochni. W dokumencie zaznaczono, że Kazimierz 
Wielki nadał je Piotrowi Penakowi, quondam zuppario Bochnensi, tzn. że był on 
kiedyś podżupkiem bocheńskim144. Trudno powiedzieć, czy w momencie spisy-
wania statutu wszyscy wymienieni wyżej bachmistrzowie nadal sprawowali swoje 
urzędy. Być może utracili je w wyniku królewskiej reformy polegającej na skupieniu 
w rękach jednej osoby zarządu technicznego nad całą bocheńską kopalnią.

141 LK, cz. 2, s. 121.
142 SP, t. 1, s. 218.
143 S. Szczur: Piotr zwany Penakiem…. Por.: F. Kiryk: Bochnia do połowy XVII wieku: Wójtostwo 

dziedziczne (w:) Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Bochnia 1980, s. 87.
144 ZDM, cz. 5, nr 1179.

with Mikołaj from Zagórzany in the manor house of Jan Myślenicki, which was 
located in Wieliczka134. In 1445, the latter leased the mastery of works along with 
the house that stood at the walls of  Wieliczka (domo, que est in muro in Veliczca) to 
Mikołaj Dołuski from Siercza for three years. After this period, Mikołaj was able 
to buy an office with the manor135. In 1457, the grandson of Jan Tobiasz stated 
that he had received two parchment documents from the guardians of the children 
of deceased Mikołaj Dołuski and his widow Krzychna. One of them concerned 
a garden in Wieliczka, where the seat of the office of the master of works was built 
(super quendam ortum, in quo orto domus est constructa pro eodem officio magistratus 
moncium)136. The following year, Tobiasz leased his office with a house and income 
to Piotr Osowski for two years137. The manor house of the master of works became 
the main place of residence of Stanisław Morsztyn, when he inherited the bachelor’s 
office from his grandfather Seweryn Bethman in 1516138.

It seems likely that the seat of the office of the master of works in Bochnia 
was built at the same time as in Wieliczka. However, little information has been 
preserved about it. It is possible that initially the Bochnia master of works did not 
have one. In 1444 Jan from Wielopole, holding the Bochnia mastery of works 
in a pledge, freely allowed Paweł Gładysz to perform the function of the master 
of works, although he would have stepped down if John had changed his mind. 
According to Franciszek Sikora and A. Marzec, the term in officio suo warkmistrwo 
refers to the office building of the master of works139. T. Wojciechowski deci- 
ded that it was the house located behind the bathhouse, which was sold in 1495 
by Mikołaj Rozembarski, the Bochnia master of works to the children of deceased 
Mikołaj Kłajski, a Bochnia burgher140. In the inspection of Krakow voivodeship  
of 1564 the square of the master of works was mentioned along with the house  
of the master of works located in it. At that time, the property was owned by one  

134 GK, vol. 4, p. 409.
135 Ibidem, vol. 9, pp. 96–98.
136 Księgi ziemskie krakowskie (hereafter: ZK), ANK, vol. 14, pp. 365–366.
137 Ibidem, vol. 15, pp. 281–282, 289.
138 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław…, p. 822.
139 GK, vol. 8, pp. 938–939; F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, p. 147; A. Marzec: Łosie…, p. 972; 

idem: Gładysze z Łosia…, p. 226.
140 Księga ławnicza miasta Bochni, Akta miasta Bochni, the National Archives in Krakow, Branch 

in Bochnia, no. 10, pp. 272, 290, 388, 417; T. Wojciechowski: Bachmistrzostwo w Bochni…, pp. 90–91.
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Był nią najpewniej Jan Gładysz, który w 1368 r. otrzymał od Kazimierza 
Wielkiego bachmistrzostwo bocheńskie i cztery działa kopackie w tamtejszej 
żupie – przekazując mu w zamian wieś Brzyście145. Gładysze już wcześniej obra-
cali się w kręgach dworskich realizując różne zadania gospodarcze na rzecz 
władców. Początkowo byli mieszczanami nowosądeckimi, być może stali się nimi 
wkrótce po lokowaniu miasta w 1292 r. A. Marzec przypuścił, że rozwojowi ich 
kariery mogło sprzyjać dochowanie wierności Władysławowi Łokietkowi przez 
Nowy Sącz w trakcie jego walk z Krakowem. Członkowie tej rodziny utrzymy-
wali bliskie kontakty ze znajdującym się w Starym Sączu klasztorem klarysek146. 
Był on ośrodkiem sądeckiego dominium, które stanowiło uposażenie księżnych 
krakowskich, a później królowych polskich odkąd w 1257 r. Bolesław Wstydliwy 
nadał je księżnej Kindze147. Działalność publiczna Gładyszy koncentrowała się 
początkowo wokół zarządu tymi królewszczyznami. Jakub jako włodarz królowej 
Jadwigi wystąpił w 1334 r. Wkrótce utracił ten urząd, gdyż w 1337 r. sprawował 
go Strzesz z Unikowa. Przed 1320 r. Władysław Łokietek powierzył krewnemu 
Jakuba – Pawłowi przeniesienie wsi książęcych Kamyk i Rudnik z prawa polskiego 
na magdeburskie. Dzięki wiernej służbie został nobilitowany. Być może fakt ten 
wiązał się z pozyskaniem przez niego Brzyścia. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie 
się to stało. W 1316 i 1320 r. występuje jako mieszczanin. W 1359 r. odnoto-
wano, że nieżyjący już Paweł był rycerzem pasowanym. Kazimierz Wielki nadał  
wówczas jego synowi Janowi, późniejszemu bachmistrzowi, wieś Łosie oraz tereny 
w dolinie rzeki Ropy. W przywileju lokacyjnym figuruje on jako podrzędczy, 

145 KDM, t. 3, nr 809.
146 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, s. 215–216. Paweł Gładysz świadkował w dokumencie ksieni 

klasztoru już w 1316 r. Tamże, s. 216. Gładysze kilkakrotnie pojawiają się w ukończonych między 
1471 a 1474 r. Miracula sanctae Kyngae Jana Długosza. Według niego byli oni karbarzami bocheń- 
skimi. Żaden z członków tej rodziny nie pojawia się jednak z tym urzędem w innych źródłach. Dzie- 
jopis z pewnością pomylił go z bachmistrzostwem. Tenże: Vita beatae Kunegundis…, s. 326, 329–331.  
Por. M. Gil: The Legend of Saint Kinga’s Ring…, s. 22–23. Więcej o datowaniu powyższego dzieła,  
zob. M. Walczak: O zaginionej miniaturze dedykacyjnej Vitae beatae Kunegundis Jana Dlugosza. 
Przyczynek do badań nad refleksją historyczną w dawnej Polsce (w:) Ecclesia, regnum, fontes. Studia 
z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane prof. Marii Koczerskiej, Warszawa 2014, s. 759–760.

147 J. Kurtyka: Odrodzone królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 
w świetle nowszych badań, Kraków 2001, s. 133–134.

of the sons of Jan Ocieski, the Great Chancellor of the Crown141. Thus, it previously 
belonged to Rafał Ocieski, the father of the chancellor and the Bochnia master 
of works.

THE HOLDERS OF MASTERIES OF WORKS

The Bochnia masters of works

The earliest mention of Bochnia masters of works is present in the statute 
of 1368. Among the people who participated in its drafting, three officials were 
mentioned: Penak, Bullejn and Kutha142. There is no further information about 
Bullejn. Penak should be identified with Piotr called Penak, the Head of the Higher 
Court of Magdeburg Law at the Cracow Castle. He assumed that position before 
1365 as the owner of a part of the Bochnia aldermanship143. It is not known when 
and under what circumstances he started to hold the mastery of works. Perhaps this 
fact is related to his purchase of the toporowe levy assigned to the Wojewodzia and 
Szewcza mountains, from Mikołaj called Kucta, most likely to be Kutha, the master 
of works mentioned in the statute. As the master of works he certainly maintained 
contact with the most important saltworks officials, and, at an unspecified time, 
he was a very close associate of the saltworks master or masters. In 1405, Jakusz 
Cianowski, a county judge, confirmed that Urban had sold eight digging units 
in the Bochnia County to the Bochnia councillors, for the purpose of endowing 
them to St. Nicholas’ Church in Bochnia. The document stated that Casimir the 
Great gave them to Piotr Penak, quondam zuppario Bochnensi, i.e. that he was once 
the deputy of Bochnia saltworks master144. It is difficult to say whether at the time 
of writing down the statute all the above-mentioned masters of works were still  
in office. Perhaps they lost them as a result of the royal reform which consisted in 
concentrating the technical management over the entire mine in Bochnia in the 
hands of one person. 

141 LK, part 2, p. 121.
142 SP, vol. 1, p. 218.
143 S. Szczur: Piotr zwany Penakiem…. Conf.: F. Kiryk: Bochnia do połowy XVII wieku: Wójtostwo 

dziedziczne (in:) Bochnia. Dzieje miasta i regionu, ed. F. Kiryk, Z. Ruta, Bochnia 1980, pp. 87.
144 ZDM, part 5, no. 1179.
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a w dokumencie z 1368 r. rządca sądecki. Był więc pomocnikiem starosty sądec-
kiego w zarządzie dobrami monarszymi148.

Bachmistrzostwo bocheńskie odziedziczył syn Jana – Pełka. Niewiele wiadomo 
o jego działalności. W księdze rachunkowej wydanej przez J. Karwasińską pisarz 
żupny odnotował informacje o przekazaniu w roku rozliczeniowym 1396/1397 
wymienionym imiennie osobom urzędu hutmaństwa (custodia) na górach Sutoris, 
Krakowskiej, Finder i Regis. Wspomniane zapiski zawierają listy świadków, którzy 
brali w tym udział. Pełka jako bachmistrz bocheński został wymieniony w więk-
szości z nich149. We wspomnianym źródle jest ponadto mowa o odbiorze soli 
kamiennej, która mu przysługiwała, a mianowicie dwóch centnarów w każdym 
kwartale. Pierwsze takie informacje pojawiają się pod rokiem rozliczeniowym 
1396/1397, później występują nieprzerwanie od roku rozliczeniowego 1404/1405 
do 1416/1417. W 1416 r. dano z tej puli jeden centnar fratribus de Nova Sandecz, 
prawdopodobnie chodzi o klasztor norbertański ufundowany przez Władysława 
Jagiełłę150. Często w zastępstwie Pełki po odbiór stawiali się jego sługa Jan Olszowiec, 
syn Jan i brat Mikołaj, w niektórych zapiskach pojawiają się też Miczek i Wrobly. 
Według A. Marca fakt, że w latach 1412–1416 bachmistrz nie odbierał tego depu-
tatu osobiście, świadczy o jego nieobecności w żupach, która może być związana 
ze sprawowaniem przez niego w tym czasie urzędu starosty spiskiego151.

148 Jako rządca sądecki Jan występuje po raz pierwszy w dokumencie z 1356 r. KDM, t. 1,  
nr 246. A. Marzec: Gładysze z Łosia…, s. 216–219, 223; F. Sikora: Wielkorządy krakowskie na prze- 
łomie XIV i XV wieku (w:) Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościen-
nych. Materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, red. A. Gąsiorowski,  
R. Skowron, Kraków 1993, s. 103–104. Interesująca jest kwestia przynależności rodowej Gładyszy. 
W 1410 r. Wiktorowi z Witowic zaświadczyli szlachectwo od strony matki de clenodio Ignilis Andrzej 
z Druszkowa oraz Mikołaj z Łosia, który miał w herbie pół czarnego gryfa. W 1419 r. szlachectwo 
tego ostatniego zostało naganione przez jego córkę Katarzynę. Mikołaj stwierdził wówczas, że ma 
w tarczy pół czarnego gryfa z ogonem jesiotra, zawołania Pobędzie (Pobandze). W 1437 r. jego 
bratanek Paweł Gładysz oczyścił szlachectwo przysięgą świadków. SP, t. 2, nr 1330, 1648, t. 7,  
nr 709. A. Marzec przypuścił, że bachmistrz bocheński już wtedy mógł pieczętować się herbem Gryf. 
A. Marzec: Gładysze z Łosia…, s. 217 (przyp. 9). Czynnikiem, który umożliwił Gładyszom przenik-
nięcie do tego rodu było niewątpliwie podobieństwo godeł heraldycznych. Por.: J. Wroniszewski: 
Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych (w:) Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad 
polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertl, Toruń 1982, s. 124.

149 Rachunki żupne bocheńskie…, s. 146–148.
150 Tamże, s. 189.
151 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, s. 221–222.

It was probably Jan Gładysz, who in 1368 received from Casimir the Great the 
office of the Bochnia mastery of works and four digging units in the local saltworks, 
handing over the village of Brzyście to him in return145. The Gładyszes had already 
been involved in the manor circles carrying out various economic tasks for the 
sake of the rulers. Initially, they had been the burghers of Nowy Sącz, perhaps 
since the time soon after the town foundation in 1292. A. Marzec assumed that 
their career development could have been fostered by keeping their faithfulness to 
Ladislaus the Short by Nowy Sącz during his fights with Krakow. The members 
of that family maintained close contacts with the Poor Clares convent in Stary 
Sącz146. It was the centre of the Nowy Sącz dominion, which was the endowment 
of Krakow duchesses, and later Polish queens, since they were granted in 1257 to 
Princess Kinga by Boleslaus the Chaste147. The public activity of the Gładyszes 
was initially focused on the management of these royal estates. Jakub acted as the 
steward of Queen Jadwiga in 1334. He lost this office soon, as in 1337 it was held 
by Strzesz from Unikowo. Before 1320 Ladislaus the Short had entrusted Paweł, 
Jakub’s relative with the transfer of the princely villages of Kamyk and Rudnik 
from the Polish to Magdeburg law. It was thanks to his faithful service that he was 
ennobled. Perhaps this fact was related to his acquisition of Brzyście. It is difficult 
to say when exactly this took place. In 1316 and 1320 he appears as a burgher. In 
1359 it is noted that late Paweł was an armoured knight. At that time, Casimir the 
Great granted his son Jan, the later master of works, the village of Łosie and the 
land in the Ropa River valley. In the location privilege, he is listed as a deputy of 
the royal steward, and in a document of 1368, he is listed as a Nowy Sącz steward. 

145 KDM, vol. 3, no. 809.
146 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, pp. 215–216. Paweł Gładysz testified in the document of 

the abbess of the monastery as early as in 1316. Ibid, pp. 216. The Gładyszes repeatedly appear in 
Miracula sanctae Kyngae by Jan Długosz, which were completed between 1471 and 1474. According 
to him, they were Bochnia supervisors. However, no member of this family appears holding this 
office in other sources. The story must have mistaken it for the mastery of works. Idem: Vita beatae 
Kunegundis…, pp. 326, 329–331. Conf. M. Gil: The Legend of Saint Kinga’s Ring…, pp. 22–23. For 
more on the dating of the above work, see M. Walczak: O zaginionej miniaturze dedykacyjnej Vitae 
beatae Kunegundis Jana Dlugosza. Przyczynek do badań nad refleksją historyczną w dawnej Polsce (in:) 
Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane prof. Marii Koczerskiej, Warsaw 
2014, pp. 759–760.

147 J. Kurtyka: Odrodzone królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 
w świetle nowszych badań, Krakow 2001, pp. 133–134.
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Syn Pełki Paweł należał do grona bliskich współpracowników miecznika 
i żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina. Od początku lat 40. XV w. w księ-
gach sądowych pojawiają się zapiski dotyczące poręk, które udzielił jego wierzy-
cielom gwarantując spłatę długów ewentualnym wwiązaniem ich między innymi 
w bachmistrzostwo152. W 1441 r. razem z Janem Nekandą z Grzegorzowic ręczył 
spłatę 400 grzywien Janowi z Mokrska153. Rok później poręczył spłatę takiej samej 
sumy Janowi z Wielopola154. W styczniu 1443 r. Jan de Fristoch (z Frydrychowic?) 
wytoczył Gładyszowi proces o porękę daną mu za Serafina155. W tym roku Paweł 
ręczył wspólnie z Piotrem Cikowskim, podsędkiem ziemskim krakowskim, spłatę 
400 grzywien Stachnie, wdowie po Krzeszu ze Słupowa156, a także samodzielnie 
spłatę 250 grzywien Mikołajowi z Wielogłów157. Wielopolski nie otrzymał należ-
nych mu pieniędzy w terminie więc Gładysz w 1443 r. wwiązał go w swoje dobra, 
w tym w bachmistrzostwo bocheńskie. W następnym roku Jan, zatrzymując  
dochody i zboże przysługujące bachmistrzowi, pozwolił Pawłowi na pełnienie 
funkcji bachmistrza i pobieranie przez niego diet, co najpewniej wiązało się z możli-
wością przebywania we dworze bachmistrzowskim w Bochni. W 1445 r. Gładysz 
objął urząd w dzierżawę za 50 grzywien, zobowiązał się przy tym do płacenia 
Wielopolskiemu dwóch grzywien w każdym tygodniu aż do spłaty wspomnianej 
sumy. Jeszcze w następnym roku tytułował się on bachmistrzem158.

Chociaż Paweł faktycznie stracił kontrolę nad bachmistrzostwem, to nie prze-
stawał ściśle współpracować z Mikołajem Serafinem, który uczynił go podżup-
kiem bocheńskim. Prawdopodobnie krótko sprawował ten urząd, gdyż znamy tylko 
jedno źródło, w którym z nim występuje. Mowa o liście z 3 IV 1450 r. Wspólnie 
ze sztygarem bocheńskim Mikołajem poinformował w nim miecznika krakow-
skiego o trudnej sytuacji, w jakiej znajdowała się żupa bocheńska. Nie chcąc być 
posądzanym o zaniechanie prac i niedbalstwa, oznajmił Serafinowi, aby szukał na 
jego miejsce innego podżupka. Taki urzędnik pełniąc funkcję zastępcy żupnika, był 

152 Tamże, s. 226.
153 GK, t. 7, s. 634–635.
154 Tamże, s. 830–831.
155 GK, t. 8, s. 66–68, 92.
156 Tamże, s. 13–14. W 1444 r. Piotr zwrócił Stachnie 200 grzywien. ZK, t. 12, s. 237–238.
157 GK, t. 8, s. 325.
158 Tamże, s. 419, 438, 508, 537, 554, 682–683, t. 9, s. 62–63, 872. W księdze bocheńskiej urzędu 

podkomorskiego uczyniono zapis dotyczący zastawienia bachmistrzostwa Janowi Wielopolskiemu 
przez Pawła Gładysza. LK, cz. 2, s. 129.

Thus, he was an assistant to the Staroste of Nowy Sącz in the administration of 
royal estates148. 

The son of Jan Pełka inherited the Bochnia Mastery of  Works. Little is known 
about his activities. In the accounting book published by J. Karwasińska, the  
saltworks writer noted information about the transfer in accounting year 1396/1397 
to the persons mentioned by name of the office of custody (custodia) in the Sutoris, 
Krakowska, Finder and Regis mountains. The aforementioned notes contain lists 
of witnesses who participated in that. Pełka, as the Bochnia master of works, was 
mentioned in most of them149. The aforementioned source also mentions the receipt 
of the rock salt he was entitled to, namely two centners in each quarter. The first 
such piece of information appears under accounting year 1396/1397, then it 
occurs continuously from accounting year 1404/1405 to 1416/1417. In 1416, one 
centnar provided from this pool to fratribus de Nova Sandecz which was probably  
the Norbertine Monastery founded by Władysław Jagiełło150. Often, instead 
of Pełka, his servant Jan Olszowiec, son Jan and brother Mikołaj appeared in 
order to collect it. Some records also mention Miczek and Wrobly. According to  
A. Marzec, the fact that in the years 1412–1416 the master of works did not collect 
the allowance in person testifies to his absence from the saltworks, which may be 
related to his holding the office of the Spiš Staroste at that time151.

148 Jan is mentioned as the steward of  Nowy Sącz region for the first time in a document dated 
1356. KDM, vol. 1, no. 246. A. Marzec: Gładysze z Łosia…, pp. 216–219, 223; F. Sikora: Wielkorządy 
krakowskie na przełomie XIV i XV wieku (in:) Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw 
ościennych. Materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, ed. A. Gąsiorowski,  
R. Skowron, Krakow 1993, pp. 103–104. The Gładysz family affiliation is an interesting issue. It was 
in 1410 that Wiktor from Witowice had his nobility from the maternal side de clenodio Ignilis certified 
by Andrzej from Druszków and Mikołaj from Łosie, whose coat of arms depicted half a black griffin. 
In 1419 the nobility of the latter was reprobated by his daughter Katarzyna. Then Mikołaj stated that 
he had half a black griffin with the tail of a sturgeon on his shield, the call of Pobędzie (Pobandze). 
In 1437 his nephew Paweł Gładysz exonerated the nobility with the oath of witnesses. SP, vol. 2, no. 
1330, 1648, vol. 7, no. 709. A. Marzec assumed that the Bochnia master of works could have already 
sealed himself with the Griffin coat of arms. A. Marzec: Gładysze z Łosia…, p. 217 (note 9). The factor 
that allowed the Gładysz family to enter this family was, undoubtedly, the similarity of heraldic 
emblems. Conf.: J. Wroniszewski: Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych (in:) Genealogia. 
Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, 
ed. J. Hertl, Toruń 1982, p. 124.

149 Rachunki żupne bocheńskie…, pp. 146–148.
150 Ibid, p. 189.
151 A. Marzec: Gładysze z Łosia…, pp. 221–222.
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współodpowiedzialny za utrzymanie płynności finansowej podporządkowanej mu 
żupy, a tym samym za zachowanie ciągłości produkcji. Posiadając klucze do kasy 
żupnej nadzorował wypłaty pieniędzy dla kopaczy i robotników, którzy nie otrzy-
mawszy ich w terminie mogli odmówić pracy. Gładysz żalił się w liście, że nie mógł 
wypłacić im wynagrodzenia przed Wielkanocą, która wypadała 5 kwietnia. Żupnik 
polecił mu wprawdzie, aby zaciągał pożyczki w celu uregulowania bieżących należ-
ności, ale jednocześnie utrudniał ich zwrot przeznaczając pieniądze pochodzące ze 
sprzedaży soli na inne cele. Kroplą, która przelała czarę goryczy było opisane przez 
Gładysza wydarzenie. Nie mógł oddać Michałowi z Sącza 20 grzywien, którymi 
opłacił tragarzy, ale w sposób emocjonalny stwierdził, że ja w każdym razie jakoś 
mu zapłacę; nawet gdybym miał łupić i rabować na sposób zbójecki, i tak mu zapłacę159.

Wydaje się, że Paweł rzeczywiście rychło przestał pełnić funkcję podżupka. 
Minęło jednak wiele lat zanim definitywnie utracił bachmistrzostwo. W 1445 r.  
Jan Wielopolski 400 grzywien wspomnianego wyżej długu zapisał synowi 
Mikołajowi, który zaczął tytułować się bachmistrzem bocheńskim. Gdyby chciał 
wziąć udział w podziale majątku ze swoimi braćmi, to owe 400 grzywien i dobra 
ziemskie rozdzieliliby między siebie. Po śmierci ojca (zm. 1451 r.) Mikołaj zrezy-
gnował jednak z tych pretensji zadowalając się bachmistrzostwem i zastawem na 
części Jadamwoli160. W 1459 r. był członkiem komisji, która zbadała stan tech-
niczny kopalni w Bochni161. W 1468 r. Gładysz za 500 grzywien sprzedał mu urząd 
z prawem odkupu do 10 lat. Jeśli w tym czasie Paweł nie zwróciłby Mikołajowi tej 
sumy, wówczas tenże po dopłacie 300 grzywien stałby się jego właścicielem. Już 
w następnym roku Gładysz protestował, ponieważ był gotów odkupić bachmistrzo-
stwo162. W 1473 r. Jan z Wielopola, syn zmarłego Mikołaja, ostatecznie zakupił 

159 Korespondencja żupnika krakowskiego…, nr 23; ZDM, cz. 3, nr 853.
160 GK, t. 9, s. 301; F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, s. 147–148, 152. Prawa do urzędu rościła sobie 

w tym czasie wspomniana w innym miejscu Stachna, której Serafin nie zwrócił w terminie pieniędzy. 
Paweł nie dał jej wwiązania w bachmistrzostwo, do czego był zobowiązany z tytułu poręki, ponieważ 
Jan Wielopolski trzymał je już w zastawie. Od 1444 r. Stachna procesowała się z Gładyszem, a od 
1448 r. z Wielopolskimi, z którymi zawarła ugodę dwa lata później. GK, t. 8, s. 744, 1008, 1063,  
t. 9, s. 53, 263–264, 266, 510–511, t. 10, s. 724, 746–747, 764, 774, 784, 803–806, 958, 960, 989–990, 
1044, t. 11, s. 24, 28. Najpewniej w związku z tą sprawą w 1451 r. Serafin zobowiązał się, że zapłaci 
Pawłowi 200 grzywien. Tamże, s. 543.

161 MK, t. 11, p. 418–419.
162 GK, t. 18, s. 395, 531-532, 1004–1005.

Paweł, Pełka’s son was one of the close associates of Mikołaj Serafin, a Krakow 
sword-bearer and saltworks master. From the beginning of the 1440’s, there 
are records in court books about the warrants that he granted to his debtees, 
guaranteeing the repayment of debts by possible engaging them, inter alia, in 
the mastery of works152. It was in 1441 that, together with Jan Nekanda from 
Grzegorzowice, he endorsed the repayment of the pledged 400 grzywnas to Jan 
of Mokrsko153. A year later, he guaranteed the repayment of the same amount to 
Jan from Wielopole154. In January 1443, Jan de Fristoch (from Frydrychowice?) 
brought a lawsuit against Gładysz for the guarantee granted to him for Serafin155. 
That year, Paweł guaranteed, together with Piotr Cikowski, the Krakow sub-judge 
the payment of 400 grzywnas to Stachna, the widow of Krzesz from Słupów156,  
and also to himself the repayment of 250 grzywnas to Mikołaj from Wielogłowy157. 
Wielopolski did not receive the money due to him on time, so in 1443 Gładysz 
engaged him in his estates, including the Bochnia mastery of works. The following 
year, Jan, keeping the income and grain due to the master of works, allowed Paweł 
to perform the function of the master of work and collect his allowances, which 
was probably related to the possibility of staying at the manor house of the master 
of works in Bochnia. In 1445, Gładysz took office on a lease for 50 grzywnas, and 
undertook to pay Wielopolski two grzywnas each week until the foregoing sum 
was paid off. The next year he titled himself as a master of works158.

Although Paweł actually lost control over the mastery of works, he did not stop 
his close cooperation with Mikołaj Serafin who made him the deputy of Bochnia 
saltworks master. He probably held that office for a short time, since we know of only 
one source in which he appears with him. It is a letter of 3rd April 1450. Together 
with Mikołaj, the Bochnia foreman he informed the Krakow sword-bearer about 
the difficult situation of the Bochnia Saltworks. Not wanting to be accused of the 
abandonment of work and carelessness, he told Serafin to look for a replacement 

152 Ibid, p. 226.
153 GK, vol. 7, pp. 634–635.
154 Ibid, pp. 830–831.
155 GK, vol. 8, pp. 66–68, 92.
156 Ibid, pp. 13–14. In 1444 Piotr returned 200 grzywnas to Stachna ZK, vol. 12, pp. 237–238.
157 GK, vol. 8, p. 325.
158 Ibid, pp. 419, 438, 508, 537, 554, 682–683, vol. 9, pp. 62–63, 872. In the Bochnia Book of 

the Chamberlain Office, an entry was made concerning the pledge of the mastery of works to Jan 
Wielopolski by Paweł Gładysz. LK, part 2, p. 129.
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je od niego wraz z działami kopackimi za tysiąc grzywien. Od tego momentu 
Wielopolscy byli nazywani Bochnarami163.

W 1479 r. bachmistrz zapisał swojej żonie Zofii 500 grzywien posagu i tyleż 
wiana na tenucie dębowieckiej i bachmistrzostwie164. W 1483 r. wójt bocheński 
Stanisław Wilam z Chodenic za tysiąc grzywien odkupił od niego wspomniany 
urząd165. Wkrótce po tym wydarzeniu humanista i dyplomata Mikołaj Rozembarski 
wszedł w posiadanie jego części. W 1485 r. zamienił on z Wilamem połowę sołectwa 
w Rozembarku, o wartości 200 grzywien, na pozostałą część bachmistrzostwa166. 
W 1489 r. zeznał, że jest dłużny 64 floreny Janowi Wilamowi, wójtowi bocheń-
skiemu i opiekunowi dzieci zmarłego Stanisława Wilama jego brata167. W 1493 r. 
zobowiązał się do spłaty 350 florenów Zofii Kąpieńskiej z Kalinowa – pod groźbą 
wwiązania jej do bachmistrzostwa168. W 1503 r. Aleksander Jagiellończyk wyraził 
zgodę na sprzedaż urzędu Janowi Chyszowskiemu z Boczkowic. Do zawarcia 
transakcji doszło w następnym roku169. W 1506 r. na cztery lata zastawił on m.in. 
bachmistrzostwo Sewerynowi Bethmanowi, rajcy krakowskiemu, zastrzegając  
dla siebie paszę dla koni należną mu w żupie bocheńskiej170. W 1510 r. Zygmunt  
Stary zgodził się na wykupienie urzędu przez Jana Sapiehę, najwyższego sekre-
tarza Wielkiego Księstwa Litewskiego171. Kompetencje bachmistrza wykonywał 
w jego zastępstwie nowo powołany urzędnik – podbachmistrz. W Opisie żup odno-
towano, że był nim jeden z bocheńskich sztygarów172. Najpewniej mowa o Rafale 
Ocieskim, który jako sztygar góry Bochner pojawia się w 1511 r. W 1516 r. otrzymał 
on ekspektatywę na urząd wrotnego żupnego, a po śmierci Sapiehy (zm. 1517 r.) 
objął urząd bachmistrza bocheńskiego173.

163 Tamże, t. 19, s. 725–726; SP, t. 2, nr 4099. Wielopolscy nie mieli jednak nic wspólnego z nobi-
litowaną mieszczańską rodziną Bochnerów. F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, s. 143–144, 155.

164 ZK, t. 18, s. 398.
165 GK, t. 21, s. 789–790; ZK, t. 20, s. 218.
166 K. Baczkowski: Rozembarski Mikołaj…, s. 386.
167 GK, t. 23, s. 23.
168 Tamże, t. 24, s. 307–309.
169 MK, t. 20, f. 81v, t. 26, f. 74v–75; Opis żup krakowskich…, s. 109, 117; K. Baczkowski: 

Rozembarski Mikołaj…, s. 386.
170 GK, t. 29, s. 1030–1031.
171 MK, t. 24, f. 305.
172 Opis żup krakowskich…, s. 117.
173 F. Sikora: Rafał Ocieski h. Jastrzębiec (w:) PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 515; T. Wojciechowski: 

Bachmistrzostwo w Bochni…, s. 92.

for him. Such an official, acting as a deputy of the saltworks master, was jointly 
responsible for maintaining the financial liquidity of the mine subordinate to him, 
and thus for maintaining the continuity of production. Holding the keys to the 
saltworks treasury, he supervised the payment of money to diggers and workers 
who could refuse to work in the absence of timely payment. In the letter Gładysz 
complained that he could not pay them remuneration before Easter which fell on 
5th April. Although the saltworks master ordered him to take out loans in order to 
settle current receivables, at the same time he made it difficult to reimburse them by 
allocating money from the sales of salt for other purposes. The event described by 
Gładysz was the final straw. He could not pay Michał from Sącz the 20 grzywnas 
he used to pay the bearers, but he emotionally said, I would pay him somehow; even 
if I had to plunder and rob, I will pay him anyway159. 

It seems that Paweł really soon ceased to act as the deputy of saltworks master. 
However, many years passed before he finally lost his mastery of works. In 1445 
Jan Wielopolski bequeathed 400 grzywnas of the above-mentioned debt to his son 
Mikołaj who started to call himself the Bochnia master of works. If he wanted to 
take part in the division of property with his brothers, they would have distributed 
the 400 grzywnas and land property among themselves. After his father’s death 
(in 1451) Mikołaj gave up these claims, being content with the mastery of works 
and a lien on a part of Jadamwola160. In 1459, he was a member of the commission 
which examined the technical condition of the Bochnia mine161. In 1468 Gładysz 
sold him the office for 500 grzywnas with the right of repurchase within up to 
10 years. If Paweł did not return the sum to Mikołaj at that time, Mikołaj would 
become its owner paying additional 300 grzywnas. Already the following year 
Gładysz protested because he was ready to repurchase the mastery of works162.  
In 1473, Jan from Wielopole, the son of deceased Mikołaj, finally bought it from 

159 Korespondencja żupnika krakowskiego…, no. 23; ZDM, part 3, no. 853.
160 GK, vol. 9, p. 301; F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, pp. 147–148, 152. The right to the office 

was claimed at that time by Stachna, mentioned elsewhere, to whom Serafin had not returned the 
money in due time. Paweł did not allow her to enter the mastery of works, which he was obliged to 
do by way of surety, because Jan Wielopolski had already kept it in pledge. It was from 1444 that 
Stachna litigated with Gładysz, and in 1448 with the Wielopolski family, with whom she concluded 
an agreement two years later. GK, vol. 8, pp. 744, 1008, 1063, vol. 9, pp. 53, 263–264, 266, 510–511,  
vol. 10, pp. 724, 746–747, 764, 774, 784, 803–806, 958, 960, 989–990, 1044, vol. 11, pp. 24, 28. Probably 
in connection with this matter, in 1451 Serafin undertook to pay Paweł 200 grzywnas. Ibidem, p. 543.

161 MK, vol. 11, pp. 418–419.
162 GK, vol. 18, pp. 395, 531-532, 1004–1005.
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BACHMISTRZOWIE WIELICCY

Hanko jako mieszczanin i bachmistrz wielicki występuje w dokumencie z 1333 
lub 1334 r., który najpewniej odnosi się do czynności prawnej z 1331 r. Kazimierz 
Wielki zezwolił mu oraz jego wspólnikom, Janowi zwanemu Jelitko oraz Hankowi 
synowi Pawła, także mieszczanom wielickim, na wydrążenie szybu w Wieliczce174. 
Niewiele wiemy o przodkach bachmistrza. Był synem Wilhelma, który być może 
przybył do Wieliczki tuż po lokowaniu miasta przez Przemysła II w 1290 r. 
zwabiony obiecującymi perspektywami związanymi z rozwojem kopalni soli175. 
Działalność wspomnianych powyżej Hanków nie ograniczała się do górnictwa 
solnego. W 1342 r. Kazimierz Wielki za radą kasztelana krakowskiego Spytka 
sprzedał im grunt pod sołectwo we wsi Myślenice z poleceniem przeniesienia jej na 
prawo magdeburskie. Znajdowała się ona wówczas w dobrach kasztelanii krakow-
skiej. Nadanie praw miejskich Myślenicom nastąpiło przed 10 grudnia 1354 r., 
gdyż wtedy nieżyjący już Hanko ojciec Małgorzaty, Wojciecha, Hanka i Mikołaja 
został nazwany wójtem myślenickim. Hanko syn Pawła oraz jego potomkowie nie 
występują w źródłach jako posiadacze części tego wójtostwa. Hanko syn Wilhelma 
najprawdopodobniej odkupił ją więc od niego176. Wójtostwo przypadło po ojcu 
Hankowi i Mikołajowi. W 1364 r. podzielili je oni przed Sądem Wyższym Prawa 
Magdeburskiego na Zamku Krakowskim177.

Nie jest zupełnie jasne, który z braci odziedziczył bachmistrzostwo. Wojciech 
występuje z tym urzędem w ordynacji górniczej jako jedna z osób, które ją układały178. 

174 KDM, t. 3, nr 639.
175 Tamże, t. 2, nr 515. J. Ptaśnik przypuścił, że Wilhelm mógł być tożsamy z ławnikiem i rajcą 

krakowskim, który pod tym imieniem występuje w źródłach w latach 1300–1332. Tenże: Studia nad 
patrycjatem krakowskim…, cz. 1, „Rocznik Krakowski”, nr 15, Kraków 1913, s. 39.

176 KDM, t. 3, nr 671; ZDKK, cz. 1, nr 53; F. Kiryk: Dzieje powiatu myślenickiego w okresie 
przedrozbiorowym (w:) Monograf ia powiatu myślenickiego, t. 1, red. R. Reinfuss, Kraków 1970,  
s. 46–48. J. W. Kutrzeba w swojej pracy o Myślenicach utożsamił Hanka syna Wilhelma z jego 
synem Hankiem. Tenże: Myślenice. Notatki do historyi miasta Myślenic, Kraków 1900, s. 19. Podobnie  
postąpił J. Wyrozumski w biogramie Jana Jordana z Zakliczyna. Tenże: Jordan Jan z Zakliczyna 
(w:) PSB, t. 11, Wrocław 1965, s. 276. A. Boniecki stwierdził wprawdzie, że Hanko i Wojciech byli 
synami Hanka, a wnukami Wilhelma, jednak wydłużył życie Hankowi Wilhelmowicowi wiążąc go 
z przywilejem z 1365 r. 

A. Boniecki: Herbarz Polski, t. 9, Warszawa 1906, s. 74.
177 ZDM, cz. 1, nr 107.
178 SP, t. 1, s. 218.

him together with the digging places for a thousand grzywnas. From that moment 
on, the Wielopolski family were called Bochnar163. 

In 1479 the master of works bequeathed to his wife Zofia 1000 grzywnas in 
dowry against the Dębowiec ground rent and the mastery of works164. In 1483 
Stanisław Wilam from Chodenice, the alderman of Bochnia bought the foregoing 
office from him for a thousand grzywnas165. Soon after this event Mikołaj 
Rozembarski, a humanist and diplomat took possession of a part of it. In 1485, he 
and Wilam exchanged a half of the village administration in Rozembark, worth 
200 grzywnas, for the rest of the mastery of works166. In 1489 he testified that he 
owed 64 florins to Jan Wilam, the Bochnia alderman and guardian of the children 
of deceased Stanisław Wilam, his brother167. In 1493, he undertook to repay  
350 florins to Zofia Kąpieńska from Kalinów, under the threat of engaging her 
into the mastery of works168. In 1503, Alexander Jagiellon agreed to sell the office 
to Jan Chyszowski from Boczkowice. The transaction was concluded the following 
year169. In 1506, he pledged, inter alia, the mastery of works to Seweryn Bethman, 
the councillor of Krakow for four years, reserving for himself the fodder for horses 
due to him in the Bochnia County170. In 1510, Sigismund the Old agreed to the 
purchase of the office by Jan Sapieha, the supreme secretary of the Grand Duchy 
of Lithuania171. The duties of the master of works were exercised in his stead by 
a newly appointed official – the deputy master of works. Opis żup states that it was 
one of the foremen from Bochnia172. It is probably about Rafał Ocieski who appears 
as the foreman of the Bochner Hill in 1511. In 1516 he had reasonable prospects of 

163 Ibidem, vol. 19, pp. 725–726; SP, vol. 2, no. 4099. However, the Wielopolski family had nothing 
to do with the ennobled bourgeois Bochner family. F. Sikora: Wielopolscy z rodu…, pp. 143–144, 155.

164 ZK, vol. 18, p. 398.
165 GK, vol. 21, pp. 789–790; ZK, vol.  20, p. 218.
166 K. Baczkowski: Rozembarski Mikołaj…, p. 386.
167 GK, vol. 23, p. 23.
168 Ibidem, vol. 24, pp. 307–309.
169 MK, vol. 20, f. 81v, vol. 26, f. 74v–75; Opis żup krakowskich…, p. 109, 117; K. Baczkowski: 

Rozembarski Mikołaj…, p. 386.
170 GK, vol. 29, pp. 1030–1031.
171 MK, vol. 24, f. 305.
172 Opis żup krakowskich…, p. 117.
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W 1377 r. Paweł syn Wojciecha, niegdyś bachmistrza wielickiego, przyjmując 
50 grzywien groszy praskich od swojego zięcia Wawrzyńca, złotnika krakow-
skiego, odstąpił mu czwartą część Sierczy179. Bachmistrzostwo najpewniej tylko 
czasowo znajdowało się w posiadaniu Wojciecha. W 1355 r. Kazimierz Wielki 
nadał przywilej jego bratu Hankowi, w którym szczegółowo określone zostało 
uposażenie bachmistrza180. Przez następne dziesięciolecia urzędem dysponowali 
zstępni wójta myślenickiego. W dokumencie tym Hanko po raz pierwszy został 
nazwany rycerzem pasowanym i dziedzicem Zakliczyna. Ponadto ogólnie stwier-
dzono, że w żupie wielickiej miał on mieć rzeczy codziennego użytku przysłu-
gujące stanowi rycerskiemu (et aliis diariis diurnalibus ad statum militarem concer-
nentibus). J. Ptaśnik przypuścił, że Hanko lub jego ojciec został nobilitowany za 
zasługi około podniesienia gospodarstwa królewskiego181. Najpewniej stało się to tuż 
przed wspomnianym wydarzeniem. Już jako rycerz otrzymał on od Kazimierza 
Wielkiego lasy położone między rzeką Skawą a Glinnym Potokiem182.

Po śmierci Hanka bachmistrzostwo znalazło się w posiadaniu jego syna Jana. 
W 1397 r. zapisał on swojej żonie Ofce, córce Klemensa z Łapanowa, 300 grzy-
wien posagu i tyleż wiana na połowie bachmistrzostwa i połowie swoich dóbr 

179 KDM, t. 1, nr 338.
180 Tamże, t. 3, nr 786.
181 J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem krakowskim…, cz. 1, s. 39–40. Ojciec Hanka Hanko syn 

Wilhelma w dokumentach z lat 1333–1334 i 1342 występuje jako mieszczanin wielicki z predyka-
tami vir providus oraz vir providus et honestus, które były typowe dla mieszczan-nieszlachciców. KDM,  
t. 3, nr 639, 671. Por.: A. Bogucki: O pasowaniu na rycerza i grupach prawnych, „Roczniki Historyczne”, 
R. 65, Poznań 1999, s. 205–206. O przynależności rodowej dziedziców Zakliczyna dowiadujemy 
się z zapiski sądowej z początku XV w. W 1415 r. Andrzej Kreza z Zawady oczyścił swoje szla-
chectwo. Jan, wójt myślenicki, razem z Piotrem z Bolesławia świadczył za niego od strony matki 
jako członek rodu Trzy Trąby. SP, t. 7, nr 233. Herbem tym pieczętował się najpewniej również ojciec 
Jana, Hanko. Jego najstarsze znane wyobrażenie ikonograficzne znajduje się na pieczęci Wojciecha 
z Sącienna przywieszonej do dokumentu z 1385 r. Pierwsza pisemna wzmianka o rodzie została 
natomiast odnotowana w przywileju dla rodu Dębno z 1388 r. J. Szymański: Herbarz średniowiecz-
nego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 279–280. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w skład 
rodu wchodziło jedynie kilka rodzin osiadłych w Małopolsce i na Rusi Czerwonej. Trąbami byli 
często sołtysi wsi i wójtowie miast królewskich, a wśród nich wójtowie bocheńscy. W. Bukowski: Jan 
Wałach z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły (w:) Venerabiles, 
Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi 
Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej,  
red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 141–143; M. Starzyński: Herby 
średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005, s. 98–99.

182 J. Laberschek: Myślenice–dobra…, s. 186.

the office of the saltworks’ gatekeeper so-called wrotny, and after Sapieha’s death 
(in 1517) he took the office of the Bochnia master of works173.

THE WIELICZKA MASTERS OF WORKS

As a burgher and Wieliczka master of works, Hanko appears in a document 
of 1333 or 1334, which probably refers to a legal act of 1331. Casimir the Great 
allowed him and his partners, Jan Jelitko and Hanko, the son of Paweł, other 
burghers of Wieliczka, to hollow the shaft in Wieliczka174. Little is known about 
the ancestors of the master of works. He was the son of Wilhelm, who may have 
come to Wieliczka shortly after the town was founded by Przemysł II in 1290, 
attracted by the promising prospects related to the development of the salt mine175. 
The activity of the foregoing Hankos was not limited to salt mining. It was in 
1342 that Casimir the Great, upon the advice of Spytko, the castellan of Krakow, 
sold them land for a village council in Myślenice, with the order to transfer it to 
the Magdeburg Law. At that time, it was included in the property of the Krakow 
castellany. The town privileges were granted to Myślenice before 10th December 
1354, because Hanko, already deceased at that time, the father of Małgorzata, 
Wojciech, Hanko and Mikołaj, was called the alderman of Myślenice. Hanko, 
the son of Paweł, as well as his descendants do not appear in the sources as the 
owners of a part of this aldermanship. Therefore, Hanko, Wilhelm’s son, probably 
bought it from him176. Hank and Mikołaj inherited the aldermanship from their 

173 F. Sikora: Rafał Ocieski h. Jastrzębiec (in:) PSB, vol. 23, Wrocław 1978, p. 515; T. Wojcie- 
chowski: Bachmistrzostwo w Bochni…, p. 92.

174 KDM, vol. 3, no. 639.
175 Ibidem, vol. 2, no. 515. J. Ptaśnik assumed that Wilhelm could have been the same person as 

the Krakow juror and councillor mentioned in sources of 1300–1332 under this name. Idem: Studia 
nad patrycjatem krakowskim…, part 1, “Rocznik Krakowski”, no. 15, Krakow 1913, p. 39.

176 KDM, vol. 3, no. 671; ZDKK, part 1, no. 53; F. Kiryk: Dzieje powiatu myślenickiego w okresie 
przedrozbiorowym (in:) Monografia powiatu myślenickiego, vol. 1, ed. R. Reinfuss, Krakow 1970,  
pp. 46–48. In his work on Myślenice J. W. Kutrzeba equated Hanko, the son of Wilhelm with his  
son Hanko. Idem: Myślenice. Notatki do historyi miasta Myślenic, Krakow 1900. p. 19. J. Wyrozumski  
did likewise in the biographical note regarding Jan Jordan from Zakliczyn. Idem: Jordan Jan 
z Zakliczyna (in:) PSB, vol. 11, Wrocław 1965, p. 276. Admittedly, A. Boniecki stated that 
Hanko and Wojciech were Hanko’s sons and Wilhelm’s grandchildren, yet he extended Hanko  
Wilhelmowic’s life by connecting him with the privilege of 1365. 
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dziedzicznych. W następnym roku ponowił zapis zabezpieczając tę sumę na ich 
trzeciej części, a mianowicie na Zakliczynie, Stojowicach i Czechowej Woli oraz 
na dochodach, które przysługiwały mu w żupie wielickiej183. W 1405 r. zastawił 
Klemensowi za 160 grzywien kwartników i 40 grzywien groszy praskich bachmi-
strzostwo z wyłączeniem dworu bachmistrzowskiego oraz osiem dział kopackich 
we wspomnianej żupie. W tym roku Klemens zobowiązał się, że uwolni z poręki 
osoby, które poręczyły za niego spłatę 60 grzywien Janowi Szafrańcowi, kusto-
szowi krakowskiemu, pod groźbą dania im w zastaw, za 100 grzywien, bachmi-
strzostwa oraz części w Łapanowie i Kamionnej184. W 1409 r. razem z Paszkiem 
z Dołuszyc zastawił za 220 grzywien groszy szerokich i 52 grzywny w monecie 
polskiej wieś Sierczę Piotrowi Gallikowi i jego wnukowi Juncie, żupnikowi 
krakowskiemu. W 1414 r. razem z żoną Ofką zobowiązał się, że odda temu ostat-
niemu 60 grzywien, a cztery lata później, że zapłaci Klemensowi 100 grzywien 
w lepszej monecie pod rygorem wwiązania go do bachmistrzostwa185. W 1419 r. 
Jan poręczył Władysławowi Jagielle 500 grzywien za żupnika Abrahama Czarnego  
z Goszyc. Zobowiązał się, że wypłaci królowi tę sumę w przypadku nieuregulo-
wania przez Abrahama należności za rok dzierżawy żup186.

Żupnik Mikołaj z Tarnawy 23 stycznia 1433 r. oczyścił się przysięgą z zarzutu 
wojewody krakowskiego Piotra Szafrańca seniora, który oskarżył go o fałszowanie 
statutu żup krakowskich. Żupnik twierdził, że dokument ten wyszedł z kancelarii 
Kazimierza Wielkiego, a on sam nic w nim nie zmienił187. Wspomniany zarzut ma 
najpewniej związek ze sporem bachmistrza wielickiego z Mikołajem. W zapisce 
z 13 stycznia tego roku znajdującej się w księdze sądu grodzkiego krakowskiego 
odnotowano, że jego powodem było nie respektowanie praw Jana przez żupnika, 
który od maja zeszłego roku nie wypłacał mu pensji. Ta i inne sprawy, które były 
między nimi, miały być rozpatrzone przez Władysława Jagiełłę drugiego dnia 
po jego powrocie z Niepołomic do Krakowa. Piotr Szafraniec senior był jednym 
z komisarzy, którzy 29 stycznia wydali wyrok w omawianej sprawie. Oprócz niego 
w tej roli wystąpili: Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, Władysław z Oporowa, 
podkanclerzy Królestwa, Paweł z Bogumiłowic, sędzia oraz Zygmunt z Bobowej, 

183 SP, t. 8, cz. 2, nr 6030, 7711.
184 Tamże, cz. 1, nr 1089, 1100.
185 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, s. 211–212.
186 KDM, t. 4, nr 1177. Porękę za Abrahama dał królowi również Pełka z Bydlina. Tamże,  

nr 1178.
187 SP, t. 2, nr 2390–2391, 2478. Por. R. Grodecki: Ordynacja Kazimierza Wielkiego…, s. 8–9.

father. In 1364, they divided it before the Higher Court of Magdeburg Law at 
the Krakow Castle177.

It is not entirely clear which of the brothers inherited the mastery of works. 
Wojciech appears with this office in the mining ordinance as one of the people 
who drew it up178. In 1377, Paweł, the son of Wojciech, the former Wieliczka 
master of works, accepting 50 grzywnas of Prague groschen from Wawrzyniec, 
his son-in-law and a Krakow goldsmith, gave him the fourth part of Siercza179. 
It must have been only temporarily that it belonged to Wojciech. In 1355, Casimir 
the Great granted a privilege to his brother Hanko, in which the remuneration of 
the master of works was specified in detail180. For the next decades, the office was 
held by the descendants of the alderman of Myślenice. In this document, Hanko 
was named for the first time a knight and heir of Zakliczyn. In addition, it was 
generally stated that in the Wieliczka County he was to have everyday use items 
that belonged to the knightly state (et aliis diariis diurnalibus ad statum militarem 
concernentibus). Ptaśnik assumed that Hanko or his father had been ennobled  
for his contribution to the development of the royal estate181. It is likely to have happened 

A. Boniecki: Herbarz Polski, vol. 9, Warsaw 1906, p. 74.  
177 ZDM, part 1, no. 107.
178 SP, vol. 1, p. 218.
179 KDM, vol. 1, no. 338.
180 Ibidem, vol. 3, no. 786.
181 J. Ptaśnik: Studia nad patrycjatem krakowskim…, part 1, pp. 39–40. Hanko, the son of   

Wilhelm, and Hanko’s father appears in documents of 1333–1334 and 1342 is mentioned as  
a Wieliczka burgher with vir providus and vir providus et honestus predicates typical of non-
noble burghers. KDM, vol. 3, no. 639, 671. Conf.: A. Bogucki: O pasowaniu na rycerza i grupach 
prawnych, “Roczniki Historyczne”, R. 65, Poznań 1999, pp. 205–206. We learn about the ancestral 
affiliation of Zakliczyn heirs from a court record from the beginning of the 15th c. In 1415 Andrzej 
Kreza from Zawada exonerated his nobility. Jan, the Alderman of Myślenice, as well as Piotr 
from Bolesław testified for him from his mother’s side as a member of the Three Trumpets family. 
SP, vol. 7, no. 233. This coat of arms was probably also used by Jan’s father Hanko. His oldest 
known iconographic image is depicted on the seal held by Wojciech from Sącienno, attached 
to a document of 1385. The first written mention of the family was recorded in the privilege of 
1388 for the Dębno family. J. Szymański: Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warsaw 
1993, pp. 279–280. It is worth mentioning here that the family was composed only of a few 
families who had settled in the Lesser Poland and Red Ruthenia. The trumpets were often village 
heads and aldermen of royal towns, including the aldermen of Bochnia. W. Bukowski: Jan Wałach 
z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły (in:) Venerabiles, 
Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi 
Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej,  
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podsędek ziemscy krakowscy. Mikołaj miał dawać Janowi pół grzywny w każdą 
sobotę i wszystkie przysługujące mu dodatki tak, jak zostało to określone w doku-
mencie przedłożonym przez bachmistrza, a także wypłacić mu zaległe pieniądze. 
Król przebywając w Krakowie lub Nowym Mieście Korczynie miał wyznaczyć 
komisarzy do rozpatrzenia kwestii związanych z prerogatywami tego urzęd-
nika, które dotyczyły oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych188. Mikołaj 
z Tarnawy najpewniej nie pozwalał bachmistrzowi na dokonywanie rewizji znisz-
czeń w kopalni, a nawet jeśli się one odbywały, to nic sobie z nich nie robił. Żupnik 
nie zrealizował tych postanowień. Mikołaj Białucha z Michałowa, kasztelan 
i starosta, Klemens Wątróbka ze Strzelc, wielkorządca krakowscy, Władysław 
z Oporowa, dziekan krakowski i podkanclerzy Królestwa, a także Jan ze Sprowy, 
sędzia ziemski sandomierski wydali kolejny wyrok, który został wpisany do księgi 
sądu grodzkiego krakowskiego 1 kwietnia 1433 r. Żupnik miał wypłacać bachmi-
strzowi pół grzywny tygodniowo i dać mu zaległe pieniądze. Bachmistrz w dalszym 
ciągu nie otrzymywał jednak swojej pensji. Sprawa ta zakończyła się najpewniej 
zawarciem przez strony ugody189.

Relacje Jana i Mikołaja uległy poprawie, gdyż w 1434 r. ten pierwszy poręczył 
za drugiego spłatę 30 grzywien podkomorzemu sanockiemu Janowi Grzymale 
z Pieczeniegów190. Wójt myślenicki mniej więcej w tym czasie przelał prawa 
do bachmistrzostwa na swojego syna Mikołaja, który w 1435 pozwał Mikołaja 
Serafina o bezprawne wwiązanie się do urzędu i wprowadzanie piecowych do 
kopalni191. Bachmistrz już wcześniej był związany z żupą wielicką. W latach 1431–
1432 Stanisław Piecownik z Wieliczki, sługa podkomorzego krakowskiego Piotra 
Szafrańca juniora, procesował się z nim o to, że został przez niego napadnięty 
na terenie tej żupy, gdzie zadał mu cztery rany sine i jedną krwawą192. W 1443 r.  
Mikołaj z Tarnawy oddalił oskarżenia Mikołaja syna Jana, że naganił szlachectwo 

188 GK, t. 4, s. 837, 847–848, 851; ZK, t. 14, s. 365–366. Władysław Jagiełło przebywał w Krakowie 
do 13 stycznia, po czym udał się do Niepołomic, w których przebywał między 16 a 22 stycznia. 
Następnie wrócił do Krakowa, w którym znalazł się najpóźniej 24 stycznia. Pobyt króla w Nowym 
Mieście Korczynie jest poświadczony w dniach 17–21 marca. A. Gąsiorowski: Itinerarium króla 
Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 1972, s. 94.

189 GK, t. 4, s. 866–868, 880–881, 886, 891, 902, 930, 932.
190 Tamże, t. 5, s. 28–29, 83, 100, 127.
191 Tamże, s. 363, 372.
192 Tamże, s. 483, 507.

just before the foregoing event. As a knight, he received from Casimir the Great 
the forests located between the Skawa and Glinny Potok Rivers182. 

After Hanko’s death, his son Jan was holding the mastery of works. In 1397, he 
bequeathed to his wife Ofka, the daughter of Klemens from Łapanów, a dowry of 
300 grzywnas and the same amount for a half of his mastery of works, and a half 
of his hereditary estates. The following year he renewed the entry, securing this 
sum on their third part, namely in Zakliczyn, Stojowice and Czechowa Wola, as 
well as on the income he was entitled to in the Wieliczka Saltworks183. In 1405,  
he pledged to Klemens the mastery of works excluding the manor of the master 
of works, as well as eight digging units in the aforementioned saltworks for  
160 grzywnas of kwartniks and 40 grzywnas of Prague groschen. That year, Klemens 
undertook to release from the surety the persons who guaranteed his payment  
of 60 grzywnas to Jan Szafraniec, the Krakow custodian, under the threat of  
pledging them the mastery of works and a part of Łapanów and Kamionna for  
100 grzywnas184. In 1409, together with Paszko from Dołuszyce, he pledged 
the village of Siercza for 220 grzywnas of Prague groschen and 52 grzywnas in  
a Polish coin to Piotr Gallik and his grandson Junta, the Cracow Saltworks 
master. In 1414, together with his wife Ofka, he undertook to pay the latter back  
60 grzywnas, and four years later, to pay Klemens 100 grzywnas in a better coin 
under the pain of engaging him in the mastery of works185. In 1419, Jan guaranteed 
500 grzywnas to Władysław Jagiello for saltworks master Abraham Czarny from 
Goszyce. He undertook to pay the king this sum in case Abraham did not pay the 
amount due for a year of the lease of the saltworks186. 

On 23rd January 1433 saltworks master Mikołaj from Tarnawa cleared himself 
by oath of the charge of Piotr Szafraniec, the Voivode of Krakow, who accused him 
of forging the statute of the Cracow Saltworks. The saltworks master claimed that 
the document came from the office of Casimir the Great, and that he himself did 

ed. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, pp. 141–143; M. Starzyński: Herby 
średniowiecznych opatów mogilskich, Krakow 2005, pp. 98–99.

182 J. Laberschek: Myślenice – dobra…, p. 186.
183 SP, vol. 8, part 2, no. 6030, 7711.
184 Ibidem, part 1, no. 1089, 1100.
185 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, pp. 211–212.
186 KDM, vol. 4, no. 1177. Pełka from Bydlin granted the king a pledge for Abraham as well. 

Ibidem, no. 1178.
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jego matki Ofki193. Ten ostatni w bliżej nieokreślonym czasie najprawdopodobniej 
przeszedł na husytyzm, o czym świadczy przezwisko Pogan oraz charakterystyczne 
imiona jego synów – Tobiasz i Jordan194. Nie żył on w 1440 r. Jego ojciec, tytułu-
jący się bachmistrzem, oświadczył w tym roku, że Mikołaj otrzymał 250 grzywien 
posagu za swoją żonę Elżbietę, która była córką Jaksy, sędziego ziemskiego sando-
mierskiego, a 250 grzywien wiana zapisał jej na połowie posiadanych przez niego 
dział kopackich i połowie bachmistrzostwa. W obliczu śmierci syna – Jan zawarł 
ugodę z Elżbietą, której zabezpieczył wiano między innymi na trzech działach 
kopackich w żupie wielickiej195. W następnym roku dokonał on podziału wójtostwa 
myślenickiego i bachmistrzostwa między swoich wnuków, a mianowicie Tobiasza 
i Jordana, a także Jana syna jego córki Anny i Spytka z Morawicy196. W 1445 r. 
wydzierżawił bachmistrzostwo na trzy lata swojemu krewnemu Mikołajowi 
Dołuskiemu z Sierczy razem z dworem bachmistrzowskim. Jan otrzymał już za 
pierwszy rok 20 grzywien. Mikołaj miał zapłacić po 10 grzywien na Zesłanie 
Ducha Świętego, św. Jana Chrzciciela i Boże Narodzenie. Przez pozostałe dwa lata 
dzierżawy był natomiast zobowiązany do płacenia 12,5 grzywny w każde Suche 
Dni. Mikołaj po tym czasie mógł wykupić urząd razem z dworem płacąc Janowi 
1050 grzywien we florenach węgierskich lub groszach praskich197. W 1446 r. wójt 
myślenicki wnioskował o ukaranie zastawnika karą XV jemu i sądowi, dlatego że 
nie wywiązywał się z warunków umowy. W następnym roku procesował się o to 
z Mikołajem, który w kilku ratach miał mu zwrócić 47 grzywien198. Jan zapewne 
niedługo po tym zmarł.

W 1449 r. Dołuski kupił za 500 grzywien od Jana syna Spytka z Morawicy 
część wójtostwa myślenickiego, bachmistrzostwo wielickie i części dziedzin 
w Zakliczynie, Malejowej i Wysokiej. Dwa lata później Elżbieta, żona Andrzeja 
z Mszany, odstąpiła Mikołajowi oraz Tobiaszowi i Jordanowi m.in. swoje prawa do 
bachmistrzostwa. Następnie bracia wydzierżawili urząd na sześć lat Dołuskiemu. 
Najpewniej to właśnie on został wspomniany w liście z 14 listopada 1452 r.,  

193 ZK, t. 10, s. 124.
194 J. W. Kutrzeba: Myślenice. Notatki…, Kraków 1900, s. 21 (przyp. 2).
195 GK, t. 7, s. 140–141. Elżbieta jako żona Mikołaja Pogana wystąpiła już w 1430 r. Tamże,  

t. 4, s. 175.
196 Tamże, s. 535. W 1437 r. Jan zapisał Spytkowi 10 grzywien na bachmistrzostwie do czasu 

spłaty 100 grzywien posagu Anny. ZK, t. 11, s. 201.
197 GK, t. 9, s. 96–98.
198 Tamże, s. 770, 834, 900, t. 10, s. 60–61.

not change anything in it187. The aforementioned accusation is most likely related 
to the dispute between the Wieliczka master of works and Mikołaj. A note from 
13th January of that year included in the book of the District Court in Krakow 
said that the reason for the dispute was a failure to respect Jan’s rights by the 
saltworks master who had not paid him salary since last May. This and other 
matters between them were to be considered by Władysław Jagiełło on the second 
day after his return from Niepołomice to Krakow. Piotr Szafraniec senior was 
one of the commissioners who handed down a judgment in the discussed case 
on 29th January. Apart from him those were Zbigniew Oleśnicki, the bishop of 
Krakow, Władysław from Oporów, deputy chancellors of the Kingdom, Paweł  
from Bogumiłowice, a judge, and Zygmunt from Bobowa, a Krakow sub-judge. 
Mikołaj was supposed to give Jan half a grzywna every Saturday and all the 
allowances he was entitled to as specified in the document submitted by the master 
of works, as well as pay him the outstanding money. During his stay in Krakow or 
Nowe Miasto Korczyn, the King was to appoint commissioners to consider issues 
related to the official’s prerogatives, which concerned the assessment of the technical 
condition of mining workings188. Mikołaj from Tarnawa probably did not allow  
the master of works to inspect the damage to the mine, and even if such inspections 
took place, he did not bother with it. The saltworks master did not implement the 
foregoing decisions. Mikołaj Białucha from Michałów, the castellan and staroste, 
Klemens Wątróbka from Strzelce, a Krakow governor, Władysław from Oporów, 
the dean of Krakow and the deputy chancellor of the Kingdom, as well as Jan 
from Sprowa, the Sandomierz town judge, issued another sentence, which was 
entered in the book of the Krakow court on 1st April 1433. The saltworks master 
was supposed to pay the master of works half a grzywna a week and give him the 
overdue money. However, the master of works still did not receive his salary. This 
case probably ended with a settlement by the parties189.

The relations between Jan and Mikołaj improved, because in 1434 Jan 
guaranteed for the other Mikołaj the repayment of 30 grzywnas to Jan Grzymała 

187 SP, vol. 2, no. 2390–2391, 2478. Conf. R. Grodecki: Ordynacja Kazimierza Wielkiego…, pp. 8–9.
188 GK, vol. 4, pp. 837, 847–848, 851; ZK, vol. 14, pp. 365–366. Władysław Jagiełło stayed in 

Krakow until 13th January, after which he went to Niepołomice where he stayed between 16th and 
22nd January. Then he returned to Krakow no later than on 24th January. The king’s stay in Nowe 
Miasto Korczyn is confirmed on 17th–21st March. A. Gąsiorowski: Itinerarium króla Władysława 
Jagiełły 1386–1434, Warsaw 1972, p. 94.

189 GK, vol. 4, pp. 866–868, 880–881, 886, 891, 902, 930, 932.
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w którym podżupek wielicki Stanisław Barwałdzki poinformował Mikołaja 
Serafina, że nie mógł otrzymać listu od bachmistrza ze względu na jego nieobec-
ność. W 1456 r. synowie Mikołaja Pogana podzielili dobra. Bachmistrzostwo 
i Zakliczyn otrzymał Tobiasz, natomiast Jordanowi przypadła połowa wójto-
stwa myślenickiego oraz wsie: Malejowa i Wysoka. W 1458 r. Tobiasz wydzier-
żawił bachmistrzostwo i dwór bachmistrzowski na dwa lata Piotrowi Osowskiemu 
z Osowej. Suma dzierżawna została ustalona na 60 florenów węgierskich w złocie 
rocznie. Najprawdopodobniej w wyniku śmierci brata urząd znalazł się w posiadaniu 
Jordana, z którym pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1462 r.199 Poprzez koli-
gacje (był żonaty z Jadwigą, córką Mikołaja Lanckorońskiego z Brzezia, marszałka 
wielkiego koronnego) i majątek stworzył podwaliny pod magnacką przyszłość 
rodziny. Zmarł 26 marca 1471 r. i został pochowany w kościele św. Katarzyny na 
Kazimierzu200.

Bachmistrzostwo odziedziczyli jego synowie Jan i Mikołaj. Imię ojca stało się 
ich nazwiskiem. Między innymi dzięki poparciu możnych Kmitów z Wiśnicza 
Jordanowie objęli godności senatorskie, znaleźli się tym samym w kręgu szeroko rozu-
mianej elity politycznej. Nie stracili przy tym kontaktu z żupami. Jan był żupnikiem 
krakowskim od 1504 r. do swojej śmierci w 1507 r. Przez kolejne trzy lata Mikołaj 
zarządzał przedsiębiorstwem razem z Janem Bonerem i Andrzejem Kościeleckim201. 
Bachmistrzostwo bracia już wcześniej utracili na rzecz Rzeszowskich. Jeszcze 
w 1483 r. Jordanowie zobowiązali się, że będą płacić 16 grzywien na każde Boże 
Narodzenie na swoich dochodach z urzędu Mikołajowi Koczwarze z Krakowa do 
spłaty długu 600 florenów202. W 1488 r. bracia niepodzieleni: Jan senior, kanonik 
krakowski, Andrzej, Jan junior i Stanisław Rzeszowscy z Boturzyna zastawili go 
Jakubowi ze Szczekocin za 500 florenów203. W tym roku najstarszy z nich zastawił 
je Hieronimowi Branickiemu. W 1489 r. razem ze Stanisławem za 500 florenów 

199 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, s. 199–200, 213–214; Korespondencja żupnika krakow-
skiego…, nr 33.

200 J. W. Kutrzeba: Myślenice. Notatki…, s. 23 (przyp. 23). Bartosz Paprocki przytoczył treść 
napisu, który znajdował się na mosiężnej płycie nagrobnej. Tenże: Herby rycerstwa polskiego, wyd.  
K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 953.

201 J. Wyrozumski: Jordan Jan…, s. 276–278; W. Urban: Jordan Mikołaj z Zakliczyna (w:) PSB,  
s. 281–282; R. Trawka: Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej 
Polsce, Kraków 2005, s. 362.

202 ZK, t. 20, s. 216.
203 GK, t. 22, s. 959–60.

from Pieczeniegi, the Chamberlain of Sanok190. It was more or less at that time 
that the Alderman of Myślenice transferred the rights to the mastery of works to 
his son Mikołaj, who in 1435 sued Mikołaj Serafin for illegal joining the office 
and introducing prospectors to the mine191. The master of works had already been 
associated with the Wieliczka Saltworks. In 1431–1432 Stanisław Piecownik 
from Wieliczka, a servant of Piotr Szafraniec Junior, the Chamberlain of Krakow 
sued him for having been attacked by him in the saltworks area, where he was 
inflicted four blue wounds and one bloody wound192. In 1443 Mikołaj from  
Tarnawa dismissed the accusations of Mikołaj, the son of Jan that he reprobated 
the nobility of his mother Ofka193. The latter probably converted to hussitism at 
an unspecified time, as evidenced by his nickname Pogan (En. pagan), and the 
characteristic names of his sons – Tobiasz and Jordan194. He had already died until  
1440. It was that year that his father, who called himself a master of works, stated 
that Mikołaj received a dowry of 250 grzywnas for his wife Elżbieta, who was the 
daughter of Jaksa, the Sandomierz town judge, and that he had bequeathed to her 
a dowry of 250 grzywnas on a half of the digging units he owned and a half of the 
mastery of works. In face of his son’s death, Jan made an agreement with Elżbieta 
whose dowry he secured, among others, in three digging units in the Wieliczka 
Saltworks195. The following year, he divided the aldermanship of Myślenice and 
the mastery of works between his grandsons Tobiasz and Jordan, as well as Jan, 
the son of his daughter Anna and Spytko from Morawica196. In 1445 he leased 
the mastery of works for three years to his relative Mikołaj Dołuski from Siercza, 
together with the manor of the master of works. Jan received 20 grzywnas for 
the first year. Mikołaj was supposed to pay 10 grzywnas on Pentecost, St. John 
the Baptist’s Day and Christmas Day. For the remaining two years of the lease, 
he was obliged to pay 12.5 a grzywna on Ember Days. After that time, Mikołaj 
was able to buy the office together with the court, paying Jan 1050 grzywnas in 

190 Ibidem, vol. 5, pp. 28–29, 83, 100, 127.
191 Ibidem, pp. 363, 372.
192 Ibidem, pp. 483, 507.
193 ZK, vol. 10, p. 124.
194 J. W. Kutrzeba: Myślenice. Notatki…, Krakow 1900, p. 21 (note 2).
195 GK, vol. 7, pp. 140–141. Elżbieta was first mentioned as Mikołaj Pogan’s wife in 1430. 

Ibidem, vol. 4, p. 175.
196 Ibidem, p. 535. In 1437 Jan endowed 10 grzywnas on the mastery of works to Spytko until 

100 grzywnas of Anna’s dowry was repaid. ZK, vol. 11, p. 201.
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węgierskich sprzedał bachmistrzostwo Mikołajowi Czarnemu z Podola z prawem 
odkupu do 10 lat. Jeśli w tym czasie bracia nie zwróciliby Mikołajowi tych pieniędzy, 
wówczas po dopłacie 900 florenów stałby się on właścicielem urzędu. W 1490 r. 
Jan senior zastawił urząd swojemu szwagrowi Janowi Ossolińskiemu204. W 1491 r. 
kanonik krakowski sprzedał go za 1600 florenów Pawłowi Czarnemu, późniejszemu 
żupnikowi krakowskiemu205. W 1506 r. Seweryn Bethman, rajca krakowski, odkupił 
od niego bachmistrzostwo za dwa tysiące florenów węgierskich206. W testamencie 
zapisał on je wraz z dworem i czterema otrokami swojemu wnukowi Stanisławowi 
Morsztynowi, który objął tę funkcję w 1516 r.207 Później bachmistrzem wielickim 
zawsze zostawał któryś z członków tej rodziny208.

ZAKOŃCZENIE

Trudno powiedzieć na podstawie zachowanego materiału źródłowego jak 
kształtował się pierwotny sposób zarządu szybami i znajdującymi się w jego 
pobliżu wyrobiskami. Nie wiadomo, czy wszyscy inwestorzy odpowiedzialni za ich 
budowę otrzymywali początkowo przypisany do nich urząd. Pewne jest natomiast, 
że w drugiej połowie XIV w. bachmistrzostwo całej żupy wielickiej znalazło się 

204 Tamże, t. 23, s. 33–34; J. Kurtyka: Rzeszowski Jan Feliks (w:) PSB, t. 34, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1992–1993, s. 82–83.

205 GK, t. 23, s. 649–651, 708, 711–12, 724–5, 730, 733–734, 779, 868, 879, 904. Dwa dokumenty 
z 1492 r. wystawione przez Mikołaja Strasza z Białaczowa, sędziego i Jana z Wielkiej Modlnicy, 
podsędka ziemskich krakowskich, w których bracia Jana seniora Andrzej i Jan junior zrezygnowali 
ze swoich praw do bachmistrzostwa – są przechowywane w Archiwum Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce, sygn. AD/D/VII/1–2.

206 GK, t. 29, s. 1052–1054. Jodok Ludwik Decjusz w Księdze o czasach króla Zygmunta podał, 
że w 1510 r. w kopalni w Wieliczce wybuchł pożar, który rozniecił wychodzący z kopalni górnik. 
Żupnik-administrator Andrzej Kościelecki miał osobiście zjechać pod ziemię by opanować sytuację. 
Według Decjusza męstwem wykazał się również bachmistrz wielicki Seweryn Bethman, prawie dzie-
więćdziesięcioletni rajca krakowski, który uratował odurzonego dymem Andrzeja. Dzięki ich spraw-
nemu działaniu ogień został ugaszony zanim wyrządził poważne szkody. J. L. Decjusz: De Sigismundi 
regis temporibus liber, 1521, wyd. W. Czermak, Kraków 1901, s. 45–46; J. L. Decjusz: Księga o czasach 
króla Zygmunta, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył T. Bieńkowski, Warszawa 
1960, s. 50–51. Por.: M. Friedberg: Bethman Seweryn (w:) PSB, t. 1, red. W. Konopczyński, Kraków 
1935, s. 477–478.

207 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław…, s. 822.
208 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, s. 288–289.

Hungarian florins or Prague groschen197. In 1446, the Alderman of Myślenice 
requested that the pledgee be punished with the 15th penalty to him and the 
court because he did not fulfil the terms of the contract. The following year, he 
sued Mikołaj, who was to pay him back 47 grzywnas in several instalments198. Jan 
probably died shortly thereafter. Then the brothers leased the office to Doluski 
for a period of six years. It was probably him who was mentioned in the letter  
of 4th November 1452, in which Stanisław Barwałdzki, the deputy of Wieliczka 
saltworks master informed Mikołaj Serafin that he could not have received the 
letter from the bishop due to his absence.

In 1449 Doluski bought from Jan, the son of Spytko from Morawica a part of  
the aldermanship of Myślenice, the Wieliczka mastery of works and some of the 
areas in Zakliczyn, Malejowa and Wysoka for 500 grzywnas. Two years later 
Elżbieta, the wife of Andrzej from Mszana, waived her rights to the mastery 
of works to Mikołaj, Tobiasz and Jordan. Then the brothers leased the office for 
six years to Doluski. Most likely, it was him who was mentioned in the letter of 
14th November 1452, in which Stanisław Barwałdzki, the deputy of Wieliczka 
saltworks master, informed Mikołaj Serafin that he could not receive the letter 
from the bishop due to his absence. The sons of Mikołaj Pogan divided the estate 
in 1456. The mastery of works and Zakliczyn were given to Tobiasz, while Jordan 
was given a half of the aldermanship of Myślenice and the villages of Malejowa 
and Wysoka. In 1458, Tobiasz leased the mastery of works and the manor of the 
master of works for two years to Piotr Osowski from Osowa. The lease amount 
was set at 60 Hungarian florins in gold per year. As a result of his brother’s death, 
the office was probably held by Jordan, with the name of whom it appears in the 
sources for the first time in 1462199. Through his connections (he was married  
to Jadwiga, the daughter of Mikołaj Lanckoroński from Brzezie, the Grand  
Marshal of the Crown) and the property he created the foundations for a magnate 
future of the family. He died on 26th March 1471 and was buried in St. Catherine’s 
Church in Kazimierz200.

197 GK, vol. 9, pp. 96–98.
198 Ibidem, pp. 770, 834, 900, vol. 10, pp. 60–61.
199 J. Laberschek: Myślenice–wójtostwo…, pp. 199–200, 213–214; Korespondencja żupnika 

krakowskiego…, no. 33.
200 J. W. Kutrzeba: Myślenice. Notatki…, p. 23 (note 23). Bartosz Paprocki quoted the text of  

the inscription on the brass tombstone. Idem: Herby rycerstwa polskiego, ed. K. J. Turowski, Krakow 
1858, p. 953.
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w posiadaniu dziedziców Zakliczyna, natomiast całej żupy bocheńskiej – Gładyszy 
z Łosia. O szczególnym znaczeniu obu urzędów świadczy ich wysokie uposażenie, 
w skład którego wchodziła urzędnicza pensja, toporowe i różne dodatki. Do głów-
nych obowiązków bachmistrzów należało wysyłanie piecowych do pracy, wyzna-
czanie kopaczom dział i przeprowadzanie inspekcji technicznych w kopalniach. 
Pod koniec XIV w. kompetencje te zaczęli dzielić oni z podkomorzym krakow-
skim. Władcy uzyskali w ten sposób dodatkowe narzędzia pozwalające im na 
lepszą kontrolę żupników. Tym samym ograniczone zostały możliwości nadużyć 
ze strony bachmistrzów. Na współpracę wspomnianych urzędników przy wyko-
nywaniu pewnych obowiązków zwrócił uwagę już H. Łabęcki. Według niego 
przedstawiciele „trójurzędu” przeprowadzali rewizje w żupach przy wprowadzaniu  
nowego żupnika, przy lustracjach żup, przy ważniejszych okolicznościach, jako to otwie-
raniu nowych szybów, uroczystościach itd.209 J. Krzyżanowski w opracowaniu poświę-
conym ordynacji Kazimierza Wielkiego poszedł o krok dalej, stwierdzając, że żupnik 
stał na czele zarządu salin, który został przez tego uczonego określony mianem 
magistratus montium, mając sobie przydanych dwóch urzędników o specjalnym zakresie 
działania, a to bergmistrza i podkomorzego210. A. Keckowa opisując charakter przy-
wileju stolniczego zasugerowała się zdaniem wspomnianego badacza. Według niej 
w 1393 r. podkomorzy krakowski wszedł w skład tzw. rządu żupnego211. Propozycja 
J. Krzyżanowskiego została odrzucona przez R. Grodeckiego. Magister montium 
był bowiem łacińskim zwrotem, którym nazywano bachmistrza, a podkomorzy 
jako wysoki dostojnik ziemski nie był przydany żupnikowi i nie stał obok żupnika 
i bergmistrza, tylko wysoko nad nimi 212.Chociaż uwaga R. Grodeckiego jest co do 
zasady słuszna, to jednak faktem jest, że żupnik, podkomorzy oraz bachmistrz lub 
ich funkcjonariusze od końca XIV w. wspólnie udawali się do kopalni. W XVI w. 
mówiono, że skład takiej komisji stanowią trzy urzędy żupne, które były nieza-
leżnymi od siebie organami213. Taki model organizacji zarysowuje już ordynacja 
z 1368 r., w której w odrębnych częściach, opatrzonych nagłówkami najpóźniej 

209 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, s. 251–252.
210 J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, s. 105–106; Tenże: Wolność górnicza w Polsce…, 

s. 49.
211 A. Keckowa: Instytucja stolników…, s. 204.
212 R. Grodecki: Recenzja z 2 prac…, s. 377. Zgodził się z nim J. Wyrozumski: Państwowa gospo-

darka solna…, s. 104–105.
213 Jeden z protokołów rewizji żupy wielickiej, wpisany do akt urzędu podkomorskiego został 

zatytułowany: Rewizja w górach wielickich przez wszystkie trzy urzędy uczyniona die 21 Maii [1546]. 

The mastery of works was inherited by his sons Jan and Mikołaj. Their father’s 
name became their surname. Thanks to the support of the mighty Kmita family  
from Wiśnicz, the Jordan family took senatorial positions, and thus found themselves 
in the circle of the broadly understood political elite. At the same time, they did 
not lose contact with the saltworks. Jan had been a Cracow saltworks master since 
1504 until his death in 1507. It was for the next three years that Mikołaj managed 
the enterprise together with Jan Boner and Andrzej Kościelecki201. The brothers 
had already lost their mastery of works to the Rzeszowscy. Even in 1483 the 
Jordan family undertook to pay 16 grzywnas at each Christmas on their incomes 
ex officio to Mikołaj Koczwara from Krakow until the repayment of the debt of 
600 florins202. In 1488, the undivided brothers: Jan Senior, a Canon of Krakow, 
Andrzej, Jan junior and Stanisław Rzeszowski from Boturzyn pledged it to Jakub 
from Szczekociny for 500 florins203. That year the oldest of them pledged them to 
Hieronim Branicki. In 1489, together with Stanisław he sold the regency to Mikołaj 
Czarny of Podole for 500 Hungarian florins, against the right of its repurchase 
within 10 years. If the brothers had not returned the money to Nicholas within that 
time, after paying additional 900 florins he would have become the owner of the 
office. In 1490, Jan Senior pledged the office to his brother-in-law Jan Ossoliński204. 
In 1491, the canon of Krakow sold it for 1600 florins to Paweł Czarny, a subsequent 
Krakow saltworks master205. In 1506 Seweryn Bethman, the councillor of Krakow, 
bought from him the mastery of works for two thousand Hungarian florins206.  

201 J. Wyrozumski: Jordan Jan…, pp. 276–278; W. Urban: Jordan Mikołaj z Zakliczyna (in:) PSB, 
s. 281–282; R. Trawka: Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, 
Krakow 2005, p. 362.

202 ZK, vol. 20, p. 216.
203 GK, vol. 22, pp. 959–60.
204 Ibidem, vol. 23, pp. 33–34; J. Kurtyka: Rzeszowski Jan Feliks (in:) PSB, vol. 34, Wrocław–

Warsaw–Krakow 1992–1993, pp. 82–83.
205 GK, vol. 23, pp. 649–651, 708, 711–12, 724–5, 730, 733–734, 779, 868, 879, 904. Two 

documents of 1492 issued by Mikołaj Strasz from Białaczów, a judge, and Jan from Wielka Modlnica, 
the sub-judge of the land of Krakow, in which Jan senior’s brothers: Andrzej and Jan junior resigned 
from their rights to the mastery of works, are kept in the Archives of the Cracow Saltworks Museum 
in Wieliczka, ref. no. AD/D/VII/1–2.

206 GK, vol. 29, pp. 1052–1054. In Księga o czasach króla Zygmunta Jodok Ludwik Decjusz stated 
that it was in 1510 that a fire broke out in the Wieliczka mine, as set by a miner coming out of the 
mine. Andrzej Kościelecki, the saltworks master-administrator is believed to have gone underground 
himself to take control of the situation. According to Decius, Seweryn Bethman, a nearly ninety-
year-old councillor in Krakow, who once manifested great bravery and saved Andrzej, who had 
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w transumpcie Kazimierza Jagiellończyka z 1451 r., opisano prawa żupnika,  
podkomorzego i bachmistrza oraz podległych im osób. Wszyscy trzej urzędnicy 
odpowiadali bezpośrednio przed królem214.

W szeroko rozumianym otoczeniu władców znajdowali się bogaci i przedsię-
biorczy mieszczanie, względnie przedstawiciele drobnej szlachty, którzy stanowili 
zaplecze finansowe królewskiego dworu. Przynależeli do elity gospodarczej kraju 
i bardzo często utrzymywali kontakty z głównymi aktorami sceny politycznej215. 
Niektórzy odegrali znaczącą rolę w procesie reorganizacji domeny królewskiej 
dokonanej przez Kazimierza Wielkiego. Do tej grupy niewątpliwie zaliczali się 
bachmistrzowie. Wyrazistą postacią był z pewnością Piotr Penak, który znajdował 
się w kręgu zaufanych osób wspomnianego króla216. Bachmistrzostwa wielickie 
i bocheńskie przez długi czas znajdowały się w posiadaniu dwóch rodzin, których 
członkowie służyli władcom poprzez zarządzanie królewszczyznami, udział w loko-
waniu miast i wsi królewskich, a także inwestycje i sumienne kierowanie pracami 
zabezpieczającymi w żupach krakowskich. W przypadku Pawła Gładysza i wójta 
myślenickiego Hanka konsekwencją wiernej służby było wyniesienie do stanu szla-
checkiego217. W drugiej połowie XV i na początku XVI w. oba urzędy w wyniku 

Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, zesp. 29/667/16 (brak paginacji). Por.: A. Keckowa: 
Żupy krakowskie…, s. 286–291.

214 J. Piotrowicz: Bochnia do połowy XVII wieku: Życie gospodarcze i społeczne – żupa solna (w:) 
Bochnia. Dzieje miasta…, s. 95.

215 F. Sikora: Wielopolscy z rodu Starych Koni…, s. 143.
216 Gdy 12 III 1368 r. na drodze prowadzącej na zamek wawelski spotkał on rajcę krakow-

skiego Konrada Fettera miał mu powiedzieć, że jest panem mieszczan i będzie im szkodzić u króla.  
M. Starzyński: Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010, s. 67.

217 Zobrazowanie mechanizmu, według którego odbywało się przenikanie mieszczan do stanu 
szlacheckiego (rycerstwo-szlachta) w XIV w. jest zadaniem niezwykle trudnym. Problematyka ta 
nie została do tej pory w pełni rozpoznana, na co uwagę zwrócił J. Kurtyka: Odrodzone królestwo…,  
s. 181 (przyp. 202). Według Barbary Trelińskiej o nobilitacji jako instytucji prawnej możemy mówić 
dopiero, gdy pojawiły się pierwsze przywileje nobilitacyjne. Wiemy, że Władysław Jagiełło wysta-
wiał je na początku XV w. Taż: Pogonia – herb wprowadzony przez Władysława Jagiełłę (w:) Nihil 
superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red.  
J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 407. We wcześniejszym okresie niewątpliwie nobilitowano 
jednak mieszczan, niezależnie od tego czy takie przywileje były wystawiane. Podstawą do nobili-
tacji były zapewne zasługi wojenne, a z pewnością sumienne zarządzanie królewszczyznami, udane 
inwestycje poczynione w żupach krakowskich czy dobrach królewskich. Paweł Gładysz i Hanko 
z Zakliczyna występują w źródłach z predykatami strenuus i strenuus miles, co oznacza, że byli ryce-
rzami pasowanymi. Wyniesienie do stanu szlacheckiego łączyło się więc zapewne w ich przypadku 

In his will he endowed them together with the manor and four otroks to his grandson 
Stanisław Morsztyn, who took over this function in 1516207. Later on one of the 
members of the family always became the Wieliczka master of works208.

CONCLUSION

On the basis of the preserved source material it is difficult to say how the 
original management of the shafts and nearby workings looked like. It is not 
known whether all investors responsible for their construction initially received 
the office assigned to them. It is certain, however, that in the second half of the 
14th c., the mastery of works in the entire Wieliczka Salt Mine was owned by the 
heirs of Zakliczyn, and the entire Bochnia County – by the Gładyszes from Łosie. 
The special importance of both offices is evidenced by their high emoluments, 
which included official salaries, toporowe and various allowances. The main duties 
of masters of works were sending prospectors to work, assigning units to diggers, 
and carrying out technical inspections in the mines. At the end of the 14th c., they 
started to share these competences with the Chamberlain of Krakow. In this way, 
the rulers obtained additional tools allowing them to better control the saltworks 
masters. Thus, the possibilities of abuses on the part of masters of works were limited. 
H. Łabęcki already drew attention to the cooperation of the above-mentioned 
officials in the performance of certain duties. According to him, the representatives 
of the triple office carried out searches in the saltworks when introducing a new 
saltworks master, inspecting saltworks, in more important circumstances, such as opening 
new shafts, ceremonies, etc.209 In his study on the ordination of Casimir the Great 
J. Krzyżanowski went a step further, claiming that a saltworks master chaired the 
saltworks management which this scholar referred to as magistratus montium, 

been intoxicated by smoke. Thanks to their efficient operation, the fire was put out before it did any 
serious damage. J. L. Decjusz: De Sigismundi regis temporibus liber, 1521, ed. W. Czermak, Krakow 
1901, pp. 45–46; J. L. Decjusz: Księga o czasach króla Zygmunta, preparation for print, introduction 
and footnotes by: T. Bieńkowski, Warsaw 1960, pp. 50–51. Conf.: M. Friedberg: Bethman Seweryn 
(in:) PSB, vol. 1, ed. W. Konopczyński, Krakow 1935, pp. 477–478.

207 A. Kamiński: Morsztyn Stanisław…, p. 822.
208 A. Keckowa: Żupy krakowskie…, pp. 288–289.
209 H. Łabęcki: Dawne żupy i żupnicy…, pp. 251–252.
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różnych transakcji często zmieniały właścicieli. Zazwyczaj nie mieli oni wcześniej 
kontaktu z górnictwem, prawdopodobnie w tym czasie chętnie wysługiwali się 
swoimi funkcjonariuszami. Bachmistrzostwa stanowiły ważną część rodzinnych 
majątków, ale także podnosiły prestiż społeczny osób, które je posiadały. O atrak-
cyjności urzędu świadczy fakt, że przez pewien czas bachmistrzem bocheńskim był 
wysoki dostojnik państwowy Jan Sapieha. Bachmistrz cieszył się poważaniem na 
terenie żup. Przy stole znajdującym w pomieszczeniu, w którym urzędnicy żupni 
spożywali posiłki zasiadał obok podżupka218. Rezydował we własnej siedzibie. Był 
niezależny wobec żupnika i jego urzędników, których siedzibami były zamki żupne 
w Wieliczce oraz Bochni.

z promocją rycerską. Por.: A. Bogucki: Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), 
„Przegląd Historyczny”, t. 77, z. 4, Warszawa 1986, s. 646–647.

218 Opis żup krakowskich…, s. 117; S. Fischer: Dzieje bocheńskiej żupy solnej…, s. 43.

having two officials with a special scope of activity, namely the master of works and 
chamberlain210. Describing the nature of the pantler privilege, A. Keckowa followed 
the opinion of the aforementioned researcher. According to her, in 1393 the 
Chamberlain of Krakow became a part of the so-called saltworks government211. 
J. Krzyżanowski’s proposal was rejected by R. Grodecki, since Magister montium 
was a Latin phrase for the master of works, and the chamberlain, as a high land 
dignitary, was not useful to the saltworks master and did not stand next to the saltworks 
master or the master of works, but high above them212. Although the comment by  
R. Grodecki is correct in principle, it is a fact that from the end of the 14th c. the 
saltworks master, chamberlain and master of works or their officers used to go to  
the mine together. In the 16th c. it was said that such a commission consisted of three 
saltworks offices, which were independent bodies213. Such a model of organisation 
is already outlined in the ordinance of 1368, separate parts of which, with headings 
not later than in Casimir IV Jagiellon’s charter from 1451, define the rights of the 
saltworks master, chamberlain and master of works, as well as their subordinates. 
All three officials reported directly to the king214.

In the broadly understood environment of the rulers there were rich and 
enterprising burghers, or representatives of gentry, who constituted the financial 
backing of the royal court. They belonged to the country’s economic elite and very 
often maintained contacts with the main actors of the political scene215. Some people 
played a significant role in the reorganisation of the royal domain by Casimir the 
Great. This group undoubtedly included masters of works. An expressive figure was 
certainly Piotr Penak, who was among the trusted people of the aforementioned 

210 J. Krzyżanowski: Statut Kazimierza Wielkiego…, pp. 105–106; Idem: Wolność górnicza 
w Polsce…, p. 49.

211 A. Keckowa: Instytucja stolników…, p. 204.
212 R. Grodecki: Recenzja z 2 prac…, p. 377. J. Wyrozumski confirmed his opinion: Państwowa 

gospodarka solna…, pp. 104–105.
213 One of the search protocols of the Wieliczka Saltworks, entered into the files of the chamberlain 

office was entitled Rewizja w górach wielickich przez wszystkie trzy urzędy uczyniona die 21 Maii [1546]. 
Kłodziński Abdon – materiały naukowe, ANK, Et al. 29/667/16 (no paging). Conf.: A. Keckowa: Żupy 
krakowskie…, pp. 286–291.

214 J. Piotrowicz: Bochnia do połowy XVII wieku: Życie gospodarcze i społeczne – żupa solna (in:) 
Bochnia. Dzieje miasta…, p. 95.

215 F. Sikora: Wielopolscy z rodu Starych Koni…, p. 143.
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king216. For a long time, the Wieliczka and Bochnia Masteries of  Works were  
in the possession of two families whose members served the rulers by managing 
the royal estates, participating in founding royal towns and villages, as well as 
investments and conscientious management of security works in the Cracow 
Saltworks. In the case of Paweł Gładysz and Hanko, the alderman of Myślenice, 
the consequence of faithful service was elevation to the nobility217. In the second 
half of the 15th c. and at the beginning of the 16th c., both offices frequently 
changed their holders as a result of various transactions. Usually, they had not had 
any contact with the mining industry before, and therefore at that time they were 
probably eager to take advantage of their officers. Masteries of works constituted 
an important part of family estates, but they also raised the social prestige of the 
people who owned them. The attractiveness of the office is evidenced by the fact 
that Jan Sapieha, a high state dignitary was the Bochnia master of works for some 
time. The master of works was respected in the saltworks area. He would sit next 
to the deputy of saltworks master at the table in the room where the saltworks 
officials used to eat their meals218. He resided in his own seat. He was independent 
of the saltworks master and its officials who had their seats in the saltworks castles 
in Wieliczka and Bochnia.

216 When on 12th March 1368, on the road leading to the Wawel Castle, he encountered Konrad 
Fetter, the councillor of Krakow, he was to tell him that he was the lord of the townspeople and 
would act to their detriment at the king’s. M. Starzyński: Krakowska rada miejska w średniowieczu, 
Krakow 2010, p. 67.

217 It is an extremely difficult task to depict the mechanism of the burghers’ entry into the nobility 
(knighthood-nobility) in the 15th c. This issue has not been fully recognised so far, as was pointed 
out by J. Kurtyka: Odrodzone królestwo…, p. 181 (note 202). According to Barbara Trelińska, we can 
speak of ennoblement as a legal institution only after the first ennoblement privileges appeared.  
We know that Władysław Jagiełło granted them at the beginning of the 15th century. Ibidem: 
Pogonia – herb wprowadzony przez Władysława Jagiełłę (in:) Nihil superfluum esse. Studia z dziejów 
średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, ed. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 
2000, p. 407. However, in the earlier period the townspeople were undoubtedly ennobled, regardless 
of whether such privileges were issued. The basis for ennoblement was probably the war merits, 
and certainly the conscientious management of the royal lands, successful investments made in the 
Cracow Saltworks or royal estates. Paweł Gładysz and Hanko from Zakliczyn appear in the sources 
with strenuus and strenuus miles predicates, which means that they were knights. The elevation to the 
noble state was probably connected with the promotion of knights in their case. Conf.: A. Bogucki: 
Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), “Przegląd Historyczny”, vol. 77, i. 4, 
Warsaw 1986, pp. 646–647.

218 Opis żup krakowskich…, p. 117; S. Fischer: Dzieje bocheńskiej żupy solnej…, p. 43.
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GÓRNICZE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK KOPALŃ 
WIELICZKI I BOCHNI PRZED ZAGROŻENIEM ZAWAŁOWYM

ABSTRAKT 

Eksploatacja soli w kopalniach Wieliczki i Bochni wymagała systematycznego prowa-
dzenia prac zabezpieczających. Na przestrzeni wieków zmieniano lub modyfikowano 
metody ich realizacji. W artykule przedstawiono sposoby zabezpieczania poszczególnych 
rodzajów wyrobisk: szybów, szybików, chodników i komór. 

Szyby od XIII do XIX w. miały z reguły obudowę drewnianą i prostokątny przekrój. 
Od początku XX w.  nowo zgłębiane szyby otrzymywały obudowę murowaną. Wymieniano 
również obudowy drewniane na murowane. 

Szybiki na odcinkach przechodzących przez pokłady i bryły soli oraz zwięzłe skały 
płonne pozostawiano bez obudowy, inne zabezpieczano obudową drewnianą.

Chodniki w bardzo dobrych warunkach geologicznych nie wymagały zabezpieczeń, 
jednak w zdecydowanej większości posiadają różnorodne odmiany obudowy drewnianej. 

Pierwotnym, powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania komór było pozo-
stawianie solnej łuski ochronnej. W rozległych komorach już od XIV w. stawiano filary 
solne. Od tego stulecia budowano również kaszty.

Od początku działalności górniczej jednym ze sposobów ochrony komór przed 
destrukcją było ich podsadzanie. Do XVIII w. podsadzkę stanowił urobek pozyskiwany 
podczas prac podziemnych (skały płonne, zanieczyszczona sól). W Wieliczce w XIX w. 
rozpoczęto jej transport z powierzchni. Początkowo była to ziemia, a od początku XX w. 
piasek. Systematyczne podsadzanie piaskiem na sucho prowadzono do II wojny świa-
towej, incydentalnie w latach 60. XX w. Od lat 80. tego stulecia prowadzi się podsadzanie 
hydrauliczne. W ten sposób zabezpieczono zasadniczą część wyrobisk, które nie zostały 
objęte ochroną konserwatorską. 

Słowa kluczowe: kopalnia, szyb, chodnik, komora, zabezpieczanie, obudowa, kaszt, 
podsadzka 
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MINING METHODS OF PROTECTING THE EXCAVATIONS  
OF WIELICZKA AND BOCHNIA MINES AGAINST  

THE CAVE-IN HAZARD

ABSTRACT

The exploitation of salt in the Wieliczka and Bochnia mines required systematic 
protection works. Over centuries, the methods of their implementation have been changed 
or modified. The article presents methods of securing specific types of mine workings: 
shafts, pit-holes, galleries and chambers.

Between the thirteenth and nineteenth century, shafts generally had a timbering and 
a rectangular cross-section. It was at the beginning of the 20th century that newly sunk 
shafts started to receive a brick lining. Timbering was also replaced with brick lining.

Within sections passing through the deposits and blocks of salt as well as compact waste 
rocks, pit-holes were left without timbering, while others were secured with it.

In very good geological conditions, galleries did not require any protection, however, 
the vast majority of them have various types of timbering.

The original, commonly used method of securing chambers was to leave salt protective 
slices. Salt pillars had already been erected in large chambers since the 14th century. It is 
also then that the first box-cribs were built.

From the beginning of mining activity, one of the methods of protecting the chambers 
from destruction was to backfill them. Until the 18th century, the filling material consisted 
of the output obtained in the course of underground works (waste rocks, contaminated 
salt). In Wieliczka its transport from the surface started in the 19th century. Initially, it was 
earth, and from the beginning of the 20th century – sand. Systematic dry backfilling had 
been carried out until World War II, and incidentally in the 1960’s. Hydraulic backfilling 
has been carried out since the 1980’s. That is how the essential part of the excavations, 
which were not under conservation protection, was secured.

Keywords: a mine, a shaft, a gallery, a chamber, securing, timbering, a box-crib, filling 
material
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WSTĘP

Wyrobiska kopalń soli w Wieliczce i Bochni przetrwały do naszych czasów 
w dużej ilości dzięki systematycznie prowadzonym pracom zabezpieczającym.  
Na przestrzeni wieków zmieniano lub modyfikowano metody ich realizacji. W obu 
kopalniach były one podobne, jednak w niektórych aspektach miały swoją specy-
fikę. Odrębny charakter miały też sposoby zabezpieczania poszczególnych rodzajów 
wyrobisk: szybów, szybików, chodników i komór. W pracy przedstawiono, jak 
zmieniały się one od XIII w. po czasy współczesne. W dotychczasowej literaturze 
omawiane były prace zabezpieczające, które ograniczały się do poszczególnych 
okresów historycznych lub skupiały się na pojedynczych sposobach ich realizacji, 
jednak dotyczyły głównie kopalni wielickiej. Dlatego celowe wydaje się przekro-
jowe przybliżenie tej problematyki w aspekcie obu zabytkowych kopalń. 

Podstawą niniejszego artykułu jest analiza materiałów archiwalnych znajdu-
jących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz dokumentacji 
z inwentaryzacji naukowo-technicznej kopalni wielickiej i bocheńskiej realizowanej 
przez tę instytucję. Kwerendę przeprowadzono w źródłach historycznych: materia-
łach rękopiśmiennych, komisjach królewskich z lat 1581–1763, protokołach kon- 
sultacyjnych i aktach salinarnych z lat 1772–19181. Cennych danych dostar-
czyły archiwalne mapy obu kopalń ze Zbioru Kartograficznego Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka oraz materiały kartograficzne zgromadzone w Muzeum im. 
S. Fischera w Bochni i w Kopalni Soli Bochnia. Źródła niedrukowane dla niniej-
szego artykułu stanowią Historia saliny wielickiej Antoniego Müllera i Inwentarz 
Archiwum Salinarnego sporządzony przez Leona Cehaka2.

1 Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Arch. MŻKW), Protokoły konsul-
tacyjne żupy wielickiej z lat 1772–1906 (dalej: Prot. kons.), rkpsy sygn. 53–68; M. Marynowski, 
L. Rzepka: Inwentarz Akt salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772–1918 Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka, Wieliczka 2004.

2 A. Müller: Historia saliny wielickiej, Wieliczka ok. 1932, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 
Zbiory Specjalne (dalej MŻKW, Zb. Spec.) nr 883; L. Cehak: Inwentarz dawnego archiwum salinar-
nego, Arch. MŻKW, t. I rkps nr 205, t. II rkps nr 206, t. III rkps nr 207, t. IV rkps nr 208. 

INTRODUCTION

The excavations of the salt mines in Wieliczka and Bochnia have survived until 
the present day mainly due to the protection works. Over centuries the methods 
of their implementation have been altered or modified. They were similar in both 
mines, but were also specific in some respects. The protection methods regarding 
individual types of workings: shafts, pit-holes, galleries and chambers were distinct 
as well. The paper shows how they have changed from the 13th century to the 
contemporary time. The literature to date has discussed protection works focused 
on specific historical periods or individual methods of their implementation, which 
were mainly related to the Wieliczka Mine. Therefore, it seems advisable to present 
this issue in a cross-sectional way in terms of both historic mines.

This article is based on the analysis of archival materials available in the collection 
of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, as well as the documentation of 
the scientific-technical inventory of Wieliczka and Bochnia Mines, conducted by 
this institution. A query was carried out in historical sources: handwritten material, 
Royal Commissions of 1581–1763, consultation protocols and Salt Mine Records 
of 1772–19181. Valuable data was provided by the archival maps of both mines from 
the Cartographic Collection of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, as 
well as cartographic materials collected at the S. Fischer Museum in Bochnia and 
the Bochnia Salt Mine. The non-printed sources for the article are Historia saliny 
wielickiej by Antoni Müller and Inwentarz Archiwum Salinarnego by Leon Cehak2.

The issue of securing Wieliczka and Bochnia mines is also reflected in printed 
publications. Generally known information is presented in work Dzieje żup 

1 The Archives of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (hereafter: Arch. MŻKW), 
Protokoły konsultacyjne żupy wielickiej z lat 1772–1906 (hereafter: Prot. kons.), manuscripts, ref. no. 
53–68; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772–1918 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004.

2 A. Müller: Historia saliny wielickiej ,Wieliczka, around 1932, Cracow Saltworks Museum 
in Wieliczka, Special Collections (hereafter: MŻKW, Zb. Spec.) no. 883; L. Cehak: Inwentarz  
dawnego archiwum salinarnego Arch. MŻKW, vol. I manuscript no. 205, vol. II manuscript no. 206, 
vol. III manuscript no. 207, vol. IV manuscript no. 208. 
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Problematyka zabezpieczania kopalń Wieliczki i Bochni znajduje też odzwier-
ciedlenie w publikacjach drukowanych. Ogólnie znane informacje przedstawione 
zostały w Dziejach żup krakowskich3. Antonina Keckowa syntetycznie przybliża to 
zagadnienie dla okresu przedrozbiorowego w monografii Żupy krakowskie w XVI 
do XVIII wieku (do 1772 r.)4. Z kolei dla czasów rozbiorów analizuje tę proble-
matykę Łukasz Walczy w pracy Zabezpieczanie wyrobisk i bezpieczeństwo pracy 
w kopalni wielickiej w okresie zaboru austriackiego5. Kazimierz Dziwik w arty-
kule Zabezpieczanie kopalni soli w Wieliczce podsadzką w latach 1832–1939 (zarys 
historyczny) przedstawia pionierskie próby zwalczania zagrożenia zawałowego 
metodą lokowania w komorach materiału sprowadzanego z powierzchni w XIX w. 
oraz omawia stosowanie takiego sposobu na szeroką skalę od początku XX w. do 
II wojny światowej6. Skutki niepodejmowanych na czas przedsięwzięć zabezpie-
czających dla miasta i kopalni przedstawia artykuł Krystyny Kolasy i Krzysztofa 
Kubika Poeksploatacyjne zapadliska wielickie7. Wartość źródłową posiadają prace 
Romana Rybarskiego Wielickie żupy solne w latach 1497–1594 oraz braci Johanna 
Nepomucena i Ludwika Emanuela Hrdinów Historia saliny wielickiej 8. Także 
w podręczniku Edwarda Windakiewicza Solnictwo znajdują się informacje doty-
czące prac zabezpieczających9. Niektóre aspekty tej tematyki porusza Alfons 
Długosz w monografii Wieliczka – Magnum Sal 10. Również artykuły poświę-
cone historii szybów Regis i Daniłowicza oraz studium historyczne szybu Loiss 
w Wieliczce przybliżają problemy związane z ich zabezpieczaniem11. 

 3 Dzieje żup krakowskich, Wieliczka 1988. 
 4 A. Keckowa: Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku (do 1772 roku), Wrocław–Warszawa–

Kraków 1969, s. 91–99.
 5 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk i bezpieczeństwo pracy w kopalni wielickiej w okresie zaboru 

austriackiego, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXIV, Wieliczka 2005, 
s. 59–141.

 6 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni soli w Wieliczce podsadzką w latach 1832–1939 (zarys histo-
ryczny, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XIII, Wieliczka 1984, s. 107–152. 

 7 K. Kolasa, K. Kubik: Poeksploatacyjne zapadliska wielickie, „Studia i Materiały do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce”, t. XII, Wieliczka 1983, s. 7–63.

 8 R. Rybarski: Wielickie żupy solne w latach 1497–1594, Warszawa 1932; J. N. Hrdina,  
L. E. Hrdinna: Geschichte der Wieliczkaer Saline, Wien 1842.

 9 E. Windakiewicz: Solnictwo. Sole kamienne, potasowe i solanki ich własności, fizjografia, górnictwo 
i warzelnictwo, t. IV, Kraków 1930.

10 A. Długosz: Wieliczka – Magnum Sal jako zabytek kultury materialnej, Warszawa 1958. 
11 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”, t. XXVIII, Wieliczka 2012, s. 7–30; J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza, 

krakowskich3. Antonina Keckowa which synthetically presents the concept related 
to the pre-partition period in monograph Żupy krakowskie w XVI do XVIII wieku 
(do 1772 r.)4. In turn, Łukasz Walczy analyses the topic of the time of the partitions 
of Poland in his paper Zabezpieczanie wyrobisk i bezpieczeństwo pracy w kopalni 
wielickiej w okresie zaboru austriackiego5. In his article Zabezpieczanie kopalni soli 
w Wieliczce podsadzką w latach 1832–1939 (zarys historyczny), Kazimierz Dziwik 
presents pioneering attempts to combat the threat of a cave-in by the method 
of depositing in chambers the material transported from the surface in the 19th 
century, and discusses the use of such a method on a large scale from the beginning 
of the 20th century until World War II6.The effects of untimely protection measures  
for the town and the mine are presented in the article by Krystyna Kolasa 
and Krzysztof Kubik Poeksploatacyjne zapadliska wielickie7. Source value marks 
works Wielickie żupy solne w latach 1497–1594 by Roman Rybarski, and Historia 
saliny wielickiej by brothers Johann Nepomucen and Ludwik Emanuel Hrdina8. 
Also handbook Solnictwo by Edward Windakiewicz contains information on 
protection works9. Some aspects of this subject are discussed by Alfons Długosz 
in his monograph Wieliczka – Magnum Sal 10. Moreover, articles on the history 
of the Regis and Daniłowicza shafts, and the historical study of the Loiss shaft in  
Wieliczka present the problems related to their protection11. 

 3 Dzieje żup krakowskich, Wieliczka 1988. 
 4 A. Keckowa: Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku (do 1772 roku), Wrocław–Warsaw–Krakow 

1969, pp. 91–99.
 5  Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk i bezpieczeństwo pracy w kopalni wielickiej w okresie  

zaboru austriackiego, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXIV, Wie- 
liczka 2005, pp. 59–141.

 6 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni soli w Wieliczce podsadzką w latach 1832–1939 (zarys 
historyczny, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XIII, Wieliczka 1984,  
pp. 107–152. 

 7 K. Kolasa, K. Kubik: Poeksploatacyjne zapadliska wielickie, “Studia i Materiały do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce”, vol. XII, Wieliczka 1983, pp. 7–63.

 8 R. Rybarski: Wielickie żupy solne w latach 1497–1594, Warsaw 1932; J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: 
Geschichte der Wieliczkaer Saline, Vienna 1842.

 9 E. Windakiewicz: Solnictwo. Sole kamienne, potasowe i solanki ich własności, fizjografia, górnictwo 
i warzelnictwo, vol. IV, Krakow 1930.

10 A. Długosz: Wieliczka – Magnum Sal jako zabytek kultury materialnej, Warsaw 1958. 
11 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”,vol. XXVIII, Wieliczka 2012, pp. 7–30; J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza, 
“Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXIX, Wieliczka 2014, pp. 7–32;  
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Oryginalne rozwiązania zrealizowane podczas prac zabezpieczających w obu 
żupach przedstawione zostały w artykułach Wacława Jaworskiego, Piotra Ku- 
rowskiego i Roberta Kurowskiego Charakterystyka zabytkowych wyrobisk w kopalni 
soli w Wieliczce oraz Józefa Charkota i Wacława Jaworskiego Charakterystyka zabyt-
kowych wyrobisk w kopalni soli w Bochni12. Współczesne metody ochrony najcenniej-
szych wyrobisk przybliża J. Charkot w publikacjach Problematyka zabezpieczania 
i konserwacji zabytkowych wyrobisk kopalni wielickiej i Uwarunkowania historyczne 
i prawno-organizacyjne zabezpieczania wyrobisk zabytkowych kopalni bocheńskiej 13.

ZABEZPIECZANIE SZYBÓW I SZYBIKÓW

Podjęcie eksploatacji soli w Małopolsce w połowie XIII w. było możliwe po 
opanowaniu techniki zgłębienia, a przede wszystkim skutecznego zabezpieczenia 
obudową drewnianą pierwszego szybu górniczego. Powstał on w Bochni przez posze-
rzenie przekroju poprzecznego i pogłębienie studni solankowej14. Podstawowym 
problemem było wykonanie obudowy na odcinku kilkumetrowej warstwy kurzawki, 
określanej w dokumentach archiwalnych mianem zydz15. Ponieważ nie radzili sobie 
z tym miejscowi pracownicy, do pomocy zostali wezwani przez księcia Bolesława 

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXIX, Wieliczka 2014, s. 7–32; W. Jaworski, 
J. Charkot, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia budowy i przebudowy. Zjawiska hydrogeo-
logiczne, Wieliczka 1994, mpis w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

12 W. Jaworski, P. Kurowski, R. Kurowski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk kopalni soli 
w Wieliczce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XIII, Wieliczka 1984, s. 17–105; 
J. Charkot, W. Jaworski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk kopalni soli w Bochni, „Studia i Materiały 
do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XVII, Wieliczka 1984, s. 7–59.

13 J. Charkot: Problematyka zabezpieczania i konserwacji zabytkowych wyrobisk kopalni wielickiej, 
„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXIII, Wieliczka 2003, s. 9–35; tenże, 
Uwarunkowania historyczne i prawno-organizacyjne zabezpieczania wyrobisk zabytkowych kopalni 
bocheńskiej, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXI, Wieliczka 2016, 
s. 119–148.

14 Z analizy źródeł i uwarunkowań geologicznych wynika, iż pierwszym szybem kopalni bocheń-
skiej był Gazaris: T. Wojciechowski: Zarys rozwoju przestrzennego kopalni bocheńskiej do 1772, „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. X, Wieliczka 1981, s. 49–51.

15 Kilkumetrowa warstwa silnie zawodnionej gliny pylastej (pyłu popielato-szarego zdolnego 
do płynnego przemieszczania się). W Bochni i w Wieliczce zalega ona na głębokości kilkunastu 
metrów pod powierzchnią terenu. 

The original solutions implemented during the protection works in both the 
saltworks were presented in the articles by Wacław Jaworski, Piotr Kurowski and 
Robert Kurowski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk w kopalni soli w Wieliczce, as 
well as Charakterystyka zabytkowych wyrobisk w kopalni soli w Bochni by Józef Charkot 
and Wacław Jaworski12. Contemporary methods of protection of the most valuable 
workings are depicted by J. Charkot in his publications Problematyka zabezpieczania 
i konserwacji zabytkowych wyrobisk kopalni wielickiej  and Uwarunkowania historyczne 
i prawno-organizacyjne zabezpieczania wyrobisk zabytkowych kopalni bocheńskiej 13.

THE PROTECTION OF SHAFTS AND PIT-HOLES

Starting salt exploitation in the Lesser Poland in the middle of the 13th century 
was possible upon mastering the technique of sinking, and, in particular, effectively 
securing the first mining shaft with timbering. It was created in Bochnia by 
widening the cross-section and deepening the brine well14. The basic problem was 
the construction of the timbering on a several-meter section of sandwaters referred 
to as zydz15 in archival documents. Since local workers could not cope with it, in 
1249 prince Bolesław requested the assistance of French monks from the Cistercian 
monastery in Wąchock – a branch of the abbey in Morimond, France16. 

W. Jaworski, J. Charkot, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia budowy i przebudowy. Zjawiska 
hydrogeologiczne, Wieliczka 1994, typescript in the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka.

12 W. Jaworski, P. Kurowski, R. Kurowski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk kopalni soli 
w Wieliczce, “SMDŻ”, vol. XIII, Wieliczka 1984, pp. 17–105; J. Charkot, W. Jaworski: Charakterystyka 
zabytkowych wyrobisk kopalni soli w Bochni, “SMDŻ”, vol. XVII, Wieliczka 1984, pp. 7–59.

13 J. Charkot: Problematyka zabezpieczania i konserwacji zabytkowych wyrobisk kopalni wielickiej, 
“SMDŻ”, vol. XXIII, Wieliczka 2003, pp. 9–35; id., Uwarunkowania historyczne i prawno-organizacyjne 
zabezpieczania wyrobisk zabytkowych kopalni bocheńskiej, “SMDŻ”, vol. XXXI, Wieliczka 2016,  
pp. 119–148.

14 The analysis of the sources and geological conditions shows that Gazaris was the first shaft 
in the Bochnia mine: T. Wojciechowski: Zarys rozwoju przestrzennego kopalni bocheńskiej do 1772, 
“SMDŻ”, vol. X, Wieliczka 1981, pp. 49–51.

15 A several-meter layer of highly water-logged silty loam (ashy-gray dust capable of flowing 
smoothly). In Bochnia and Wieliczka, it lies at a depth of several meters beneath the surface.

16 J. Piotrowicz: Górnictwo w Małopolsce w czasach księżnej Kingi – jego legendarne i rzeczywiste 
początki, “SMDŻ”, vol. XVIII, Wieliczka 1994, pp. 9–25; id.: Historia i rozwój kopalni bocheńskiej, 
“Wiadomości Bocheńskie. Kwartalnik Społeczno Kulturalny Stowarzyszenia Bochniaków i Mi- 
łośników Ziemi Bocheńskiej”, Bochnia 2015, Year XXVI, no. 1 (104).
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w 1249 r. francuscy zakonnicy z cysterskiego klasztoru w Wąchocku – filii opactwa 
w Morimond we Francji16. 

Z kurzawką zmagali się górnicy w obu kopalniach podczas głębienia szybów 
aż do końca XVIII w., a podczas remontu – jeszcze na początku XX stulecia. Na 
początku XVII w. kurzawka zniweczyła zgłębiany z wielkim trudem szyb Ligęza 
w kopalni wielickiej, a w Bochni pod koniec XVIII w. uniemożliwiła wybicie  
dwóch kolejnych szybów: Trinitatis i Franciszek17. Jeszcze podczas realizowanej 
w latach 1909–1912 wymiany obudowy drewnianej na murowaną w szybie Campi 
kopalni bocheńskiej kurzawka wypełniła cały jego otwór, co skutkowało powsta-
niem na powierzchni leja zapadliskowego średnicy 26 m i głębokości 6 m18.

 Od XVI w. przez warstwę kurzawki przechodzono metodą „szybu straconego”. 
Po dotarciu do kurzawki bito w niej szybik o przekroju mniejszym od szybowego. 
W jego dnie zakładano rząp, z którego regularnie wyciągano wodę. Gdy jej dopływ 
ulegał zmniejszeniu, drążono szyb właściwy, zabudowując jego pojedyncze wieńce 
i równolegle rozbierając górne wieńce szybiku („szybu straconego”). W dalszym 
ciągu utrzymywano rząp, z którego odbierano gromadzącą się jeszcze wodę19. 

Szyby od początku funkcjonowania obu kopalń do XIX w. były zabezpie-
czane obudową drewnianą. Według nazewnictwa obwiązującego do 1772 r. stano-
wiły ją cembrzyny związane w czworobok, tworząc szlosy, czyli wieńce obudowy. 
Do XVIII w. szyby miały przekrój prostokątny o wymiarach około 3,6 x 2,7 m20.  
Od końca tego stulecia dłuższy bok miał około 4 m ze względu na koniecz-
ność wygospodarowania przestrzeni dla dwóch przedziałów, transportowych  

16 J. Piotrowicz: Górnictwo w Małopolsce w czasach księżnej Kingi – jego legendarne i rzeczy-
wiste początki, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XVIII, Wieliczka 1994, 
s. 9–25; tenże: Historia i rozwój kopalni bocheńskiej, „Wiadomości Bocheńskie. Kwartalnik Społeczno 
Kulturalny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”, Bochnia 2015, Rok 
XXVI, nr 1 (104).

17 J. Charkot: Zarys rozwoju przestrzennego kopalni bocheńskiej w latach 1772–1990, „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXIV, Wieliczka 2005, s. 53–54; L. Cehak: 
Inwentarz…, t. I rkps nr 205, s. 171, 433, 435. 

18 E. Windakiewicz: Solnictwo…, s. 65–68.
19 A. Keckowa: Żupy…, s. 71; R. Rybarski: Wielickie żupy…, s. 73–74; W. Jaworski, J. Char- 

kot, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia…. Taki sposób przejścia przez kurzawkę stoso-
wano jeszcze w 1791 r. podczas głębienia szybu Kościuszko ( Józef ), Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyro-
bisk…, s. 69.

20 A. Keckowa: Żupy…, s. 72. Odkryty podczas badań archeologicznych w 1966 r. poszuki-
wawczy szyb na Zamku Żupnym w Wieliczce, datowany na połowę XIII w., wymiary: 3,4 x 2,4 m.

Miners in both mines struggled with the sandwater in the course of sinking 
shafts until the end of the 18th c., and during the renovation – even at the beginning 
of the 20th century. In the early 17th c., the sandwater destroyed the Ligęza shaft in 
the Wieliczka mine, which was being sunk with a great deal of effort, and at the end 
of the 18th c. it prevented the creation of two more shafts: Trinitatis and Franciszek 
in Bochnia17. Already during the replacement of the timbering with a brick lining 
in the Campi shaft of the Bochnia mine in 1909–1912, the sandwaters filled its 
entire opening, which resulted in the formation of a sinkhole with a diameter of 
26 m and a depth of 6 m on the surface18.

  From the 16th century onwards, the sandwater layer was passed through 
with the “lost shaft” method. After reaching the sandwaters, a pit-hole with a cross-
section smaller than the one of the shaft was beaten in. At its bottom, there was 
a sump from which water was regularly drawn. When its supply was reduced, 
the shaft proper was bored by building its individual beams, and simultaneously 
dismantling the upper beams of the pit-hole (“lost shaft”). The sump was maintained, 
and the water that was still accumulating was collected19. 

From the beginning of the operation of both mines until the 19th century, the 
shafts were secured with timbering. According to the nomenclature that was in 
force until 1772, it consisted of logs tied into a quadrangle casing, forming the 
beams of the lining. Until the 18th c., shafts had a rectangular cross-section with 
dimensions of about 3.6 x 2.7 m20. From the end of that century, the longer side 
was about 4 m due to the need to arrange space into two compartments, a transport 
and a communication one, due to the installation of Hungarian horse-powered 
gears, and in the second half of the 19th c. – steam hoisting machinery21. The shafts 

17 J. Charkot: Zarys rozwoju przestrzennego kopalni bocheńskiej w latach 1772–1990, “Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXIV, Wieliczka 2005, pp. 53–54; L. Cehak: 
Inwentarz…, vol. I manuscript no. 205, pp. 171, 433, 435. 

18 E. Windakiewicz: Solnictwo…, pp. 65–68.
19 A. Keckowa: Żupy… p. 71; R. Rybarski: Wielickie żupy…, pp. 73–74; W. Jaworski, J. Charkot,  

R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia…. This method of passing through the sandwaters  
was still used in 1791 when sinking the ( Józef ) Kościuszko shaft, Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyro- 
bisk…, p. 69.

20 A. Keckowa: Żupy…, p. 72. An exploration shaft at the Saltworks Castle in Wieliczka, 
discovered during the archaeological research in 1966, dated back to the mid-13th c., dimensions: 
3.4 x 2.4 m.

21 Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zbiór Kartograficzny Muzeum Żup Krakowskich, 
(hereafter: Zb. Kart. MŻKW) inv. no. 872.



J. Charkot GÓRNICZE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK KOPALŃ WIELICZKI I BOCHNI... J. Charkot MINING METHODS OF PROTECTING THE EXCAVATIONS...138 139

i komunikacyjnego, w związku z instalacją kieratów węgierskich, a w drugiej połowie 
XIX w. – parowych maszyn wyciągowych21. Na obudowę szybów wykorzystywano 
zwykle drewno jodłowe, rzadziej sosnowe, a na zawodnionych odcinkach często 
dębowe. Także tzw. stolce na podszybiach, na których wspierała się obudowa, 
konstruowano z reguły z drewna dębowego22. W kopalni wielickiej w okresie przed-
rozbiorowym jedynie szyb Leszno, zgłębiony w 1651 r., posiadał w całości obudowę 
murowaną i okrągły przekrój o średnicy 3 m. Później dopiero podczas budowy szybu 
Elżbiety (obecnie św. Kingi) w 1864 r. zastosowano taki rodzaj zabezpieczenia. Na 
początku XX w. miał on obudowę murowaną od powierzchni do poziomu III23. 

W 1892 r. Okręgowy Urząd Górniczy ze względu na bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe nakazał wymianę obudowy drewnianej na murowaną we wszyst-
kich szybach kopalni wielickiej. Ze względu na duże koszty i przywiązanie do 
sprawdzonych rozwiązań salina uzyskała odstępstwo od tej decyzji w Starostwie 
Górniczym w Krakowie, pod warunkiem że drewniana obudowa będzie dosta-
tecznie mokra24. Jednak na początku XX stulecia w górnych odcinkach szybów Regis 
i Górsko obudowa drewniana wymieniona została na murowaną o przekroju becz-
kowym, odpowiednio do głębokości: 25 i 23 m, a w szybie Kościuszko do poziomu I25. 
Kolejnym szybem, który otrzymał takie zabezpieczenie, był Wilson drążony w latach 

21 Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zbiór Kartograficzny Muzeum Żup Krakowskich 
(dalej: Zb. Kart. MŻKW), nr inw. 872.

22 Stolce budowano do połowy XVIII w., kiedy szyby sięgały do poziomu I kopalni. Była to 
konstrukcja wspierająca, która miała podtrzymywać obudowę całego szybu. W praktyce jej stabili-
zację zapewniał zaciskający się górotwór po upływie krótkiego czasu od zgłębienia szybu; A. Keckowa: 
Żupy…, s. 72.

23 Obudowa murowa sięgała do głębokości 139 m pod powierzchnią ziemi, Tarcze szybowe 
w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. MŻKW nr. inw. 872; A. Müller: Historia…, s. 156. Szyb 
Elżbiety powstał w wyniku przedłużenia szybiku Kübeck od poziomu IV do powierzchni.

24 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, s. 72.
25 Szyb Regis otrzymał taką obudowę w latach 1902–1903, a szyb Górsko w latach 1905–1906; 

A. Müller: Historia…, s. 152–153; Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. MŻKW 
nr inw. 872. Podczas ostatniej przebudowy szybu Regis w lutym 1999 r. została znaleziona tablica 
drewniana o następującej treści: „Szczęść Boże! Wyprawę szybu Franc. Józefa I rozpoczęto dn. 25 
lipca w r. 1902 za p. radcy Ant. Müllera, nadzarząd. Jul. Dietzego, zarządcy Jana Bartusia, majstra 
Piotra Kozubskiego i podmajstr. Józefa Palucha…”, dalej podano nazwiska 8 cieśli i 10 pomocników. 
Kolejną generalną przebudowę szybu, od zrębu do poziomu IV, ze zmianą prześwitu na okrągły oraz 
likwidacją obudowy drewnianej, zrealizowano na przełomie XX/XXI w., J. Charkot, W. Gawroński: 
Dzieje szybu Regis…, s. 26–28.

1. Studnia i stuła przy szybie „Bużenin” w kopalni wielickiej, A. Fischer, 1801 r.
1. A well and a tunnel at the “Bużenin” shaft in the Wieliczka mine, A. Fischer, 1801



J. Charkot GÓRNICZE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK KOPALŃ WIELICZKI I BOCHNI... J. Charkot MINING METHODS OF PROTECTING THE EXCAVATIONS...140 141

1914–192026. Później w pozostałych, podczas generalnych remontów, sukcesywnie 
rezygnowano z drewna na rzecz muru27. Wyjątek stanowi szyb Daniłowicza, 
w którym ze względu na wykorzystywanie turystyczne utrzymywana jest nadal 
tradycyjna obudowa drewniana. Jednak i w nim podczas ostatniej generalnej prze-
budowy, przeprowadzonej w latach 1987–1989, ze względu na warunki geolo-
giczne (kurzawkę), prostokątna obudowa drewniana do głębokości 32 m umiesz-
czona została w murowanej, o przekroju beczkowym28. 

Sytuacja w kopalni bocheńskiej przedstawia się podobnie jak w Wieliczce. Tam 
obudowę murowaną otrzymał zgłębiony w 1908 r. szyb wentylacyjny Trinitatis. 
Na początku XX w. wprowadzono takie zabezpieczenie w szybie Regis, a w latach 

26 J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium historyczno-konserwatorskie szybu Wilson w Kopalni 
Soli Wieliczka, Wieliczka 2019, mpis w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

27 Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. MŻKW nr inw. 872. 
28 J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza, s. 20. Ze względu na wody migrujące 

z kurzawki mur otoczony jest folią, zza której sączkami odbierana jest woda. 

were lined with fir wood, less often pine wood, and quite frequently oak wood in 
water-bearing sections. Also, the so-called trusses on shaft bottoms, on which the 
timbering was supported, were usually made of oak wood22. In the Wieliczka Mine, 
in the pre-partition period, only the Leszno shaft, dredged in 1651, had a complete 
brick lining and a circular cross-section with a diameter of 3 m. Later, it was only 
during the construction of the Elżbieta shaft (now Św. Kingi a shaft) in 1864 that 
this type of protection was applied. At the beginning of the 20th century, it had 
a brick lining from the surface to level III23.

In 1892, for fire safety reasons the District Mining Authority ordered to replace 
the timbering with brick lining in all the shafts of the Wieliczka Mine. Due to 
high costs and the commitment to proven solutions, the salt mine was granted 
a departure from this decision in the Mining Starosty in Kraków, provided that the 
wooden casing was sufficiently wet24. However, at the beginning of the 20th century, 
in the upper sections of the Regis and Górsko shafts, the timbering was replaced 
with brick lining with a barrel-shaped cross-section, respectively to the depth of 
25 and 23 m, and in the Kościuszko shaft to level I25. Another shaft that gained 
such protection was the Wilson bored in 1914–192026. Later on, in the case of the 
remaining ones, during major renovations, wood was gradually abandoned in favour 

22 Trusses had been built until the mid-18th c., when shafts reached level I of the mine. It was 
a supporting structure designed to support the entire shaft lining. In practice, its stabilisation was 
guaranteed by the clamping rock mass shortly after sinking the shaft; A. Keckowa: Żupy…, p. 72.

23 The masonry lining reached the depth of 139 m below the ground, Tarcze szybowe w kopalni 
soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. MŻKW inv. no. 872; A. Müller: Historia…, p. 156. Elżbiety shaft 
was created as a result of the extension of the Kübeck shaft from level IV to the surface.

24 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, p. 72.
25 The Regis shaft received such a lining in 1902–1903, and the Górsko shaft in 1905–1906;  

A. Müller: Historia…, pp. 152–153; Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. 
MŻKW inv. no. 872. During the last reconstruction of the Regis shaft in February 1999, a wooden 
plaque was found bearing inscription “God bless! The expedition of the Franc. Józef I shaft began on  
25th July 1902, when Ant. Müller was the counsellor, Julian Dietze – the supervisor, Jan Bartuś –  
the administrator, Piotr Kozubski – the foreman and Józef Paluch – the foreman’s ancillary…” Then 
the names of 8 carpenters and 10 helpers were provided. Another major reconstruction of the shaft, 
from the foundation to level IV, with the change of the clearance into a round one and removal of 
the timbering, was implemented at the turn of the 20th/21st c., J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje 
szybu Regis…, pp. 26–28.

26 J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium historyczno-konserwatorskie szybu Wilson w Kopalni 
Soli Wieliczka, Wieliczka 2019, a typescript in the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka.

2. Obudowa drewniana szybu „Sutoris” i szybiku „Bonderz” w kopalni bocheńskiej, 1830 r.
2. The timbering of the “Sutoris” shaft and “Bonderz” pit-hole in the Bochnia mine, 1830
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1909–1912 w szybie Campi29. Podczas generalnej przebudowy szybu Sutoris, ukoń-
czonej w 1909 r., obudowę murową o przekroju beczkowym wprowadzono na 
odcinku od powierzchni do poziomu I Danielowiec, na pozostałym utrzymując 
jeszcze zabezpieczenie wykonane z drewna. To zostało zastąpione murowanym 
dopiero podczas ostatniego generalnego remontu przeprowadzonego w latach 
1993–199530.

 Od początku funkcjonowania obu ośrodków górniczych utrzymanie obudowy 
drewnianej było dużym wyzwaniem. Do XVIII w. zajmowała się nim specjalna 
kategoria pracowników – cieśli szybowych31. Największym problemem była, nisz-
cząca obudowę drewnianą, woda przedostająca się z kurzawki. By ograniczyć jej 
destrukcyjny wpływ na cały odcinek rury szybowej, do XVIII w. budowane były 
sięgające poniżej zawodnionej warstwy studnie i łączące je z szybami stuły32. Woda 
z obudowy górnej części szybu ujmowana była do drewnianych rynienek i kiero-
wana do stuły33, którą grawitacyjnie spływała do studni. Wloty studni znajdowały 
się pod kletą szybu lub pod oddzielnym zabudowaniem. Instalowano nad nimi 
urządzenia wyciągowe o napędzie ręcznym lub konnym34. Niektóre szyby posia-
dały dwie studnie i dwie stuły zbierające wody na różnych głębokościach (m.in. 
Janina i Leszno w Wieliczce oraz Campi i Bochneris w Bochni)35. Nieskutecznie 
ujętą do stuły część wody zbierano w rząpiu szybowym i wyciągano w bulgach. Na 

29 E. Windakiewicz: Solnictwo…, s. 65–68. Kolejną przebudowę szybu Campi przeprowadzono 
na przełomie XX/XXI w.

30 Data „1909” wyryta na obudowie z nazwiskami ówczesnego Zarządu Saliny i majstra kierują-
cego przebudową szybu; J. Charkot, W. Gawroński: Studium historyczno-konserwatorskie szybu Sutoris 
w Kopalni Soli Bochnia, Wieliczka 2016, mpis w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

31 A. Keckowa: Żupy…, s. 159. Cieśle stanowili znaczącą część załogi obu żup. W 1717 r. 
kopalnia wielicka zatrudniała 6 cieśli szybowych, 5 studniarskich, 24 kasztowych i 16 sztygarskich 
przy łącznym stanie załogi 578 osób.

32 W praktyce studnie miały od 20 do 30 m głębokości. Warstwa kurzawki zalega zwykle na 
głębokości kilkunastu metrów. A. Fischer: Communications Strecke aus dem Tagschacht Bużenin mit 
dessen Schacht Brun, 1801, Zb. Kart. MŻKW nr. inw. 204; tenże: b.t. [komora Włodkowice], 1812, Zb. 
Kart. MŻKW nr inw. 346; W. Jaworski, J. Charkot, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia…

33 Stuła – chodnik o niewielkim nachyleniu. 
34 Komisja z 1743 r., Biblioteka Ossolińskich (dalej: Bibl. Ossol.) 3395/III, k. 158, 177, dalej mf. 

14.1; „Studnia Seraph pod osobliwą kletą z której wodę końmi wyciągają”, przy szybie Daniłowicza 
„studnia w klecie gdzie wodę końmi wyciągają”, Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, 
k. 179, 210 (mf. 14/4); w szybie Górsko „studnia pod kletą, z której wodę wiadrami gonią”.

35 Komisja z 1723 r., BNUL 432/III, k. 222v. Szyb Campi posiadał okresowo nawet trzy studnie 
i stuły, natomiast szyb Sutoris nie miał takiego zabezpieczenia, T. Wojciechowski: Zarys dziejów szybu 

of masonry27. One exception is the Daniłowicz shaft, which, due to its availability to 
tourism, retains the traditional timbering. Nevertheless, also in its case, during the 
last general reconstruction carried out in 1987–1989, a rectangular timbering up 
to a depth of 32 m was placed in a brick lining with a barrel-shaped cross-section 
owing to the geological conditions (sandwaters)28. 

The situation in the Bochnia mine was not unlike the one in Wieliczka. There 
the Trinitatis ventilation shaft, sunk in 1908, was reinforced with a brick lining. 
At the beginning of the 20th c., such protection was introduced in the Regis shaft, 
and in 1909–1912 – in the Campi shaft29. During the general reconstruction of 
the Sutoris shaft, completed in 1909, a barrel-shaped wall lining was introduced 
from the surface to level I of Danielowiec, while on the remainder the protection 
made of wood was maintained. It was replaced with brick lining only during the 
last major renovation carried out in 1993–199530.

 From the beginning of the operation of both mining centres, maintaining 
the timbering was a big challenge. Until the 18th c., it was dealt with by a special 
category of employees – shaft carpenters.31 The biggest problem was the water 
seeping from the sandwaters, which damaged the timbering. It was until the 18th 
c. that wells, reaching below the water-bearing layer, were built as well as slightly 
inclined galleries (so-called stuły)32 connecting them with the shafts to limit the 
destructive impact of the water on the entire section of the shaft pipe. The water 
from the lining of the upper part of the shaft was collected into wooden gutters 

27 Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, Zb. Kart. MŻKW inv. no. 872. 
28 J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza, p. 20. Due to the water migrating from 

the sandwaters, the wall is surrounded with foil, from behind which water is collected via infiltration 
trenches. 

29 E. Windakiewicz: Solnictwo…, pp. 65–68. Another reconstruction of the Campi shaft was 
carried out at the turn of the 20th/21st c.

30 Date “1909” engraved on the lining along with the names of the then Salt Mine Board and 
the foreman in charge of the shaft reconstruction; J. Charkot, W. Gawroński: Studium historyczno-
-konserwatorskie szybu Sutoris w Kopalni Soli Bochnia, Wieliczka 2016, a typescript in the Cracow 
Saltworks Museum in Wieliczka. 

31 A. Keckowa: Żupy…, p. 159. Carpenters constituted a significant part of the staff of both the 
Saltworks. In 1717, the Wieliczka mine employed 6 shaft carpenters, 5 well carpenters, 24 box-crib 
carpenters and 16 foreman carpenters, with a total crew of 578 people.

32 In practice, the wells were 20 to 30 m deep. The sandwaters layer is usually located at a depth 
of several meters. A. Fischer: Communications Strecke aus dem Tagschacht Bużenin mit dessen Schacht 
Brun, 1801, Zb. Kart. MŻKW inv. no. 204; id.: n.t. [Włodkowice chamber], 1812, Zb. Kart. MŻKW 
inv. no. 346; W. Jaworski, J. Charkot, R. Kurowski, J. Wiewiórka: Szyb Loiss. Historia…
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przełomie XVIII/XIX w. w obu kopalniach większość szybów pogłębiona została 
poniżej poziomu I. Wówczas rezygnowano z utrzymywania stuł i studni. Wody 
ściekające szybem gromadzono w rząpiu i wyciągano kieratami. W Wieliczce do 
początku XIX w. transportowano je każdym szybem wydobywczym36. Po 1818 r. 
wody z całej kopalni rynnami i rurami drewnianymi spływały grawitacyjne do 
rząpia pogłębionego do poziomu VI szybu Wodna Góra37. Od 1861 r. odwadnianie 
przejął wyposażony wówczas w maszynę parową szyb Regis38. Do XVIII w. także 
w Bochni wody wyciągano wszystkimi szybami. W pierwszej połowie XIX stulecia 
większość z nich kierowana była rynnami do rząpia pogłębionego do poziomu V 
Podmoście szybu Sutoris. Do 1842 r. wody z poziomu I Danielowic gromadzono 
w rząpiu szybu Gazaris39. Odwadniane zostało usprawnione w 1874 r. po insta-
lacji nad szybem Sutoris parowej maszyny wyciągowej. 

 Jak już wspomniano, największym problemem było utrzymanie drewnia-
nego zabezpieczenia szybów na odcinku przechodzącym przez warstwę kurzawki. 
Oprócz destrukcyjnego oddziaływania wody, jej napór powodował wyboczenia 
lub złamania cembrzyn40. Dlatego w tej części rury szybowej konieczne było 
bardzo częste przeprowadzanie napraw. Nacisk górotworu powodował też skrę-
canie obudowy szybu i odchylenie jego osi od pionu41. W skrajnych przypadkach 
dochodziło do całkowitego jej zaciśnięcia42. Od XV do XVIII w., w okresie funk-
cjonowania nad szybami kieratów polskich, dużym problemem było ocieranie się 

„Campi”, Bochnia Dzieje miasta i regionu. Suplement, Kraków 1986, s. 43–66; Komisja z 1743 r., dalej 
Bibl. Ossol. 3395/III, k. 267 (mf. 14.1).

36 Pod koniec XVIII w. szybem Regis w ten sposób wyciągano od 43 do 135 m3 wody tygo-
dniowo, J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, s. 16.

37 Czternastowieczny szyb Wodna Góra przez cały okres swego funkcjonowania pełnił funkcję 
odwadniającą, jednak do początku XIX w. transportowano nim wody z jego otoczenia, S. Brończyk: 
Sposoby odwadniania..., s. 91–108; A. Wieszner: Karte üiber die Wasserhaltung sämtlicher Gruben Wässer 
bei der Wieliczkaer Salinen Grube, 1856, MŻKW nr inw. VII/372. 

38 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, s. 20–21.
39 W 1842 r. szyb Gazaris został zlikwidowany. 
40 Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 179 (mf. 14/4) w szybie Bużenin „szlosow 

złamanych 6, nałamanych 18, pęk przez zydz wypartych na par 80”.
41 Tamże, k. 204 (mf. 14/4), Szyb Seraf skantował się na 45 par (tj. wieńców obudowy); 

R. Saulenfels: Plan Uiber die Verschibung des Tag = und Fahrtschachtes Regis und der Aufeinander folge 
der Gebirgsschichten, 1840, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/715. Plan ilustruje odchylenie szybu od 
pionu i skręcenie wieńców obudowy, L. Cehak: Inwentarz…, t. I, rkps nr 205, s. 171.

42 Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 94 (mf. 10/7); całkowitemu zaciśnięciu uległ w 1711 r. 
szyb Bochneris kopalni bocheńskiej.

and directed to the slightly inclined galleries (so-called stuły)33 down which it 
gravitated into the well. The well inlets were located under the shaft pithead, or 
under a separate structure. Hoisting machinery with manual or horse drive was 
installed above them34. Some shafts had two wells and two slightly inclined galleries 
collecting water at different depths (including Janina and Leszno in Wieliczka, as 
well as Campi and Bochneris in Bochnia)35. Some of the water ineffectively supplied 
to slightly inclined gallery (so-called stuła) was collected in a shaft sump and pulled 
out in sacks. At the turn of the 18th and 19th c., most of the shafts in both the mines 
were deepened below level I. Then the maintenance of slightly inclined galleries 
(so-called stuły) and wells was abandoned. Water flowing down the shaft was 
collected in a sump and pulled out with horse-powered gears. In Wieliczka they 
were transported through every extraction shaft until the beginning of the 19th c.36 
After 1818, the water from the entire mine flowed by gravity through gutters and 
wooden pipes to the sump deepened to the VI level of the Wodna Góra shaft37. 
In 1861 the drainage was taken over by the Regis shaft which was then equipped 
with a steam engine38. Also in Bochnia water was drawn with all the shafts until 
the 18th c. In the first half of the 19th c., most of them were channelled through 
gutters to the sump deepened to Podmoście which was level V of the Sutoris shaft. 
It was until 1842 that water from level I of Danielowic was collected in the sump 

33 A slightly inclined gallery. 
34 The Commission of 1743, Ossoliński Library (hereafter: Bibl. Ossol.) 3395/III, p. 158, 177, 

hereafter mf. 14.1; I “The Seraph well under a peculiar pithead out of which they draw water by horses”, 
by the Daniłowicza shaft “a well in a cubicle pithead where they horse-draw water”, The Commission 
of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, p. 179, 210 (mf. 14/4); in the Górsko shaft “a well under the 
pithead, from which they chase draw water in buckets”.

35 The Commission of 1723, BNUL 432/III, p. 222v. The Campi shaft periodically had up to 
three wells and tunnels, while the Sutoris shaft did not have such protection. T. Wojciechowski: 
Zarys dziejów szybu “Campi”, Bochnia Dzieje miasta i regionu. Suplement, Kraków 1986, pp. 43–66; 
The Commission of 1743, hereafter Bibl. Ossol. 3395/III, p. 267 (mf. 14.1).

36 At the end of the 18th c., between 43 and 135 m³ of water per week was drawn through the 
Regis shaft, J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, p. 16.

37 The 14th c. Wodna Góra shaft performed a drainage function throughout its operation, yet until 
the beginning of the 19th c. it was used to transport water from its surroundings, S. Brończyk: Sposoby 
odwadniania..., pp. 91–108; A. Wieszner: Karte üiber die Wasserhaltung sämtlicher Gruben Wässer bei 
der Wieliczkaer Salinen Grube, 1856, MŻKW inv. no. VII/372. 

38 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, pp. 20–21.
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transponowanego ładunku (wyciąganych bałwanów i beczek), powodujące uszko-
dzenia cembrzyn obudowy43.

Od XVI w. potrzebę podjęcia prac naprawczych odnotowywały każdorazowo 
komisje królewskie44. W pierwszej połowie XVIII w. podawały także dokładnie 
zakres zrealizowanych pomiędzy kolejnymi lustracjami i niezbędnych do wyko-
nania robót w szybach, studniach i stułach. Aby zilustrować skalę problemu, warto 
przytoczyć dane liczbowe. W Wieliczce w szybie Regis przed 1717 r. wymieniono 
161, a w Wodnej Górze – 70 cembrzyn. Szyby Loiss, Bużenin, Seraf i Górsko, mimo 
przeprowadzonych remontów, potrzebowały wówczas wymiany odpowiednio – 146, 
176, 190 i 234 cembrzyn45. Analogiczne problemy zanotowano podczas lustracji 
kopalni w 1724 r. Szyb Regis, pomimo wykonanej naprawy, wymagał wymiany 
166 cembrzyn46. Z kolei szyb Górsko, gdzie zamontowano aż 636 cembrzyn, potrze-
bował remontu w górnej części. W szybach Loiss, Daniłowicza i Janina należało 
wymienić odpowiednio 130, 151 i 80 cembrzyn47. Natomiast w latach 1725–1730 
w szybie Loiss wymieniono ich aż 914, a w szybie Bużenin – 43848. 

Podobne problemy występowały w szybach kopalni bocheńskiej. Szyb Regis 
w 1717 r. zakwalifikowany został do całkowitej wymiany obudowy, a szyb Sutoris do 
naprawy w górnym odcinku. Przed 1743 r. w szybie Regis wprawiono 246 cembrzyn, 
zużywając 78 pni drewna jodłowego, a w szybach Gazaris, Sutoris i Campi potrzeba 
było odpowiednio 387, 129 i 324 sztuk takich elementów obudowy. Szyb Floris 
został w całości przebudowany, a zaciśnięty szyb Bochneris w górnej części był zalany 
wodą49. Dwadzieścia lat później szyb Sutoris wymagał wymiany 68 cembrzyn, a szyb 

43 Konstrukcja kieratów polskich z nawiniętą, wędrującą po wale liną powodowała, że w końcowym 
etapie wyciągania lina i ładunek znajdowały się tuż przy jednej ze ścian szybu. W 1717 r. wielicki 
szyb Górsko miał aż 234 wytartych cembrzyn, Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 62 (mf. 10.7).

44 Komisja z 1685 r., Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Lwowskiego (dalej: BNUL) 430/III,  
k. 23, 31, 35 (mf. 7.7); Komisja z 1690 r., Bibl. Ossol. 9685/III, k. 109,111 (mf. 8.3); Komisja z 1743 r., 
Bibl. Ossol. 3395/III, k. 127 (mf. 14.1), Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k.182,  
202, 210 (mf. 14/4).

45 Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 47, 50, 56 (mf. 10/7). 
46 Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, k. 172, 176 (mf. 12/4).
47 Komisja z 1724–1725 r., BNUL 432/III, k. 81, 88, 105, 107, 111 (mf. 11/6). 
48 Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, k. 174 v (mf. 12/4).
49 Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 86v, 90, 94v, 98 (mf. 10/7); Komisja z 1670 r., BNUL 

429/III, k. 223 (mf. 6.1), szyb Regis w Bochni „porysowany wszystek i upadł w jedną stronę, trzeba 
cały robić”; Komisja z 1723 r., BNUL 432/III, k. 228v, 229v (mf.11.5); Komisja z 1743 r., Bibl. Ossol. 
3395/III, k. 267, 299, 301, 318, 335 (mf. 14.1). 

3. Skręcenie i wyboczenie obudowy szybu „Regis” w kopalni wielickiej, R. Saulenfels, 1840 r.
3. Twisting and buckling of the “Regis” shaft lining in the Wieliczka mine, R. Saulenfels, 1840
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of the Gazaris shaft39. Draining was improved in 1874 after the installation of 
a steam operated hauling gear over the Sutoris shaft.

 As already mentioned, the biggest problem was maintaining the wooden 
protection of the shafts within the section passing through the sandwater layer. 
Apart from the erosive influence of water, its pressure caused buckling or fractures 
of casings40. Therefore, it was necessary to carry out frequent repairs in this part of 
the shaft pipe. Additionally, the pressure of the rock mass caused twisting of the 
shaft lining, and deviation of its axis from the vertical41. In extreme cases, it was 

39 The Gazaris shaft was closed in 1842. 
40 The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, p. 179 (mf. 14/4) in the Bużenin 

shaft “6 broken structures, 18 torn ones, 80 couples unplaced”.
41 Id., p. 204 (mf. 14/4), the Seraf shaft spanned 45 couples (i.e. beams of the lining); R. Saulenfels: 

Plan Uiber die Verschibung des Tag = und Fahrtschachtes Regis und der Aufeinander folge der Gebirgsschichten, 
1840, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/715, The plan illustrates the deviation of the shaft from the 
vertical, and twisting the lining beams, L. Cehak: Inwentarz…, vol. I, manuscript no. 205, p. 171.

4. Zabezpieczenia szybów kopalni wielickiej obudową drewnianą i murowaną, 1922 r.
4. The protection of the Wieliczka mine shafts with timbering and brick lining, 1922

5. Drewniana obudowana na nieprzebudowanym odcinku szybu „Regis”  
w kopalni wielickiej (fot. R. Zadak)

5. The timbering on an unrebuilt section of the “Regis” shaft in the Wieliczka mine  
(phot. by R. Zadak)



J. Charkot GÓRNICZE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK KOPALŃ WIELICZKI I BOCHNI... J. Charkot MINING METHODS OF PROTECTING THE EXCAVATIONS...150 151

Campi, pomimo generalnej remontu przeprowadzonego przed 1743 r., potrzebował 
305 nowych cembrzyn. Co kilkadziesiąt lat niezbędna była wymiana obudowy 
w całym szybie50. Systematycznie naprawiano również funkcjonujące przy nich 
studnie i stuły51. W najbardziej zawodnionych szybach duży problem stanowiło 
wypłukiwanie górotworu za obudową górnego odcinka szybu, powodujące powsta-
wanie kawern, które wypełniano ziemią lub budowano w nich niewielkie kaszty52. 

Szybiki kopalniane na odcinkach przechodzących przez pokłady i bryły soli 
oraz twarde skały pozostawiano bez obudowy, a inne – podobnie jak szyby – 
zabezpieczano obudową drewnianą53. Taki stan zastajemy we współcześnie funk-
cjonujących szybikach. Utrzymanie obudowy tych wyrobisk było dużo łatwiejsze, 
ponieważ zwykle nie występowały w nich problemy ze słodką wodą, a pojawiająca 
się w niektórych solanka nie powodowała większych uszkodzeń54. 

ZABEZPIECZANIE WYROBISK KORYTARZOWYCH

Chodniki drążone w soli i zwięzłych skałach płonnych pozostawiano bez 
obudowy. W słabym górotworze, od początku funkcjonowania obu kopalń, stoso-
wano zabezpieczenia drewniane. Dopiero w latach 80. i 90. XX w. w przebu-
dowywanych chodnikach wprowadzano powszechnie używaną w górnictwie 
węglowym obudowę stalową z łuków podatnych55. Współcześnie, ze względu na 

50 J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza…, s. 7–29; J. Charkot, W. Gawroński: 
Dzieje szybu Regis…, s. 7–30. 

51 Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 50, 56, 62 (mf. 10/7); Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, 
k. 170v, 174v, (mf. 12/4); Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 179 (mf. 14/4).

52 Komisja z 1659 r., Biblioteka Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej Bibl. MŻKW), 
rkps nr 9, k. 74 (mf. 5.1).

53 Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 185–186 (mf. 14/4). Szybik Xawer na 
całym odcinku był obudowany, a szybik Herod głęboki na 13 drabin, w tym na 4 w caliźnie, pozo-
stały odcinek w obudowie. 

54 Tamże, k. 175. Szybik Winnica posiadał rząp i drewnianą pompę lutniową, a szybik Żeleźnik 
do połowy swej głębokości (5 drabin) był wypełniony solanką.

55 Pod koniec XIX w. w Wieliczce eksperymentalnie prowadzone było instalowanie obudowy 
stalowej z szyn łączonych trójkątnymi żelaznymi płytami i śrubami, na kilkumetrowym odcinku 
zabezpieczona jest w ten sposób podłużnia Karol na poziomie III kopalni wielickiej, Ł. Walczy: 
Zabezpieczanie wyrobisk…, s. 65–66.

completely clamped42. From the 15th to the 18th c. the operation of the Polish horse-
powered hoisting machinery over the shafts triggered a considerable problem of 
rubbing the transposed load (pulled loaves and barrels), which caused damage to 
the lining of the casings43.

It was from the 16th century that the need to undertake repair work was noted 
each time by Royal Commissions44. In the first half of the 18th c. they also specified 
the exact scope of the works carried out between subsequent inspections and ones 

42 The Commission of 1717, BNUL 431/III, p. 94 (mf. 10/7); the Bochneris shaft of the Bochnia 
mine was completely tightened in 1711.

43 The structure of the Polish hoisting machinery with a wound rope along the shaft triggered 
the fact that in the final stage of hauling the rope and the load were situated right next to one 
of the shaft walls. In 1717 the Górsko shaft in Wieliczka had as many as 234 worn-out casings,  
The Commission of 1717, BNUL 431/III, p. 62 (mf. 10.7).

44 The Commission of 1685, the Scientific Library at the University of Lviv (hereafter:  
BNUL) 430/III, pp. 23, 31, 35 (mf. 7.7); The Commission of 1690, Bibl. Ossol. 9685/III, pp. 109, 
111 (mf. 8.3); The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, p. 127 (mf. 14.1), The Commission 
of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, pp. 182, 202, 210 (mf. 14/4).

6. Obudowa całodrzewna poprzeczni „Powroźnik” na poziomie I  
w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

6. The timbering of the “Powroźnik” crosscut at level I of the Wieliczka salt mine (phot. by K. Kozłowski)
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necessary in shafts, wells and tunnels. To illustrate the scale of the problem, it is 
worth quoting figures. Before 1717, 161 casings were replaced in the Regis shaft 
in Wieliczka, and 70 ones in the Wodna Góra. Despite the repairs carried out, the 
Loiss, Bużenin, Seraf and Górsko shafts needed at that time the replacement of 
respective 146, 176, 190 and 234 casings45. Analogous problems were recorded 
during the 1724 mine inspection. The Regis shaft, despite its repairs, required the 
replacement of 166 casings46. The Górsko shaft, where as many as 636 casings were 
installed, needed renovation of its upper part. In the Loiss, Daniłowicz and Janina 
shafts, 130, 151 and 80 casings had to be replaced, respectively.47 In 1725–1730 as 
many as 914 ones were replaced in the Loiss shaft, and 438 in the Bużenin shaft48. 

45 The Commission of 1717, BNUL 431/III, k. 47, 50, 56 (mf. 10/7).  
46 The Commission of 1730, BNUL 432/III, p. 172, 176 (mf. 12/4).
47 The Commission of 1724–1725, BNUL 432/III, pp. 81, 88, 105, 107, 111 (mf. 11/6). 
48 The Commission of 1730, BNUL 432/III, p. 174 v (mf. 12/4).

8. Wzmocnienie obudowy stropnicami podłużnymi w chodniku „Boner”  
na poziomie I w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

8. The reinforcement of the lining with longitudinal crossbars in the “Boner” gallery 
at level I of the Wieliczka mine (phot. by K. Kozłowski)

7. Obudowa poprzeczni „Stampfer” na poziomie III w kopalni wielickiej (fot. M. Skubisz)
7. The timbering of the “Stampfer” crosscut at level III of the Wieliczka salt mine (phot. by M. Skubisz)
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Similar problems occurred in the shafts of the Bochnia mine. In 1717, the Regis 
shaft was qualified for a complete replacement of the lining, and the Sutoris shaft 
was qualified for repair in the upper section. Before 1743, 246 casings were installed 
in the Regis shaft, using 78 fir wood trunks, and in the Gazaris, Sutoris and Campi 
shafts 387, 129 and 324 pieces of such lining elements were needed, respectively. 
The Floris shaft was completely rebuilt, and the clamped Bochneris shaft was flooded 
with water in the upper part49. Twenty years later, the Sutoris shaft required the 
replacement of 68 logs, and the Campi shaft, despite a general renovation carried 
out before 1743, needed 305 new casings. Every several years it was necessary to 
replace the lining in the entire shaft50. The wells and drainage wells so-called “stuły”51 
functioning near them were also systematically repaired. In the most water-bearing 
shafts, a big problem was leaching the rock mass behind the lining of the upper 
section of the shaft, which resulted in the formation of caverns that were filled 
with earth or built into with small box-cribs52. 

The mine pit-holes along the sections passing through salt deposits and blocks, as 
well as hard rocks were left without lining, and others, like the shafts, were secured 
with timbering53. Such a condition can be found in modern pit-holes. Maintaining 
the lining of these workings was much easier, because they usually did not have 
problems regarding fresh water, and the brine that appeared in some of them did 
not cause major damage54. 

49 The Commission of 1717, BNUL 431/III, pp. 86v, 90, 94v, 98 (mf. 10/7); The Commission 
of 1670, BNUL 429/III, p. 223 (mf. 6.1), the Regis shaft in Bochnia “fully scratched, it fell to one 
side, you have to make all of it”; the Commission of 1723, BNUL 432/III, s. 228v, 229v (mf.11.5);  
The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, pp. 267, 299, 301, 318, 335 (mf. 14.1). 

50 J. Charkot, D. Krzysztofek: Dzieje szybu Daniłowicza…, pp. 7–29; J. Charkot, W. Gawroński: 
Dzieje szybu Regis…, pp. 7–30.

51 The Commission of 1717, BNUL 431/III, pp. 50, 56, 62 (mf. 10/7); The Commission of 1730, 
BNUL 432/III, pp. 170v, 174v, (mf. 12/4); The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, 
p. 179 (mf. 14/4).

52 The Commission of 1659, the Library of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka  
(hereafter Bibl. MŻKW), manuscript no. 9, p. 74 (mf. 5.1).

53 The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, p. 185–186 (mf. 14/4). The Xawer 
pit-hole was lined throughout its entire section, and the Herod pit-hole, 13 ladders deep, including 
4 in the face, the remaining section in the lining. 

54 Id., p. 175. The Winnica pit-hole had a sump and a wooden lute pump, and the Żeleźnik pit-
-hole was filled with brine half-deep (5 ladders).

szybką jej destrukcję spowodowaną korozją, sukcesywnie przywracana jest obudowa 
drewniana.

Odrzwia obudowy w okresie przedrozbiorowym wykonywano z grubych okrą-
glaków (zwykle o średnicy ok. 30 cm) i wiązano na zamek polski (tzw. olunek). 
Połączenia stropnic i stojaków podczas stawiania obudowy często stabilizowane 
były małymi drewnianymi kołkami. Po przejęciu żup krakowskich przez admi-
nistrację austriacką zmniejszono średnicę stropnic i stojaków. Wiązano je przede 
wszystkim na zamek niemiecki. Od początku funkcjonowania obu kopalń stoso-
wano odrzwia pojedyncze, a w słabym górotworze obudowę całodrzewną. W bardzo 
niekorzystnych warunkach geologicznych lub w czasie dużego zawodnienia odrzwia 
zamykane były spągnicami. Współcześnie często, zwłaszcza w kopalni bocheńskiej, 
zabezpiecza się chodniki odrzwiami podwójnymi. Do XVIII w. wykładkę obudowy 
stanowiło głównie drewno szczypane (łupane), później zwykle deski. Współcześnie 
stosuje się także okrąglaki.

9. Destrukcja obudowy i wypiętrzenie spągu w chodniku „Sypów” na poziomie I  
w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

9. The destruction of the lining and upheaval of the bottom in the “Sypów” gallery  
at level I of the Wieliczka mine (phot. by K. Kozłowski)
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W zróżnicowanych warunkach geologicznych wyrobiska korytarzowe zabezpie-
czano tylko stropnicami, stojakami lub półodrzwiami. Sporadycznie wprowadzono 
stropnice podłużne, montowane na stojakach ustawianych przy ociosach chodnika, 
na których układano stropnice poprzeczne. W kopalni wielickiej w kilku chodni-
kach o dużej wysokości zastosowano na przełomie XIX/XX w. nietypowe rozwią-
zanie. Zabudowano odrzwia drewniane z okrąglaków o średnicy ok. 0,2 m, wzmoc-
nione dodatkowo na wysokości 2 m poprzeczną belką rozpierającą stojaki. Powyżej 
belki rozmieszczono rozpory, których końce rozparte są o przeciwległe stojaki56. 

56 Chodniki wysokie powstawały w wyniku ich dużej niwelacji w celu dopasowania do nowo 
tworzonego na początku XX w. układu komunikacyjnego w zachodniej części poziomu III. Rozwiązania 
takie wprowadzono m.in. w poprzeczni Stampfer i podłużni Stanetti.

THE PROTECTION OF TUNNEL EXCAVATIONS

The galleries bored in salt and hard waste rock were left without lining. In the 
weak rock mass, wooden protection had been used from the beginning of the 
operation of both mines. It was not until the 1980’s and 1990’s that a steel support 
made of flexible arches55, commonly used in coal mining, was introduced in the 
reconstructed galleries. Nowadays, timbering is being gradually restored due to its 
rapid destruction caused by corrosion.

55 At the end of the 19th c., in Wieliczka, the installation of a steel lining made of rails connected 
with triangular iron plates and screws was experimentally carried out; the Karol longitudinal section 
drift is secured that way within a several-meter long section at level III of the Wieliczka Mine, 
Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, pp. 65–66.

11. Pozostałość obudowy tunelowej w podłużni „August” na poziomie IV  
w kopalni bocheńskiej (fot. A. Grzybowski)

11. The remains of the tunnel lining in the “August” drift at level IV  
of the Bochnia mine (phot. by A. Grzybowski)10. Zabezpieczenie podszybia szybu „Trinitatis” na poziomie I kopalni bocheńskiej (fot. A. Grzybowski)

10. Safeguarding the bottoms of the “Trinitatis” shaft at level I of the Bochnia mine  
(phot. by A. Grzybowski)
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Specyfiką kopalni bocheńskiej, w warunkach wzmożonego nacisku górotworu 
występującego w chodnikach podłużnych, była ich zabudowa odrzwiami o prze-
kroju trapezowym. Oryginalnym rozwiązaniem w podłużni August na poziomie I 
jest częściowo zachowana osiemnastowieczna obudowa tunelowa skonstruowana 
z kasztów i sklepienia, wykonanego z drewnianych kostek. Nietypowe jest również 
wprowadzone na początku XX w. zabezpieczenie poprzecznika Trinitatis. Stanowi 
je obudowa całodrzewna z kantówek, której każde odrzwia wzmocnione są parą 
zastrzałów osadzonych w stojakach i w środku stropnicy57. 

Obudowa w niektórych rejonach obu kopalń ulegała silnemu zaciskaniu i postę-
pującej destrukcji. Niekorzystnie na jej stan wpływała też duża wilgotność oraz 
zawodnienie chodników. W przypadku długotrwałych zaniedbań dochodziło do 
ich zaciskania, uniemożliwiającego transport i komunikację58. W XVII i XVIII w. 
komisje królewskie nakazywały przebudowę chodników niezbędnych dla funkcjo-
nowania kopalni, określając często ilość potrzebnego drewna59. Problem utrzymania 
chodników występował przez cały okres produkcyjnego funkcjonowania obu żup. 
Współcześnie dla umożliwienia realizacji prac zabezpieczających i górniczo-kon-
serwatorskich w komorach często konieczna jest ich przebudowa. 

METODY ZABEZPIECZANIA KOMÓR

Naturalnym, powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania komór wybra-
nych w bryłach soli zielonej, typowej w kopalni wielickiej, było pozostawianie w ich 
stropie i ociosach solnej łuski ochronnej o grubości od 1 do 5 m60. Również w komo-
rach eksploatowanych w pokładach obu kopalń pozostawiono niewybraną warstwę 
soli w stropie wyrobiska. W zależności od rodzaju soli i grubości pokładu wyno-
siła ona od kilku centymetrów do około 1 m. W Bochni, ze względu na cienkie 
pokłady soli środkowych i północnych, łuski ochronne miały z reguły niewielką 

57 J. Charkot, W. Jaworski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk…, s. 36.
58 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, s. 75.
59 Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, k. 132 (mf. 12/4). W kopalni wielickiej ze względu na zaci-

śnięcie chodnika niemożliwe było dojście do zalanego wodą szybu Lubomierz. Komisja z 1659 r., 
Bibl. MŻKW, rkps nr 9, k. 84, 88, 91 (mf. 5.1). Zalecenia komisji dla żupy bocheńskiej: „Drogę 
Czepakową wykruszyć dla przejścia do roboty”, „Piec do szybu Floreckiego zaciśnięty odbudowano”, 
„Piec Findarowy stąple i lochy pogniły, naprawić potrzeba stąpli i lochów blisko 200”. 

60 E. Windakiewicz: Solnictwo…, s. 125; A. Keckowa: Żupy…, s. 93.

The door frames in the pre-partition period were made of thick round logs 
(usually about 30 cm in diameter), and tied with a Polish lock (the so-called olunek). 
The connections of crossbars and holders were often stabilised with small wooden 
pegs during the erection of the lining. After the Cracow Saltworks were taken 
over by the Austrian administration, the diameter of the crossbars and holders 
was reduced. They were tied primarily with a German lock. From the beginning 
of the operation of both mines, single door frames were used, and timbering in the 
weak rock mass. In very unfavourable geological conditions or in time of severe 
water-bearing, the door frames were closed with foot pieces. Nowadays, especially 
in the Bochnia mine, galleries are often secured with double door frames. Until 
the 18th c., the lining was mainly covered with chipped (split) wood, later usually 
boards. Nowadays, round logs are used as well.

Under various geological conditions, galleries were secured only with crossbars, 
holders or half-doors. Occasionally, longitudinal crossbars were applied, as mounted 
on stands placed at the side walls of the gallery, on which transverse crossbars 
were placed. In the Wieliczka Mine, at the turn of the 19th and 20th c., an unusual 
solution was used in several high-altitude galleries. Wooden frames made of round 
logs with a diameter of ca. 0.2 m, additionally reinforced at a height of 2 m with 
a transverse beam expanding the holders, were fitted. Above the beam, there are 
struts, the ends of which are expanded against the opposite holders56. 

What was typical of the Bochnia mine in the conditions of increased rock mass 
pressure occurring in longitudinal galleries was their construction including door 
frames with a trapezoidal cross-section. An original solution in longitudinal drift 
August on level I is the partially preserved eighteenth-century tunnel lining made 
of box-cribs and a vault made of wooden cubes. The Trinitatis crosscut protection, 
introduced at the beginning of the 20th c., is also unusual. It is made of an all-wood 
lining made of squared timber, each door frame of which is reinforced with a pair 
of braces embedded on holders and in the middle of the crossbar57. 

The lining in some areas of both mines was severely clamped and progressively 
deteriorated. Its condition was also adversely affected by high humidity and water-
bearing galleries. Their clamping occurred in the case of long-term neglect, which 

56 High galleries were created as a result of their considerable levelling in order to fit the 
communication system newly created in the western part of level III at the beginning of the 20th c. 
Such solutions were introduced, among others in the Stampfer crosscut and Stanetti longitudinal drift.

57 J. Charkot, W. Jaworski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk…, p. 36.
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grubość. W Wieliczce takie rozwiązanie stosowano zwykle podczas eksploatacji 
soli szybikowej, grubsze pozostawiano w solach spizowych. Cienkie łuski solne 
nie stanowiły podpory mechanicznej wyrobiska, jedynie osłonę otaczających skał 
płonnych przed wilgocią i ich odpadaniem, prowadzącym zwykle do postępującej 
destrukcji wyrobiska.

W komorach wybranych w bryłach soli zielonej łuska ochronna zapewniała 
bezpieczeństwo niekiedy na setki lat. Pozostawianie odpowiedniej jej grubości 
i niedopuszczanie podczas eksploatacji do powstania odsłonięć warstw płonnych 
wymagało dużego doświadczenia. Służyło temu wstępne rozpoznanie bryły pozio-
mymi chodnikami rozcinającymi, a w przypadku jej odkrycia w dolnej części – 
w pierwszej kolejności pochylniami61. Natomiast w trakcie eksploatacji grubość 
pozostawianej warstwy soli oceniano między innymi po odgłosie uderzeń młotem. 

61 E. Windakiewicz: Solnictwo…, s. 124–125.

made transport and communication impossible58. In the 17th and 18th c. Royal 
Commissions ordered the reconstruction of the galleries necessary for the operation 
of the mine, often determining the amount of wood needed59. The problem of 
maintaining the galleries occurred throughout the period of productive operation 
of both the saltworks. Nowadays, it is often necessary to rebuild the chambers to 
enable the implementation of security and mining-conservation works.

58 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, p. 75.
59 The Commission of 1730, BNUL 432/III, p. 132 (mf. 12/4). In the Wieliczka mine, access to 

the flooded Lubomierz shaft was impossible due to the gallery clamping. The Commission of 1659, 
Bibl. MŻKW, manuscript no. 9, pp. 84, 88, 91 (mf. 5.1). The recommendations of the Commission 
for the Bochnia Saltworks: “Break the Czepakowa Path to provide the passage to work”, “The clamped 
Florecki shaft has been rebuilt”, “The Findarowy longwall and rotten dungeons, almost 200 objects 
need repair”. 

13. Solna łuska ochronna komory „Drozdowice” III na poziomie IIn  
w kopalni wielickiej (fot. R. Zadak)

13. The protective salt slice of the “Drozdowice” III chamber at level IIn  
of the mine (phot. by R. Zadak)

12. Solna łuska ochronna w komorze „Hunka” na poziomie IIn  
w kopalni wielickiej, K. Tatara, 1916 r.

12. Protective salt slice in the “Hunka” chamber at level IIn  
in the Wieliczka mine, K. Tatara, 1916
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Od lat 70. XIX w. dokładne określenie jej miąższości umożliwiały także wiercone 
otwory. Na początku XX w., po rozpoznaniu i obliczeniu objętości bryły, kilkana-
ście procent jej zasobów przeznaczano na łuskę ochronną62. Dla ograniczenia kuba-
tury wybranych pustek poeksploatacyjnych bardzo duże, stromo ustawione bryły 
wybierano kilkoma komorami, pozostawiając między nimi półki solne63. 

Kolejnym rozwiązaniem umożliwiającym utrzymanie stabilności rozległych 
komór, stosowanym już od XIV w., było pozostawianie wolnostojących filarów 
solnych, a w bryłach soli również przyściennych64. W kopalni wielickiej, w niektó-
rych wyrobiskach, znajdowało się ich nawet kilkanaście65. W okresie przedroz-
biorowym lokalizację niezbędnych filarów wyznaczały często komisje królew-
skie, kontrolując także realizację wydanych zaleceń66. W miejscach wzmożonego 
nacisku górotworu ulegały one destrukcji. Trzeba było je wówczas wzmacniać 
kasztami lub układać w ich sąsiedztwie podsadzkę z rumu solnego67. W pierwszej 
połowie XVI w., przy dużym zapotrzebowaniu na sól, pojawiła się tendencja do 
ograniczania liczby filarów. Ich rozmiary i liczba zależały od gabarytów komory. 
W pierwszej połowie XVIII w. starano się znormalizować szerokość filarów i odle-
głości między nimi68. W okresie administracji austriackiej filary wolnostojące 

62 K. Tatara: Zdjęcie komory Orzechowski, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/1607; tenże: Zdjęcie kłębu 
soli zielonej Karol Hunka, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/1608.

63 W największej bryle soli zielonej typowej kopalni wielickiej, w której wybrana została komora 
Alfonsa Długosza na poziomie III, powstały łącznie 4 komory – na poziomach od I do IV. 

64 Komisja z 1608 r., Biblioteka Czartoryskich (dalej Bibl. Czart.), rkps IV/1020, k. 162  
(mf. 2.3); Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 180 (mf. 14/4); A. Jodłowski:  
Wieliczka. Zabytkowa kopalnia soli, Warszawa 1986.

65 Komory Małdrzyk i Gmińskie miały w 1581 r. po 12 filarów („słupów solnych”), Komisja 
z 1581 r., Bibl. Czart., rkps 2450, k. 46 (mf.1.7); b.t. [mapa komór Mirów i Nordgalizien], [1847–
50], Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/290.

66 Komisja z 1608 r., Bibl. Czart. rkps IV/1020, k. 161–162 (mf. 2.3), Komisja z 1631 r., Arch. 
MŻKW rkps nr 7, k. 431 (mf. 3.2); Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, k. 173v (mf. 12/4).

67 Komisja z 1669 r., BNUL 429/III, k. 169, 112v (mf. 5.7), w komorze Niedziałek „słup w czasie 
poprzedniej komisji się narysował, teraz ustąpił że się złożyć może”; Komisja z 1762 –1763 r., Bibl. 
PAN Kraków 461, k. 185–186 (mf. 14/4). W komorze Będzin „słupów nadgniecionych wiele, dojść 
ich wszystkich dla ścieśnionych miejsc i poobrywanych wand nie można”, komora Grzmiąca „ma 
dwa słupy solne znacznej wielkości, do tych słupów przystawiono dwa kaszty przesypane, przez co 
ubezpieczony jest przechod przez schody”; Komisja z 1743 r., Bibl. Ossol. 3395/III, k. 190 (mf. 14.1).

68 A. Keckowa: Żupy…, s. 94, ustalono, że na pierwszym poziomie filary miały mieć 6 m szero-
kości w odległości nie mniejszej niż 18 m, na pozostałych kondygnacjach według uznania zwierzch-
ności żupnej.

CHAMBER PROTECTION METHODS

A natural, commonly used method of securing chambers selected in blocks 
of green salt, typical of the Wieliczka mine, was to leave a protective salt slices 
with a thickness of 1 to 5 m in their ceiling and sidewalls60. Also in the chambers 
exploited in the seams of both mines, an unselected layer of salt was left in the 
roof of the excavation. Depending on the type of salt and thickness of the seam, 
it ranged from a few centimetres to about 1 m. Due to the thin deposits of middle 
and northern salts, the protective scales slices in Bochnia were usually of a small 
thickness. In Wieliczka such a solution was usually used during the exploitation 
of pit-hole salt, and thicker ones were left in the bronze salts. Thin salt slices did 
not constitute a mechanical support of the excavation, only a protection of the 
surrounding waste rocks against moisture and falling off, which usually led to 
the gradual destruction of the excavation.

In chambers selected in blocks of green salt, the protective husk slices ensured 
safety, even for hundreds of years. It took a lot of experience to leave an appropriate 
thickness and prevent the waste layer exposure during the operation. This was 
achieved by the preliminary recognition of the block through horizontal galleries, 
and in the event of its discovery in the lower part – by means of ramps in the first 
place61. However, during the operation, the thickness of the salt layer left was 
assessed, among others, by the sound of hammer blows. From the 1870’s, drilled 
holes allowed for the precise determination of its thickness. At the beginning of the 
20th c., after recognising and calculating the volume of the mass, several percent of 
its resources were allocated to the protective slices62. In order to limit the cubic area 
of the selected post-mining voids, very large, steeply placed blocks were selected 
with a few chambers, leaving miniature salt chambers between them63.

Another solution to maintain the stability of the extensive chambers, used 
since the 14th c., was to leave free-standing salt pillars, and in the salt lumps also 

60 E. Windakiewicz: Solnictwo…, p. 125; A. Keckowa: Żupy…, p. 93.
61 E. Windakiewicz: Solnictwo…, pp. 124–125.
62 K. Tatara: A Plan depicting the Orzechowski chamber, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/1607;  

id.: A Plan depicting a bundle of Karol Hunka green salt, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/1608.
63 A total of 4 chambers were created on levels I to IV in the largest block of green salt in a typical 

Wieliczka salt mine, in which the Alfons Długosz chamber on level III was selected.
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i przyścienne pozostawiane były zarówno w komorach wybieranych w bryłach 
soli zielonej, jak i w złożu pokładowym69. Na przełomie XIX/XX w. w pokładach, 
głównie soli spizowej, wprowadzono system modularnego wybierania komoro-
wo-filarowego70. W kopalni bocheńskiej, ze względu na charakter budowy geolo-
gicznej złoża, filary były rzadko stosowaną formą ochrony komór. Pozostawiano 
je w rozległych komorach wybranych w poziomo zalegających lub słabo nachylo-
nych pokładach. W obu żupach chronione były surowymi karami przed łatwym 
pozyskiwaniem soli przez robotników71. 

69 b.t. [mapa komór Mirów i Nordgalizien], [1847–50], Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 290.
70 E. Windakiewicz: Solnictwo…, s. 126–127. Przykładem wybierania filarowo-komorowego są 

komory Russegger I–V w podziemnej ekspozycji Muzeum na poziomie III, L. Wąsowicz, W. Korek, 
Z. Sosin, W. Jamka: b. t. [mapa sekcyjna poziomów III–IV], [lata 30. XX w.], Zb. Kart. MŻKW, 
nr inw. 1630/3.

71 Komisja z 1743 r., Bibl. Ossol. 3395/III, k. 309, (mf. 14.1). W kopalni bocheńskiej w komorze 
Zaskrzynie Górne „słupów solnych znajduje się trzy do rąbania zakazane”.

wall ones64. In some workings of the Wieliczka mine there were even a dozen of 
them65. In the pre-partition period, the location of the necessary pillars was often 
determined by Royal Commissions, which also controlled the implementation of 
the recommendations issued66. They got destroyed in places of increased pressure 
from the rock mass. Then they had to be strengthened with box-cribs or salt 
crumbs filling material should be placed in their vicinity67. In the first half of the 
16th c., with the high demand for salt, the number of pillars tended to be limited. 
Their size and number depended on the dimensions of the chamber. In the first 
half of the 18th c., efforts were made to standardise the width of the pillars and the 
distance between them68. In time of the Austrian administration, the free-standing 
and wall-mounted pillars were left both in chambers selected in blocks of green 
salt and in the deposit bed69. At the turn of the 19th and 20th centuries, a modular 
chamber-and-pillar extraction system was introduced in the seams, mainly of 
bronze salt70. Due to the nature of the deposit’s geological structure, pillars were 
a rarely used form of chamber protection. They were left in vast chambers selected 

64 The Commission of 1608, Biblioteka Czartoryskich (hereafter Bibl. Czar.) Bibl. Czart., 
manuscript IV/1020, p. 162 (mf. 2.3); The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Krakow 461,  
p. 180 (mf. 14/4); A. Jodłowski: Wieliczka. Zabytkowa kopalnia soli, Warsaw 1986.

65 In 1581, the Małdrzyk and Gmińskie chambers had 12 pillars (“salt domes”), The Commission 
of 1581, Bibl. Czart., manuscript 2450, p. 46 (mf.1.7); n.t. [a map of the Mirów and Nordgalizien 
chambers], [1847–50], Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/290.

66 The Commission of 1608, Bibl. Czart. manuscript IV/1020, p. 161–162 (mf. 2.3);  
the Commission of 1631, Arch. MŻKW manuscript no. 7, p. 431 (mf. 3.2); The Commission of 
1730, BNUL 432/III, p. 173v (mf. 12/4).

67 The Commission of 1669, BNUL 429/III, pp. 169, 112v (mf. 5.7), in the Niedziałek chamber 
“the dome was plotted in time of the previous Commission, and has yielded now so that it can 
collapse”; The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Krakow 461, pp. 185–186 (mf. 14/4). In the 
Będzin chamber “there are many crushed pillars, you cannot reach them all for tight places and plucked 
elements”, the Grzmiąca chamber “has two large salt domes, two box-cribs have been attached to 
these columns, which secures the passage down the stairs”; The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 
3395/III, s. 190 (mf. 14.1).

68 A. Keckowa: Żupy…, p. 94, it was established that the pillars on the first level were to be  
6 m wide at a distance of minimum 18 m, and on the other floors – at the discretion of the salt 
mine authority.

69 n.t. [a map of Mirów and Nordgalizien chambers], [1847–50], Zb. Kart. MŻKW, inv. no. 290.
70 E. Windakiewicz: Solnictwo…, pp. 126–127. An example of a pillar-chamber exploitation are 

the Russegger I–V chambers in the underground exhibition of the Museum at level III, L. Wąsowicz, 
W. Korek, Z. Sosin, W. Jamka: n.t. [a sectional chart of levels III–IV], [1930’s], Zb. Kart. MŻKW, 
inv. no. 1630/3.

14. Filar przyścienny i obwały cienkiej solnej łuski ochronnej w komorze „Ksawer Dolny”  
na poziomie III w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

14. The wall pillar and dams of thin protective salt slices in the “Ksawer Dolny” chamber  
at level III of the Wieliczka mine (phot. by K. Kozłowski)
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 W przypadku problemów z utrzymaniem stabilności komór od XIV w. budo-
wano w nich kaszty72. Są to konstrukcje ażurowe powstałe z naprzemianległego 
układania okorowanych pni drewna, wewnątrz puste, tzw. bose, lub wypełniane 
skałami płonnymi i okruchami zanieczyszczonej soli (rumem solnym). Do ich 
budowy wykorzystywano drewno jodłowe, rzadziej sosnowe. Kaszty bose miały 
niską wytrzymałość. Przy dużym nacisku górotworu były zgniatane nawet do 
jednej trzeciej pierwotnej wysokości73. W drugiej połowie XVI w. rum solny stał 
się ważnym artykułem zbytu. Dlatego pod koniec tego stulecia i w XVII w. stop-
niowo rezygnuje się z przesypywania kasztów. Fatalne skutki tej praktyki w pierw-
szej połowie XVIII w. spowodowały powrót do wypełniania ich urobkiem74. 

W kopalni bocheńskiej, ze względu na niskie i w większości stromo zalegające 
pokłady, kaszty były mniej popularną formą ochrony komór. W XVII i XVIII w. 
budowano je przede wszystkim z cienkich okrąglaków brzozowych lub olchowych 
łączonych na zamek ciesielski (tzw. obłap). Dzięki temu przylegały one do siebie, 
tworząc skrzynie, które wypełniano solą odpadową i skałami płonnymi75. Tego 
rodzaju konstrukcje wznoszono często z pozostawianiem w komorze tylko prze-
strzeni transportowo-komunikacyjnej o wymiarach poprzecznych zbliżonych do 
chodnika76. Nietypowe i jedyne tego rodzaju zabezpieczenie w żupach krakow-
skich ma stajnia Mysiur na poziomie I August. Stanowią je cztery kaszty skrzy-
niowe zbudowane z kantówek wiązanych na jaskółczy ogon i wypełnione urobkiem. 

Od XVI w. do pierwszego rozbioru Polski lokalizację koniecznych kasztów 
wyznaczały komisje królewskie. Zalecenia formułowane przez komisarzy dotyczyły 
również dokończenia ich budowy lub wypełnienia rumem, a także zabezpieczania 

72 Najstarsze datowane dendrochronologicznie drewno w kaszcie na poziomie I kopalni wielic-
kiej pochodzi z 1397 r., E. Szychowska-Krąpiec: Późnoholoceński standard dendro-chronologiczny dla 
jodły Abies alba Mill. z obszaru południowej Polski, „Geologia”, t. 6, z. 2, Kraków 2000, s. 215–276.

73 A. Keckowa: Żupy…, s. 97.
74 Tamże. Zwiększenie powstającego pod ziemią rumu solnego wiązało się zapewne z zamknię-

ciem w 1724 r. warzelni panwiowej. Do tego czasu wykorzystywany był on do zasalania nienasyco-
nych wód, pochodzących z wycieków kopalnianych.

75 T. Wojciechowski: Kopalnia Soli w Bochni, Bochnia 2016, s. 71; J. Charkot: Uwarunkowania 
historyczne…, s. 122, Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 182 (mf. 14/4).

76 J. Charkot: Uwarunkowania historyczne…, s. 122. W ten sposób zabezpieczone zostało 
w XVIII w. przejście przez komorę Śmierdziuchy stanowiące część Zejścia Kalwaria łączącego 
poziomy Danielowiec i August z wyrytą na kaszcie datą jego budowy „1753”, J. Charkot, W. Jaworski: 
Charakterystyka zabytkowych wyrobisk., s. 24.

in horizontally lying or slightly sloping deposits. In both the saltworks, they were 
protected with severe penalties against the easy extraction of salt by workers.71 

In the case of problems with maintaining the stability of the chambers, box-cribs 
were built inside them from the 14th c. onward72. These are openwork structures 
made of the alternately stacked stripped wood trunks, empty inside, (so-called 
bose), or filled with waste rock and chips of contaminated salt (salt rum crumbs). 
Fir wood, less often pine wood, was used for their construction. The bare box-cribs 
had low durability. Under high pressure from the rock mass, they were crushed 
even to one third of their original height73. In the second half of the 16th c., salt 
rum crumbs became an important selling item. Therefore, at the end of this century 
and in the 17th c., filling box-cribs had been gradually abandoned. The disastrous 
effects of this practice in the first half of the 18th c. caused the return to their filling 
with salt output74. 

In the Bochnia mine, due to the low and mostly steep deposits, box-cribs were 
a less popular form of protection for chambers. In the 17th and 18th c., they were 
built mainly of thin birch or alder round logs, joined to form a carpentry lock  
(so-called obłap). As a result, they adhered to each other, forming boxes that were 
filled with waste salt and waste rock75. Such structures were often erected leaving 
only a transport and communication space with transverse dimensions similar to the 
gallery in the chamber76. The Mysiur stable on the 1st August level has an unusual and 

71 The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, p. 309, (mf. 14.1). In the Bochnia mine, in the 
Zaskrzynie Górne chamber, “there are three salt domes whose chopping do is forbidden”.

72 The oldest dendrochronologically dated timber in the box-crib at level I of the Wieliczka mine 
dates back to 1397, E. Szychowska-Krąpiec: Późnoholoceński standard dendro-chronologiczny dla jodły 
Abies alba Mill. z obszaru południowej Polski [The Late Holocene Dendrochronological Standard for 
Abies alba Mill fir from Southern Poland], “Geologia” [Geology], vol. 6, journal 2, Krakow 2000, 
pp. 215–276.

73 A. Keckowa: Żupy…, p. 97.
74 Idem. The increased underground production of the salt crumbs was probably associated with 

the closure of the salt plant in 1724. Until then, it had been used to salinise unsaturated waters from 
mine spillage.

75 T. Wojciechowski: Kopalnia Soli w Bochni, Bochnia 2016, p. 71; J. Charkot: Uwarunkowania 
historyczne…, p. 122, The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Krakow 461, p. 182 (mf. 14/4).

76 J. Charkot: Uwarunkowania historyczne…, p. 122. Thus, in the 18th c., the passage was secured 
through the Śmierdziuchy chamber constituting a part of the Zejście Kalwaria descent, connecting the 
levels of Danielowiec and August, with “1753”, the date of its construction, engraved on the box-crib, 
J. Charkot, W. Jaworski: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk, p. 24.
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powstałych w stropie komory „wykominowań” skały płonnej77. Lustratorzy odno-
towywali również kaszty zbudowane od ostatniej lustracji kopalni78. Zwierzchność 
żupna często nie wywiązywała się z nałożonych zadań. Zdarzało się też, że podjęte 
decyzje o budowie kasztu były odwoływane przez kolejną komisję, gdy komora 
pozostawała w dobrym stanie79. 

Budowa kasztów w kopalni wielickiej wymagała bardzo dużej ilości drewna. 
Opracowany w 1642 r. plan zabezpieczania najbardziej zagrożonych komór prze-
widywał zużycie ponad 30 tysięcy pni, każdy dzielony zwykle na trzy kloce80. 
W latach1665–1668 zbudowano 30 kasztów w Starych Górach i 9 w Nowych Górach, 
a w latach 1674–1685 odpowiednio 25 i 2081. W 1697 r. komisja królewska odno-
towuje odpowiednio 17 i 8 nowo wzniesionych takich zabezpieczeń komór82. 
Na montaż jednego bardzo dużego kasztu zużywano nawet ponad 8 tysięcy 
kloców83. Do XV w. drewno pozyskiwano z okolicznych lasów. Od XVI stulecia 
duże jego ilości spławiano Sołą, Skawą i Wisłą z Beskidu Zachodniego. Nabyte na 
potrzeby żupy wielickiej drewno przewożono wozami z nadrzecznych przystani 
usytuowanych w Krakowie, Kazimierzu, Grabiu i Stryjowie. Materiał dla kopalni 
bocheńskiej spławiano do Uścia Solnego, a w XVIII w. do Sierosławic84. 

Zabezpieczanie wyrobisk kasztami stosowano powszechnie do 1772 r. 
Dokumentują ten stan rzeczy również najstarsze plany trzech poziomów kopalni 

77 Komisja z 1608 r., Bibl. Czart. rkps IV/1020, k. 153 (mf. 2.3); Komisja z 1631 r., Arch. MŻKW, 
rkps nr 7, k. 426, 431 (mf. 3.2); Komisja z 1659 r., Bibl. MŻKW rkps nr 9, k. 69, 73, 75 (mkf. 5.1); 
Komisja z 1669 r., BNUL 429/III, k. 110 (mf. 5.7), Komisja z 1743 r., Bibl. Ossol. 3395/III, k. 127, 
(mf. 14.1); Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 171, 181 (mf. 14.4). W XVII w. 
problemem była znaczna liczba niedokończonych kasztów, które nie podpierały stropu.

78 Komisja z 1631 r., Arch. MŻKW rkps nr 7, k. 431–433 (mf. 3.2) Komisja z 1762–1763 r., 
Bibl. PAN Kraków 461, k. 181, 185 (mf. 14/4).

79 Komisja z 1717 r., BNUL 431/III, k. 58, 59 (mf. 10/7), w komorze Świdwa „w 1714 r. kaszt 
naznaczono dać, ale nie dano”, w komorze Koniki „potrzeba kasztów już wiele razy wcześniej nazna-
czonych”, Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 169 (mf. 14/4), „komora dalsza Lipo- 
wiec pusta nie tak obszerna jak długa i głęboka, tę utrzymuje first solny od ruiny, a lubo Commissya 
Anno 1735 i Rewizya Anni 1743 za zebraniem soli reszty, kaszt naznaczyła, potrzeby jednak dotąd 
zadnej nie widziemy”.

80 A. Keckowa: Żupy…, s. 95.
81 Komisja z 1669 r., BNUL 429/III, k. 116v, (mf. 5.7); Komisja z 1684 r., Bibl. Ossol.  

11737/III, k. 11v, (mf. 7.6).
82 Komisja z 1697 r., Bibl. PAN Kraków 403, k. 290, (mf. 8.5).
83 A. Keckowa: Żupy…, s. 95.
84 Tamże, s. 176–183.

unique protection in the Krakow saltworks. They are made of four chest box-cribs 
of squared timber tied with the use of a dovetail joint and filled with salt output.

From the 16th c. to the first partition of Poland, the location of the necessary box-
cribs was determined by Royal Commissions. The recommendations formulated 
by the commissioners also concerned the completion of their construction or 
filling them with crumbs, as well as securing the “chimneys” of the waste rock77 
formed in the roof of the chamber. Inspectors also noted box-cribs built since 
the last inspection of the mine78. The saltworks authority often did not fulfil the 

77 The Commission of 1608, Bibl. Czart. manuscript no. IV/1020, p. 153 (mf. 2.3); The Commission 
of 1631, Arch. MŻKW, manuscript no. 7, pp. 426, 431 (mf. 3.2); The Commission of 1659, Bibl. 
MŻKW manuscript no. 9, pp. 69, 73, 75 (mkf. 5.1); The Commission of 1669 r., BNUL 429/III,  
p. 110 (mf. 5.7), The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, k. 127, (mf. 14.1); The Commission 
of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, p. 171, 181 (mf. 14.4). In the 17th c. the problem was the large 
number of unfinished the box-cribs that did not support the ceiling of workings.

78 The Commission of 1631, Arch. MŻKW manuscript no. 7, pp. 431–433 (mf. 3.2) the 
Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, pp. 181, 185 (mf. 14/4).

15. Kaszty wypełnione urobkiem płonnym w komorze „Thienfeld” na poziomie III  
w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

15. The box-cribs filled with waste salt output in the “Thienfeld” chamber at level III  
of the Wieliczka mine (phot. by K. Kozłowski)
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tasks imposed. It also happened that the decisions regarding the construction of 
the box-crib were cancelled by the subsequent commission while the chamber 
remained in good condition79. 

The construction of box-cribs in the Wieliczka mine required a large amount 
of wood. The plan for securing the most endangered chambers, developed in 1642, 
provided for the consumption of over 30,000 trunks, each usually divided into 
three blocks80. In 1665–1668, 30 box-cribs were built in Stare Góry and 9 in Nowe 
Góry, and in 1674–1685, 25 and 20, respectively81. In 1697, the Royal Commission 
records respectively 17 and 8 such newly erected safeguards of the chambers82. 
Even over 8,000 blocks were used to construct one very large box-crib83. Until 
the 15th c. wood had been obtained from the surrounding forests. From the 16th c. 
on, it was floated in large quantities down the Soła, Skawa and Vistula rivers 
from the Western Beskids. The wood purchased for the Wieliczka Salt Mine was 
transported by carts from the riverside harbours in Kraków, Kazimierz, Grab and 
Stryjów. The resources for the Bochnia mine were floated to Uście Solne, and in 
the 18th c. to Sierosławice84. 

Securing the workings with box-cribs had been commonly until 1772. This state 
of affairs is also documented by the oldest plans of the three levels of the Wieliczka 
mine of 1638, drawn up by Marcin German. It was already at the time that about 
20% of the chambers were secured with box-cribs, and in many cases, they filled 
the entire area of the excavation85. Immediately after the mine was taken over by 
the Austrian administration, the then management was very critical of the need 

79 The Commission of 1717, BNUL 431/III, pp. 58, 59 (mf. 10/7), in the Świdwa chamber  
“in 1714 the chest was marked to be provided, yet was not provided”, in the Koniki chamber “you 
need box-cribs which were previously marked many times”, The Commission of 1762–1763, Bibl. 
PAN Krakow 461, p. 169 (mf. 14/4), “the further Lipowiec chamber in empty, not as spacious as long 
and deep, supported by a salt pillar; The Commission of 1735 and Review of 1743 ordered to collect 
the remaining salt, and marked the box-crib, yet we do not see any reason so far.”

80 A. Keckowa: Żupy…, p. 95.
81 The Commission of 1669, BNUL 429/III, p. 116v, (mf. 5.7); The Commission of 1684, Bibl. 

Ossol. 11737/III, k. 11v, (mf. 7.6).
82 The Commission of 1697, Bibl. PAN Krakow 403, p. 290, (mf. 8.5).
83 A. Keckowa: Żupy…, p. 95.
84 Ibidem, pp. 176–183.
85 W. Hondius: Dolineatio Primae Salisfodinae Wielicensis. Wizerunek Żupy Wielickey Pierwszey 

[The Depiction of the Fist Wieliczka Saltworks], 1645, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. 459; id.: Delineatio 
Secundae Salisfodinae Wielicensis. Wizerunek Żupy Wielickey Wtorey [The Depiction of the Second 
Wieliczka Saltworks], 1645, Zb. Kart. MŻKW, inv. no.460; Idem: Delineatio Tertiae Salisfodinae 

16. Kaszty w formie skrzyni wypełnionej urobkiem w stajni „Mysiur” w kopalni bocheńskiej  
(fot. A. Grzybowski)

16. The box-cribs in the form of a chest filled with salt output in the “Mysiur” stable  
of the Bochnia mine (photo by A. Grzybowski)

wielickiej z 1638 r., sporządzone przez Marcina Germana. Już wówczas około 
20% komór zabezpieczonych było kasztami, przy czym w bardzo wielu przypad-
kach wypełniały one całą przestrzeń wyrobiska85. Tuż po przejęciu kopalni przez  

85 W. Hondius: Dolineatio Primae Salisfodinae Wielicensis. Wizerunek Żupy Wielickey Pierwszey, 
1645, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 459; tenże: Delineatio Secundae Salisfodinae Wielicensis. Wizerunek 
Żupy Wielickey Wtorey, 1645, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 460; tenże: Delineatio Tertiae Salisfodinae 
Wielicensis. Wizerunek Żupy Wielickey Trzeci, 1645, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 464.
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administrację austriacką ówczesny zarząd bardzo krytycznie wyrażał się o potrzebie 
budowy takich zabezpieczeń86. Jednak później okazywało się, że tyko takie rozwią-
zanie ochrony komór było skuteczne. W sytuacji ryzyka powstania groźnych dla 
miasta i kopalni zapadlisk powierzchniowych, spowodowanych zawałem wyso-
kich komór wybieranych w bryłach soli zielonej typowej, Austriacy zmuszeni byli 
do kontynuowania, krytykowanej początkowo przez siebie, kosztownej wówczas 
budowy kasztów87. W połowie XIX w. w rozległych komorach wyeksploatowanych 
w złożu pokładowym powstało ponad 20 takich zabezpieczeń88.

W okresie międzywojennym, kiedy zasadniczy wysiłek kopalni wielickiej skupiał 
się na podsadzaniu komór, rzadko decydowano się na budowę kasztów89, a spora-
dycznie wznoszono je po II wojnie światowej. W Bochni już od drugiej połowy 
XIX w., wraz ze zmianą techniki eksploatacji z ręcznej na strzałową, nie stosowano 
takich zabezpieczeń. Współcześnie w obu kopalniach kaszty buduje się głównie 
podczas robót górniczo-konserwatorskich. 

Od początku górniczej eksploatacji jedną z metod ochrony komór przed 
zawałem było ich podsadzanie. W Wieliczce do XVIII w. w wyrobiskach lokowano 
skały płonne pochodzące przede wszystkim z drążonych chodników i szybików. 
Ze względu na duże gabaryty komór wybieranych w bryłach soli zielonej, ilość 
materiału pozyskiwanego podczas prac poszukiwawczych pozwalała na całkowite 
wypełnianie tylko niewielkich komór90. Natomiast większe wyrobiska traktowane 
były jako miejsce lokowania zbędnego urobku91. 

86 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk …, s. 67.
87 Zawały komór Międzykaszty i Rex doprowadziły do powstania zapadlisk odpowiednio w 1832 

i 1834 r.; K. Kolasa, K. Kubik: Poeksploatacyjne zapadliska…; Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…,  
s. 68; L. E. Hrdina: Gruben Karte der Wieliczkaer Saline zur übersichtdes im m: J: 1837… bis nun erfolgten 
Tagbrüche, 1837, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/373.

88 W. Turkiewicz: Pomiar komór Lebzeltern i Neustädter, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/1499; 
W. Kawecki: Zdjęcie komór „Wiesiołowski” i komory „Bruck”, 1903, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/1505; 
F. Pachołek: Pomiar komory „Freiseisen górny”, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. VII/1511.

89 Kasztami zabezpieczona została przed II wojną światową m.in. komora Urszula na trasie 
turystycznej.

90 Komisja z 1730 r., BNUL 432/III, k. 175v (mf. 12/4). W komorach lokowano również obornik 
ze stajni, Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN Kraków 461, k. 172, 177, 202 (mf. 14/4); Komisja 
z 1743 r., Bibl. Ossol. 3395/III, k. 128, 130, 161, 181 (mf. 14.1); „Komora Kościelniki z soli zeszła, 
rumami zasuta”. Urobkiem zasypywane były również niepotrzebne szybiki. 

91 Komisja z 1743 r., Bibl. Ossol. 3395/III, k. 171 (mf. 14.1); Komisja z 1762–1763 r., Bibl. PAN 
Kraków 461, k. 188, 191 (mf. 14/4); komora Przedbórz „tę od dawnych czasów rumami zasypują”, 
komora Krosnowice, do której schodziło się po 11 drabinach była „daleko od miasta i choć dawniejsze 

to build such security86. However, it turned out later on that only this solution to 
protect the chambers was effective. In face of the risk of surface sinkholes, dangerous 
for the city and the mine, which were caused by the collapse of high chambers 
selected in blocks of typical green salt, the Austrians were forced to continue 
the then expensive construction of box-cribs, which they initially criticised87.  

Wielicensis. Wizerunek Żupy Wielickey Trzeci [The Depiction of the Third Wieliczka Saltworks], 1645, 
Zb. Kart. MŻKW, inv. no. 464.

86 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk …, p. 67.
87 The cave-ins of the Międzykaszty and Rex chambers triggered the formation of sinkholes 

in 1832 and 1834; K. Kolasa, K. Kubik: Poeksploatacyjne zapadliska…; Ł. Walczy: Zabezpieczanie 
wyrobisk…, p. 68; L. E. Hrdina: Gruben Karte der Wieliczkaer Saline zur übersichtdes im m: J: 1837… 
bis nun erfolgten Tagbrüche, 1837, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/373.

17. Kaszty zabezpieczające komory „Wiesiołowski” i „Brück” na poziomie III  
w kopalni wielickiej, W. Kawecki, 1903 r.

17. The box-cribs securing the “Wiesiołowski” and “Brück” chambers at level III  
in the Wieliczka mine, W. Kawecki, 1903
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W pierwszych wiekach funkcjonowania żupy bocheńskiej materiałem podsadz-
kowym dokładnie wypełniano większość komór92. Do początku XVI w. zasad-
niczą jego część stanowił rum solny pochodzący z segregacji urobku pozyskiwa-
nego podczas eksploatacji zanieczyszczonych pokładów – głównie soli środkowych 
i północnych93. W wyrobiskach obu żup lokowano również niepotrzebne drewno, 
zużyte liny, klepki i obręcze beczek, a nawet nawóz koński. W XVIII i XIX w. 
górnicy prowadzący prace rozpoznawcze często musieli przebijać się przez silnie 
sprasowaną podsadzkę wypełniającą najstarsze komory. Dlatego w wydanym 
w 1743 r. Postanowieniu płacy dla piecowych wynagrodzenie za drążenie chodników 
w miejscach „kaścizn i koagulacyj, staremi grubemi drzewami i linami dawno 
zasutych i tak zkoagulowanych, że zda się być calizną” zrównane zostało z pracą 
w twardym kamieniu94. 

Od XVIII w. do połowy XIX w. w kopalni wielickiej do zabezpieczania niskich 
komór stosowano kolejne rozwiązanie. Polegało ono na ręcznym lokowaniu 
podsadzki z urobku płonnego, której stabilność i funkcje podporowe wzmac-
niały ograniczające ją mury z kostek solnych, budowane na zaprawie cementowej. 
Dla zapewnienia większej elastyczności i powiązania z podsadzką mury prze-
kładano belkami drewna lokowanymi prostopadle do ich lica. W praktyce taka 
metoda sprawdzała się w wyrobiskach, których wysokość nie przekraczała 7 m, co 
tym samym ograniczało jej stosowanie – głównie do komór wybranych w złożu 
pokładowym95. 

W latach 70. XIX w. w obu salinach dotychczasowe ręczne, selektywne wybie-
ranie czystej soli zastąpiono eksploatacją za pomocą materiału wybuchowego. 
W Bochni zmienił się wówczas zasadniczo sposób zabezpieczania przestrzeni 

komisje kaszt naznaczyły, atoli że jednak znacznej nie masz szerzyzny, a kasztów zaś wszędzie dawać 
niepodobna, a dopierosz kiedy ją zasypować zaczęto, kaszt dotychczas mniej potrzebny, uznawszy 
dalsze zasypywanie w niejrze kontynuować rekomendujemy”. Z planu sporządzonego w 1837 r. 
wiadomo, że komora Krosnowice w niewielkim stopniu wypełniona była urokiem, W. Turner: Karte 
uiber die um dem Verhaue Krosnowice im Bietrieb stehenden Schlage, 1837, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 
VII/208.

92 Eksploatowano wówczas głównie najczystszą spągową część soli środkowych – odpowiednik 
soli szybikowej w Wieliczce.

93 W XVI w. rum solny był produktem handlowym. T. Wojciechowski: Kopalnia soli w Bochni, 
Bochnia 2016, s. 70–71; A. Keckowa: Żupy…, s. 96. 

94 Instrukcje górnicze dla Żup Krakowskich z XVII–XVIII w. (oprac. A. Keckowa, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1963, s. 123.

95 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 225.

In the mid-19th c., more than 20 such safeguards were created in the vast chambers 
exploited in the bed deposit88.

In the interwar period, when the main efforts of the Wieliczka mine focused 
on filling the chambers, it was rare to decide on building box-cribs89, and only 
occasionally were they erected after World War II. No such protection was used 
in Bochnia since the second half of the 19th c., due to the change of the operating 
technique from the manual to blasting one. Nowadays, in both mines box-cribs 
are built mainly in the course of mining and conservation works.

From the beginning of mining operation, one of the methods of protecting the 
chambers against cave-ins was their backfilling. Until the 18th c. waste rocks, mainly 
from hollow galleries and pit-holes, were located in the workings of Wieliczka. 
Due to the large dimensions of the chambers selected in blocks of green salt, the 
number of resources obtained during the exploration work allowed for complete 
filling of small chambers only,90 and larger excavations were treated as areas for 
placing unnecessary salt output91. 

Within the first centuries of the Bochnia saltworks operation, most of the 
chambers were filled with filling material92. Until the beginning of the 16th c. its main 

88 W. Turkiewicz: Pomiar komór Lebzeltern i Neustädter, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. VII/1499; 
W. Kawecki: A plan showing the “Wiesiołowski” and “Bruck” chambers, 1903, Zb. Kart. MŻKW,  
inv. no. VII/1505; F. Pachołek: The measurement of the “Freiseisen górny” chamber, Zb. Kart. MŻKW, 
inv. no. VII/1511.

89 Urszula in the tourist route was among the chambers secured with box-cribs before World 
War II. 

90 The Commission of 1730, BNUL 432/III, p. 175v (mf. 12/4). Manure from the stables was 
placed in the chambers as well, The Commission of 1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, pp. 172, 177, 
202 (mf. 14/4); The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, pp. 128, 130, 161, 181 (mf. 14.1);  
“The Kościelniki Chamber has not had salt, but is filled with crumbs.” Unnecessary pit-holes were 
covered with salt output as well.

91 The Commission of 1743, Bibl. Ossol. 3395/III, p. 171 (mf. 14.1); The Commission of 
1762–1763, Bibl. PAN Kraków 461, pp. 188, 191 (mf. 14/4); the Przedbórz chamber: “this one has 
long been filled with crumbs”, the Krosnowice chamber, to which people descended down 11 ladders, 
was situated “far from the town, and although the former commissions marked a box-crib, the area 
is insufficient, and it is impossible to locate box-cribs everywhere. When it started to be backfilled, 
the box-cribs proved less necessary. Therefore, it is recommended to continue backfilling.” It is 
known from the plan drawn up in 1837 that the Krosnowice chamber is filled to a small extent only,  
W. Turner: Karte uiber die um dem Verhaue Krosnowice im Bietrieb stehenden Schlage, 1837, Collection 
of Kart. MŻKW, inv. no. VII/208.

92 At that time, mainly the cleanest, bottom part of the central salts, the equivalent of the  
pit-hole salt in Wieliczka, was exploited.
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poeksploatacyjnych. Nachylone i strome pokłady soli środkowych i południo-
wych wybierano od dołu do góry. Odspojony techniką strzałową urobek przebie-
rano ręcznie, pozostawiając w wyrobisku skały płonne oraz duże ilości okruchów 
zanieczyszczonej soli. Tworzyły one zabezpieczenie komory i jednocześnie „rusz-
towanie” w kolejnych fazach eksploatacji stropowej części wyrobiska96.

Względy ekonomiczne (rosnące ceny drewna i konieczność sprowadzania go 
z odległych lasów) oraz narastające tempo eksploatacji zmusiły zarząd salinarny 
kopalni wielickiej do szukania nowych, efektywniejszych rozwiązań. Pod koniec 
XVIII w. rozważano wypełnianie pustek podziemnych materiałem z powierzchni, 
opuszczanym szybem Loiss97. Jednak podsadzanie komór ziemią rozpoczęto dopiero 

96 W ten sposób eksploatowana była między innymi komora Ważyn, której wybieranie rozpo-
częto na poziome V Podmoście.

97 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, s. 73.

part had been salt crumbs from the segregation of salt output obtained during the 
exploitation of polluted deposits – mainly central and northern salts93. Unnecessary 
wood, used ropes, staves and rims, and even horse manure were also placed in the 
excavations of both the saltworks. In the 18th and 19th c., the miners carrying out 
exploratory work often had to break through the highly compressed filling in the 
oldest chambers. Therefore, in the Decree regarding Wages for Prospectors, issued in 
1743, the remuneration for boring galleries in places abundant in “box-cribs and 
coagulation, old thick trees and ropes present here for such a long time that seem 
to be the entirety” was equated with work in hard stone94. 

93 In the 16th c., salt crumbs were a commercial product. T. Wojciechowski: Kopalnia soli w Bochni, 
Bochnia 2016, pp. 70–71; A. Keckowa: Żupy…, p. 96. 

94 Mining instructions for the Cracow Saltworks, dating back to the 17th and 18th c., compiled by  
A. Keckowa, Wrocław–Warsaw–Krakow 1963, p. 123.

19. Filary solne, kaszty i mury solne w komorze „Ksawer” na poziomie IIw  
w kopalni wielickiej, W. Pelikan, 1857 r.

19. Salt domes, box-cribs and salt walls in the “Ksawer” Chamber at the IIw level  
of the Wieliczka mine, W. Pelikan, 1857

18. Mury solne wygradzające przejście w komorze „Piżmowa” na poziomie I  
w kopalni wielickiej (fot. K. Kozłowski)

18. Salt walls separating the passage in the “Piżmowa” Chamber at level I  
of the Wieliczka mine (phot. by K. Kozłowski)
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w 1825 r.98 Rozwinięcie tej metody zabezpieczania uniemożliwiały ograniczone 
możliwości transportowe na powierzchni, a przede wszystkim pod ziemią99. 
Zastrzeżenia budziła też wilgotność ziemi, powodująca ługowanie solnej łuski 
ochronnej komór100. Sytuacja zmieniała się po 1861 r. w związku z budową sieci kolei 
podziemnej i naziemnej oraz wyposażaniem kolejnych szybów w parowe maszyny 
wyciągowe101. Rozpoczęto wówczas na szerszą skalę podsadzanie komór mate-
riałem „światowym”. Ziemię pozyskiwano wówczas w sąsiedztwie szybu Kościuszko, 
transportowano koleją salinarną i opuszczano szybem Regis102. Początkowo prace 

98 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 110–111.
99 Podstawowym sprzętem do przewożenia drobnego materiału na powierzchni były wówczas 

furmanki, a w kopalni mające niewielką pojemność skrzynie węgierskie. 
100 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 110.
101 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, s. 19–20. Jako pierwszy w parową maszynę 

wyciągową wyposażono w 1861 r. szyb Regis. W tym roku uruchomiona została również pierwsza 
linia kolei żelaznej na poziomie III kopalni.

102 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 112–113.

From the 18th c. until the mid-19th c., another solution was applied to protect low 
chambers in the Wieliczka mine. It consisted of the manual placement of a waste 
material filling, the stability and support functions of which were reinforced by 
the walls made of salt cubes, built on cement mortar. To ensure greater flexibility 
and connection with the filling, the walls were interlaced with wood beams located 
perpendicularly to their face. In practice this method worked well in workings whose 
height did not exceed 7 m, which therefore limited its use – mainly to chambers 
selected in the deposit95. 

In the 1870’s, in both saltworks the current manual, selective choice of pure salt 
was replaced by exploitation with an explosive. In Bochnia, the way of securing the 
post-mining areas changed significantly at that time. The inclined and steep layers 
of the central and southern salt deposits were selected from the bottom up. The salt 
output detached as a result of the blasting technique was removed manually, leaving 
waste rocks and large amounts of contaminated salt crumbs in the excavation. They 
formed the protection of the chamber and, at the same time, the “scaffolding” in 
the subsequent phases of exploitation of the roof part of the excavation96.

Economic reasons (rising wood prices and the need to bring it from distant 
forests) and the increasing pace of exploitation forced the management board of the 
Wieliczka Salt Mine to seek new, more effective solutions. At the end of the 18th c., 
an option to fill the underground voids with material from the surface, lowered 
through the Loiss shaft was considered97. However, filling the chambers with soil 
began only in 182598. The development of this securing method was hindered by the 
limited transport possibilities on the surface, and, above all, underground99. The soil 
moisture, which caused leaching of the protective salt slices of the chambers, raised 
concerns as well100. The situation changed after 1861 due to the construction of 
an underground and overground rail network, and equipping subsequent shafts 

95 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, p. 225.
96 This exploitation method was applied in chambers such as the Ważyn chamber, the excavation 

of which started at Podmoście, level V.
97 Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, p. 73.
98 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, pp. 110–111.
99 At that time, the basic equipment for transporting fine material on the surface were carts, and 

in the mine – small capacity Hungarian chests.
100 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, p. 110.

20. Zapadliska powierzchniowe spowodowane zawałami komór w kopalni wielickiej,  
L. E. Hrdina, 1837 r.

20. Surface sinkholes caused by chamber cave-ins in the Wieliczka mine, L. E. Hrdina, 1837
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podsadzkowe prowadzono w komorach Gór Wschodnich. Znaczna ich część miała na 
celu stabilizację górotworu w sąsiedztwie wycieku w poprzeczni Kloski103. Na prze-
łomie XIX/XX w. wypełniano też wyrobiska Gór Zachodnich, opuszczając ziemię 
szybem Kościuszko104. Natomiast pierwsza informacja o wykorzystywaniu do podsa-
dzania piasku pochodzi z 1879 r. Zasypywano nim wówczas komorę Kloski105.

Przełomowym w procesie posadzania był rok 1897, kiedy Ministerstwo Skarbu 
w Wiedniu poleciło Zarządowi saliny wielickiej komisyjne wytypowanie komór 
niebezpiecznych dla kopalni i miasta. Systematyczne i wydajne ich wypełnianie 
piaskiem rozpoczęto w 1902 r. po uruchomieniu kolejki linowej z kopalni odkryw-
kowej na Psiej Górce106. Początkowo piasek sypano do kopalni otworem podsadz-
kowym Steinhauser usytuowanym nad szybikiem o tej nazwie. Od 1914 r., po 
przedłużeniu kolejki linowej, opuszczano go także szybem Górsko107. W okresie 
międzywojennym prace prowadzono pod nadzorem Okręgowego Urzędu 
Górniczego, Polskiego Monopolu Solnego i Najwyższej Izby Kontroli. Urząd 
Górniczy wyznaczał najbardziej zagrożone komory i ustalał niezbędną ilość piasku 
do ich podsadzenia, a Najwyższa Izba Kontroli rozliczała realizację planów rocz-
nych. Prowadzenie podsadzania wymagało często wybicia chodników i szybików 
podsadzkowych108. W latach 20. i 30. XX w. rocznie lokowano w komorach od 
ok. 10 tysięcy do ponad 30 tysięcy m3 piasku109. Taka technika zabezpieczania ze 
względów oszczędnościowych została zarzucona przez okupanta w 1941 r. Dopiero 
zawał komory Schmidt w 1960 r., który spowodował powstanie rozległego zapa-
dliska powierzchniowego, wymusił podjęcie radykalnych działań. W latach 60. 

103 M. Skubisz: Katastrofalny wyciek słodkiej wody w poprzeczni Kloski w wielickiej kopalni soli 
w 1868 roku. Reminiscencje społeczne, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych W Polsce”, 
t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 82–180. 

104 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 112–113.
105 Tamże, s. 111; Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, s. 75.
106 K. Tatara: Grunta salinarne na Psiej Górce, 1915, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 795.
107 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 124; Szyb Steinhauser, Zb. Kart. MŻKW nr inw. 2842. 

Na powierzchni otwór Steinhauser zlokalizowany był w Parku św. Kingi. Wywiercony został w osi 
szybiku Steinhauser. Piasek opuszczany był na poziom III otworem i szybikiem. 

108 E. Windakiewicz: Projekt dobudowy i szybu, celem zasypania komory „Jaroszyn”, 1888, Zb. Kart. 
MŻKW, nr inw. 1267; K. Lebiedzki: Wyznaczenie głębokości szybików celem zasypania kom. Liedemann, 
1908, Zb. Kart. MŻKW, nr inw. 1549; K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, s. 135–138.

109 Tamże, s. 135, 141, 143. Oprócz piasku lokowano wówczas w komorach od 12 do 31 tysięcy 
urobku kopalnianego.

with steam operated hauling gears101. It was then that the chambers started to be 
filled with “world” material on a larger scale. At that time the soil was obtained in 
the vicinity of the Kościuszko shaft, then it was transported by saltworks railway, 
and lowered down the Regis shaft102. Initially, the filling works were carried out in 
the Góry Wschodnie chambers. A significant part of them was aimed at stabilising 
the rock mass in the vicinity of the leakage in the Kloski crosscut103. At the turn 

101 J. Charkot, W. Gawroński: Dzieje szybu Regis…, pp. 19–20. The Regis shaft was the first to 
be equipped with steam hoisting machinery in 1861. That year, the first railway line at level III of 
the mine was put into operation as well.

102 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, pp. 112–113.
103 M. Skubisz: Katastrofalny wyciek słodkiej wody w poprzeczni Kloski w wielickiej kopalni soli 

w 1868 roku. Reminiscencje społeczne, “SMDŻ”vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 82–180. 

21. Podsadzana urobkiem komora „Krosnowice” w kopalni wielickiej, W. Turner, 1837 r.
21. The “Krosnowice” chamber in the Wieliczka mine backfilled with salt output,  

W. Turner, 1837
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XX w. przez otwory wywiercone z powierzchni zasypano piaskiem kilkanaście 
komór zagrażających bezpieczeństwu miasta i kopalni110. 

Analizując problem, wspomnieć należy o prowadzonym od lat 20. XX w. loko-
waniu w komorach materiału podsadzkowego niespełniającego norm oraz żużla 
pochodzącego z kotłowni kopalnianej111. Akcja ta przybrała większy rozmiar 
w latach II wojny światowej. Wówczas w sąsiedztwie kotłowni obsługującej 
warzelnię próżniową i elektrownię wywiercono otwór zsypowy na poziom III, 
gdzie urządzono stanowisko odbioru żużla. Wyrobiska tego poziomu połączone 

110 W ten sposób podsadzona została m.in. komora balowa Łętów z XIX-wiecznej trasy tury-
stycznej oraz duża komora Blum na poziomie I.

111 W latach 20. XX w. żużlem zasypywano między innymi komorę Hunka na poziomie IIn, 
położoną w bezpośrednim sąsiedztwie szybu św. Kingi. Duże ilości żużla lokowano między innymi 
w komorach Witos na poziomie III. Żużel ma bardzo dużą ściśliwość, nie spełnia więc funkcji zabez-
pieczającej wyrobiska.

of the 19th and 20th c., the Góry Zachodnie excavations were filled as well, leaving 
the ground down the Kościuszko shaft104. The first information regarding the use 
of sand for backfilling dates back to 1879. It was then that the Kloski chamber 
was filled with it105.

Year 1897 marked the breakthrough in the filling process, since it was then that 
the Ministry of the Treasury in Vienna instructed the Wieliczka Saltworks Board 
to commission the selection of chambers dangerous for the mine and the city. 
Their systematic and efficient filling with sand started in 1902 after the cable car 
from the opencast mine in Psia Górka area was put into operation106. Initially, the 
sand was poured into the mine through the Steinhauser filling hole located above 
the pit-hole of that name. After the cable car was extended in 1914, it was also 
lowered through the Górsko shaft107. In the interwar period, the work was carried 
out under the supervision of the District Mining Office, the Polish Salt Monopoly 
and the Supreme Audit Office. The Mining Office designated the most endangered 
chambers and determined the necessary amount of sand to fill them. The Supreme 
Audit Office settled the implementation of annual plans. Carrying out backfilling 
often required breaking down galleries and backfilling pit-holes108. In the 1920’s 
and 1930’s, about 10,000 to more than 30,000 m3 of sand was deposited into the 
chambers each year109. Such a securing technique was abandoned by the occupier 
for economic reasons in 1941. It was only the cave-in of the Schmidt chamber  
in 1960, which resulted in the formation of a vast surface sinkhole, that forced 
radical measures to be taken. In the 1960’s, several chambers that threatened  
the safety of the city and the mine were covered with sand through holes drilled 
from the surface110. 

104 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, pp. 112–113.
105 Ibidem, p. 111, Ł. Walczy: Zabezpieczanie wyrobisk…, p. 75.
106 K. Tatara: Grunta salinarne na Psiej Górce, 1915, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. 795111.
107 K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, p. 124; Szyb Steinhauser, Zb. Kart. MŻKW inv. no. 2842. 

On the surface, the Steinhauser hole was located in St. Kinga Park. It was drilled in the axis of the 
Steinhauser pit-hole. The sand was lowered to level III through the hole and the pit-hole. 

108 E. Windakiewicz: Projekt dobudowy i szybu, celem zasypania komory “Jaroszyn” , 1888, Zb. Kart. 
MŻKW, inv. no. 1267; K. Lebiedzki: Wyznaczenie głębokości szybików celem zasypania kom. Liedemann, 
1908, Zb. Kart. MŻKW, inv. no. 1549; K. Dziwik: Zabezpieczanie kopalni…, pp. 135–138.1

109 Idem, pp. 135, 141, 143. In addition to sand, from 12,000 to 31,000 salt mine output was 
deposited in chambers at that time.

110 It was in this way that the Łętów ball chamber from the 19th c. tourist route and the large 
Blum chamber on level I were backfilled.

22. Odkrywkowa kopalnia piasku na Psiej Górce w Wieliczce, A. K. Tatara, 1915 r.
22. The open sand mine in Psia Górka area of Wieliczka, A. K. Tatara, 1915
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zostały z otworem Chodnikiem Popiołowym. Lokowanie tego materiału w komo-
rach prowadzono do początku lat 60. XX w. 

Wpisanie kopalni wielickiej na listę zabytków krajowych w 1976 r. oraz 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r.112 i pozyskanie w związku z tym 
znaczących środków na zabezpieczanie kopalni113 stworzyło warunki do przej-
ścia na, zapożyczony z górnictwa węglowego, wydajny system podsadzania wyro-
bisk piaskiem transportowanym hydraulicznie. W połowie lat 80. XX w. węzeł 
podsadzkowy (punkt sporządzania mieszaniny piasku z solanką) usytuowany był 
na poziomie IV kopalni. Natomiast w 1989 r. przygotowane zostało w tym celu 
stosowne zaplecze na powierzchni, umożliwiające lokowanie ponad 100 tysięcy m3 
piasku rocznie. Proces hydraulicznego podsadzania prowadzi się dla zagwaranto-
wania stabilności zabytkowych komór kopalni i ochrony miasta114. Piasek podsadz-
kowy pozyskiwany ze złóż Górnego Śląska przewozi się samochodami do węzła 
podsadzkowego usytuowanego przy szybie Kościuszko. Po zmieszaniu piasku 
z solanką nasyconą jest on transportowany rurociągami do rejonów podsadzko-
wych. Następnie przez specjalnie odwiercone otwory lub bezpośrednio z ruro-
ciągów mieszaninę piasku z solanką podaje się do zabezpieczanych wyrobisk, które 
zamknięte są tamami podsadzkowymi zatrzymującymi piasek i umożliwiającymi 
filtracyjny przepływ solanki. Odprowadza się ją do zbiorników głównych poło-
żonych na poziomie VIII, skąd jest pompowana do zbiorników na powierzchni 
i następnie zawracana do obiegu podsadzkowego115.

Na przełomie XX i XXI w. podsadzanie metodą hydrauliczną prowadzono 
również w kopalni bocheńskiej. W tej żupie piasek transportowano grawitacyjnie 
otworem wywierconym z powierzchni na poziom IV August, gdzie zlokalizowany 
był węzeł podsadzony. Specyfiką kopalni bocheńskiej było stosowanie do podsa-
dzania hydraulicznego oprócz piasku także mieszaniny solno-iłowej, pozyskiwanej 
podczas przebudów wyrobisk116.

112 Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie z 2 kwietnia 1976 r. Nr rejestru A-580; Raport końcowy Komitetu Ochrony 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, Waszyngton 5–8 września 1978 r. 

113 W 1983 r. utworzony został Narodowy Fundusz Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka.
114 J. Charkot: Problematyka zabezpieczania…, s. 20–32.
115 Kopalnia Soli „Wieliczka”. Ratowanie zabytku, red. A. Gonet, Wieliczka 2017, s. 105.
116 J. Freudenheim, T. Migdas: Restrukturyzacja Kopalni Soli „Bochnia”, X Warsztaty Górnicze, 

nt. „Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń natu-
ralnych w górnictwie”, Kraków–Tomaszowice 2006, s. 597–203.

When analysing the problem, the placement of substandard filling material 
and slag from the mine boiler house in the chambers since the 1920’s should be 
mentioned.111 This activity increased during World War II. It was then that in the 
vicinity of the boiler house servicing the salt plant and power plant, a waste chute 
was drilled to level III where a slag collection station was arranged. The workings 
of this level are connected to the opening via the Chodnik Popiołowy gallery. Placing 
this material in the chambers was carried out until the beginning of the 1960’s. 

The entry of the Wieliczka mine into the list of national monuments in 1976 
and the UNESCO World Heritage Site in 1978112, as well as the acquisition of 
significant funds for securing the mine113 created conditions for the transition to 
an efficient system of backfilling excavations with hydraulically transported sand, 
borrowed from coal mining. In the mid-1980’s, the backfilling junction (a sand-
brine mixture preparation point) was located on level IV of the mine. In 1989, 
appropriate surface facilities were prepared for this purpose, enabling the placement 
of over 100,000 m3 of sand a year. The hydraulic backfilling process is carried out 
to guarantee the stability of the historic mine chambers and to protect the city114. 
The filling sand obtained from the deposits of Upper Silesia is transported by cars 
to the filling junction located at the Kościuszko shaft. Having been mixed with 
saturated brine, the sand is transported by pipelines to the filling areas. Then, 
through specially drilled holes or directly from the pipelines, the sand-brine mixture 
is fed to the protected workings, which are closed with backfilling dams that retain 
the sand and allow the filtration flow of the brine. It is discharged to the main 
tanks located on level VIII, from where it is pumped to the tanks on the surface 
and then returned to the backfill circulation115.

At the turn of the 20th and 21st c., hydraulic backfilling was also carried out 
in the Bochnia mine. In the saltworks sand was transported by gravity through 

111 In the 1920’s, slag was used to fill, among others, the Hunka chamber at level IIn, located in 
the immediate vicinity of the Św. Kinga shaft. Large amounts of slag were deposited in chambers 
such as the Witos one on level III. Slag has a considerable compressibility, and therefore it does not 
fulfil the function of protecting excavations.

112 The decision on entering a cultural property into the register of monuments of the Voivodeship 
Monuments Conservator in Krakow of 2nd April 1976. Register no. A-580; Final Report of the 
UNESCO World Heritage Committee, Washington, 5th–8th September 1978.

113 It was in 1983 that the National Fund for the Protection of the Historic Salt Mine in 
Wieliczka was established.

114 J. Charkot: Problematyka zabezpieczania…, pp. 20–32.
115 Kopalnia Soli “Wieliczka”. Ratowanie zabytku, ed. A. Gonet, Wieliczka 2017, p. 105.
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Odrębne zagadnienie stanowi, prowadzone od XIX w., zabezpieczanie 
przed zagrożeniem zawałowym wyrobisk trasy turystycznej kopalni wielickiej. 
Wznoszone w nich konstrukcje drewniane, obok zapewnienia stabilności bardzo 
dużych przestrzeni, mają zwykle walory estetyczne. W szczególności dotyczy to 
komór: Michałowice, Drozdowice III, Piłsudskiego i Gołuchowskiego, a poza rejonem 
udostępnionym turystycznie – sanatoryjnej komory Jezioro Wessel 117. 

Od czasu wpisania na listę zabytków kopalń wielickiej i bocheńskiej118, prace 
w wyrobiskach objętych ochroną konserwatorską mają na celu zachowanie ich 
walorów zabytkowych. Do realizacji tego rodzaju robót, obok tradycyjnych metod, 
wprowadza się także nowoczesne techniki, w szczególności kotwienie stropu 
i ociosów. Od lat 80. XX w. jest ono powszechnie stosowaną metodą zabezpie-
czania komór. Jego zadaniem jest zapobieganie destrukcji solnych łusek ochron-
nych wyrobisk. Taką metodą została zabezpieczona większość komór trasy tury-
stycznej kopalni wielickiej i podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka119. Ze względu na uwarunkowania geologiczne w mniejszym zakresie 
stosuje się technikę kotwienia w zabytkowych wyrobiskach kopalni bocheńskiej120.

117 B. Konwerska: Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zaboru austriackiego (1772–
1918), Wieliczka 2020, s. 156–220; J. Charkot, W. Jaworski, J. Wiewiórka: Studium historyczno- 
-konserwatorskie komory Agenora Gołuchowskiego na poziomie III w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 
1999; J. Charkot, W. Gawroński: Studium historyczno-konserwatorskie komory Jezioro Wessel na poziomie 
III w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 2012; J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium historyczno- 
-konserwatorskie komory Michałowice na poziomie IIn w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 2010;  
J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium historyczno-konserwatorskie komory Drozdowice III na 
poziomie IIn w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 2021, mpisy w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

118 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 11 grudnia 1981 r. – 
Wpis do Rejestru Zabytków Polskich nr A 238. W 1990 r. w kopalni bocheńskiej zakończono 
produkcję soli (Decyzja Nr (Org) 90 Ministra Przemysłu z dnia 26 lutego 1990 r.). Kopalnia w 2000 r. 
uznana została za Pomnik Historii (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
26 września 2000 r. w sprawie uznania kopalni bocheńskiej za Pomnik Historii), a w 2013 wpisa- 
na na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO podjęta podczas obrad w Kambodży 23 czerwca 2013 r.). 

119 R. Kozłowski, K. Stachowiak-Maciejewska: Przykłady zabezpieczeń górniczych w zabyt-
kowych kopalniach soli w Wieliczce i Bochni realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń  
PeBeKa, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 43, Wrocław 2005;  
R. Dębkowski, J. Parchanowicz, A. Trzósło: Zabytkowe wyrobiska komorowe Kopalni Soli „Wielicz- 
ka” – metody i kierunki zabezpieczania, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
Nr 43, Wrocław 2005; J. Charkot: Problematyka zabezpieczania…, s. 20–32.

120 J. Charkot: Uwarunkowania historyczne…, s. 135–144.

23. Zabezpieczenie komory „Drozdowice III” na poziomie IIn w kopalni wielickiej (fot. D. Kołakowski)
23. The safeguarding of the “Drozdowice III” chamber at level IIn of the Wieliczka mine  

(phot. by D. Kołakowski)
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a borehole drilled from the surface to the August, level IV, where the filling junction 
was located. A specific feature of the Bochnia mine was the use of sand as well as 
a salt-clay mixture obtained during the reconstruction of workings for hydraulic 
backfilling116.

A separate issue is the protection of the workings of the Wieliczka mine tourist 
route against the risk of a collapse, which has been carried out since the 19th c. Apart 
from ensuring the stability of huge spaces, the wooden structures erected inside 
them usually offer aesthetic values. In particular, this applies to the Michałowice, 
Drozdowice III, Piłsudski and Gołuchowski chambers, and, outside the area open to 
tourists, sanatorium chamber Jezioro Wessel 117.

Since the mines in Wieliczka and Bochnia were entered into the list of 
monuments118, the works in the excavations under conservation protection are aimed 
at preserving their historic values. In order to carry out this type of work, modern 
techniques are also introduced apart from traditional methods, in particular, bolting 
the roof and side walls. Since the 1980’s, it has been a commonly applied method of 
securing chambers. It serves to prevent the destruction of the protective salt scales of 
excavations. This method was used to secure the majority of chambers of the tourist 
route of the Wieliczka Mine and the underground exhibition of the Cracow Saltworks 

116 J. Freudenheim, T. Migdas: Restrukturyzacja Kopalni Soli “Bochnia”. 10th Mining Workshop on 
“The Engineering Solutions and Scientific Research in Identifying and Limiting Natural Hazards 
in Mining”, Krakow–Tomaszowice 2006, pp. 597–203.

117 B. Konwerska: Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zaboru austriackiego (1772–
1918), Wieliczka 2020, pp. 156–220; J. Charkot, W. Jaworski, J. Wiewiórka: Studium historyczno- 
-konserwatorskie komory Agenora Gołuchowskiego na poziomie III w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 
1999; J. Charkot, W. Gawroński: Studium historyczno-konserwatorskie komory Jezioro Wessel na 
poziomie III w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 2012; J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium 
historyczno-konserwatorskie komory Michałowice na poziomie IIn w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 
2010; J. Charkot, M. Skubisz, R. Zadak: Studium historyczno-konserwatorskie komory Drozdo- 
wice III na poziomie IIn w Kopalni Soli Wieliczka, Wieliczka 2021, typescripts in the Crakow Saltworks 
Museum in Wieliczka.

118 The Decision of the Voivodeship Monuments Conservator in Tarnów of 11th December 
1981 – an Entry into the Register of Polish Monuments no. A 238. In 1990, salt production in the 
Bochnia mine was completed (Decision No. (Org) 90 of the Minister of Industry of 26th February 
1990). In 2000 the mine was recognised as a Historic Monument (Regulation of the President of the 
Republic of Poland of 26th September 2000 on the Recognition of the Bochnia Mine as a Monument 
of History), and in 2013 entered on the UNESCO World Heritage List (Decision of the UNESCO 
World Heritage Committee taken during the session in Cambodia on 23rd June 2013).

24. Zabezpieczenie komory „Michałowice” na poziomie IIn w kopalni wielickiej (fot. A. Grzybowski)
24. The safeguarding of the “Michałowice” chamber at level IIn of the Wieliczka mine  

(phot. by A. Grzybowski)
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PODSUMOWANIE

Warunkiem koniecznym do prowadzenia eksploatacji w kopalniach soli 
w Wieliczce i w Bochni było skuteczne zabezpieczanie wyrobisk przed zagro-
żeniem zawałowym. Współcześnie ma ono podstawowe znaczenie dla ochrony 
zabytkowych wyrobisk obu żup.

Szyby od XIII do XIX w. posiadały z reguły obudowę drewnianą i prostokątny 
przekrój. W kopalni wielickiej jedynie szyb Leszno zgłębiony w połowie XVII w. 
otrzymał obudowę murowaną i okrągły przekrój. Później takie zabezpieczenie 
wprowadzono dopiero w wydrążonym w 1864 r. szybie św. Kingi 121. Na początku 
XX w. na górnych odcinkach większości szybów obu kopalń obudowę drewnianą 
wymieniono na murowaną o przekroju beczkowym. Natomiast nowo zgłębiane 
wówczas szyby zabezpieczone zostały obudową murowaną i nadano im okrągły 
przekrój122. Podczas generalnych remontów prowadzonych w XX w. z reguły 
obudowę drewnianą zastępowano murowaną. Wyjątek stanowi szyb Daniłowicza 
w Wieliczce, w którym, ze względu na wykorzystanie turystyczne, zachowano 
zabezpieczenie tradycyjne. 

Utrzymanie należytego stanu obudowy drewnianej szybów wymagało prowa-
dzenia regularnych napraw. Głównym czynnikiem powodującym jej destrukcję 
stanowiła woda wypływająca z kurzawki. Dla jej ujęcia do XVIII w. budowano 
przy szybach studnie i stuły, do których kierowano wody z górnego odcinka rury 
szybowej. Duże szkody powodował również silny napór kurzawki na wieńce 
obudowy. Szybiki na odcinkach przechodzących przez pokłady i bryły soli lub 
twarde skały pozostawiano bez obudowy, na pozostałych zabezpieczano je obudową 
drewnianą.

Chodniki wydrążone w górotworze o korzystnych parametrach wytrzymało-
ściowych pozostawiano bez obudowy. W przeważającej części zabezpieczane były 
jednak obudowami drewnianym o zróżnicowanych konstrukcjach, dostosowanych 
do lokalnych warunków geologicznych. Podczas przebudów chodników realizo-
wanych w latach 80. i 90. XX w. wprowadzano często obudowę stalową z łuków 
podatnych. 

121 Szyb posiadał wówczas obudowę murowaną i przekrój beczkowy do poziomu III.
122 Zgłębione w 1908 r. szyby: Trinitatis w kopalni bocheńskiej i w latach 1914–1920 szyb 

Wilson w kopalni wielickiej pełnią wyłącznie funkcję wentylacyjną. Są to ostatnie szyby powstałe 
w obu żupach.

Museum in Wieliczka119. Due to geological conditions, the bolting technique is  
used to a lesser extent in the historic workings of the Bochnia mine120.

SUMMARY

The prerequisite for exploitation in the salt mines in Wieliczka and Bochnia 
was the effective protection of workings against the risk of a cave-in. Nowadays, 
it is of fundamental importance for the protection of the historic workings of both 
the saltworks.

Between the 13th and 19th c. shafts usually had timbering and a rectangular 
cross-section. In the Wieliczka mine, only the Leszno shaft, sunk in the mid-
17th c., received brick lining and a circular cross-section. Later, such protection was 
introduced only in the Św. Kinga shaft created in 1864121. At the beginning of the 
20th c., in the upper sections of most of the shafts of both the mines, the timbering 
was replaced with a brick lining with a barrel-shaped cross-section. The newly sunk 
shafts were secured with brick lining, and had a round cross-section122. During 
general renovations carried out in the 20th c., timbering was usually replaced with 
brick lining. An exception is the Daniłowicz shaft in Wieliczka, in which, due to 
its tourist use, traditional protection has been preserved.

Maintaining the proper condition of timbering of the shafts required regular 
repairs. The main factor causing its destruction was the water flowing out of the 
sandwaters. Until the 18th c., to provide its intake wells and slightly inclined galleries 
(so-called stuły) were built at the shafts, to which water was directed from the  
upper section of the shaft pipe. The strong pressure of the sandwaters on the beams of  
the lining also caused significant damage. The pit-holes on the sections crossing  

119 R. Kozłowski, K. Stachowiak-Maciejewska: Przykłady zabezpieczeń górniczych w zabytkowych 
kopalniach soli w Wieliczce i Bochni realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, Prace 
Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 43, Wrocław 2005; R. Dębkowski,  
J. Parchanowicz, A. Trzósło: Zabytkowe wyrobiska komorowe Kopalni Soli “Wieliczka” – metody i kierunki 
zabezpieczania, Scientific Research of the Mining Institute at the Wrocław University of Technology 
no. 43, Wrocław 2005; J. Charkot: Problematyka zabezpieczania…, pp. 20–32.

120 J. Charkot: Uwarunkowania historyczne…, pp. 135–144.
121 At that time, the shaft had a brick lining and a barrel cross-section up to level III.
122 The shafts sunk in 1908: the Trinitatis shaft in the Bochnia Mine and in 1914–1920 the 

Wilson shaft in the Wieliczka Mine perform only a ventilation function. These are the last shafts 
created in both the saltworks.
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Największe wyzwanie, zwłaszcza w kopalni wielickiej, stanowiło zabezpie-
czanie wyrobisk komorowych. Od początku eksploatacji do lat 60. XX w. stan-
dartowym sposobem stosowanym w obu żupach było pozostawianie przy granicy 
brył i pokładów solnej warstwy ochronnej. Jej grubość była dostosowana do lokal-
nych warunków górniczo-geologicznych. W niewielkich komorach, wybranych 
w bryłach soli zielonej kopalni wielickiej, zapewniała ona często wielowiekową 
stabilność wyrobiska. Jednak już w początkowym okresie funkcjonowania obu 
ośrodków górniczych wprowadzano dodatkowe zabezpieczenia. W Wieliczce od 
XIV w. do początku końca XIX w. w komorach pozostawiano filary solne wolno-
stojące i przyścienne. W pierwszej połowie XX w. wybieranie pokładów prowa-
dzono metodą komorowo-filarową. Również od XIV w. budowano kaszty z drewna 
jodłowego lub sosnowego – wewnątrz puste, tzw. bose, lub wypełniane skałą płonną 
i zanieczyszczoną solą – bardziej wytrzymałe na nacisk górotworu. Sporadycznie 
zabezpieczenia takie stosowano także w żupie bocheńskiej. Jednak tam, zwłaszcza 
w XVII i XVIII w., konstruowano kaszty z cienkiego drewna brzozowego lub olcho-
wego wypełniane urobkiem. Kaszty, jako znacząca forma zabezpieczania wyrobisk 
komorowych, budowane były do połowy XIX w., później wznoszono je spora-
dycznie. Współcześnie zabezpiecza się nimi komory przede wszystkim podczas 
prowadzenia prac górniczo-konserwatorskich.

Od początku górniczej produkcji soli w obu żupach skały płonne i zanieczysz-
czoną sól pochodzące z drążonych chodników i szybików lokowano w wyeksplo-
atowanych komorach. W Wieliczce, ze względu na ograniczoną ilość pozyskiwa-
nego w ten sposób urobku w porównaniu z kubaturą wybranych komór, mógł on 
stanowić podparcie stropu tylko niewielkich przestrzeni poeksploatacyjnych. Duże 
wyrobiska stanowiły jedynie miejsce lokowania nadmiaru urobku z drążonych 
chodników i szybików. Natomiast w Bochni, już w pierwszych wiekach eksplo-
atacji górniczej, większość komór była całkowicie wypełniana urobkiem i mate-
riałami odpadowymi (m.in. drewno, zużyte liny, części uszkodzonych beczek). 
W tej kopalni, wobec dużej ilości pozostającej pod ziemią zanieczyszczonej soli 
i skał płonnych, do końca działalności produkcyjnej podsadzka z urobku stanowiła 
podstawowy sposób zabezpieczenia komór123. Dopiero na przełomie XX/XXI w., 
podczas likwidacji najniższych poziomów, zlokalizowanych poza strefą zabytkową, 
zastosowano podsadzkę hydrauliczną.

123 Eksploatację soli w Bochni zakończono w 1990 r.

the deposits and blocks of salt or hard rocks were left without a lining, on the 
others they were secured with timbering.

The galleries hollowed in the rock mass with favourable strength parameters were 
left without the lining. However, they were mostly secured with timbering of various 
structures, adapted to local geological conditions. During the reconstructions of the 
galleries, carried out in the 1980’s and 1990’s, steel lining made of flexible arches 
was often introduced.

The greatest challenge, especially in the Wieliczka mine, was securing chamber 
workings. From the beginning of the operation until the 1960’s the standard method 
used in both the mines was to leave a protective salt layer at the boundary of the 
blocks and deposits. Its thickness was adjusted to the local mining and geological 
conditions. In small chambers, selected in the lumps of green salt blocks from the 
Wieliczka Salt Mine, it often ensured the long-term stability of the excavation. 
However, already in the initial period of operation of both the mining centres, 
additional safeguards were introduced. Between the beginning of the 14th c. and 
the end of the 19th c., free-standing and wall-mounted salt pillars were left in the 
Wieliczka chambers. In the first half of the 20th c., seams were excavated using  
the chamber and pillar method. Also, from the 14th c. box-cribs were made of 
fir or pine wood – empty inside, (so-called bose) or filled with waste rock and 
contaminated salt – more resistant to the pressure of the rock mass. Occasionally, 
such safeguards were also used in the Bochnia Saltworks. However, it was there, 
especially in the 17th and 18th c., that chests made of thin birch or alder wood, filled 
with salt output, were constructed. Box-cribs, as a significant form of securing 
chamber workings, had been built until the mid-19th c., later they were erected 
occasionally. Nowadays, they are used to protect chambers, primarily during the 
mining and conservation works.

From the beginning of mining salt production in both the mines, waste rocks 
and contaminated salt from hollowed galleries and pit-holes were deposited in 
depleted chambers. In Wieliczka, due to the limited amount of the excavated salt 
output, compared to the cubature of selected chambers, it could only support the 
ceiling of small post-mining spaces. Large excavations served only as an area for 
placing excess salt output from galleries and pit-holes. Yet in Bochnia in the initial 
centuries of mining operation, most of the chambers were completely filled with 
salt output and waste materials (including wood, used ropes, parts of damaged 
barrels). In this mine, due to the large amount of contaminated salt and waste rock 
remaining underground, the backfilling of the salt output was the basic method of 
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W kopalni wielickiej od XIX w. do podsadzania komór rozpoczęto sprowadzanie 
materiału z powierzchni. W latach 20. i 30. XIX w. miało ono wymiar eksperymen-
talny, a do wypełniania wyrobisk używana była ziemia. Od lat 60. tego stulecia, kiedy 
szyby wyposażano w parowe maszyny wyciągowe, a na powierzchni i pod ziemią 
zbudowano kolej, możliwość transportu materiału „światowego” znacząco wzrosła. 
Jednak przełomowym momentem było zastosowanie do podsadzania piasku, trans-
portowanego od 1902 r. do II wojny światowej kolejką linową z kopalni odkryw-
kowej na pobliskiej Psiej Górce. Później, dopiero w latach 60. XX w. kilkanaście 
komór zagrażających powierzchni zostało zasypanych piaskiem przez wywiercone 
do nich z powierzchni otwory podsadzkowe. Natomiast od połowy lat 80. XX w. 
prowadzone jest podsadzanie komór piaskiem transportowanym hydraulicznie. 
Tylko ta technologia umożliwia szybkie i skuteczne zabezpieczenie ogromnych 
przestrzeni poeksploatacyjnych nieobjętych ochroną konserwatorską, a zagraża-
jących kopalni i powierzchni. 

securing the chambers until the end of the production activity123. Hydraulic filling 
was only applied at the turn of the 20th and 21st c., during the liquidation of the 
lowest levels located outside the historic zone.

In the 19th c. material started to be transported from the surface to fill the 
chambers of the Wieliczka mine. In the 1820’s and 1830’s it had an experimental 
dimension, and soil was used to fill the workings. Since the 1960’s, when the shafts 
were equipped with steam hoisting machinery, and a railway was built on the 
surface and underground, the possibility of transporting “world” material increased 
significantly. However, the turning point was the use of sand for backfilling. The sand 
was transported from 1902 until World War II by cable car from the opencast mine 
in nearby Psia Górka area. It was only later, in the 1960’s, that several chambers 
that threatened the surface were buried with sand through filling holes drilled into 
them from the surface. Since the mid-1980’s the chambers have been filled with 
hydraulically transported sand. Only this technology allows for fast and effective 
protection of huge post-mining areas, not covered by conservation protection, yet 
threatening the mine and the surface.

123 The salt mining in Bochnia finished in 1990.
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KSIĘGI I DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z XIX I XX WIEKU  
W ZBIORACH MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

ABSTRAKT

W zespole archiwalnym Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka znajdują się księgi 
i dyplomy okolicznościowe związane z mieszkańcami i pracownikami salinarnymi oraz 
osobami zasłużonymi dla Wieliczki, a także organizacjami społecznymi i kopalniami 
w Wieliczce i Bochni. Często nieopracowane, z rzadka prezentowane obiekty, zarówno ze 
względu na swoją specyfikę, jak i różnorodność stanowią interesujące źródło wiedzy dla 
badaczy. Ich treść, charakter i forma wymagają szczegółowego, odrębnego opracowania.

Zaprezentowane w tekście dokumenty upamiętniają i honorują najwybitniejsze postaci 
środowiska wielicko-bocheńskiego, a także istotne wydarzenia historyczne oraz najważ-
niejsze miejsca Wieliczki i Bochni. Analizie poddano artefakty powstałe między 1878 
a 1946 r., charakteryzujące się nie tylko wysoką wartością historyczną, ale i artystyczną. 

Wśród omawianych dokumentów znajdują się: dwie księgi pamiątkowe, trzy dyplomy 
nadania tytułu honorowego obywatelstwa, pięć dyplomów nadania honorowego człon-
kostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Czytelni Ludowej w Wieliczce, Czytelni 
św. Kunegundy oraz Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, dwa listy okolicznościowe, 
trzy dyplomy mistrzowskie oraz dwa uroczyste akta przyjęcia nowych nazw wyrobisk 
kopalnianych. 

Słowa kluczowe: dyplomy, księgi, honorowi obywatele, Wieliczka, kopalnia
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COMMEMORATIVE DIPLOMAS AND BOOKS  
OF THE 19TH AND 20TH CENTURY IN THE COLLECTION  

OF THE CRACOW SALTWORKS MUSEUM IN WIELICZKA

ABSTRACT

The archive collections of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka feature books 
and diplomas related to the residents or persons of exceptional merit for Wieliczka, 
the saltworks employees, as well as social organisations and mines in Wieliczka and Bochnia. 
The frequently unprocessed and rarely presented items, both on account of their nature and 
diversity, are an interesting source of knowledge for the researchers. Their content, character 
and form require a detailed, separate study.

The documents presented in the text, commemorating and honouring the most 
illustrious persons from the Wieliczka and Bochnia milieu, significant historical events 
and the most important sites in Wieliczka and Bochnia, date back to the 19th and the 20th 
century. The author of the paper analyses artefacts not only characterised by high historical 
values, but also artistic ones, created between 1878 and 1946.

The discussed documents include: 2 commemorative books, 3 diplomas awarding the 
honorary citizen title, 5 diplomas awarding the honorary member title of the “Sokół” 
Gymnastics Association, the People’s Reading Room in Wieliczka, St. Kunegunda Reading 
Room and the “Lutnia” Singers’ Association, 2 special occasion letters, 3 master’s diplomas 
and 2 ceremonious deeds of adoption of new names of mining pits. 

Keywords: diplomas, commemorative books, honorary citizens, Wieliczka, mine
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WSTĘP

W zasobach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, liczących blisko 20.000 
numerów inwentarzowych, odnaleźć można artefakty ściśle związane z dziejami 
warzelnictwa i górnictwa solnego oraz miast Wieliczki i Bochni. Placówka dyspo-
nuje bogatymi archiwami i zbiorami sztuki, etnografii, kartografii, kultury mate-
rialnej górnictwa i fotografii. W zespole archiwalnym znajdują się m.in. księgi 
i dyplomy okolicznościowe związane z mieszkańcami lub osobami zasłużonymi 
dla Wieliczki i pracownikami salinarnymi, a także organizacjami społecznymi oraz 
kopalniami w Wieliczce i Bochni. Często nieopracowane, z rzadka prezentowane 
obiekty, zarówno ze względu na swoją specyfikę, jak i różnorodność są interesu-
jącym źródłem wiedzy dla badaczy. Ich treść, charakter i forma wymagają szcze-
gółowego, odrębnego opracowania.

Muzealne Archiwum Historyczne liczy ponad 4700 woluminów. Wśród tysięcy 
dokumentów, rękopisów i ksiąg dotyczących działalności Żup Krakowskich oraz 
historii górniczych miast Wieliczki i Bochni przechowywane są księgi pamiąt-
kowe, dyplomy honorowe oraz akta nadania. Ten nieformalny, liczący kilkanaście 
pozycji zespół stanowi zaledwie 0,4% całego zbioru archiwalnego i jest tematem 
niniejszego studium. 

Zaprezentowane w tekście dokumenty upamiętniające i honorujące najwybit-
niejsze postaci środowiska wielicko-bocheńskiego, istotne wydarzenia historyczne 
i najważniejsze miejsca Wieliczki i Bochni pochodzą z XIX i XX w. W znacznym 
stopniu dokumentują one austriacki okres rządów nad Żupami Krakowskimi. 
Uzasadnione wydawałoby się omówienie wyłącznie dokumentów związanych 
z okresem zaborów. W artykule poddano analizie przede wszystkim artefakty 
charakteryzujące się nie tylko wysoką wartością historyczną, ale również arty-
styczną, natomiast drugoplanowy był czas ich powstania. W efekcie zbadano obiekty 
powstałe między 1878 a 1946 r.

INTRODUCTION

Resources of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, consisting of 
almost 20,000 inventory items, include artefacts, which are strictly connected to 
the history of salt extraction and mining, as well as the cities of Wieliczka and 
Bochnia. The Museum has an extensive archive and collections of art, ethnography, 
cartography, material culture of mining and photography. The fonds contains, 
among other things, commemorative diplomas and books related to inhabitants 
of Wieliczka or persons of merit, who worked on behalf of the city, as well as 
saltworks employees, social organisations and mines of Wieliczka and Bochnia 
These items, many of them never subjected to research, rarely presented both due 
to their specific nature and diversity, constitute an interesting source of knowledge 
for researchers. Their content, nature and form require a separate and detailed study.

The Historic Archive of the Museum contains more than 4700 volumes. Among 
thousands of documents, manuscripts and books dedicated to operations of the 
Cracow Saltworks and history of the mining cities of Wieliczka and Bochnia, 
there are memorial books, honorary diplomas and acts of assignment. This informal 
fonds, consisting of about a dozen items, constitutes as little as 0.4% of the entire 
collection of the archive and has become the subject of the study. 

Documents to commemorate and honour the most renowned figures of 
Wieliczka and Bochnia, significant historic events, as well as the most important 
places in Wieliczka and Bochnia, come from the 19th and the 20th century. A large 
part of these documents the period of Austrian rule of the Cracow Saltworks. 
It seems justified to discuss only those documents, which are related to the partition 
period. The article focuses mostly on artefacts, which are not only of high historic, 
but also artistic value, while less emphasis was put on the time of their creation. 
Ultimately, the study included objects created in years 1878–1946.
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Wśród omawianych dokumentów znajdują się: 2 księgi pamiątkowe1, 3 dyplo- 
my nadania tytułu honorowego obywatelstwa2, 5 dyplomów nadania honoro-
wego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Czytelni Ludowej 
w Wieliczce, Czytelni św. Kunegundy oraz Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”3, 
2 listy okolicznościowe4, 3 dyplomy mistrzowskie5 oraz 2 uroczyste akta przyjęcia 
nowych nazw wyrobisk kopalnianych6. Analizując wspomniany zestaw, nie sposób 

1 Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Arch. MŻKW), Księga pamiątkowa 
wydana z okazji nadania komorze w kopalni soli w Wieliczce nazwy „Tadeusz Orzechowski” (dalej: Księga 
pamiątkowa…), Wieliczka 12 kwietnia 1916, nr inw. R/232, k. nlb. 1–6; Arch. MŻKW, Pamięci 
Ignacego Daszyńskiego – Obywatele miasta Wieliczka (dalej: Pamięci Ignacego Daszyńskiego…), Wieliczka 
13 października 1966, nr inw. R/233, k. 1–12.

2 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla Leopolda Płazińskiego (dalej: 
Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…), Wieliczka 23 listopada 1878, nr inw. R/234; Arch. 
MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Dobczyc dla Leopolda Płazińskiego (dalej: Dyplom honoro-
wego obywatelstwa m. Dobczyc…), Dobczyce 25 stycznia 1879, nr inw. R/235; Arch. MŻKW, Dyplom 
honorowego obywatelstwa m. Pilzna dla Leopolda Płazińskiego (dalej: Dyplom honorowego obywatelstwa 
m. Pilzna…), Pilzno 10 listopada 1885, nr inw. R/236.

3 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni Ludowej w Wieliczce dla Sylwerego Miszke (dalej: Dyplom 
Czytelni Ludowej…), Wieliczka 26 V 1891, nr inw. R/246; Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni  
im. św. Kunegundy dla Sylwerego Miszke (dalej: Dyplom Czytelni im. św. Kunegundy…), Wielicz- 
ka 1899, nr inw. R/247; Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimna- 
stycznego „Sokół” dla Sylwerego Miszke (dalej: Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gim- 
nastycznego „Sokół” dla Sylwerego Miszke…), Wieliczka 20 kwietnia 1894, nr inw. R/243; Arch. MŻKW, 
Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla dr Jakuba Dziewońskiego  
(dalej: Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla dr Jakuba Dzie- 
wońskiego…), Wieliczka 25 lipca 1898, nr inw. R/242; Arch. MŻKW, Dyplom Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia” dla Mieczysława Nigrina (dalej: Dyplom Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”…), 
Wieliczka 21 listopada 1937, nr inw. L 9.

4 Arch. MŻKW, List uznania Komitetu Wystawy Krajowej dla Sylwerego Miszke (dalej: List 
uznania…), lit. A. Przeszlak, Lwów 1894, nr inw. R/249; Arch. MŻKW, Z powinszowaniem imienin 
(dalej: Z powinszowaniem imienin…), Wieliczka 20 czerwca 1891, nr inw. R/248. 

5 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego (dalej: Dyplom mistrza 
piekarskiego Franciszka Wiązownickiego…), Temesvár (Węgry) 30 kwietnia 1908, nr inw. R/237; Arch. 
MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego (dalej: Dyplom 
mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego), Kraków 18 listopada 1931,  
nr inw. R/238; Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra 
Lelito (dalej: Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra Lelito…), Kraków  
1 lutego 1931, nr inw. R/239. 

6 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy „Szybik i Poprzecznia Miszke” oraz mapa fragmentu kopalni 
z obramieniem imitującym wnętrze komory z gnomami (dalej: Akt nadania nazwy „Szybik i Poprzecznia 
Miszke”…), rys. A. Ślusarczyk, oprawa R. Jahoda, Bochnia 30 maja 1897, nr inw. R/245; Arch. MŻKW, 

The documents discussed include: 2 memorial books1, 3 diplomas granting 
honorary citizenship2, 5 diplomas granting honorary membership of “Sokół” 
(Falcon) Gymnastics Society, the Public Library in Wieliczka, the St. Kinga 
Library and “Lutnia” (Lute) Singing Society3, 2 commemorative letters4, 3 master 
diplomas5 and 2 acts of assigning of new names to mine excavations6. In the analysis 

1 Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (hereinafter: Arch. MŻKW), Księga 
pamiątkowa wydana z okazji nadania komorze w kopalni soli w Wieliczce nazwy “Tadeusz Orzechowski” 
(hereinafter: Księga pamiątkowa…), Wieliczka 12 April 1916, inv. no. R/232, ca. unnumbered 1–6; 
Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego – Obywatele miasta Wieliczka (hereinafter: Pamięci 
Ignacego Daszyńskiego…), Wieliczka 13 October 1966, inv. no. R/233 ca. 1–12.

2 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla Leopolda Płazińskiego 
(hereinafter: Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…), Wieliczka 23 November 1878,  
inv. no. R/234; Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Dobczyc dla Leopolda Płazińskiego 
(hereinafter: Dyplom honorowego obywatelstwa m. Dobczyc…), Dobczyce 25 January 1879,  
inv. no. R/235; Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Pilzna dla Leopolda Płazińskiego 
(hereinafter: Dyplom honorowego obywatelstwa m. Pilzna…), Pilsen 10 November 1885, inv. no. R/236.

3 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni Ludowej w Wieliczce dla Sylwerego Miszke (hereinafter: 
Dyplom Czytelni Ludowej…), Wieliczka 26 V 1891, inv. no. R/246; Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni  
im. św. Kunegundy dla Sylwerego Miszke (hereinafter: Dyplom Czytelni im. św. Kunegundy…), Wielicz- 
ka 1899, inv. no. R/247; Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycz- 
nego “Sokół” dla Sylwerego Miszke (hereinafter: Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gim- 
nastycznego “Sokół” dla Sylwerego Miszke…), Wieliczka 20 April 1894, inv. no. R/243; Arch. MŻKW, 
Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” dla dr Jakuba Dziewońskiego 
(hereinafter: Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla dr Jakuba 
Dziewońskiego…), Wieliczka 25 July 1898, inv. no. R/242; Arch. MŻKW, Dyplom Towarzystwa 
Śpiewaczego “Lutnia” dla Mieczysława Nigrina (hereinafter: Dyplom Towarzystwa Śpiewaczego 
“Lutnia”…), Wieliczka 21 November 1937, inv. no. L/9. 

4 Arch. MŻKW, List uznania Komitetu Wystawy Krajowej dla Sylwerego Miszke (hereinafter: List 
uznania…), let. A. Przeszlak, Lviv 1894, inv. no. R/249; Arch. MŻKW, Z powinszowaniem imienin 
(hereinafter: Z powinszowaniem imienin…), Wieliczka 20 June 1891, inv. no. R/248.

5 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego (hereinafter: Dyplom 
mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego…), Temesvár (Hungary) 1908, inv. no. R/237; Arch. 
MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego (hereinafter: 
Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego), Cracow 18 November 
1931, inv. no. R/238; Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra 
Lelito (hereinafter: Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra Lelito…), Cracow 
1 February 1931, inv. no. R 239. 

6 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy “Szybik i Poprzecznia Miszke” oraz mapa fragmentu kopalni 
z obramieniem imitującym wnętrze komory z gnomami (hereinafter: Akt nadania nazwy “Szybik 
i Poprzecznia Miszke”…), drawing by A. Ślusarczyk, framed by R. Jahoda, Bochnia 30 May 1897, 
inv. no. R/245; Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy “Pochylnia i komora Sylwery Miszke” oraz mapa 
fragmentu kopalni wkomponowana w akwarelę przedstawiającą transport konny w kopalni (hereinafter: 
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pominąć dyplom nadania honorowego obywatelstwa dr. Kazimierzowi Junosza-
Gałeckiemu w formie drewnianej ozdobionej kasety, który ze względu na niety-
powy kształt i formę zakwalifikowany zostały do zbioru sztuki7. Dodajmy, że 
okazałą formę artystyczną ma nie tylko wspomniany eksponat. Każdy z omówionych 
w pracy obiektów stanowi istotne źródło wiedzy dla badaczy dziejów Wieliczki czy 
Bochni, a także – ze względu na kompozycję, dekorację i budowę – jest odrębnym, 
małym dziełem sztuki. Niniejsza praca prezentuje przechowywane na co dzień 
w magazynach muzealnych obiekty, przybliżając zarówno ich walory treściowe, 
jak i artystyczne. 

Specyfika, różnorodność tematyczna i czas powstania opisanych obiektów skło-
niły autorkę do całościowego opracowania wybranych dokumentów. Ich dodatkowy 
podział wydaje się karkołomny i nie do końca uzasadniony. W przypadku doku-
mentów tworzących naturalne podgrupy (np. akta związane z osobą Sylwerego 
Miszke czy dyplomy honorowego obywatela) zastosowanie wspomnianej klasyfi-
kacji jest sensowne. Jednak wśród omówionych zabytków odnaleźć można poje-
dyncze obiekty, których jedynym elementem łączącym jest miejsce – królewskie 
miasto Wieliczka. 

Większość z osiemnastu opisanych w niniejszym tekście obiektów nigdy nie  
była prezentowana szerszej publiczności, a także nie doczekała się szczegółowej 
analizy i opracowania. Tylko w pojedynczych przypadkach wyróżnione obiekty 
opisano lub pokazywano na organizowanych przez muzeum wystawach czaso-
wych i stałych. 

W gronie wybranych artefaktów umieszczonych w publikacjach prezentują-
cych zbiory Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka znalazły się pamiątki zwią-
zane z Leopoldem Płazińskim, Sylwerym Miszke, Jakubem Dziewońskim oraz 
Kazimierzem Junosza-Gałeckim8. W żadnej ze wspomnianych publikacji nie 
omówiono jednak kompleksowo tych jakże ciekawych, niecodziennych doku-

Akt nadania nazwy „Pochylnia i komora Sylwery Miszke” oraz mapa fragmentu kopalni wkomponowana 
w akwarelę przedstawiającą transport konny w kopalni (dalej: Akt nadania nazwy „Pochylnia i komora 
Sylwery Miszke”…), rys. E. Barącz, oprawa R. Jahoda, Wieliczka 18 marca 1897, nr inw. R/244. 

7 Zbiory Sztuki Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Zb. Sz. MŻKW), Kaseta z tryp-
tykiem Józefa Mehoffera, J. Mehoffer, Kraków 1908, nr inw. IV/577.

8 A. Jodłowski: Wieliczka. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 1991, s. 80–81, 103; 
A. Jodłowski: Wieliczka solne dziedzictwo kultury, Wieliczka 1999, s. 173, 218–222; Ze skarbca wielic-
kiego muzeum, pod red. A. Jodłowskiego, Wieliczka 2012; 70/70. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wystawa Jubileuszowa. Katalog (dalej: „70/70…”), Wieliczka 2021, s. 264–271, 280–283, 298–299.

of this collection, it is also necessary to mention the diploma granting honorary 
citizenship to Doctor Kazimierz Junosza-Gałecki in form of a decorated wooden 
case, which, due to its original shape and form, was classified as a work of art7. 
It should be added that the item mentioned is not the only one distinguished by its 
magnificent artistic form. Each of the artefacts discussed constitutes a significant 
source of knowledge for researchers examining history of Wieliczka and Bochnia, 
while its composition, ornaments and structure makes it a separate small work of 
art. This work presents items, which are usually hidden in the museum warehouses, 
bringing the readers closer to their significance, as well as their artistic value. 

The specific nature, variety of themes and time of creation of these items 
encouraged the author to prepare a complete study of selected documents. Their 
additional subdivision seems risky and not fully justified. In the case of documents 
that form natural subgroups (such as all documents related to Sylwery Miszke or 
honorary citizenship diplomas), the classification mentioned makes sense. However, 
among the discussed artefacts, there are some items, for which the only common 
feature is the place – the royal city of Wieliczka. 

Most of the eighteen objects described in the text have never been presented 
to a wider audience, examined in detail or analysed in a research study. Only a few 
of them have been described or displayed during temporary or permanent exhibits 
of the museum. 

The selected artefacts included in publications that present the collection of 
the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka are memorabilia related to Leopold 
Płaziński, Sylwery Miszke, Jakub Dziewoński and Kazimierz Junosza-Gałecki8. 
Nevertheless, none of the publications so far has included a complex description 
of these extraordinary documents. It should also be underlined that analysing 
individual artefacts, as well as people or institutions linked to them, the author 
used many sources and works related indirectly to the issue discussed here.

Akt nadania nazwy “Pochylnia i komora Sylwery Miszke”…), drawing by E. Barącz, framed by R. Jahoda, 
Wieliczka 18 March 1897, inv. no. R/244. 

7 Art Collection of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (hereinafter: Zb. Sz. MŻKW), 
Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera, J. Mehoffer, Cracow 1908, inv. no. IV/577.

8 A. Jodłowski: Wieliczka. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 1991, pp. 80–81, 103;  
A. Jodłowski: Wieliczka solne dziedzictwo kultury, Wieliczka 1999, pp. 173, 218–222; Ze skarbca 
wielickiego muzeum, ed. A. Jodłowski, Wieliczka 2012; 70/70. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wystawa Jubileuszowa. Katalog (hereinafter: “70/70…”), Wieliczka 2021, pp. 264–271, 280–283, 
298–299.
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mentów. Dodajmy, że analizując poszczególne artefakty oraz osoby lub instytucje 
z nimi związane, autorka sięgnęła po bogate źródła i literaturę pośrednio związaną 
z interesującym nas zagadnieniem.

PAMIĄTKOWE DOKUMENTY W ZBIORACH  
MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Większość przechowywanych w muzeum ksiąg pamiątkowych to obiekty hono-
rujące pojedyncze osoby, wydarzenia lub wybrane miejsca Wieliczki i Bochni. 
W tym kontekście szczególne znaczenie źródłoznawcze mają artefakty zwią-
zane z osobą Sylwerego Miszke. Siedem pamiątkowych dyplomów, kilka foto-
grafii i kilkadziesiąt akt personalnych przybliża nie tylko historię jego aktywności 
zawodowej, ale również zaangażowanie w sprawy polityczno-społeczno-kulturalne.

C. k. starszy radca górniczy, naczelnik c. k. Zarządu Salinarnego w Wieliczce 
i w Bochni S. Miszke urodził się 20 czerwca 1832 r. w Rakszewie w rodzinie urzęd-
ników galicyjskich9. Po ukończeniu studiów w Lublanie zatrudniony został m.in. 
w Delatynie na stanowisku adiunkta, gdzie pracował do 10 listopada 1872 r.10 
Przeniesiony w tym samym roku do Wieliczki początkowo piastował stanowisko 
adiunkta11. Przed 1878 r. awansował na nadzarządcę i pełnił, w latach 1878–1879, 
funkcję tymczasowego naczelnika Wieliczki12. W kolejnych latach (1880–1889) 
sprawował urząd naczelnika Bochni, po czym, 11 czerwca 1889 r. został ponownie 
powołany na naczelnika Saliny Wielickiej. Funkcję tę sprawował do momentu 
przejścia na emeryturę w 1899 r.13 Zmarł 27 stycznia 1911 r. w Wieliczce14.  

 9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwery_Miszke (4 sierpnia).
10 Szematyzm Królestwa Galicyji i Lodomeryji z Wielkim Księstwem Krakowskim: na rok 1872 

(dalej: Szematyzm…), Lwów 1872, s. 185.
11 Szematyzm…, Lwów 1873, s. 185.
12 Szematyzm…, Lwów 1879, s. 150.
13 Szematyzm…, Lwów 1880, s. 148; Szematyzm…, Lwów 1881, s. 147; Szematyzm…, Lwów 

1889, s. 171; Szematyzm…, Lwów 1890, s. 173; Szematyzm…, Lwów 1899, s. 202.
14 Arch. MŻKW, Akta Salinarne (dalej: AS), grupa XXXIII, sygn. 1930, k. 184–188; Protokoły 

Konsultacyjne 60, k. 26; W. Gawroński: Słownik biograficzny wieliczan (dalej: Słownik biograficzny…), 
Wieliczka 2008, s. 123; Ł. Walczy: Kadra urzędnicza w salinach Wieliczki i Bochni (dalej: Kadra 
urzędnicza…), „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej: SMDŻ), t. XXVIII, 
Wieliczka 2012, s. 43.

COMMEMORATIVE DOCUMENTS IN THE COLLECTION  
OF THE CRACOW SALTWORKS MUSEUM IN WIELICZKA

Most of memorial books held by the museum were created to commemorate 
specific persons, events or selected locations in Wieliczka and Bochnia. In this 
context, particularly significant from the perspective of source studies are 
artefacts related to Sylwery Miszke. Seven commemorative diplomas, a number 
of photographs and several dozen personnel files brings us closer not only to the 
story of his professional activity, but also his commitment to political, social and 
cultural issues.

The imperial-royal senior mining advisor, head of the imperial-royal Saltworks 
Administration in Wieliczka and Bochnia, S. Miszke was born on 20 June 1832 
in Rakszewo, in the family of Galician office clerks9. After his university studies in 
Ljubljana, he was employed in Deliatyn as an adjunct, and he worked there until 
10 November 187210. Transferred to Wieliczka in the same year, he was initially 
hired as an adjunct11. Prior to year 1878, he was promoted to the position of a senior 
manager, and in years 1878–1879, he was the temporary head of Wieliczka12. 
In the subsequent years (1880–1889), he was the head of Bochnia, after which, on 
11 June 1889, he was once again appointed as the head of the Wieliczka Saltworks. 
He performed the function until his retirement in 189913. He died on 27 January 
1911 in Wieliczka14. 

In a short analysis of professional activity of S. Miszke, it is necessary to mention 
his contribution to construction of the Chapel of St. Kinga, which today is the 
most well-known underground chapel in the world. The shrine, emerging from 
darkness and lit by great numbers of impressive chandeliers, has been, ever since 

 9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwery_Miszke (4 August).
10 “Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 

1872” (hereinafter: Szematyzm…), Lviv 1872, p. 185.
11 Szematyzm…, Lviv 1873, p. 185.
12 Szematyzm…, Lviv 1879, p. 150.
13 Szematyzm…, Lviv 1880, p. 148; Szematyzm…, Lviv 1881, pp. 147; Szematyzm…, Lviv 1889, 

pp. 171; Szematyzm…, Lviv 1890, pp. 173; Szematyzm…, Lviv 1899, pp. 202.
14 Arch. MŻKW, Akta Salinarne (hereinafter: AS), group XXXIII, cat. No. 1930, ca. 184–188; 

Consultation Protocols 60, ca. 26; W. Gawroński: Słownik biograficzny wieliczan (hereinafter: Słownik 
biograficzny…), Wieliczka 2008, p. 123; Ł. Walczy: Kadra urzędnicza w salinach Wieliczki i Bochni 
(hereinafter: Kadra urzędnicza…), „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (hereinafter: 
SMDŻ), vol. XXVIII, Wieliczka 2012, pp. 43.
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Analizując pokrótce zawodową działalność S. Miszke, trudno zapomnieć o wkła-
dzie, jaki wniósł w powstanie najbardziej znanej obecnie na świecie podziemnej 
kaplicy św. Kingi. Wyłaniająca się z mroku, rozświetlona imponującymi żyran-
dolami świątynia budzi od początku swojego istnienia podziw tysięcy turystów, 
zwiedzających wyrobiska kopalni soli w Wieliczce. Stanowi ona bowiem dosko-
nały przykład religijności wielickich górników oraz idealnie wpisuje się w symbo-
liczny związek sztuki i natury. 

Idea utworzenia nowej kaplicy poświęconej najważniejszej patronce górników 
solnych – św. Kindze – wiąże się z 600. rocznicą jej śmierci. Ogólnopolskie uroczy-
stości rocznicowe zaowocowały m.in. budową nowej, podziemnej świątyni – kaplicy 
pod wezwaniem, wówczas, błogosławionej Kingi. Sam zamysł i jego wcielenie 
w życie przypisać należy trzem osobom – c. k. radcy skarbu Józefowi Waydowiczowi, 
c. k. starszemu radcy górniczemu Sylweremu Miszke oraz c. k. zarządcy górni-
czemu Edwardowi Windakiewiczowi. O tym fakcie przypomina tablica pamiąt-
kowa umieszona w północnej ścianie prezbiterium kaplicy. Ostatni z wymienionych, 

its opening, admired by thousands of tourists, visiting the salt mine excavations of 
Wieliczka. It is a perfect illustration of religiousness of Wieliczka miners, at the 
same time perfectly matching the symbolic union between art and nature. 

The concept of creation of a new chapel, which would be dedicated to the most 
important patron of salt miners – saint Kinga – is related to the 600th anniversary 
of her death. The nationwide anniversary celebrations resulted, among other things, 
in construction of a new underground shrine – a chapel dedicated to Kinga, who 
at the time was beatified. Originators of the idea and its enactment were three 
persons – the imperial-royal treasury counsellor Józef Waydowicz, the imperial-
royal senior mining advisor Sylwery Miszke and the imperial-royal mining manager 
Edward Windakiewicz. We are reminded of this fact by the commemorative plate 
in the northern wall of the chapel choir. The last of the three men mentioned 
here, E. Windakiewicz, convinced the two senior state clerks – J. Waydowicz and 
S. Miszke – to support the project of establishing a new chapel in the mine even 
prior to year 1895. This was a warranty of substantive and financial assistance for 
the new task. As a result, it was possible to obtain the consent to appoint a number 
of regular mine employees to perform adaptation works, as well as acceptance of 
the iconographic design for the chapel’s future interior. At the same time, one 
of Wieliczka’s miners – Józef Markowski – was appointed as the leading author of 
architectural and sculpting works. By his courage and commitment to the ambitious 
task, S. Miszke, among the key saltworks officials, has been remembered not only 
by the saltworks employees and inhabitants of Wieliczka, but also by millions of 
tourists, visiting the Wieliczka mine every year15. 

As a senior member of the mine administration, S. Miszke was committed not 
only to his professional affairs, but also – equally strongly – to the social life of 
the city. Already as the mining adjunct, one year after his arrival in Wieliczka, in 
years 1873–1876 and later in years 1889–1897, he was a city councillor. He also 
performed important functions in such organisations as the “Lutnia” Singing 
Society, the “Kunegunda” Library of mine workers or the “Sokół” Gymnastics 
Society16.

15 Ł. Walczy: Kadra urzędnicza…, p. 76; K. Paluch-Staszkiel: Kaplica bł. Kingi w Kopalni Soli 
w Wieliczce, SMDŻ, vol. X, Wieliczka 1981, pp. 114, 120–121; B. Konwerska: Kaplica św. Kingi. 
Świątynia wielickich górników, Wieliczka 2014, pp. 3–8.

16 M. Międzobrodzka: Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej, Wieliczka 2021, pp. 26–30; 
W. Gawroński: Słownik biograficzny…, p. 123.

Ilustracja 1. Sylwery Miszke z żoną Zofią, z domu Głowacką, w otoczeniu rodziny,  
fot. A. Szubert (?), Wieliczka 1899

Fig. No. 1. Sylwery Miszke with his wife Zofia, née Głowacka, surrounded by family,  
photo by A. Szubert (?), Wieliczka 1899
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Ilustracja 2. Rzut poziomy i pionowy szybiku i poprzeczni Miszke  
oraz mapa fragmentu kopalni z obramieniem imitującym wnętrze komory z gnomami,  

rys. A. Ślusarczyk, oprawa R. Jahoda, Bochnia, 30 maja 1897
Fig. No. 2. Horizontal and vertical projection of the Miszke pit-hole and a map of a fragment  

of the mine with the frame imitating the interior of the chamber with gnomes,  
drawing by A. Ślusarczyk, framing by R. Jahoda, Bochnia, 30 May 1897

E. Windakiewicz, prawdopodobnie jeszcze przed 1895 r. pozyskał przychylność 
wyższych urzędników państwowych – J. Waydowicza i S. Miszke – co do pomysłu 
założenia nowej kaplicy w kopalni. Zabieg ten zagwarantował wsparcie meryto-
ryczne i finansowe nowego zadania. W efekcie udało się uzyskać zgodę na zatrud-
nienie przy pracach adaptacyjnych grupy kilku, a być może kilkunastu etatowych 
górników oraz akceptację programu ikonograficznego przyszłego wystroju kaplicy. 
Jednocześnie na głównego twórcę prac architektoniczno-rzeźbiarskich wybrano 
jednego z wielickich górników – Józefa Markowskiego. Odwagą i zaangażowaniem 
w realizację ambitnego przedsięwzięcia S. Miszke, w towarzystwie najważniejszych 
urzędników salinarnych, wpisał się na trwale w pamięć – nie tylko pracowników 
saliny oraz mieszkańców Wieliczki, ale milionów turystów rokrocznie zwiedzają-
cych wielickie podziemia15. 

Pełniąc wysokie funkcje górnicze, S. Miszke angażował się – równie mocno jak 
w sprawy zawodowe – w życie społeczne miasta. Jeszcze jako adiunkt górniczy, 
rok po przybyciu do Wieliczki, pełnił w latach 1873–1876, a następnie w latach 
1889–1897 funkcję radnego. Ponadto piastował wysokie stanowiska w takich orga-
nizacjach, jak Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, czytelnia robotników górniczych 
„Kunegunda” oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”16.

Niewątpliwe zasługi S. Miszke zaowocowały nie tylko sukcesami reprezentowa-
nych przez niego instytucji, ale samemu zainteresowanemu przyniosły powszechny 
szacunek i uznanie. Ich najtrwalszym wyrazem było nadanie podziemnym wyro- 
biskom Wieliczki oraz Bochni imienia ich zarządcy. Jako pierwsi z propozycją 
uczczenia osoby S. Miszke wystąpili urzędnicy salinarni Bochni, którzy uchwałą  
z 10 grudnia 1896 r. nadali szybikowi oraz poprzeczni nazwę Miszke17.

Zgłębiony w latach 1880–1883 z poziomu Russeggera do poziomu Otta 
40-metrowy szybik, określany początkowo jako nr 121, oraz pochylnia, nazywana 
początkowo Proszówki, nową nazwą upamiętniły służbę S. Miszke w bocheńskiej 
kopalni, którą pełnił od 18 stycznia 1880 do 4 czerwca 1889 r. Bocheński zarząd 
swoją decyzją chciał utrwalić w pamięci potomnych zasługi i pracę S. Miszke 

15 Ł. Walczy: Kadra urzędnicza…, s. 76; K. Paluch-Staszkiel: Kaplica bł. Kingi w Kopalni Soli 
w Wieliczce, SMDŻ, t. X, Wieliczka 1981, s. 114, 120–121; B. Konwerska: Kaplica św. Kingi. Świątynia 
wielickich górników, Wieliczka 2014, s. 3–8.

16 M. Międzobrodzka: Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej, Wieliczka 2021, s. 26–30; 
W. Gawroński, Słownik biograficzny…, s. 123.

17 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy „Szybik i Poprzecznia Miszke”….
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na rzecz uruchomienia poziomu Otta oraz połączenie nowego, wspomnianego 
poziomu z szybem Campi, dzięki pogłębieniu otworu szybowego18. 

Dyplom bocheński 30 maja 1897 r. podpisali: naczelnik saliny bocheńskiej 
Stanisław Strzelecki h. Oksza, c. k. radca górniczy, Romuald Baron, c. k. starszy 
zarządca górniczy oraz Feliks Piestrak, c. k. adiunkt salinarny, późniejszy dyrektor 
Saliny Wielickiej19. Dokument złożony z dwóch kart zawiera, obok szczegóło-
wego, pisemnego uzasadnienia podjętej przez bocheński zarząd decyzji, graficzne 
przedstawienie nowo nazwanych wyrobisk. Mapa z fragmentem interesującej 
nas części kopalni bocheńskiej została umieszona wewnątrz bogato dekoro-
wanej ilustracji, przedstawiającej wnętrze kopalni oraz prace górnicze wykony-
wane przez legendarne skrzaty kopalniane. W górnej partii rysunku umieszczono 
laur z napisem „Szczęść Boże” oraz skrzyżowane narzędzia górnicze z koroną 
królewską. Sama mapa przedstawia rzut poziomy i pionowy szybiku oraz poprzeczni 
Miszke w otoczeniu bezpośrednio sąsiadujących wyrobisk. W górnej partii mapy 
umieszczono szczegółowy rysunek budynku najważniejszego szybu bocheńskiej 
kopalni – Campi. Całość asygnowana została przez autora Antoniego Ślusarczyka,  
c. k. urzędnika salinarnego20. Dodajmy, że przygotowany z pieczołowitością doku-
ment osadzony został w oprawie z płótna ozdobionej tłoczeniami. Jej autorem jest 
znany krakowski mistrz introligatorski Robert Jahoda, który swój zakład prowa-
dził w Krakowie w latach 1887–194721.

Drugi z dyplomów, nadający wielickim wyrobiskom imię S. Miszke, podpisany 
został 18 marca 1897 r. przez przedstawicieli wielickiego Zarządu Salinarnego: 
Antoniego Müllera, c. k. starszego zarządcę górniczego, późniejszego dyrek-
tora Saliny Wielickiej, Ignacego Jakeshego, c. k. radcę górniczego, Emila Macha, 
c. k. starszego zarządcę górniczego, Józefa Fryta, c. k. starszego mierniczego, 
późniejszego naczelnika Zarządu Salinarnego, Stanisława Steinera, c. k. fizyka 
salinarnego, Stanisława Tarchalskiego c. k. zarządcę materiałów, Juliana Dietza, 
c. k. zarządcę górniczego, późniejszego zastępcę naczelnika Zarządu Salinarnego, 
Edwarda Windakiewicza, c. k. zarządcę górniczego, Erazma Barącza, c. k. mier-
niczego, późniejszego naczelnika saliny wielickiej oraz znanego kolekcjonera, 

18 Tamże.
19 Tamże; Szematyzm…, Lwów 1897, s. 172.
20 M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772–1918 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Inwentarz Akt Salinarnych…), Wieliczka 2004, s. 439.
21 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy „Szybik i Poprzecznia Miszke”…; http://muzeumkrakowa.

pl/drukarstwo-i-introligatorstwo (4 sierpnia).

Unquestionable achievements of S. Miszke not only to contributed to successes 
enjoyed by institutions, which he represented, but also made him a widely respected 
and renowned figure. The most lasting proof of this fact was naming the underground 
excavations of Wieliczka and Bochnia after their manager. The first initiative to 
commemorate S. Miszke came from saltworks clerks of Bochnia, who passed 
a resolution on 10 December 1896 to give the name Miszke to a pit-hole and 
a crosscut17.

The 40-metre pit-hole, deepened in years 1880–1883 from the Russegger level 
to the Otto level, initially referred to as number 121, and a crosscut, previously 
known as Proszówki, were named after S. Miszke in recognition of his work on 
behalf of the Bochnia mine from 18 January 1880 until 4 June 1889. The Bochnia 
mine administration made this decision to commemorate the achievements and 
work of S. Miszke, which led to opening of the Otto level and connecting it to the 
Campi shaft by deepening of the shaft opening18. 

The diploma, issued in Bochnia on 1897, was signed by: the head of the 
Bochnia saltworks, Stanisław Strzelecki of Oksza coat of arms, the imperial-
royal mining advisor, Romuald Baron, the imperial-royal senior mining manager 
Feliks Piestrak, the imperial-royal saltworks adjunct, who was later to become the 
director of the Wieliczka Saltworks19. The document, which consists of two sheets, 
contains a detailed written justification for the decision made by the Bochnia mine 
administration, as well as a graphic presentation of the renamed excavations. A map 
showing the appropriate fragment of the Bochnia mine was incorporated into 
a richly decorated illustration of the mine interior and mining works, performed 
by the legendary mine gnomes. The upper part of the drawing contains a laurel 
wrath with the inscription “God Bless” and the crossed mining tools with a royal 
crown. The map presents a horizontal and a vertical projection of the pit-hole and 
the Miszke crosscut with the directly adjacent excavations. The upper part of the 
map contains a detailed drawing of the building on top of the most significant 
shaft of the Bochnia mine – Campi. The entire work has been signed by the 
author – the imperial-royal saltworks clerk Antoni Ślusarczyk20. Let us add that 

17 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy “Szybik i Poprzecznia Miszke”….
18 Ibidem.
19 Ibidem; Szematyzm…, Lviv 1897, p. 172.
20 M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772–1918 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (hereinafter: Inwentarz Akt Salinarnych…), Wieliczka 2004, 
p. 439.
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Wincentego Gruszeckiego, c. k. rachmistrz (zawiadowcę kasy), Aleksandera 
Folusiewicza, c. k. adiunkta górniczego, późniejszego c. k. radcę górniczego oraz 
Stanisława Endemanna, c. k. adiunkta. W dokumencie złożonym, analogicznie do 
dyplomu bocheńskiego, z dwóch pojedynczych kart umieszczono tekst oraz mapę 
z pochylnią i komorą Sylwery Miszke 22.

Dnia 11 stycznia 1897 r. wielicki Zarząd Salinarny przyjął jednomyślną uchwałę 
nadającą nowym wyrobiskom – pochylni i komorze – imię S. Miszke. Podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku kopalni bocheńskiej – wielickie władze górniczce swoją 
decyzję argumentowały zamiarem uczczenia zasług c. k. starszego radcy górniczego 
w dziedzinie górnictwa, a zwłaszcza chęcią podkreślenia jego roli w rozwoju wielic-
kiej kopalni soli. Nową nazwę nadano pochylni pędzonej od podłużni Gussmann 

22 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy „Pochylnia i komora Sylwery Miszke”…; M. Marynowski, 
L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, s. 409–444.

Ilustracja 4. Mapa fragmentu kopalni z pochylnią i komorą Sylwery Miszke  
oraz mapa fragmentu kopalni wkomponowana w akwarelę przedstawiającą transport konny  

w kopalni, rys. E. Barącz, oprawa R. Jahoda, Wieliczka, 18 marca 1897
Image No. 4. Map of a mine fragment with the Sylwery Miszke incline and chamber,  

drawing by E. Barącz, framing by R. Jahoda, Wieliczka, 18 March 1897

Ilustracja 3. Jedyna fotografia komory Sylwery Miszke, Wieliczka, ok. 1919
Fig. No. 3. The only photograph of the Sylwery Miszke Chamber,  

unidentified photographer, Wieliczka, ca. 1919
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do podłużni Szecsen oraz komorze usytuowanej przy podłużni Szecsen, a leżącej 
na linii nowo powstałej pochylni. Oba sąsiadujące ze sobą wyrobiska zilustrowano 
na fragmentarycznej mapie wkomponowanej w akwarelę przedstawiającą trans-
port konny w komorze Sylwery Miszke, której autorem jest E. Barącz. Akt nadania 
wraz z mapą umieszczone zostały w oprawie z płótna introligatorskiego z ozdob-
nymi złoceniami i mosiężnym monogramem SM (Sylwery Miszke), wykonanej 
przez R. Jahodę w Krakowie. Całość zabezpieczono w pudle tekturowym wyście-
łanym atłasem23.

Nie tylko praca, ale i osobiste zaangażowanie S. Miszkego w codzienne funkcjo-
nowanie małopolskich kopalń soli zadecydowało o rosnącym prestiżu tego galicyj-
skiego urzędnika salinarnego. Niemałe znaczenie miały także pełnione przez niego 
najważniejsze funkcje w austriackiej administracji salinarnej. To właśnie stano-
wisku naczelnika Saliny Wielickiej, a nie własnej pracy, zawdzięczał otrzymanie 
listu uznania za współudział w urządzeniu ekspozycji górniczej na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie.

Po sukcesie Wystawy Krajowej Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie (1877 r.)24 
i po zorganizowaniu Wystawy Krajowej Rolniczo-Przemysłowej w Krakowie 
(1887 r.)25 urządzono w 1894 r. Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie, której 
głównym celem było zaprezentowanie osiągnięć nauki, sztuki, techniki, gospo-
darki i przemysłu Galicji. W skład komitetu wykonawczego wystawy wszedł Adam 
książę Sapieha jako prezes wystawy oraz wiceprezesi – Stanisław hrabia Badeni, 
Józef Friedlein (prezydent m. Krakowa), August Gorayski i Edmund Mochnacki 
(prezydent m. Lwowa). Na stanowisko dyrektora wystawy powołano dr. Zdzisława 
Marchwickiego, wiceprezydenta Lwowa26.

Otwarta 5 czerwca 1894 r., pod protektoratem cesarza Franciszka Józefa I, 
ekspozycja prezentowała 34 główne dziedziny życia społeczno-gospodarczego 
Galicji. Przygotowywaną dwa lata wystawę zainstalowano w Parku Stryjskim 
w 129 budynkach. Wśród nich, w Pawilonie Ministerstwa Skarbu (nr 56), przy-
pominającym typowe zabudowania fabryczne odznaczające się wielkimi oknami, 

23 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy „Pochylnia i komora Sylwery Miszke”… . 
24 Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemysłowa: organ komitetu wystawy, 1877, nr 1–24, s. 1.
25 W. Szajnocha: Przemysł górniczy galicyjski na wystawie krajowej w Krakowie w r. 1887, Lwów 

1888.
26 Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r., Kraków 1896, s. III, 9–10; Ilustrowany 

przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej. Lwów 1894, s. 154–170; Ilustrowana pamiątka 
z Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w roku 1894, Lwów 1894, s. 9–32.

the painstakingly prepared document has been framed in embossed ornamental 
canvas. The frame was made by a renowned bookbinding master of Cracow, Robert 
Jahoda, who operated his workshop in years 1887–194721.

The second diploma, which confirms naming some of the Wieliczka excavations 
after S. Miszke, was signed on 18 March 1897 by representatives of the Saltworks 
Administration of Wieliczka: Antoni Müller, the imperial-royal senior mining 
manager and subsequently director of the Wieliczka Saltworks, Ignacy Jakesch, the 
imperial-royal mining advisor, Emil Mach, the imperial-royal senior mining advisor, 
Józef Fryt, the imperial-royal senior surveyor and later the head of the Saltworks 
Administration, Stanisław Steiner, the imperial-royal saltworks physician, Stanisław 
Tarchalski, the imperial-royal materials manager, Julian Dietz, the imperial-
royal mining manager, later the deputy head of the Saltworks Administration, 
Edward Windakiewicz, the imperial-royal mining manager, Erazm Barącz, the 
imperial-royal surveyor, later the head of the Saltworks Administration of Wieliczka 
and a well-known collector, Wincenty Gruszecki, the imperial-royal accountant 
(financial manager) Aleksander Folusiewicz, the imperial-royal mining adjunct and 
later the imperial-royal mining advisor and Stanisław Endemann, the imperial-
royal adjunct. The document, like the diploma of Bochnia, consists of two sheets, 
containing some text and a map of the inclined drift and the chamber named 
Sylwery Miszke 22. 

On 11 January 1897, the Saltworks Administration of Wieliczka unanimously 
passed the resolution to name the new excavations – the inclined drift and the 
chamber – after pp. Miszke. Like in the mine of Bochnia, the mining administration 
of Wieliczka justified its decision by its intention to commemorate the achievements 
of the imperial-royal senior mining advisor in the mining industry, in particular, 
to underline his role in development of Wieliczka salt mine. The new name was 
assigned to the inclined drift running from the Gussmann drift to the Szecsen 
drift and to the chamber situated next to the Szecsen drift, along the route of the 
newly developed inclined drift. The two adjacent excavations are depicted on the 
fragmentary map incorporated into a watercolour painting by E. Barącz, presenting 
horse transport in the Sylwery Miszke chamber. The act of assignment and the map 

21 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy “Szybik i Poprzecznia Miszke”…; http://muzeumkrakowa.
pl/drukarstwo-i-introligatorstwo (4 August).

22 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy “Pochylnia i komora Sylwery Miszke”…; M. Marynowski, 
L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, pp. 409–444.
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have been framed in bookbinding canvas with ornamental gilding and a brass 
monogram SM (Sylwery Miszke), made by R. Jahoda in Cracow. The diploma 
was put in a cardboard box padded with satin23.

Not only the work of S. Miszke, but also his commitment to everyday operation 
of the salt mines of the region of Małopolska were decisive for the growing prestige 
of this Galician saltworks clerk. The fact that he performed some of the key functions 
in the Austrian saltworks administration was also important. It was thanks to his 
position as the head of Wieliczka Saltworks, and not his own work, that he received 
a letter of recognition for his contribution to the mining display at the National 
Exhibition in Lviv.

After the success of the National Agricultural and Industrial Exhibition in 
Lviv (1877)24 and after organising of the National Agricultural and Industrial 
Exhibition in Cracow (1887)25, in 1894, a National Exhibition was organised in 
Lviv in 1894 to present the achievements of science, art, technology, economy 
and industry of Galicia. The executive committee members for the exhibition 
were prince Adam Sapieha as the chairman and vice chairmen – count Stanisław 
Badeni, Józef Friedlein (the mayor of the city of Cracow), August Gorayski and 
Edmund Mochnacki (the mayor of Lviv). The director of the exhibition was doctor 
Zdzisław Marchwicki, the deputy mayor of Lviv26.

The exhibition, opened on 5 June 1894 under the patronage of emperor Franz 
Joseph I presented 34 main fields of the social and economic life of Galicia. It took 
two years to prepare the exhibition, which occupied 129 buildings in the Stryjski 
Park. Among these, in the Pavilion of the Ministry of Treasury (no. 56), which 
resembled typical factory buildings with big windows, a characteristic tower with 
a clock and a factory bell, there was a display of some of the mining activity of 
Galicia (referred to as group VIII), that is, salt mining. The right wing of the pavilion 
housed a collective exhibition of the imperial-royal saltworks administrations of 

23 Arch. MŻKW, Akt nadania nazwy ”Pochylnia i komora Sylwery Miszke”… . 
24 Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemysłowa: organ komitetu wystawy, 1877, no. 1–24, p. 1.
25 W. Szajnocha: Przemysł górniczy galicyjski na wystawie krajowej w Krakowie w r. 1887, Lviv 1888.
26 Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r., Cracow 1896, pp. III, 9–10; Ilustrowany 

przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej, Lviv 1894, pp. 154–170; Ilustrowana pamiątka 
z Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w roku 1894, Lviv 1894, pp. 9–32.

Ilustracja 5. List uznania Komitetu Wystawy Krajowej dla Sylwerego Miszke, 
lit. A. Przeszlak, Lwów 1894

Fig. No. 5. Letter of gratitude from the Committee of the National Exhibition for S. Miszke,  
lithograph by A. Przeszlak, Lviv 1894
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typową wieżą z zegarem i dzwonkiem fabrycznym, znalazła się ekspozycja prezen-
tująca część galicyjskich kopalin (określonych jako grupa VIII), a mianowicie 
górnictwo solne. W prawym skrzydle pawilonu umieszczono wystawę zbiorową 
c. k. zarządów salinarnych w: Bochni, Bolechowie, Delatynie, Drohobyczu, Kałuszu, 
Kosowie, Lacku, Łanczynie, Stebniku, Wieliczce oraz Kaczyce27. 

Dzięki zaangażowaniu galicyjskich urzędników salinarnych, również z Wieliczki 
i Bochni, sól została okazale zaprezentowana na wystawie krajowej. Na ekspozycji 
salinarnej powstało prawdziwe muzeum geologiczno-górniczo-historyczne prezen-
tujące oryginalne narzędzia, mapy, plany, przekroje, zestawienia statystyczne, okazy 
geologiczne i specjalnie przygotowane modele. W bogactwie przedmiotów związa-
nych z galicyjskimi kopalniami soli znalazły się obiekty bezpośrednio pochodzące 
z wielickiej saliny. Wśród nich przedstawiono główny plan podziemi wielickich 
w skali 1:720, komplet map wykonanych przez Marcina Germana, płaskorzeźbę 
Upadek Jezusa pod krzyżem z kaplicy Lizak, bałwana solnego, chorągiewkę szczy-
tową z Zamku Żupnego, teodolit pomysłu c. k. starszego mierniczego Karola 
Mialovicha, matrycę geologiczną wielickiego złoża wykonaną z płyt szklanych, 
model szali szybowej z wózkiem kopalnianym, bryłę soli kryształowej z komory 
Bauma, drewnianą drabinę z narostami solnymi z szybiku Zamtus oraz inne okazy 
górotworu wielickiego. Nie zabrakło również dwóch słynnych wielickich żyran-
doli kryształowych, wykonanych według rysunków ówczesnego wielickiego c. k. 
adiunkta górniczego Erazma Barącza. Ponadto, na potrzeby wystawy przygoto-
wano, zaprojektowaną przez wspomnianego E. Barącza, sztuczną grotę zbudowaną 
z bloków i kryształów soli z Wieliczki, Bochni i Kałusza28.

Doceniając zaangażowanie wielickiego Zarządu Salinarnego we współtwo-
rzenie lwowskiej wystawy, na ręce jej naczelnika – S. Miszkego, złożono oficjalny 
list uznania za urządzenie ekspozycji górnictwa w pawilonie Ministerstwa Skarbu. 
Dyplom, przygotowany i wydrukowany w zakładzie litograficznym Antoniego 

27 Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r., Kraków 1896, s. III, 9–10; Katalog 
Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w roku 1894 pod protektoratem najmiłościwszego cesarza i króla 
Franciszka Józefa I, wyd. 2, Lwów 1894, s. 98–100, Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej 
Wystawie Krajowej. Lwów 1894, s. 154–170; Ilustrowana pamiątka z Powszechnej Wystawy Krajowej 
we Lwowie w roku 1894, Lwów 1894, s. 15.

28 Katalog zbiorowej wystawy w pawilonie C. K. Ministerstwa Skarbu. C. k. Saliny w Galicji i na 
Bukowinie tudzież c. k. fabryki tytoniu w Galicji, Lwów 1894, s. 3, 30–34; Zbiory Specjalne Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Zb. Spec. MŻKW), Pawilon Salin Galicyjskich na Wystawie 
Krajowej we Lwowie, fot. nn, Lwów 1894, nr inw. 429/Zb. Spec.

Ilustracja 6. Wnętrze pawilonu z fragmentem ekspozycji Salin Galicyjskich  
na Wystawie Krajowej we Lwowie, reprodukcja fotografii wykonanej w 1894 r.  

(oryginał w Katedrze Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Fig. No. 6. Pavilion interior with a fragment of the exhibition of the Galician Saltworks  

at the National Exhibition in Lviv, copy of a photograph made in 1894  
(the original is held by the Chair of Geology of the Jagiellonian University)
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Przyszlaka we Lwowie, przyznawany był osobom lub instytucjom, które znacząco 
przyczyniły się do realizacji ambitnego projektu, jakim była Powszechna Wystawa 
Krajowa we Lwowie. Drukowany, wielobarwny dokument, dekorowany moty-
wami geometrycznymi, roślinnymi oraz znakiem graficznym wystawy (postacie 
wieśniaków w strojach ludowych wraz z narzędziami oraz napisem w otoku 
POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA) podpisany został przez jej prezy-
dium w osobach A. ks. Sapiehy, A. Gorayskiego oraz Z. Marchwickiego29.

Omówione akty obrazują zawodową aktywność S. Miszkego. Trudno jednak 
zapomnieć o jego zaangażowaniu w życie codzienne Wieliczki. Aktywny społecznie 
przez całe swoje życie zawodowe przyczynił się m.in. do rozwoju Czytelni Ludowej 
w Wieliczce. 

W obliczu powszechnego analfabetyzmu (w 1880 r. nieumiejący czytać ani 
pisać stanowili 63,6% ogółu mieszkańców Galicji, w 1890 r. – 56,5% i w 1900 – 
46,2%) w II połowie XIX w. zaczęły powstawać biblioteki ludowe. Ruch wokół 
ich tworzenia wzmógł się pod koniec lat 60. XIX w. Wśród nich znalazła się 
wielicka Czytelnia Ludowa powołana do życia najprawdopodobniej już w 1869 r., 
a jej głównym celem był rozwój życia kulturalno-oświatowego Wieliczki. Obok 
bogatej biblioteki, liczącej z czasem ponad 2000 pozycji inwentarzowych, insty-
tucja ta prowadziła ożywioną działalność kulturalną, organizując lub współorgani-
zując wydarzenia i uroczystości istotne w życiu społecznym miasta. Czytelnia regu-
larnie aranżowała wieczorki wokalno-muzyczne i deklamatorskie. Brała również 
czynny udział w ogólnonarodowych akcjach patriotycznych. W 1890 r. przyczyniła 
się do wydania i sprzedaży książki „Zosia”, z której dochód przeznaczono na spro-
wadzenie zwłok Adama Mickiewicza do kraju. W bogatym księgozbiorze czytelni, 
obok pozycji popularnonaukowych, literatury fachowej, poradników, czasopism 
i przewodników, dominowała literatura piękna30. 

29 Arch. MŻKW, List uznania…; por. List uznania dla dr. Aleksandra Czołowskiego za urządzenie 
Działu Zabytków Przedhistorycznych. [Dyplom. Inc.:] Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie r. 1894. 
[…] W. Dr. Aleksander Czołowski we Lwowie […], Zakład Litograficzny Antoni Przyszlak (Lwów), 
Wyd. 1894 https://polona.pl/item/dyplom-inc-powszechna-wystawa-krajowa-we-lwowie-r-1894-w-
-dr-aleksander,MzQ0NDQ4/0/#info:metadata (6 sierpnia).

30 Zb. Spec. MŻKW, Zaproszenie Wydziału czytelni na wieczorek ... ku uczczeniu odsieczy Wiednia 
przez Jana III Sobieskiego, Wieliczka 1883, nr inw. 597/1/Zb. Spec.; Zb. Spec. MŻKW, K. Skóra: 
Czytelnia Ludowa w Wieliczce w II połowie XIX w. – organizacja i zbiory, Kraków 1999, nr inw. 1652/
Zb. Spec., s. 23–67; Zdzisław K.: Zosia, Kraków 1890; P. Krokosz: Życie kulturalne Wieliczki od XIX 
wieku do czasów współczesnych, SMDŻ, t. XXVII, Wieliczka 2011, s. 203–205; J. Szocki: Biblioteki 
ludowe w Galicji w II połowie XIX wieku: zjawisko kulturowe, ich funkcje oświatowe, (w:) „Kraków–

Bochnia, Bolechów, Deliatyn, Drohobych, Kalush, Kosiv, Lack, Lanchyn, Stebnyk, 
Wieliczka and Cacica27. 

Thanks to commitment of Galician saltworks clerks, including those from 
Wieliczka and Bochnia, salt got a magnificent display during the national exhibition. 
The saltworks exhibit was turned into a real geological, mining and historic museum, 
presenting the original tools, maps and layouts, cross-sections, statistical data, 
geological specimen and some specially prepared designs. Among the multitude of 

27 Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r., Kraków 1896, pp. III, 9–10; Katalog 
Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w roku 1894 pod protektoratem najmiłościwszego cesarza 
i króla Franciszka Józefa I, 2nd edition, Lviv 1894, pp. 98–100, Ilustrowany przewodnik po Lwowie 
i Powszechnej Wystawie Krajowej, Lviv 1894, pp. 154–170; Ilustrowana pamiątka z Powszechnej Wystawy 
Krajowej we Lwowie w roku 1894, Lviv 1894, p. 15.

Ilustracja 7. Członkowie Czytelni im. św. Kunegundy, fot. nn., Wieliczka 1901
Fig. No. 7. Members of the Reading Room of St. Kunegunda,  

unidentified photographer, Wieliczka 1901
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items related to the Galician salt mines, there were some that came directly from 
the Wieliczka saltworks. These included the main layout of the Wieliczka mine in 
the scale of 1:720, a complete set of maps made by Marcin German, a low relief 
Jesus falling under the cross from the Lizak chapel, a salt-loaf, a banner from the top 
of the Saltworks Castle, a theodolite designed by imperial-royal senior surveyor 
Karol Mialovich, a geological matrix of the Wieliczka deposit made of glass sheets, 
a model of the shaft scale pan with a mine cart, a lump of crystal salt from the 
Baum chamber, a wooden ladder with some salt accretions from the Zamtus pit-
hole, as well as other specimen of the Wieliczka rock mass. Two famous crystal 
chandeliers of Wieliczka were also displayed, made on the basis of drawings of the 
imperial-royal mining adjunct at the time, Erazm Barącz. Moreover, an artificial 
grotto, also designed by Barącz, made of salt blocks and crystals from Wieliczka, 
Bochnia and Kalush, was created for the exhibition28. 

In recognition of commitment of the Saltworks Administration of Wieliczka 
to development of the exhibition in Lviv, the saltworks head – S. Miszke received 
an official letter of praise for the mining exhibit in the pavilion of the Ministry of 
Treasury. The diploma, prepared and printed at the lithographic establishment of 
Antoni Przyszlak in Lviv, was awarded to persons or institutions that contributed 
significantly to the ambitious project of the National Exhibition in Lviv. 
The coloured, printed document, ornamented with geometric and floral patterns, 
as well as a graphic sign of the exhibition (figures of peasants in folk costumes, 
bearing tools, and an inscription along the rim NATIONAL EXHIBITION) was 
signed by the executive committee members – prince A. Sapieha, A. Gorayski and 
Z. Marchwicki29.

The acts discussed illustrate the professional activity of S. Miszke. However, 
it is also necessary to keep in mind his involvement in everyday life of Wieliczka. 

28 Katalog zbiorowej wystawy w pawilonie C. K. Ministerstwa Skarbu. C. k. Saliny w Galicji i na 
Bukowinie tudzież c. k. fabryki tytoniu w Galicji, Lviv 1894, pp. 3, 30–34; Special Collections of the 
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (hereinafter: Zb. Spec. MŻKW), Pawilon Salin Galicyjskich 
na Wystawie Krajowej we Lwowie, photograph by unknown author, Lviv 1894, inv. no. 429/Zb. Spec.

29 Arch. MŻKW, List uznania…; cf. List uznania dla dr. Aleksandra Czołowskiego za urządzenie 
Działu Zabytków Przedhistorycznych. [Dyplom. Inc.:] Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie r. 1894. 
[…] W. Dr. Aleksander Czołowski we Lwowie […], Lithographic Establishment of Antoni Przyszlak 
(Lviv). Ed. 1894 https://polona.pl/item/dyplom-inc-powszechna-wystawa-krajowa-we-lwowie-r-
1894-w-dr-aleksander,MzQ0NDQ4/0/#info:metadata (6 August).

Ilustracja 8. Dyplom Czytelni Ludowej w Wieliczce dla Sylwerego Miszke, Wieliczka, 26 V 1891
Fig. No. 8. Diploma of People’s Reading Room in Wieliczka for Sylwery Miszke,  

Wieliczka, 26 May 1891
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Na rozwój szeroko rozumianej działalności oświatowej, wydawniczej, a zwłaszcza 
bibliotecznej wielickiej czytelni wpłynął osobiście S. Miszke. Naczelnik Saliny 
Wielickiej swoją postawą przyczynił się do upowszechnienia czytelnictwa wśród 
ludności górniczego miasta Małopolski. Doceniając jego osobiste zaangażowanie, 
11 stycznia 1891 r. członkowie walnego zgromadzenia czytelni przyznali c. k. star-
szemu radcy górniczemu tytuł honorowego członka wielickiej organizacji. Brak 
odpowiednich źródeł nie pozwala dziś dokładnie sprecyzować rodzaju i formy 
aktywności S. Miszke. Musiała być ona jednak na tyle istotna, że przyznano mu 
największe z możliwych wyróżnień – honorowe członkostwo. Dodajmy, że przed 
S. Miszke tytuł ten otrzymał pisarz Józef Ignacy Kraszewski, który przekazał 
wielickiej czytelni 102 tomy własnych dzieł31. 

Dyplom upamiętniający nadanie tytułu honorowego członka, wydany 26 maja 
1891 r., zawiera, obok właściwego tekstu, roślinne ornamenty dekoracyjne, w które 
wkomponowano amorki oraz alegoryczną postać kobiety z palmą, symbolizującą 
zwycięstwo czy też trumf. W górnej partii dokumentu umieszczono scenę rodza-
jową z książkami, a całość zwieńczono, w dolnej części dokumentu, monogramem 
SM (Sylwery Miszke)32. 

Omawiając pamiątki związane z S. Miszke, trudno pominąć kolejny z dyplomów 
przekazany c. k. starszemu radcy górniczemu przez czytelnię robotników górni-
czych „Kunegunda”. Założona w 1898 r. instytucja za główny cel przyjęła sobie 
krzewienie oświaty w duchu chrześcijańskim, obronę interesów najliczniejszej grupy 
zawodowej saliny wielickiej oraz organizację życia towarzyskiego przez przygo-
towywanie zabaw, spotkań oraz uroczystości górniczych. Czytelnia swoją mate-
rialną stabilizację zawdzięczała majątkowi budowanemu ze składek członkow-
skich, z zysków osiągniętych dzięki organizacji festynów i zabaw oraz ze wsparcia 
saliny – w formie części kapitału uzyskanego przez Fundusz Zwiedzania Kopalni. 
W 1898 r. przydzielono czytelni „Kunegunda” bezpłatny lokal w dawnym miesz-
kaniu salinarnym, w budynku skarbowym nr 94, przy dawnej ul. Sandrowskiej, 
dzisiejszej ul. Limanowskiego. Według opisu Franciszka Widomskiego czytelnia 
górnicza zajmowała dwa duże pokoje i trzeci mniejszy we wschodnio-południowej 

Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, red. J. Jarowiecki, t. VI, część 1, Kraków 
2003, s. 177–179.

31 Biblioteka Jagiellońska, Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III: Listy do  
J. I. Kraszewskiego oraz do redakcji „Tygodnia” w Dreźnie z lat 1863–1887, T. 25/I (Instytucje – Towa- 
rzystwa – Anonimy), syg. 6484, k. 448–449 (10 sierpnia).

32 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni Ludowej…
Ilustracja 9. Dyplom Czytelni im. św. Kunegundy dla Sylwerego Miszkego, Wieliczka 1899
Fig. No. 9. Diploma of the Reading Room of St. Kunegunda for S. Miszke, Wieliczka 1899
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części budynku. W pomieszczeniach tych, oprócz czytelni i biblioteki, znalazło się 
miejsce towarzyskich spotkań braci górniczej. W 1913 r. lokal czytelni przenie-
siony został do budynku dawnych łazienek salinarnych. Przez cały okres swojego 
istnienia czytelnia rozbudowywała księgozbiór, korzystając zarówno z wypracowa-
nych przez siebie środków, jak i licznych darowizn33.

Rok po założeniu czytelni im. św. Kunegundy jej zarząd przyznał, odchodzą-
cemu na emeryturę, protektorowi czytelni S. Miszkemu tytuł honorowego członka. 
Przechowywany w zbiorach muzeum dyplom upamiętniający wydarzenie nadania 

33 D. Dobrowolska: Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880–1939. Studium historyczno-socjolo-
giczne załogi robotniczej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 130; Zb. Spec. MŻKW, F. Widomski: 
Moje wspomnienia, nr inw. 811/Zb. Spec., t. I, s. 42; tamże, t. VI, s. 219–220; tamże, t. IX, s. 278; 
B. Konwerska: Związki, stowarzyszenia i organizacje zawodowe w salinie wielickiej przełomu XIX  
i XX wieku, SMDŻ, t. XXVI, Wieliczka 2009, s. 59–60.

Ilustracja 10. Dom mieszkalny przy ul. Sandrowskiej 94, fot. J. Czernecki, Wieliczka 1908–1910
Fig. No. 10. Residential house at ul. Sandrowska 94, photograph by J. Czernecki, Wieliczka 1908–1910

Socially active throughout his entire professional life, he contributed, among others, 
to development of the Public Library in Wieliczka.

In the face of general illiteracy (in 1880, those unable to read and write 
constituted 63.6% of the entire population of Galicia, in 1890, it was 56.5% and 
in 1900 – 46.2%), public libraries started to emerge in the second half of the 19th 
century. The initiative became stronger in the late 1860s. The new establishments 
included the Public Library in Wieliczka, existing probably since 1869, which was 
aimed mainly at development of cultural and educational life of Wieliczka. Apart 
from running a big library, in which the number of books gradually reached more 
than 2000, the institution engaged in many cultural activities, organising and co-
organising events and celebrations, which formed an important part of the city’s 
social life. The library also organised singing, music and poetry evenings on a regular 
basis. Its staff also participated in national patriotic activities. In 1890, it contributed 
to publication and sales of the book entitled “Zosia” – the revenues were used to 
bring the body of Adam Mickiewicz to the country. The extensive book collection 
of the library, apart from popular science works, professional literature, handbooks, 
periodicals and guidebooks, consisted mainly of belles-lettres30. 

S. Miszke had some personal impact on development of the widely understood 
educational and publishing activity, with particular emphasis on the basic scope of 
activity of the Wieliczka library. The head of the Wieliczka Saltworks popularised 
reading among the mining population of this city of Małopolska thanks to his 
attitude. In recognition of his personal commitment, on 11 January 1891, members 
of the general assembly of the library awarded the imperial-royal senior mining 
advisor with the title of an honorary member of the organisation. However, lack 
of proper sources makes it impossible today to determine precisely the type and 
form of activity of pp. Miszke. Nevertheless, it must have been significant, if he 
was awarded the most prestigious of all titles – honorary membership. Let us add 

30 Zb. Spec. MŻKW, Zaproszenie Wydziału czytelni na wieczorek ... ku uczczeniu odsieczy Wiednia 
przez Jana III Sobieskiego, Wieliczka 1883, inv. no. 597/1/Zb. Spec.; Zb. Spec. MŻKW, K. Skóra: 
Czytelnia Ludowa w Wieliczce w II połowie XIX w. – organizacja i zbiory, Cracow 1999, inv. no. 
1652/Zb. Spec., pp. 23–67; Zdzisław K.: Zosia, Kraków 1890; P. Krokosz: Życie kulturalne Wieliczki 
od XIX wieku do czasów współczesnych, SMDŻ, vol. XXVII, Wieliczka 2011, pp. 203–205; J. Szocki: 
Biblioteki ludowe w Galicji w II połowie XIX wieku: zjawisko kulturowe, ich funkcje oświatowe (in:), 
“Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, ed. J. Jarowiecki, vol. VI, part 1, 
Cracow 2003, pp. 177–179.
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członkostwa wykonany został przez malarza Alfreda Beera, który w latach 1885–
1890 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Ręcznie zdobiony doku-
ment, obok klasycznego tekstu informacyjnego, umieszczonego na pozłacanym tle, 
charakteryzuje się przemyślaną dekoracją i kompozycją. Obok motywów roślin-
nych na pierwszej karcie dyplomu znalazł się, w jego górnej partii, portret adre-
sata, a po jego bokach alegoryczne postaci: kobiety ze skrzydłami oraz mężczyzny 
trzymającego w lewej ręce pochodnię, symbolizujących cnoty czy też wyróżnia-
jące się cechy charakteru adresata. W dolnej części dyplomu autor umieścił symbol 
Rzeczypospolitej – białego orła w koronie na czerwonej tarczy herbowej, własny 
podpis i datę powstania dokumentu. Na osobnej, minimalistycznie dekorowanej 
karcie, swoimi podpisami potwierdzili nadanie tytułu: m.in. prezes czytelni Jan 
Fertsch, sekretarz Teodor Popiołek, dr Jakub Dziewoński, zastępca burmistrza 
Wieliczki, Stanisław Strzelecki, c. k. urzędnik salinarny, Zygmunt Miczyński, 
właściciel Apteki Salinarnej, późniejszy burmistrz Wieliczki, Klemens Tyczyński, 
c. k. urzędnik salinarny, Klemens Gaczoł, c. k. urzędnik salinarny, Franciszek Baron, 
c. k. urzędnik salinarny, Andrzej Smrokowski, c. k. urzędnik salinarny, Zdzisław 
Kamiński, c. k. urzędnik salinarny czy Franciszek Włodarczyk, c. k. urzędnik sali-
narny, Roman Włodarczyk, Nikodem Broniowski, Marcin Rembacz 34. 

Kolejny z dokumentów związanych z osobą naczelnika salin bocheńsko-wie-
lickich łączy się z jego działalnością społeczną. Podpisany 20 kwietnia 1894 r. 
dyplom czynił z S. Miszkego honorowego członka Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Wieliczce.

W 1867 r. władze austriackie zatwierdziły statut powołanego we Lwowie pierw-
szego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – pionierskiej organizacji wszech-
stronnego krzewienia sportu. Od lat 80. XIX w. postępował zdecydowany rozwój 
organizacyjny „Sokoła”. Lawinowo powstawały kolejne sokole gniazda zarówno 
na terenie Galicji, jak i innych zaborów. Wielicki „Sokół” powołany został do życia 
w czerwcu 1892 r. z inicjatywy osób zrzeszonych w Towarzystwie Śpiewaczym 
„Lutnia”. Zgromadzenie, pod przewodnictwem dr. J. Dziewońskiego, 12 czerwca 
podjęło decyzję o utworzeniu wielickiego Towarzystwa Gimnastycznego, do 
którego zapisało się 70 osób, a kolejne 120 wyraziło chęć wstąpienia. Jedno z trzy-
dziestu sześciu gniazd utworzonych na obszarze zaboru austriackiego pod koniec 

34 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni im. św. Kunegundy…; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, 
s. 121; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, s. 409–444; http://stksroda.pl/
kontakt.html (12 sierpnia).

that before S. Miszke, the title had been granted to writer Józef Ignacy Kraszewski, 
who had donated 102 volumes of his own works on behalf of the library31. 

The diploma commemorating granting of the honorary member title, issued on 
26 May 1891, contains, apart from the proper text, some floral ornaments, cupids 
and an allegorical figure of a woman with a palm, which symbolised victory or 
triumph. In the upper part of the document, there is a genre scene with books, and 
on the bottom – the monogram SM (Sylwery Miszke)32. 

Discussing memorabilia related to S. Miszke, it is also necessary to mention 
yet another diploma, granted to the imperial-royal senior mining advisor by the 
“Kunegunda” library of mining workers. The institution, established in 1898, aimed 
mainly at popularising education in accordance with the spirit of Christianity, 
at protecting the interests of largest occupational group of the Wieliczka saltworks, 
as well as to organise social life through parties, meetings and miners’ celebrations. 
The library was in a stable financial condition thanks to membership premiums, 
profits from festivities and parties and from support, granted to the saltworks – 
in form of the part of money earned by the Mine Visiting Fund. In 1898, 
the “Kunegunda” library was assigned free space in a former apartment belonging 
to the saltworks, in the treasury building no. 94 at the former Sandrowska Street 
(today: Limanowskiego. According to Franciszek Widomski, the mining library 
occupied two big rooms and a smaller room in the east-southern part of the 
building. Apart from a reading room and a library, there was also space there for 
social meetings of the miners’ fraternity. In 1913, the library was moved to the 
former saltworks bath building. Throughout the entire period of its existence, the 
library increased its collection of books, using its own funds, as well as numerous 
donations33. 

One year after establishment of the St. Kunegunda Library, its management 
board awarded its retiring patron, S. Miszke, the title of an honorary member. 

31 Jagiellonian Library, Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Series III: Letters to J. I. Kra- 
szewski and to the editorial office of “Tydzień” in Dresden of 1863–1887, Vol. 25/I (Institutions – Societies – 
Anonymous), cat. no. 6484, ca. 448–449 (10 August).

32 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni Ludowej…
33 D. Dobrowolska: Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880–1939. Studium historyczno- 

-socjologiczne załogi robotniczej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, p. 130; Zb. Spec. MŻKW, 
F. Widomski: Moje wspomnienia, inv. no. 811/Zb. Spec., vol. I, p. 42; ibidem, vol. VI, pp. 219–220; 
ibidem, vol. IX, p. 278; B. Konwerska: Związki, stowarzyszenia i organizacje zawodowe w salinie 
wielickiej przełomu XIX i XX wieku, SMDŻ, vol. XXVI, Wieliczka 2009, pp. 59–60.



B. Konwerska KSIĘGI I DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z XIX I XX WIEKU... B. Konwerska COMMEMORATIVE DIPLOMAS AND BOOKS OF THE 19TH AND 20TH CENTURY...234 235

The diploma commemorating the title granting ceremony, forming a part of 
the museum’s collection, was made by painter Alfred Beer, who was a student of the 
School of Fine Arts in Cracow in years 1885–1890. The hand-painted document 
contains a classical information text against a gilded background, and its structure 
and ornamentation seem carefully balanced. Apart from floral patterns, the first 
page contains a portrait of the recipient with allegorical figures on his sides: 
a winged woman and a man holding a torch in his left hand, symbolising the virtues 
or key traits of the recipient. On the bottom, the author placed a symbol of the 
Republic of Poland – a white eagle wearing a crown against a red escutcheon, his 
own signature and the date of the document. A separate card with minimalistic 
ornaments, granting of the title was confirmed by signatures of the chairman of 
the library, Jan Fertsch, secretary Teodor Popiołek, doctor Jakub Dziewoński, the 
deputy mayor of Wieliczka Stanisław Strzelecki, the imperial-royal saltworks 
clerk, Zygmunt Miczyński, owner of the Saltworks Pharmacy and later the mayor 
of Wieliczka, Klemens Tyczyński, the imperial-royal saltworks clerk, Klemens 
Gaczoł, the imperial-royal saltworks clerk, Franciszek Baron, the imperial-royal 
saltworks clerk, Andrzej Smrokowski, the imperial-royal saltworks clerk, Zdzisław 
Kamiński, the imperial-royal saltworks clerk, as well as Franciszek Włodarczyk, 
the imperial-royal saltworks clerk, Roman Włodarczyk, Nikodem Broniowski, 
Marcin Rembacz34. 

The next document associated with the head of the Bochnia and Wieliczka 
saltworks is related to his social activity. The diploma, signed on 20 April 1894, 
granted S. Miszke the honorary membership of the “Sokół” Gymnastics Society 
in Wieliczka. 

In 1867, the Austrian authorities approved the articles of association of the 
first Gymnastic Society established in Lviv, “Sokół” – the pioneer organisation for 
popularisation of sports. Since the 1880s, “Sokół” developed quite dynamically. 
Subsequent “falcon’s nests” emerged in Galicia, as well as in other parts of the 
former Republic of Poland. “Sokół” in Wieliczka was established in June 1892 
on the initiative of members of the “Lutnia” Singing Society. The association, led 
by doctor J. Dziewoński, made the decision to form the Gymnastics Society of 
Wieliczka on 12 June, with 70 members, who joined it initially, while 120 other 

34 Arch. MŻKW, Dyplom Czytelni im. św. Kunegundy…; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, 
p. 121; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, pp. 409–444; http://stksroda.pl/
kontakt.html (12 August).

Ilustracja 11. Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
dla S. Miszkego, Wieliczka, 20 kwietnia 1894

Fig. No. 11. Diploma of the Honorary Member of the “Sokół” Gymnastics Association  
for Sylwery Miszke, Wieliczka, 20 April 1894
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XIX w. funkcjonowało nieprzerwanie przez 56 lat, aż do jego oficjalnej likwidacji 
7 maja 1948 r.35 

Złożony z dwóch kart, dekorowanych motywami roślinnymi dyplom nadania 
S. Miszkemu tytułu honorowego członka wykonany został przez malarza Jana 
Bukowskiego. Na karcie tytułowej umieszczono oficjalny tekst dyplomu, stylizo-
wany na średniowieczny dokument opatrzony pieczęcią i inicjałem – pierwszą, 
bogato zdobioną literą tekstu dyplomu. Dodatkowo na karcie umieszczono 
owalny portret adresata oraz akwarelę z widokiem Zamku Żupnego od strony 
ul. E. Dembowskiego. Tekst dyplomu podpisali: prezes dr Jakub Dziewoński, 
naczelnik Henryk Michalski i sekretarz Teodor Popiołek. Na drugiej z kart, 
ozdobionej motywami roślinnymi, znalazło się kilkadziesiąt podpisów pozosta-
łych członków „Sokoła”: m.in. Jana Fryta, Franciszka Włodarczyka, Wiktora 
Lachmanna, c. k. urzędnika salinarnego, Piotra Nizińskiego, c. k. urzędnika sali-
narnego, Wilhelma Kocha, burmistrza Wieliczki, Antoniego Życzkewicza, Józefa 
Jaglarza, Henryka Olszewskiego, Juliana Dietza czy Karola Miszke, c. k. urzędnika 
salinarnego, syna Sylwerego. Dyplom umieszczono w oprawie pluszowej z mono-
gramem SM (Sylwery Miszke)36.

Szczególnym akcentem, wśród pamiątek po S. Miszke jest wręczony mu 
20 czerwca 1891 r. z okazji imienin okolicznościowy dyplom. Wspomniany 
druk powstał z inicjatywy urzędników c. k. Starostwa i c. k. Urzędu podatko-
wego w Wieliczce. Ozdobny, składany dokument zawiera, umieszczony w górnej 
części, ornament zdobiony motywami roślinnymi, alegoryczną postacią kobiety 
z książką i piórem oraz napisem: Z POWINSZOWANIEM IMIENIN. Na 
dole strony tytułowej podpisy złożyli przede wszystkim wieliccy urzędnicy: Leon 
Kurykowski, c. k. starosta, Józef Balicki, c. k. komisarz powiatowy, Michał Woliński, 
c. k. inspektor podatkowy, Rajmund Sieniecki, c. k. poborca podatkowy, Kazimierz 
Gadomski, c. k. kontroler podatkowy, Franciszek Samulski, c. k. adiunkt podatkowy, 
Franciszek Baron, c. k. adiunkt podatkowy, Emil Hordt, c. k. adiunkt podatkowy, 
Józef Kownacki, dr med., asystent sanitarny, Hieronim Ossetzki c. k. adiunkt podat-
kowy, Filip Drużbacki c. k. praktykant, Jakub Kluzek, c. k. praktykant podatkowy, 
Franciszek Datka, c. k. praktykant podatkowy, Walerian Spalke c. k. praktykant 

35 P. Krokosz: Polskie towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Wieliczce 1892–1939 (1948), „Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana” 2015, nr 1(17), s. 208–222.

36 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla 
Sylwerego Miszke; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, s. 409–444.

Ilustracja 12. Dyplom z okazji imienin dla Sylwerego Miszke, Wieliczka, 20 czerwca 1891
Fig. No. 12. Name-Day Diploma for S. Miszke, Wieliczka, 20 June 1891
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oraz Teofil Hoszard, c. k. adiunkt podatkowy. Co ciekawe – w gronie tym znaleźli 
się przedstawiciele urzędów w Dobczycach i Bochni – Stanisław Świątecki,  
c. k. adiunkt podatkowy oraz Mieczysław Kupiec, c. k. praktykant podatkowy37. 

Zbiór osobistych pamiątek po S. Miszke nie jest jedynym przykładem bogato 
zdobionych dokumentów w zbiorach wielickiego muzeum. Omawiając pamiątki 
związane z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, koniecznie wspomnieć należy 
o drugim, analogicznym dyplomie przyznanym dr. J. Dziewońskiemu, prezesowi 
Towarzystwa w latach 1892–190038.

Zaangażowany w życie społeczne Wieliczki dr praw J. Dziewoński pełnił 
funkcję wicemarszałka Rady Powiatowej oraz zastępcy burmistrza m. Wieliczki – 
W. Kocha (1892–1900), członka Rady Powiatowej (1892–1900), pracownika 
Sądu Powiatowego (1891–1900), prezesa, a następnie syndyka Powiatowej Kasy 
Oszczędności (1898–1900), powołanej 14 stycznia 1897 r. w Wieliczce. Jeszcze 
w czasie jego prezesury, dnia 23 lipca 1897 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia 
wielickiego gniazda sokolego przyznano mu, w uznaniu wieloletnich zasług, tytuł 
honorowego członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wieliczce39. 

Na marginesie wspomnijmy, że dr J. Dziewoński był ojcem Mieczysława (1895–
1940), legionisty, porucznika Wojska Polskiego, który po 17 września 1939 r. 
dostał się do niewoli radzieckiej. Internowany w obozie w Ostaszkowie został 
zamordowany w 1940 r. w Twerze. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje40.

37 Arch. MŻKW, Z powinszowaniem imienin…; Szematyzm…, Lwów 1891, s. 12, 37–38; 
Szematyzm…, Lwów 1892, s. 5, 15, 37–38.

38 Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla dr Jakuba Dzie- 
wońskiego….

39 Szematyzm…, Lwów 1890, s. 121, 125; Szematyzm…, Lwów 1891, s. 121, 125; Szema-tyzm…, 
Lwów 1892, s. 125, 284, 320; Szematyzm…, Lwów 1893, s. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lwów 
1894, s. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lwów 1895, s. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…,  
Lwów 1896, s. 122, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lwów 1897, s. 122, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lwów 
 1898, s. 136, 140, 342, 385, 720; Szematyzm…, Lwów 1899, s. 135, 140, 342, 385, 720; Szematyzm…, 
Lwów 1900, s. 149, 152, 342, 385, 720; Arch. MŻKW, Dyplom honorowy….

40 J. Duda: 209 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” pt. W 75. Rocznicę (1940–2015) zbrodni 
katyńskiej – oficerowie wojska polskiego zamordowani przez NKWD w 1940 r. w ZSRR związani 
z Wieliczką: Wiktor Marcelewicz Bojarski, Dominik Drabczyński, Mieczysław Dziewoński, Władysław 
Kraciuk, Andrzej Kuczek, Edward Okulski, Ignacy Szablowski , „Biblioteczka Wielicka”, z. 154, Wieliczka 
2015, s. 325; https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r220944,DZIE-
WONSKI.html (12 sierpnia); https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r9860585722,Dziewonski-Mie-
czyslaw.html (12 sierpnia). 

Ilustracja 13. Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
dla dr. Jakuba Dziewońskiego, Wieliczka, 25 lipca 1898

Fig. No. 13. Diploma of the Honorary Member of the “Sokół” Gymnastics Association  
for Jakub Dziewoński, Ph.D., Wieliczka, 25 July 1898
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Złożony z dwóch kart dyplom tradycyjnie zawiera kartę tytułową oraz autografy 
członków Towarzystwa. Na karcie tytułowej przedstawiona jest postać mężczyzny 
(prawdopodobnie portret dr. J. Dziewońskiego). Mężczyzna w mundurze sokolim 
w prawej ręce trzyma proporzec z tekstem dyplomu nadającego tytuł honorowego 
członka wielickiego „Sokoła”, a w lewej rozwinięty dokument zawierający auto-
grafy członków Towarzystwa, m.in.: Antoniego Gralewskiego, Sylwerego Miszkego 
i Antoniego Mazurkiewicza. Na drugiej z kart dyplomu znalazły się podpisy  
pozostałych członków wielickiego gniazda sokolego, m.in. Feliksa Piestraka,  
Antoniego Müllera, Wilhelma Kocha, Jana Fryta, Erazma Barącza i Zygmunta  
Miczyńskiego41. 

Wśród kilkudziesięciu, przechowywanych w muzeum dokumentów znajdują 
się trzy dyplomy związane z osobą Leopolda Płazińskiego c. k. urzędnika galicyj-
skiego. Swoją karierę rozpoczął on w Krakowie, w latach 60. XIX w. Początkowo, 
w latach 1864–1868, pracował na rzecz Komisji Namiestnictwa w Krakowie 
(K. K. Statthalterei-Commision in Krakau). Następnie, w latach 1867–1869, pełnił 
w mieście polskich królów funkcję komisarza (K. K. Bezirksamt, K. K. Bezirks – 
Hauptmannschaft). To właśnie w roli komisarza powiatowego w Krakowie uczest-
niczył w listopadzie 1867 r. w komitecie parafialnym (kościelnym) nadzorującym 
konserwację ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. W latach 1870–1872 pełnił funkcję 
komisarza oraz zastępcy starosty w Chrzanowie. Analogiczne zadanie powierzono 
mu w Wieliczce w 1873 r., gdzie jako komisarz ściśle współpracował z ówczes- 
nym starostą wielickim Wacławem Potuczkiem. W 1874 r. znalazł się w gronie 
dwunastu sekretarzy c. k. Namiestnictwa, a rok później powołany został na starostę 
powiatu wielickiego. Stanowisko to piastował do 1883 r. Jednocześnie jako starosta 
wielicki pełnił funkcję prezydującego c. k. Powiatowej Komisji Szacunkowej 
w Wieliczce. Jeszcze w czasie pracy w powiecie wielickim, w 1882 r., wybrany  
został na posła Sejmu Krajowego z okręgu Wieliczka–Podgórze–Dobczyce. 
Stanowisko to piastował do 1889 r. W latach 1884–1886 znalazł zatrudnienie 
w c. k. Starostwie w Pilźnie, gdzie obok stanowiska starosty pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Szkolnej Okręgowej. Takie same stanowiska piastował 
w Bochni w 1887 r., gdzie pracował na stanowisku starosty i przewodniczącego 

41 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla 
dr Jakuba Dziewońskiego…; B. Konwerska: Dyplom honorowy dla dr Jakuba Dziewońskiego, „70/70…”, 
s. 298; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, s. 409–444; W. Gawroński: Słownik 
biograficzny…, s. 15–17, 121, 128–129, 146–147.

people expressed their willingness to join as well. One of thirty-six “nests” in the 
territory annexed by Austria during the partition period, established in the late 
19th century, operated continuously for 56 years until its official liquidation on 
7 May 194835. 

The diploma, granting the title of an honorary member to S. Miszke, consisted of 
two sheets ornamented with floral patterns and was made by painter Jan Bukowski. 
The title page contained the official text of the diploma, stylized to look like a medieval 
document with a seal and the initial – the first, heavily ornamented letter of the text. 
In addition, the sheet contains an oval portrait of the recipient and a watercolour 
painting of the Saltworks Castle, seen from E. Dembowskiego Street. The text was 
signed by the chairman, Doctor Jakub Dziewoński, head Henryk Michalski and 
secretary Teodor Popiołek. The second sheet, ornamented with floral patterns, holds 
several dozen signatures of the remaining “Sokół” members, including Jan Fryt, 
Franciszek Włodarczyk, Wiktor Lachmann, the imperial-royal saltworks clerk, Piotr 
Niziński, the imperial-royal saltworks clerk, Wilhelm Koch, the mayor of Wieliczka, 
Antoni Życzkewicz, Józef Jaglarz, Henryk Olszewski, Julian Dietz or Karol Miszke, 
the imperial-royal saltworks clerk and the son of Sylwery. The diploma was put in 
a plush frame with the monogram SM (Sylwery Miszke)36.

A special place among memorabilia of S. Miszke is occupied by the diploma 
he received on 20 June 1891 on his name day. It was printed on the initiative of 
clerks of the imperial-royal District Authority and the imperial-royal Revenue 
Office in Wieliczka. The ornamented, folded document contains in its upper part 
a decorative floral pattern, an allegorical figure of a woman with a book, a quill pen 
and the inscription: NAME DAY GREETINGS. The bottom of the title page 
was signed mainly by clerks of Wieliczka: Leon Kurykowski, the imperial-royal 
starost, Józef Balicki, the imperial-royal District Authority commissioner, Michał 
Woliński, the imperial-royal tax inspector, Rajmund Sieniecki, the imperial-royal 
tax collector, Kazimierz Gadomski, the imperial-royal tax controller, Franciszek 
Samulski, the imperial-royal revenue adjunct, Franciszek Baron,the imperial-
royal revenue adjunct, Emil Hordt, the imperial-royal revenue adjunct, Józef 
Kownacki, doctor of medical sciences, sanitary assistant, Hieronim Ossetzki 

35 P. Krokosz: Polskie towarzystwo gimnastyczne “Sokół” w Wieliczce 1892–1939 (1948), “Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana” 2015, no. 1(17), pp. 208–222.

36 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” dla 
Sylwerego Miszke; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, pp. 409–444.
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Rady Szkolnej Okręgowej do 1888 r. Ostatnim miejscem jego aktywności zawo-
dowej był Tarnów. W latach 1889–1896 sprawował tam funkcję starosty, delegata 
c. k. Rządu w Kuratorium Szkoły Ogrodniczej, przewodniczącego Rady Szkolnej 
Okręgowej oraz komisarza rządowego lokalnej Kasy Oszczędności. Pełniąc funkcję 
c. k. starosty wielickiego znacząco przyczynił się do ratowania Wieliczki dotkniętej 
pożarem w 1877 r.42

Ten aktywny c. k. radca namiestnictwa czterokrotnie odznaczony został tytułem 
honorowego obywatela miast Galicji. Po raz pierwszy w 1878 r. w Wieliczce, 
dwukrotnie w 1879 r. w Podgórzu oraz Dobczycach i po raz ostatni w Pilźnie, 
w 1885 r. Dyplomy potwierdzające nadanie godności przetrwały do dzisiaj. 
Trzy magazynowane są w Archiwum wielickiego muzeum, czwarty – związany 
z dawnym miastem, a dzisiejszą dzielnicą Krakowa Podgórzem – przechowywany 
jest w Narodowym Archiwum Państwowym w Krakowie43. 

Prawo nadawania radom gminnym obywatelstwa honorowego umożli-
wiła, wprowadzona 12 sierpnia 1866 r., Ustawa Gminna dla Królestwa Galicji 
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Na podstawie ustawy z 1866 r. 
wśród członków Rady Gminy zasiadły osoby wyróżniające się powszechnym 

42 Szematyzm…, Lwów 1864, s. 17; Szematyzm…, Lwów 1865, s. 17; Szematyzm…, Lwów 
1866, s. 17; Szematyzm…, Lwów 1867, s. 19, 92; Szematyzm…, Lwów 1864, s. 17; Szematyzm…, 
Lwów 1865, s. 17; Szematyzm…, Lwów 1866, s. 17; Szematyzm…, Lwów 1867, s. 19; Szematyzm…, 
Lwów 1868, s. 18; Szematyzm…, Lwów 1869, s. 40, 82, 181, 183; Szematyzm…, Lwów 1870, s. 25; 
Szematyzm…, Lwów 1871, s. 21; Szematyzm…, Lwów 1872, s. 20; Szematyzm…, Lwów 1873, s. 66, 73; 
Szematyzm…, Lwów 1874, s. 4; Szematyzm…, Lwów 1875, s. 66, 73, 233; Szematyzm…, Lwów 1876, 
s. 67, 239; Szematyzm…, Lwów 1877, s. 40, 198; Szematyzm…, Lwów 1878, s. 38, 186; Szematyzm…, 
Lwów 1879, s. 36, 182; Szematyzm…, Lwów 1880, s. 36, 189; Szematyzm…, Lwów 1881, s. 36, 186; 
Szematyzm…, Lwów 1882, s. 36, 189; Szematyzm…, Lwów 1883, s. 37, 192; Szematyzm…, Lwów 
1884, s. 28, 206, 364; Szematyzm…, Lwów 1885, s. 28, 206, 364; Szematyzm…, Lwów 1886, s. 28, 
206, 364; Szematyzm…, Lwów 1887, s. 12, 207, 364; Szematyzm…, Lwów 1888, s. 12, 207, 360; 
Szematyzm…, Lwów 1889, s. 35, 412, 503; Szematyzm…, Lwów 1890, s. 35, 412, 503; Szematyzm…, 
Lwów 1891, s. 35, 412, 503; Szematyzm…, Lwów 1892, s. 35, 412, 504, 603; Szematyzm, Lwów 1893, 
s. 35, 412, 503, 603; Szematyzm…, Lwów 1894, s. 35, 412, 503, 603; Szematyzm…, Lwów 1895,  
s. 35, 412, 503, 603; Szematyzm…, Lwów 1896, s. 35, 412, 504, 602; W. Ślesiński: Konserwacja Ołtarza 
Mariackiego w XIX wieku w świetle znalezionego rękopisu, „Ochrona Zabytków”, R. XX, nr 2(77), 
Warszawa 1967, s. 5; S. Grodziski: Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914, t. II, Warszawa 1993, s. 182; 
A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki (dalej: Honorowi Obywatele Wieliczki…), 
„Wiadomości Wielickie”, Nr 33, 22 maja 1993, s. 1, 3.

43 Narodowe Archiwum Państwowe w Krakowie, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta 
Podgórza dla Leopolda Płazińskiego, sygn. Perg. 1285, https://ank.gov.pl/podgorze/content/il_
ludzie_13.jpg (12 sierpnia).

the imperial-royal revenue junior clerk, Filip Drużbacki the imperial-royal junior 
clerk, Jakub Kluzek, the imperial-royal revenue junior clerk, Franciszek Datka, 
the imperial-royal revenue junior clerk, Walerian Spalke the imperial-royal junior 
clerk, and Teofil Hoszard, the imperial-royal revenue adjunct, Interestingly enough, 
among them, there were representatives of offices in Dobczyce and Bochnia – 
Stanisław Świątecki, the imperial-royal revenue adjunct, and Mieczysław Kupiec, 
the imperial-royal revenue junior clerk37.

The rich collection of memorabilia of S. Miszke is not the only example of 
heavily ornamented documents in possession of the Wieliczka museum. Discussing 
the artefacts originating from the “Sokół” Gymnastics Society, it is necessary to 
mention another, analogical diploma awarded to doctor J. Dziewoński, who was 
the chairman of the Society in years 1892–190038.

J. Dziewoński, Doctor of Law Studies, committed to the social life of Wieliczka, 
was the deputy marshal of the District Council, the deputy mayor of Wieliczka 
for W. Koch (1892–1900), a member of the District Council (1892–1900), an 
employee of the District Court (1891–1900), a chairman and then an administrator 
of the District Savings Fund (1898–1900), established on 14 January 1897 in 
Wieliczka. When he was the chairman, on 23 July 1897, the General Assembly 
of the “falcon’s nest” of Wieliczka passed a resolution to make him an honorary 
member of the “Sokół” Gymnastics Society in Wieliczka in recognition of many 
years of his achievements39. 

It should also be added here that doctor J. Dziewoński was the father of 
Mieczysław (1895–1940), a soldier of the Polish legions, a lieutenant of the Polish 
Army, who became a Soviet prisoner after 17 September 1939. Detained in the 

37 Arch. MŻKW, Z powinszowaniem imienin…; Szematyzm…, Lviv 1891, pp. 12, 37–38; 
Szematyzm…, Lviv 1892, pp. 5, 15, 37–38.

38 Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” dla dr Jakuba 
Dziewońskiego….

39 Szematyzm…, Lviv 1890, pp. 121, 125; Szematyzm…, Lviv 1891, pp. 121, 125; Szematyzm…, 
Lviv 1892, pp. 125, 284, 320; Szematyzm…, Lviv 1893, pp. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…,  
Lviv 1894, pp. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lviv 1895, pp. 121, 125, 284, 320; Szematyzm…,  
Lviv 1896, pp. 122, 125, 284, 320; Szematyzm…, Lviv 1897, pp. 122, 125, 284, 320; Szematyzm…,  
Lviv 1898, pp. 136, 140, 342, 385, 720; Szematyzm…, Lviv 1899, pp. 135, 140, 342, 385, 720; 
Szematyzm…, Lviv 1900, pp. 149, 152, 342, 385, 720; Arch. MŻKW, Dyplom honorowy….
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szacunkiem i społecznym prestiżem. Nie inaczej było w przypadku Wieliczki. 
To właśnie jej radni, powołując się na paragraf 8 Ustawy Gminnej, jako pierwsi 
docenili L. Płazińskiego, nagradzając go 23 listopada 1878 r. honorowym tytułem 
miasta liczącego wówczas 6127 mieszkańców44.

Barwna litografia z podpisami burmistrza Franciszka Bittmara, jego zastępcy 
Ludwika Chrystana oraz radnych (m.in.: Józefa Bieńka, Bernarda Kurzweilla, 
Kaspra Kolbera, Juliusza Heydę, Franciszka Barona, Klemensa Sosińskiego, 
Ferdynanda Bittmara, Wojciecha Kaweckiego, Marcina Mazurkiewicza czy Józefa 

44 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…; Ustawa Gminna z dnia 
12 sierpnia 1866. Ustawy o Obszarach dworskich, o Reprezentacji powiatowej, Ordynacja wyborcza dla 
Gmin i powiatowa obowiązujące dla Galicji wraz z W. Ks. Krakowskim tudzież Ustawy państwowe 
o zasadniczych podstawach urządzenia Gmin o przynależności do Gmin z dodanym rejestrem abecadłowym, 
wydanie drugie niezmienione, Lwów 1867, s. 3; Szematyzm…, Lwów 1878, s. 310.

camp of Ostashkov, he was murdered in 1940 in Tver. He is buried at the Polish 
War Cemetery in Mednoye40.

The diploma, consisting of two sheets, traditionally contains a title page and 
autographs of the Society members. On the title page, there is a male figure (which 
is probably a portrait of doctor J. Dziewoński). The man in a uniform of the falcon 
society holds in his right hand a pennant with the text of the diploma, granting 
the holder the title of an honorary member of “Sokół” in Wieliczka, and in his left 
hand – an unfolded document with autographs of the Society members, including 
Antoni Gralewski, Sylwery Miszke and Antoni Mazurkiewicz. On the second 
page of the diploma, there are signatures of other members of the “falcon’s nest” 
of Wieliczka, including Feliks Piestrak, Antoni Müller, Wilhelm Koch, Jan Fryt, 
Erazm Barącz and Zygmunt Miczyński41. 

Among several dozen documents in possession of the museum, there are three 
diplomas related to Leopold Płaziński, the imperial-royal clerk of Galicia. He started 
his career in Cracow in the 1860s. Initially, in years 1864–1868, he worked for the 
Governorship Commission in Cracow (K. K. Statthalterei-Commision in Krakau). 
Afterwards, in years 1867–1869, he was a commissioner in the old city of Polish kings 
(K. K. Bezirksamt, K. K. Bezirks – Hauptmannschaft). As a district commissioner 
in Cracow, in November 1867, he was a member of the parish (church) committee, 
which supervised conservation of the altar of Veit Stoss in Cracow. In years 1870–
1872, he was a commissioner and a deputy starost in Chrzanów. In 1873, he was 
entrusted with the same scope of duties in Wieliczka, where as a commissioner, he 
cooperated strictly with the starost of Wieliczka, Wacław Potuczek. In 1874, he 
was one of the twelve secretaries of the imperial-royal Governorship, and one year 
later, he was appointed a starost of the district of Wieliczka. He performed this 
function until year 1883. At the same time, as the starost of Wieliczka, he was the 

40 J. Duda: 209 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” pt. W 75. Rocznicę (1940–2015) 
zbrodni katyńskiej – of icerowie wojska polskiego zamordowani przez NKWD w 1940 r. w ZSRR 
związani z Wieliczką: Wiktor Marcelewicz Bojarski, Dominik Drabczyński, Mieczysław Dziewoński, 
Władysław Kraciuk, Andrzej Kuczek, Edward Okulski, Ignacy Szablowski, “Biblioteczka Wie- 
licka” booklet 154, Wieliczka 2015, p. 325; https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-
wyszukiwarka/r220944,DZIEWONSKI.html (12 August); https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/
r9860585722,Dziewonski-Mieczyslaw.html (12 August). 

41 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” dla 
dr Jakuba Dziewońskiego…; B. Konwerska: Dyplom honorowy dla dr Jakuba Dziewońskiego, “70/70…”, 
p. 298; M. Marynowski, L. Rzepka: Inwentarz Akt Salinarnych…, pp. 409–444; W. Gawroński: 
Słownik biograficzny…, pp. 15–17, 121, 128–129, 146–147.

Ilustracja 14. Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla Leopolda Płazińskiego,  
Wieliczka, 23 listopada 1878

Fig. No. 14. Diploma of honorary citizenship of Wieliczka for Leopold Płaziński,  
Wieliczka, 23 November 1878
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Madeja) została wykonana w zakładzie litograficznym Marcina Salby w Krakowie. 
Dyplom ozdobiony został winietą z motywami geometrycznymi, herbami Galicji 
i Wieliczki, u góry i dołu dokumentu, a także, umieszczonymi po bokach, alego-
rycznymi przedstawieniami przemysłu i handlu oraz rolnictwa. Treść dokumentu 
potwierdzona została pieczęcią Urzędu Gminy m. Wieliczki. Przy okazji umiesz-
czenia w dokumencie pełnionej przez L. Płazińskiego funkcji c. k. starosty wielic-
kiego radni odnotowali fakt nadania mu orderu Krzyża Mariańskiego, honoro-
wego odznaczenia Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 
w Jerozolimie, ustanowionego w 1871 r.45 

Na marginesie przypomnijmy, że dawny powiat wielicki należał do jednego 
z 79 powiatów powołanych do życia w wyniku reformy administracyjnej w 1867 r. 
Zlikwidowano wówczas cyrkuł bocheński, a Wieliczka stała się stolicą powiatu. 

45 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…, Szematyzm…, Lwów 1878, 
s. 310; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, s. 1, 3.

chief warden of the imperial-royal District Estimation Commission in Wieliczka. 
During his work in the district of  Wieliczka, in 1882, he was elected a member 
of the National Seym of the Wieliczka–Podgórze–Dobczyce district. He held 
this position until 1889. In years 1884–1886, he was employed by the imperial-
royal District Authority of Pilsen, where he was a starost and a chairman of the 
District School Council. In 1887, he performed the same functions in Bochnia, 
working as a starost and a chairman of the District School Council until 1888. 
The last place of his professional activity was Tarnów, where in years 1889–1896, 
he was a starost, a delegate of the imperial-royal Government at the Education 
Authority of the Gardening School, a chairman of the District School Council and 
the governmental commissioner of the local Savings Fund. As the imperial-royal 
starost of Wieliczka, he contributed greatly to saving the city of Wieliczka, when 
it suffered from a fire in year 187742.

This active imperial-royal advisor of the Governorship was awarded the title of 
an honorary citizen of four Galician cities. For the first time, he got the title in 1878 
in Wieliczka, twice in 1879 in Podgórze and Dobczyce, and lastly, in 1885, in Pilsen. 
Diplomas that certify each of these titles have been preserved until today. Three 
of these are stored in the Archives of the museum in Wieliczka, and the fourth – 

42 Szematyzm…, Lviv 1864, pp. 17; Szematyzm…, Lviv 1865, p. 17; Szematyzm…, Lviv 1866, 
p. 17; Szematyzm…, Lviv 1867, p. 19, 92; Szematyzm…, Lviv 1864, p. 17; Szematyzm…, Lviv 1865, 
p. 17; Szematyzm…, Lviv 1866, p. 17; Szematyzm…, Lviv 1867, p. 19; Szematyzm…, Lviv 1868,  
p. 18; Szematyzm…, Lviv 1869, pp. 40, 82, 181, 183; Szematyzm…, Lviv 1870, p. 25; Szematyzm…, 
Lviv 1871, p. 21; Szematyzm…, Lviv 1872, p. 20; Szematyzm…, Lviv 1873, pp. 66, 73; Szematyzm…, 
Lviv 1874, p. 4; Szematyzm…, Lviv 1875, pp. 66, 73, 233; Szematyzm…, Lviv 1876, pp. 67, 239; 
Szematyzm…, Lviv 1877, pp. 40, 198; Szematyzm…, Lviv 1878, pp. 38, 186; Szematyzm…, Lviv 
1879, pp. 36, 182; Szematyzm…, Lviv 1880, pp. 36, 189; Szematyzm…, Lviv 1881, pp. 36, 186; 
Szematyzm…, Lviv 1882, pp. 36, 189; Szematyzm…, Lviv 1883, pp. 37, 192; Szematyzm…, Lviv 
1884, pp. 28, 206, 364; Szematyzm…, Lviv 1885, pp. 28, 206, 364; Szematyzm…, Lviv 1886, pp. 28, 
206, 364; Szematyzm…, Lviv 1887, pp. 12, 207, 364; Szematyzm…, Lviv 1888, pp. 12, 207, 360; 
Szematyzm…, Lviv 1889, pp. 35, 412, 503; Szematyzm…, Lviv 1890, pp. 35, 412, 503; Szematyzm…, 
Lviv 1891, pp. 35, 412, 503; Szematyzm…, Lviv 1892, pp. 35, 412, 504, 603; Szematyzm, Lviv 1893, 
pp. 35, 412, 503, 603; Szematyzm…, Lviv 1894, pp. 35, 412, 503, 603; Szematyzm…, Lviv 1895, pp. 35, 
412, 503, 603; Szematyzm…, Lviv 1896, pp. 35, 412, 504, 602; W. Ślesiński: Konserwacja Ołtarza 
Mariackiego w XIX wieku w świetle znalezionego rękopisu, “Ochrona Zabytków”, R. XX, no. 2 (77), 
Warsaw 1967, p. 5; S. Grodziski: Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914, vol. II, Warsaw 1993, p. 182; 
A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki (hereinafter: Honorowi Obywatele Wieliczki…), 
“Wiadomości Wielickie”, No. 33, 22 May 1993, pp. 1, 3.

Ilustracja 15. Dom Wimmera na Rynku Górnym w Wieliczce, siedziba c. k. Starostwa od ok. 1903 r., 
fot. J. L. Sas, Wieliczka 1908

Fig. No. 15. The Wimmer House at the Upper Market Square in Wieliczka, seat of the Imperial  
and Royal District Authority (Starostwo) from 1903, photograph by J. L. Sas, Wieliczka 1908
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C. k. wielickie starostwo powiatowe funkcjonowało w latach 1867–1932, a jego 
pierwszą siedzibą był budynek przy ul. A. Mickiewicza 10, następnie dawny dom 
Schmidta przy ul. ks. Z. Goliana i od około 1903 r. dom Wimmera na Rynku 
Górnym w Wieliczce46. 

Drugim z miast powiatu wielickiego, którego radni przyznali L. Płazińskiemu 
tytuł honorowego obywatela, są Dobczyce, liczące wówczas 2814 mieszkańców. 

46 B. Konwerska: Wieliczka. Miasto utrwalone w kadrze, Wieliczka 2016, s. 70, 87, 92; S. Gawę- 
da: Wieliczka pod rządami austriackimi, „Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 1980)”, Kraków 1990, 
s. 210–211; W. Czachura: Specyfika elit politycznych w strukturach samorządu terytorialnego w autonomii 
Galicji na przykładzie ówczesnego powiatu cieszanowskiego, „Samorząd Terytorialny w Polsce i Niemczech”, 
Warszawa 2015, s. 62–64; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, s. 1, 3.

associated with the former city and today’s district of Cracow, Podgórze, is in 
possession of the National State Archive in Cracow43. 

The right to grant honorary citizenship was given to commune councils on 
the basis of the Act on Communes for the Kingdom of Galicia and Lodomeria 
with the Grand Duchy of Cracow of 12 August 1866. On the basis of the act 
of 1866, members of the Commune Council included persons enjoying respect 
and social prestige. It was the same in the case of Wieliczka. On the basis of 
paragraph 8 of the Act on Communes, its council members were the first to 
recognize Płaziński, granting to him the honorary citizenship of the city of 6127 
inhabitants on 23 November 187844.

A coloured lithograph with signatures of mayor Franciszek Bittmar, his 
deputy Ludwik Chrystian and council members, including Józef Bieniek, Bernard 
Kurzweill, Kasper Kolber, Juliusz Heyda, Franciszek Baron, Klemens Sosiński, 
Ferdynand Bittmar, Wojciech Kawecki, Marcin Mazurkiewicz or Józef Madej was 
made at the lithographic establishment of Marcin Salba in Cracow. The diploma 
was ornamented with a vignette containing some geometric patterns, coats of 
arms of Galicia and Wieliczka at the top and bottom of the document, as well as 
allegorical depictions of industry, trade and agriculture on the sides. The text of 
the document was confirmed with a seal of the Commune Office of the City of 
Wieliczka. As the document stated that L. Płaziński was the imperial-royal starost 
of Wieliczka, the council members also included the information that he had been 
awarded the order of the Marian Cross – an honorary distinction of the Order of 
Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem, established in 187145. 

Incidentally, it should be mentioned here that the former district of Wieliczka 
belonged to one of 79 districts established as a result of the administrative reform 
of 1867. At the time, the precinct of Bochnia was liquidated, and Wieliczka 

43 National State Archive in Cracow, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Podgórza dla 
Leopolda Płazińskiego, cat. no. Parchment 1285, https://ank.gov.pl/podgorze/content/il_ludzie_13.
jpg (12 August).

44 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…; Ustawa Gminna z dnia 
12 sierpnia 1866. Ustawy o Obszarach dworskich, o Reprezentacji powiatowej, Ordynacja wyborcza dla 
Gmin i powiatowa obowiązujące dla Galicji wraz z W. Ks. Krakowskim tudzież Ustawy państwowe 
o zasadniczych podstawach urządzenia Gmin o przynależności do Gmin z dodanym rejestrem abecadłowym, 
second edition with no amendments, Lviv 1867, p. 3; Szematyzm…, Lviv 1878, p. 310.

45 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki…, Szematyzm…, Lviv 1878, 
p. 310; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, pp. 1, 3.

Ilustracja 16. Dyplom honorowego obywatelstwa m. Dobczyc dla Leopolda Płazińskiego,  
Dobczyce, 25 stycznia 1879

Fig. No. 16. Diploma of honorary citizenship of Dobczyce for Leopold Płaziński,  
Dobczyce, 25 January 1879
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Reprezentacja Dobczyc wystawieniem aktu nadania doceniła pracę c. k. starosty 
na rzecz dobra powiatu wielickiego, a w szczególności m. Dobczyce47.

 Na posiedzeniu Rady gminnej Dobczyc 25 stycznia 1879 r. „wystawiono 
i pieczęcią zaopatrzono” dyplom honorowego obywatela, na którym podpisy złożyli: 
burmistrz Jan Figlewicz, zastępca burmistrza Walenty Walas, radni – Wincenty 
Andrele (lekarz), Mateusz Lichoń, Antoni Filipowski, Tomasz Kowalski i Józef 
Kołczyński48.

Dyplom wykonano w jednym z najsłynniejszych w Austro-Węgrzech arty-
stycznym zakładzie Karola Prochaski w Cieszynie. Autor ozdobił go winietą 
z motywami geometrycznymi i roślinnymi oraz jednym z najstarszych widoków 
zamku w Dobczycach, który umieszczony został w górnej części dokumentu. 
Zawartość merytoryczną potwierdzono wspomnianymi podpisami i pieczęcią 
lakową z napisem GMINA MIASTA DOBCZYCE49.

Ostatni z trzech przechowywanych w wielickim muzeum dyplomów związa-
nych z L. Płazińskim został nadany, „w dowód szacunku i uznania Jego zasług około 
miasta położonych”, c. k. staroście, przewodniczącemu Rady Szkolnej Okręgowej, 
posłowi na Sejm Krajowy, honorowemu obywatelowi Wieliczki, Podgórza i Dobczyc 
10 listopada 1885 r. w Pilźnie, mieście liczącym 2182 mieszkańców50.

Ręcznie kolorowany dyplom, w przeciwieństwie do pozostały dokumentów, 
ozdobiony został zaledwie kartuszem z herbem miasta, umieszczonym w kompo-
zycji zbudowanej z motywów roślinnych i wstęgi z napisem RADA GMINNA 
MIASTA PILZNA. Pod tekstem honorującym osobę L. Płazińskiego znalazły 
się podpisy m.in.: burmistrza Jędrzeja Szumowicza, zastępcy burmistrza Mikołaja 
Biestka, kasjera Jana Dołęgi-Eminowicza, kontrolera Antoniego Pacyny, Igna- 
cego Brudny, Michała Wojnarskiego, Wojciecha Pawlusa, Jana Turczyńskiego, 
Stanisława Pallana oraz ks. proboszcza Ignacego Długoszowskiego51.

47 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Dobczyc…; Szematyzm…, Lwów 1879, 
s. 281.

48 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Dobczyc… .
49 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Dobczyc…; Nowy Czas. Tygodnik 

Polityczny, R. II, Nr 9, Cieszyn 3 marca 1878, s. 72; https://zwrot.cz/2015/02/cesarsko-krolewska-
-drukarnia-prochaskow/ (12 sierpnia).

50 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Pilzna…; Szematyzm…, Lwów 1885, 
s. 282.

51 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Pilzna…; Szematyzm…, Lwów 1885, 
s. 28, 240.

became the district capital. The imperial-royal district authority operated in years 
1867–1932, and its first office was located at 10 A. Mickiewicza Street; after 
some time, it moved to the former Schmidts’s house at Ks. Z. Goliana Street, and, 
subsequently, starting approximately from 1903, the Wimmer’s house in the Upper 
Market of Wieliczka46.

The second city of the Wieliczka district, which awarded its honorary citizenship 
to L. Płaziński, was Dobczyce with 2814 inhabitants at the time. In the act, 

46 B. Konwerska: Wieliczka. Miasto utrwalone w kadrze, Wieliczka 2016, pp. 70, 87, 92; S. Gawęda: 
Wieliczka pod rządami austriackimi (w:) Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 1980), Cracow 1990, pp. 210–
211; W. Czachura: Specyfika elit politycznych w strukturach samorządu terytorialnego w autonomii Galicji 
na przykładzie ówczesnego powiatu cieszanowskiego, “Samorząd Terytorialny w Polsce i Niemczech”, 
Warsaw 2015, pp. 62–64; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, pp. 1, 3.

Ilustracja 17. Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Pilzna dla L. Płazińskiego,  
Pilzno, 10 listopada 1885 

Fig. No. 17. Diploma of honorary citizenship of Pilzno for Leopold Płaziński, 
Pilzno, 10 November 1885
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Wśród dyplomów honorowego obywatelstwa szczególne znacznie odgrywa 
nietypowy w kształcie dokument nadany dr. Kazimierzowi Junosza-Gałeckiemu 
w Wieliczce 9 lipca 1908 r., a wykonany przez znanego polskiego malarza Józefa 
Mehoffera52.

To zapewne mocno rozbudowana, bogato dekorowana forma zadecydowała, 
że kilkadziesiąt lat temu dyplom ten znalazł się w Zbiorze Sztuki Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Wyraźnie podkreślić należy, że mimo oryginalnej formy 
obiekt ten stanowi jednak przykład dyplomu nadania tytułu honorowego obywa-
tela Wieliczki. Artefakt wpisany został w księgi inwentarzowe wielickiego muzeum 
pod tytułem Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera. W efekcie większość badaczy 
przedmiot ten nazywa kasetą i traktuje jako zabytek typowy dla zbiorów sztuki. 
Nie zmienia to faktu, że główną informacją przy opisie drewnianej kasety z 1908 r. 
powinna być kwestia uhonorowania K. Junosza-Gałeckiego przez Radę Miasta 
Wieliczka. Dodajmy, że jest on najczęściej opisywanym i prezentowanym tego 
typu dokumentem w wielickim muzeum53.

52 Zb. Sz. MŻKW, Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera, J. Mehoffer, drewno, mosiądz, papier, 
tempera, szkło, Kraków 1908, nr inw. MŻKW/IV/577.

53 Tamże; M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera (dalej: Kaseta z tryptykiem…), 
„70/70…”, s. 104.

representatives of Dobczyce recognized the work of the imperial-royal starost on 
behalf of the Wieliczka district, in particular, the city of Dobczyce47.

 During the meeting of the commune council of Dobczyce of 25 January 1879, 
an honorary citizenship diploma was “issued and sealed”, bearing signatures of 
mayor Jan Figlewicz, deputy mayor Walenty Walas, council members – Wincenty 
Andrele (physician), Mateusz Lichoń, Antoni Filipowski, Tomasz Kowalski and 
Józef Kołczyński48.

The diploma was made in one of the most famous artistic establishments of 
Austria-Hungary, owned by Karol Prochaski and located in Cieszyn. The author 
decorated it with a vignette with geometric and floral patterns and one of the oldest 
views of the Dobczyce castle, which was placed in the upper part of the document. 
The text was confirmed with signatures, mentioned above, and a wax seal with the 
inscription COMMUNE OF THE CITY OF DOBCZYCE49.

The last of the three documents in possession of the Wieliczka museum, related 
to L. Płaziński, was granted “as a token of respect and recognition of his deeds on 
behalf of the city,” to the imperial-royal starost, chairman of the District School 
Council, member of the National Seym, honorary citizen of Wieliczka, Podgórze 
and Dobczyce on 10 November 1885 in Pilsen, a city of 2182 inhabitants50.

The diploma, which was manually coloured, unlike the remaining documents, 
was only decorated with a cartouche illustrated with the coat of arms of the city, 
surrounded by floral patterns and a ribbon with the inscription THE COMMUNE 
COUNCIL OF THE CITY OF PILSEN. The text praising L. Płaziński was 
signed, among others, by Jędrzej Szumowicz, deputy mayor Mikołaj Biestek, 
cashier Jan Dołęga-Eminowicz, controller Antoni Pacyna, Ignacy Brudny, Michał 
Wojnarski, Wojciech Pawlus, Jan Turczyński, Stanisław Pallan and parish priest 
Ignacy Długoszowski51.

47 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Dobczyc…; Szematyzm…, Lviv 1879, 
p. 281.

48 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Dobczyc… .
49 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Dobczyc…; Nowy Czas. Tygodnik 

Polityczny, R. II, No. 9, Cieszyn 3 March 1878, p. 72; https://zwrot.cz/2015/02/cesarsko-krolewska-
drukarnia-prochaskow/ (12 August).

50 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Pilzna…; Szematyzm…, Lviv 1885, 
p. 282.

51 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Pilzna…; Szematyzm…, Lviv 1885, 
pp. 28, 240.

Ilustracja 18. Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla dr. K. Junosza-Gałeckiego,  
kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera, J. Mehoffer, Kraków, 1908

Fig. No. 18. Diploma of honorary citizenship of Wieliczka for K. Junosza-Gałecki, Ph.D.,  
Case With a Triptych by Józef Mehoffer, J. Mehoffer, Cracow, 1908
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Polski polityk i prawnik K. Junosza-Gałecki (1863–1941) tytuł doktora praw 
uzyskał w 1887 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Ponadto od 1891 r. pełnił funkcję c. k. urzędnika w Ministerstwie Skarbu w Wied- 
niu, a od 1918 r. ostatniego c. k. ministra do spraw Galicji w rządzie austriackim. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuował swoją karierę politycz-
no-urzędniczą w Krakowie, m.in. pełniąc w latach 1921–1923 funkcję wojewody 
krakowskiego54.

Niepowtarzalny dyplom, o wymiarach 17,5x53x46 cm, wykonano z drewna, 
mosiądzu, papieru i szkła. Główny, reprezentacyjny element obiektu stanowi wspo-
mniana kaseta, w którą wkomponowano dyplom honorowego obywatela składa-
jący się z trzech kart. Pierwsza, największa, umieszczona została centralnie na 
drewnianej skrzyni, dwie, mniejsze zainstalowane zostały w prostokątnych skrzy-
dłach wieka skrzyni. W środkowej części znajduje się, wykonany temperą, pejzaż 
górniczego miasta Wieliczka, a po jego bokach: z lewej strony wizerunek św. 
Kingi, a z prawej postać wielickiego górnika. Całość barwnego trzyczęściowego 
dyplomu dopełniają alegoryczne postaci kobiet z rogami obfitości, małe i duże 
złocone gwiazdy oraz dekoracje kwiatowe. Zastosowany przez J. Mehoffera zabieg 
zaowocował nietypowym ułożeniem tekstu dyplomu. Na lewym skrzydle znalazł 
się fragment – W UZNANIU ZASŁÓG PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH 
KOŁO ROZWOJU MIASTA WIELICZKI PRZEZ GORĄCE POPIERANIE 
WAŻNYCH SPRAW GMINNYCH, po środku drewnianej skrzyni – 
OBYWATELSTWO HONOROWE JAŚNIE WIELMOŻNEMU PANU 
DOKTOROWI KAZIMIERZOWI JUNOSZA GAŁECKIEMU CES. 
KRÓL. RADCY DWORU, a całość zamyka umieszczony na prawym skrzydle 
tekst – RADA MIASTA WIELICZKI NADAJE, WIELICZKA DNIA 9. 
LIPCA 1908. R. Dodatkowo w ostatniej części dyplomu umieszczono austriacki 
herb Wieliczki. Gdyby nie wspomniane powyżej wpisy, każda z kart stanowiłaby 
związany z Wieliczką, jednak odrębny motyw kompozycyjny. Autor tego boga-
tego dyplomu potwierdził jego pochodzenie, sygnując centralną część swoim 
nazwiskiem. Całość została zabezpieczona szkłem. Dodatkowo z przodu drew-
nianej skrzyni umieszczono mosiężną tarczę z napisem WIELICZKA. Przy tak  

54 Szematyzm…, Lwów 1891, s. 119; A. Krakowski: Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, 
Kraków 2000, s. 652; M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem…, s. 104; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi 
Obywatele Wieliczki…, s. 3. 

Particularly worth noting among the honorary citizenship diplomas is the 
unusually shaped document granted to Doctor Kazimierz Junosza-Gałecki in 
Wieliczka on 9 July 1908, made by a well-known Polish painter, Józef Mehoffer52. 

Its grand, richly decorated form was probably the reason why several dozen 
years ago, the diploma was included in the Art Collection of the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka. It should be clearly underlined here that despite its original 
format, the object is nevertheless an example of a diploma issued on the occasion 
of granting of honorary citizenship of Wieliczka. The artefact was recorded in the 
inventory books of the Wieliczka museum under the title A case with a triptych 
by Józef Mehoffer. As a result, most researchers refer to this item as “a case” and 
treats it as an artefact typical for art collections. Meanwhile, the main information 
contained in any description of the wooden case of 1908 should be the fact that 
it was associated with honorary citizenship granted to K. Junosza-Gałecki by the 
Municipal Council of Wieliczka. It should also be added that it is the most often 
described and presented documents of this type in the Wieliczka museum53.

The Polish politician and lawyer, K. Junosza-Gałecki (1863–1941), earned the 
title of a doctor in law sciences in 1887 at the Faculty of Law of the Jagiellonian 
University in Cracow. Moreover, since 1891, he was the imperial-royal clerk at 
the Ministry of Treasury in Vienna, and starting from 1918 – the last imperial-
royal minister for the affairs of Galicia in the Austrian government. After Poland 
regained independence, he continued his political and official career in Cracow, 
among others, in years 1921–1923, as the voivod of Cracow54.

The unique diploma of dimensions of 17.5 x 53 x 46 cm was made of wood, 
brass, paper and glass. The main representative component of the item is the case, 
in which three pages of the honorary citizenship diploma have been incorporated. 
The first and largest one has been placed centrally on the wooden chest, while the 
smaller two are installed in the rectangular wings of the chest lid. In the central 
part, there is a painting of the landscape of the mining city of Wieliczka, made in 
tempera, and on the sides: to the left, the image of St. Kinga, and to the right, a miner 

52 Zb. Sz. MŻKW, Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera, J. Mehoffer, Cracow 1908, wood, brass, 
paper, tempera, glass, Cracow 1908, inv. no. MŻKW/IV/577.

53 Ibidem; M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera (hereinafter: Kaseta z tryptykiem…), 
“70/70…”, p. 104.

54 Szematyzm…, Lviv 1891, p. 119; A. Krakowski: Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 
2000, p. 652; M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem…, p. 104; A. Gaczoł,  J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele 
Wieliczki…, p. 3. 



B. Konwerska KSIĘGI I DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z XIX I XX WIEKU... B. Konwerska COMMEMORATIVE DIPLOMAS AND BOOKS OF THE 19TH AND 20TH CENTURY...256 257

nietypowym formacie zrezygnowano z charakterystycznych dla tego typu doku-
mentów podpisów członków Rady Miasta55.

Gazeta „Nowa Reforma” donosi 2 lutego 1909 r., że delegacja miasta Wieliczki, 
z burmistrzem dr. Franciszkiem Aywasem na czele udała się w styczniu 1909 r. 
do Wiednia celem doręczenia c. k. radcy ministerialnemu rzeczonego dyplomu. 
Wieczorem wielicka delegacja, wraz z zaproszonymi gośćmi, podjęta została przez 
małżeństwo Gałeckich uroczystą kolacją, w której udział wzięli, obok burmistrza 
Wieliczki, baron Adolf Jorkasch-Koch, minister skarbu, Dawid Abrahamowicz, 
minister do spraw Galicji oraz Seweryn Kniaziołucki, szef sekcji w Ministerstwie 
Skarbu i kilku innych dostojników56. 

Niewątpliwym skarbem wśród bogato dekorowanych dokumentów jest księga 
pamiątkowa przygotowana z okazji nadania jednej z komór wielickiej kopalni 
nazwy Tadeusz Orzechowski. Niestety, oprócz lakonicznych informacji dotyczących 
Tadeusza Orzechowskiego zawartych we wspomnianym dokumencie, nie udało 
się, mimo szerokiej kwerendy, pozyskać dodatkowych wiadomości. W efekcie nie 
zidentyfikowano jednoznacznie osoby wyróżnionej w księdze pamiątkowej z 1916 r. 
Wiadomo jedynie, że T. Orzechowski był c. k. radcą dworu, związanym z górnic-
twem solnym57.

Urzędnicy techniczni c. k. Zarządu Salinarnego w Wieliczce jednomyślną 
uchwałą z 10 marca 1916 r. nadali komorze, wraz ze składem soli, nową nazwę, 
budując tym samym trwały pomnik zasług i pracy na polu solnictwa krajowego 
wspomnianego c. k. radcy dworu. Wyrobisko wybrane zostało w soli zielonej na 
poziomie II niższym w Górach Zachodnich, przy podłużni Król Saski (96 m pod 
ziemią).

Dokument wystawiony w Wieliczce 12 kwietnia 1916 r. podpisali: Józef Fryt, 
Julian Dietz, Erazm Barącz, Aleksander Folusiewicz, Stanisław Niewiadomski, 
c. k. starszy komisarz górniczy, Adolf Koneczny, c. k. komisarz górniczy, Jan 
Jurkiewicz, c. k. komisarz górniczy, Henryk Feil, c. k. komisarz górniczy, Włodzimierz 
Hanasiewicz, c. k. komisarz górniczy, Karol Włodarczyk, c. k. komisarz górniczy, 
Zygmunt Ajdukiewicz, c. k. komisarz górniczy, Orest Krynicki, c. k. komisarz 

55 M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem…, s. 104.
56 „Nowa Reforma. Numer poranny”, R. XXVII, Nr 51, Kraków 2 lutego 1909, s. 2; M. Skubisz: 

Kaseta z tryptykiem…, s. 104.
57 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa….

Ilustracja 19. Fragment Księgi pamiątkowej wydanej z okazji nadania komorze w kopalni soli 
w Wieliczce nazwy „Tadeusz Orzechowski”, Wieliczka, 12 kwietnia 1916

Fig. No. 19. Fragment of a commemorative book published on the occasion of granting the name of 
“Tadeusz Orzechowski” to one of the salt mine chambers in Wieliczka, Wieliczka, 12 April 1916
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of Wieliczka. The colourful diploma is complemented with allegorical female 
figures carrying cornucopias, small and large gilded stars and floral decorations. 
J. Mehoffer chose to place the text of the diploma in an unusual manner. On the 
left wing, there is the fragment: IN RECOGNITION OF PUBLIC SERVICE 
ON BEHALF OF DEVELOPMENT OF THE CITY OF WIELICZKA 
THANKS TO ARDENT SUPPORT FOR IMPORTANT AFFAIRS OF THE 
COMMUNE, in the middle of the wooden chest – HONORARY CITIZENSHIP 
FOR THE MOST HONOURABLE DOCTOR KAZIMIERZ JUNOSZA 
GAŁECKI, IMPERIAL- ROYAL COURT COUNCILLOR, and on the right 
wing – GRANTED BY THE COUNCIL OF THE CITY OF WIELICZKA, 
WIELICZKA, 9 JULY 1908. In addition, the last part of the diploma contains the 
Austrian coat of arms of Wieliczka. If not for the inscriptions mentioned above, 
each of these pages would constitute a separate composition, however related to 
Wieliczka. The author of this heavily decorated diploma confirmed its origin by 
signing it with their name in the central part. The entire work is secured with 
glass. In addition, there is a brass shield with the inscription WIELICZKA on 
the front of the wooden chest. Due to the unusual format of the diploma, it lacks 
the typical signatures of the Municipal Council members, customarily placed on 
documents of this kind55.

The “Nowa Reforma” gazette of 2 February 1909 informed that a delegation 
of the city of Wieliczka, led by the mayor, Doctor Franciszek Aywas, went to 
Vienna in January of 1909 in order to deliver the diploma to the imperial-royal 
ministerial advisor. In the evening, the representatives of Wieliczka, along with 
invited guests, were invited to an official dinner held by the Gałecki couple – apart 
from the mayor of Wieliczka, among those present were baron Adolf Jorkasch-
Koch, the minister of treasury, Dawid Abrahamowicz, the minister for Galician 
affairs, and Seweryn Kniaziołucki, unit head at the Ministry of the Treasury, as 
well as some other officials56. 

Undoubtedly, one of the treasures among the richly decorated documents is 
the memorial book prepared on the occasion of naming one of the chambers of 
the Wieliczka mine Tadeusz Orzechowski. Unfortunately, despite the extensive 
preliminary survey, no additional information was obtained, apart from short 

55 M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem…, p. 104.
56 “Nowa Reforma. Numer poranny”, R. XXVII, No. 51, Cracow, 2 February 1909, p. 2; 

M. Skubisz: Kaseta z tryptykiem…, p. 104.

Ilustracja 20. Przekrój poprzeczny z komorą Tadeusz Orzechowski w kopalni soli w Wieliczce,  
Wieliczka, 12 kwietnia 1916

Fig. No. 20. Cross-section with the Tadeusz Orzechowski Chamber in the Wieliczka Salt Mine, 
Wieliczka, 12 April 1916
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górniczy, Michał Wacławik, c. k. komisarz górniczy, Paweł Wałach, c. k. adiunkt 
górniczy, Mieczysław Obertyński, c. k. adiunkt górniczy58.

Dwie pierwsze karty księgi zostały ozdobione motywami kwiatowymi i geome-
trycznymi. Pierwsza z dekoracji tworzy swoistą ramkę, w którą wkomponowano 
bogate zdobienia kwiatowe uzupełnione w górnej partii dokumentu prostymi, regu-
larnymi i harmonijnymi detalami, takimi jak prostokąty i kółka. Dodatkowo u góry, 
centralnie umieszczono narzędzia górnicze w nietypowej tarczy – kwadratowej, 
a u dołu austriacki herb miasta Wieliczki. Druga ze wspomnianych kart zawiera 
uproszczoną formę ornamentu wykorzystanego na pierwszej karcie. Dekorację 
stanowi prosta ramka z elementami geometrycznymi i pojedynczymi bratkami. Trzy 
kolejne karty to rzut poziomy oraz dwa przekroje poprzeczne, w układzie wschód–
zachód oraz północ–południe. Każda z trzech kolejnych kart zawiera legendy pięciu 
poziomów od I do V, gatunków soli, minerałów, komór, pokładów oraz oznako-
wania kasztów i składów soli zielonej w odbudowie59. Co ciekawe autor niniejszej 
księgi podał szczegółowe dane liczbowe dotyczące ilości soli planowanej do wydo-
bycia. Pojemność składu soli liczącego 1025 m2 powierzchni w rzucie pionowym 
i wysokiego na 50 m wynosiła 51.250 m3. Po odliczeniu ilości soli niezbędnej dla 
utrzymania stabilności wyrobiska (5100 m3) pozostało 45.150 m3 – realna pojem-
ność składu soli przeznaczonej do wydobycia. Po uwzględnieniu ciężaru gatun-
kowego soli z wyrobiska usytuowanego przy podłużni Król Saski wieliccy górnicy 
powinni wydobyć 948.150 q60, a więc 94.815 ton soli. Część merytoryczną księgi 
zamyka fotografia Transport konny w Komorze T. Orzechowskiego wykonana przez 
Józefa Cieślińskiego w należącej do niego Krakowskiej Pracowni Przezroczy. Całość 
została zszyta i oprawiona skórą. Na okładce umieszczono monogram wykonany 
z blachy „TO” (Tadeusz Orzechowski) oraz emblemat górniczy (skrzyżowane 
żelazko i perlik)61.

58 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…, k. nlb. 2. 
59 Chodzi o komory w trakcie eksploatacji.
60 Kwintal (q) to jednostka masy równa 100 kg. Tym samym 10q daje równowartości 1 tony. 

Jako ciekawostkę dodajmy, że wielicka kopalnia, planując prace górnicze w komorze Orzechowski, od 
wspomnianych 948.150 q odliczała 30% urobku, jako odpady. Tym samym realna ilość wydobytej, 
nadającej się do sprzedaży soli powinna wynosić 663.705q (tj. 66.370,5 t). Por. Arch. MŻKW, Księga 
pamiątkowa…; Zbiór Kartograficzny MŻKW (dalej: Zb. Kart. MŻKW), Zdjęcie komory Orzechowski 
(dalej: Zdjęcie komory Orzechowski), mierzył i rysował K. Tatara, Wieliczka maj 1916, nr inw. VII/1607.

61 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…, k. nlb. 1; F. Piestrak: Przewodnik po Wieliczce i jej kopal-
niach, Nakładem autora, Wieliczka 1912, s. 104.

information concerning Tadeusz Orzechowski, contained in the document 
mentioned above. As a result, it was not able to identify clearly the person mentioned 
in the memorial book of 1916. It is only known that T. Orzechowski was an 
imperial-royal court councillor, associated with the field of salt mining57. 

Technical clerks of the imperial-royal Saltworks Administration in Wieliczka 
passed a unanimous resolution of 10 March 1916, giving a new name to the 
chamber, along with the salt warehouse, to commemorate the merits and work of 
the court councillor in domestic salt mining. The excavation was made by extracting 
green salt on the lower level II in the Western Mountains, next to the Król Saski 
(Saxon King) drift (96 m below the ground level).

57 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa… .

Ilustracja 21. Jedyna fotografia komory Tadeusz Orzechowski w kopalni soli w Wieliczce,  
Księga pamiątkowa, Wieliczka, 12 kwietnia 1916

Fig. No. 21. The only photograph of the Tadeusz Orzechowski Chamber in the Wieliczka Salt Mine  
in the Commemorative book published on the occasion of granting the name of “Tadeusz Orzechowski”  

to one of the salt mine chambers in Wieliczka, Wieliczka, 12 April 1916
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Można domniemywać, że autorem, jeśli nie całej, to znacznych fragmentów, 
księgi pamiątkowej z 1916 r. jest Klemens Tatara, który w ostatnich latach zaboru 
austriackiego zajmował się wykonywaniem pomiarów w kopalni i na powierzchni. 
Jest on m.in. autorem rysunku – rzut poziomy i dwa przekroje komory Orzechowski – 
wykonanego w maju 1916 r., a więc co najmniej miesiąc po opracowaniu księgi 
pamiątkowej. Co więcej, na rysunku tym K. Tatara zawarł wykonane wówczas przez 
siebie pomiary i obliczenia powierzchni w rzucie pionowym, tożsame z wylicze-
niami znajdującymi się w księdze pamiątkowej62.

Kolejnym, bogato dekorowanym dokumentem jest dyplom związany z osobą 
Mieczysława Nigrina, c. k. urzędnika salinarnego, muzyka i nauczyciela, który uzyskał 

62 Zb. Kart. MŻKW, Zdjęcie komory Orzechowski…; Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…,  
k. nlb. 5; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, s. 177.

The document, issued in Wieliczka on 12 April 1916, was signed by: Józef Fryt, 
Julian Dietz, Erazm Barącz, Aleksander Folusiewicz, Stanisław Niewiadomski, 
imperial-royal senior mining commissioner, Adolf Koneczny, imperial-royal 
mining commissioner, Jan Jurkiewicz, imperial-royal mining commissioner, 
Henryk Feil, imperial-royal mining commissioner, Włodzimierz Hanasiewicz, 
imperial-royal mining commissioner, Karol Włodarczyk, imperial-royal mining 
commissioner, Zygmunt Ajdukiewicz, imperial-royal mining commissioner, Orest 
Krynicki, imperial-royal mining commissioner, Michał Wacławik, imperial-royal 
mining commissioner, Paweł Wałach, imperial-royal mining adjunct, Mieczysław 
Obertyński, imperial-royal mining adjunct58.

The first two pages of the book are decorated with floral and geometric 
patterns. The first of the decorations forms a frame with incorporated rich floral 
decorations, complemented in the upper part of the document with simple, regular 
and harmonious details, such as rectangles and circles. In addition, there are mining 
tools located in the top central part, enclosed in an unusual, square-shaped badge, 
and on the bottom – the Austrian coat of arms of Wieliczka. The second page 
contains a simplified version of the ornament used on the first page. The decoration 
consists of a simple frame with geometric components and a few pansy flowers. 
Three subsequent pages contain the horizontal projection and two cross-sections, 
situated in the direction east-west and north-south. Each of the three subsequent 
cards contains legends of five levels from I to V, salt types, minerals, chambers, 
underlays, as well as signs indicating box-cribs and green salt warehouses in 
reconstruction59. Interestingly enough, the author of this book provided detailed 
numerical data on the quantity of salt planned to be excavated. The volume of a salt 
warehouse of 1025 m2 of the area in the vertical projection and 50 m high was 
51,250 m3. After deducting the quantity of salt necessary to ensure stability of the 
excavation (5100 m3), there was 45,150 m3 left – the real capacity of the warehouse 
of salt designated for extraction. Taking into account the weight of salt from the 
excavation located next to the Król Saski, the miners of Wielicka should extract 
948,150 q60, that is, 94,815 tons of salt. The substantive part of the book ends with 

58 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…, ca. unnumbered 2. 
59 This refers to chambers in the period of their operation.
60 Quintal (q) is a unit of mass equal to 100 kg. Thus, 10q is equivalent to 1 tonne. Interestingly 

enough, the Wieliczka mine, planning to conduct mining works in the Orzechowski chamber, deducted 
30% of the mentioned 948,150 q of the salt output as waste. Therefore, the real value of extracted salt 
suitable for sale should be 663,705q (that is, 66,370.5 t). Cf. Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…; 

Ilustracja 22. Rzut poziomy i dwa przekroje komory Tadeusz Orzechowski,  
mierzył i rysował K. Tatara, Wieliczka, maj 1916 

Fig. No. 22. Horizontal projection and two cross sections of the Tadeusz Orzechowski Chamber,  
measured and drawn by K. Tatara, Wieliczka, May 1916
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jednocześnie wykształcenie muzyczne i górnicze. Zawodowo był związany zarówno 
z Wieliczką, jak i Bochnią. W 1897 r. rozpoczął pracę i naukę w Szkole Górniczej 
w Wieliczce, po czym w latach 1901–1909 pełnił funkcję sztygara w kopalni bocheń-
skiej. Wraz z objęciem posady sztygara zaangażował się w życie muzyczne boch-
nian, powołując do życia kilka lokalnych zespołów. W Stowarzyszeniu Młodzieży 
Rękodzielniczej „Ojczyzna” założył amatorski chór mieszany wraz z orkiestrą, 
w bocheńskim oddziale „Sokoła” chór męski i mieszany oraz w tamtejszej salinie chór 
górniczy. W kolejnych latach (1909–1935) pełnił, regularnie awansując, najważniejsze 
stanowiska w administracji finansowej Saliny Wielickiej. Analogicznie do Bochni 
mocno angażował się we współtworzenie i prowadzenie najważniejszych organizacji 
i stowarzyszeń górniczego miasta Wieliczki. Dość wspomnieć jego aktywność na 
polu muzycznym. Przez wiele lat jako dyrygent (1909–1926) i jako prezes (1926–
1937) związany był z Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia”, założonym w 1872 r. 

a photograph entitled Horse cart transport in the T. Orzechowski Chamber, made by 
Józef Cieśliński in his Studio of Slides. The entire book was stitched and bound in 
leather. The cover bears a monogram made of metal “TO” (Tadeusz Orzechowski) 
and an emblem of mining (the crossed mining hammers)61.

It can be suspected that the author of at least significant fragments of the 
memorial book of 1916 is Klemens Tamara, who conducted measurements in 
the mine and on the ground surface in the last period of the partition of Poland. 
He is, among other things, an author of the drawing – the horizontal projection 
and two cross-sections of the Orzechowski chamber – prepared in May 1916, that 
is, at least one month after the memorial book was made ready. Moreover, the 
drawing contains the measurements and calculations of the area in the vertical 
projection, prepared at the time by K. Tatara, consistent with calculations contained 
in the memorial book62.

Another richly decorated document is the diploma related to Mieczysław 
Nigrin, the imperial-royal saltworks official, a musician and a teacher, who was 
educated in the fields of both music and mining. His career was associated with 
Wieliczka, as well as Bochnia. In 1897, he became a student of the Mining School 
in Wieliczka, and in years 1901–1909, he was a foreman at the Bochnia mine. 
Becoming a foreman, he also engaged in musical life of Bochnia, establishing 
a number of the local bands. In “Ojczyzna” (Homeland) Association of Young 
Craftsmen, he established an amateur mixed choir with an orchestra, in the “Sokół” 
unit of Bochnia – a male and mixed choir, and a mining choir in the local saltworks. 
In the subsequent years (1909–1935) he was promoted several times to ultimately 
occupy the key positions in the financial administration of the Wieliczka Saltworks. 
Like in Bochnia, he was very much committed in establishment and running of 
the most important organizations and associations of the mining city of  Wieliczka. 
It is necessary to mention here his activity in the field of music. For many years, he 
was a conductor (1909–1926) and a chairman (1926–1937) of  “Lutnia” Singing 
Society, established in 1872. During the same period, he was the conductor of 

Cartographic Collection of MŻKW (hereinafter: Zb. Kart. MŻKW), Zdjęcie komory Orzechowski 
(hereinafter: Zdjęcie komory Orzechowski), measured and drawn by K. Tatara, Wieliczka May 1916, 
inv. no. VII/1607.

61 Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…, ca. unnumbered 1; F. Piestrak: Przewodnik po Wieliczce 
i jej kopalniach, published by the author, Wieliczka 1912, p. 104.

62 Zb. Kart. MŻKW, Zdjęcie komory Orzechowski…; Arch. MŻKW, Księga pamiątkowa…, 
ca. unnumbered 5; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, p. 177.

Ilustracja 23. Wydział Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” – w środku siedzi Mieczysław Nigrin,  
fot. W. Gargul, Wieliczka 1927

Fig. No. 23. Division of the “Lutnia” Singers’ Association – M. Nigrin sitting at the front,  
Wieliczka 1927
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W tym samym czasie był dyrygentem chóru górniczego, kapelmistrzem – zarówno 
orkiestry salinarnej, jak i miejskiej, nauczycielem śpiewu i w końcu kompozytorem63. 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 16 marca 1937 r. 
przyznało swojemu wieloletniemu, emerytowanemu dyrektorowi artystycz-
nemu i prezesowi Mieczysławowi Nigrinowi tytuł honorowego członka. Dyplom 
wręczono osiem miesięcy później64.

Składany trzykrotnie na równe fragmenty dokument w części zewnętrznej 
zawiera awers i rewers okładki wraz z wewnętrzną kartą zdobioną wizerunkiem 
białej lutni z szarfą z napisem LUTNIA WIELICZKA na tle barwnego przepla-
tanego geometryczno-roślinnego ornamentu. Na awersie okładki widnieje prosta, 
harmonijna, trójbarwna dekoracja geometryczna z napisem: ROK 1937/ TYLE 
ŻYCIA CO JEST W PIEŚNI TYLE SZCZĘŚCIA CO CZŁEK PRZEŚNI/ 
LISTOPAD/ 21/ NIEDZIELA. Na rewersie jest umieszczona linijno-ro-
ślinna kompozycja z autografem autora, artysty malarza – Stanisława Klimczyka.  

63 W. Gawroński: Słownik biograficzny…, s. 131–132; J. Duda: 180 spotkanie z cyklu „Wieliczka – 
wieliczanie”, pt. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce – 140 lat działalności (1872–2012), 
„Biblioteczka Wielicka”, z. 125, Wieliczka 2012, s. 3, 8.

64 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego Towarzystw Śpiewaczego „Lutnia”… .

the miners’ choir, a kapellmeister – for both the saltworks and the city orchestras, 
a music teacher and a composer63.

The General Assembly of “Lutnia” Singing Society awarded the honorary 
membership to its long-time retired artistic director and chairman, Mieczysław 
Nigrin, on 16 March 1937. He received the diploma eight months later64.

The outer page of the document, folded three times into equal parts, contains the 
obverse and reverse of the cover with the internal page decorated with a drawing 
of a white lute with a ribbon and the inscription LUTNIA WIELICZKA against 
the background of a colourful ornament with geometric and floral patterns. On 
the obverse of the cover, there is a simple, harmonious geometric decoration in 
three colours with the inscription: YEAR 1937/ AS MUCH LIFE AS THERE 
IS IN A SONG, AS MUCH HAPPINESS AS A MAN CAN DREAM OF/ 
NOVEMBER/ 21/ SUNDAY. On the averse, there is a composition made of lines 
and floral patterns with the autograph of the author – painter Stanisław Klimczyk. 
It is worth adding as well that S. Klimczyk was a member of “Lutnia” choir, and 
during the second world war, he was a soldier of the Home Army65.

The internal part of the document is divided into three fields. Two of these, 
to the left and to the right, contain the text of the diploma and signatures of the 
Society members. In the middle, the author placed a drawing of the white eagle 
with an ornamented inscription DIPLOMA inside a colourful geometric frame. 
The document was signed, among others, by the chairman of the Society Tadeusz 
Bierczyński, the deputy chairman Stanisław Grzybowski, Julia Olesiakówna, Jan 
Piotrowski and Franciszek Skrzypek66. 

It is also worth mentioning that as early as in 1914, members of the Singing 
Society celebrated its 40th anniversary with a gift for the director of  “Lutnia”– a baton 
made of ebony with silver fittings and an inscription – TO HONOURABLE 

63 W. Gawroński: Słownik biograficzny…, pp. 131–132; J. Duda: 180 spotkanie z cyklu “Wielicz- 
ka – wieliczanie”, pt. Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia” w Wieliczce – 140 lat działalności (1872–2012), 
“Biblioteczka Wielicka”, booklet 125, Wieliczka 2012, pp. 3, 8.

64 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego Towarzystw Śpiewaczego “Lutnia”… .
65 Ibidem.
66 Arch. MŻKW, Dyplom honorowego Towarzystw Śpiewaczego “Lutnia”…; W. Gawroński: 

Słownik biograficzny…, pp. 21, 60–61.

Ilustracja 24. Okładka dyplomu Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” dla Mieczysława Nigrina, 
Wieliczka, 21 listopada 1937 

Fig. No. 24. Cover of the diploma of the “Lutnia” Singers’ Association for M. Nigrin,  
Wieliczka, 21 November 1937
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Na marginesie dodajmy, że S. Klimczyk był członkiem chóru „Lutnia”, a w czasie 
II wojny światowej żołnierzem AK65.

Wnętrze dokumentu podzielone jest na trzy pola. Na dwóch z nich, od strony 
lewej i prawej umieszczono tekst dyplomu oraz podpisy członków Towarzystwa. 
Na środku autor wkomponował rysunek orła białego z dekoracyjnym napisem 
DYPLOM, umieszczony w barwnej geometrycznej ramie. Swoimi autografami 
dokument potwierdzili m.in. prezes Towarzystwa Tadeusz Bierczyński, wiceprezes 
Stanisław Grzybowski, Julia Olesiakówna, Jan Piotrowski i Franciszek Skrzypek66. 

Warto wspomnieć, że już w 1914 r. członkowie Towarzystwa Śpiewaczego 
z okazji jego 40-lecia podarowali dyrektorowi „Lutni” wykonaną z drewna 
hebanowego i okutą srebrem batutę z autografem – W.P. M. NIGRINOWI 
NIESTRUDZONEMU DYREKTOROWI „LUTNI” 4 V 191467.

Równie interesująca jest kronika z 1946 r. – Pamięci Ignacego Daszyńskiego – 
Obywatele miasta Wieliczki – przygotowana z myślą uczczenia 10. rocznicy śmierci 
adresata. Punktem kulminacyjnym obchodów były uroczystości odsłonięcia 
13 października 1946 r. tablicy pamiątkowej na budynku Pałacu Przychockich, 
związanej z nadaniem nowej nazwy Rynkowi Górnemu w Wieliczce. Od tego dnia 
główny plac miasta nosił nazwę – Plac im. I. Daszyńskiego. Dokonane w 1946 r. 
przemianowanie było spektakularną zmianą w historii powojennej Rynku Górnego 
w Wieliczce. Na wmurowanej tablicy pamiątkowej umieszczono napis: 

KU CZCI WIELKIEGO TRYBUNA LUDU
BOJOWNIKA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYM
HETMANA POLSKIEJ DEMOKRACJI

MARSZAŁKA SEJMU
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

UCHWAŁĄ RADY NARODOWEJ
MIASTA WIELICZKI

Z DNIA 7 GRUDNIA 1945
PLAC TEN JEGO IMIENIA NA WIECZNE

CZASY NAZWANY ZOSTAŁ

65 Tamże.
66 Tamże; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, s. 21, 60–61.
67 Zb. Sz. MŻKW, Batuta dyrygenta Mieczysława Nigrina, nn., srebro, drewno, 1914, nr inw. 

MŻKW/IV/1129; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, s. 132.

M. NIGRIN, THE INDEFATIGABLE DIRECTOR OF “LUTNIA”  
4.05.101467.

Equally interesting is the chronicle of 1946 – To commemorate Ignacy Daszyński – 
The citizens of the city of Wieliczka – prepared to celebrate the 10th anniversary of 
death of Daszyński. The culminating point of the celebrations was unveiling on 
13 October 1946 of a commemorative plate on the building of the Przychocki Palace 
in association with a new name being given to the Upper Market in Wieliczka. 
Since then, the main square of the city was known as the Square of I. Daszyński. 
The name change of 1946 was a spectacular turning point in the post-war history 
of the Upper Market in Wieliczka. The commemorative plate contained the 
following inscription: 

COMMEMORATING THE GREAT TRIBUNE OF THE PEOPLE
FIGHTER FOR POLAND’S INDEPENDENCE

ON THE INTERNATIONAL ARENA
THE COMMANDER OF POLISH DEMOCRACY

THE MARSHAL OF THE SEYM
IGNACY DASZYŃSKI

BASED ON RESOLUTION OF THE NATIONAL COUNCIL
OF THE CITY OF WIELICZKA

OF 7 DECEMBER 1945
THIS SQUARE HAS BEEN NAMED FOR HIM

FOR ETERNITY
In the early 1850s, this biggest representative square of the city had been named 

the Square of Defenders of Peace. Its original name – the Upper Market – was 
restored in 199068.

It all started on 7 December 1945, when the National Council of Wieliczka 
decided to rename the Upper Market in Wieliczka as the I. Daszyński Square. In 
the course of preparations for the event, the Civic Committee for Commemoration 

67 Zb. Sz. MŻKW, Batuta dyrygenta Mieczysława Nigrina, author unknown, silver, wood, 1914, 
inv. no. MŻKW/IV/1129; W. Gawroński: Słownik biograficzny…, p. 132.

68 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…; J. Duda: 140th meeting “Wieliczka – inhabitants 
of Wieliczka” in the series “Monuments of Wieliczka” (23) entitled: Rynek Górny w Wieliczce i jego 
mieszkańcy, “Biblioteczka Wielicka” booklet 85, Wieliczka 2009, p. 13; D. Krzysztofek, J. Fraś: 
Tajemnice Rynku Górnego w Wieliczce, “Gazeta Muzealna” (in:) Panorama Powiatu Wielickiego, R. 17 
(2010), no. 6 (212), p. II; B. Konwerska: Dyplom: Pamięci Ignacego Daszyńskiego – Obywatele miasta 
Wieliczki, “70/70…”, p. 324.
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Na początku lat 50. XIX wieku ten największy i reprezentacyjny plac w mieście 
nazwany został placem Obrońców Pokoju. Jego pierwotną nazwę – Rynek Górny – 
przywrócono w 1990 r.68

Wszystko zaczęło się 7 grudnia 1945 r., kiedy Miejska Rada Narodowa 
w Wieliczce podjęła decyzję o przemianowaniu Rynku Górnego w Wieliczce na 
Plac im. I. Daszyńskiego. W celu przygotowania uroczystości powołano Obywatelski 
Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego. W jego skład weszli przed-
stawiciele najważniejszych partii, organizacji i instytucji Wieliczki: Stefan Gałgan 
(Komitet PPR), prof. Stanisław Sutkowski (Stronnictwo Demokratyczne oraz 
Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Handlowe), Piotr Uhl (Koło 
PSL oraz Spółdzielnia Handlowa „Socha”), inż. Kazimierz Jelonek (Związek 
Zawodowy Górników oraz Towarzystwo Sportowe „Wieliczanka”), Franciszek 
Frankowski (Związek Zawodowy Grabarzy), Michał Matlak (Związek Zawodowy 
Samorządowców), Antoni Konopka (Związek Inwalidów), inż. Henry Feill (Dyrek- 
cja Żupy Solnej), Stanisław Śpiechowicz (Izba Rzemieślnicza), prof. Paweł Liszka 
(Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne im. J. Matejki), dyr. Karol Dyrkacz 
(Szkoła Powszechna nr 2 oraz Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego), 
dyr. Dynowska (Szkoła Powszechna nr 3), dyr. Stanisława Sierecka (Szkoła 
Powszechna nr 4 oraz Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego), Władysław 
Dańda (Główny Komitet Rodzicielski Szkół Powszechnych), Edward Baburek 
(Komitet Rodzicielski Państwowego Gimnazjum J. Matejki), Władysław Walosik 
(TUR), Czesław Rynduch (Związek Walki Młodych), Stanisław Grzybowski 
(Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”) oraz Jan Gołąb (Dyrekcja Kinoteatru „Wisła”). 
Jednocześnie powołano Komitet Wykonawczy, w skład którego weszli: Józef 
Jedynak – przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Wieliczce, Eugeniusz 
Holcer, Karol Jarosik, Władysław Walosik, Franciszek Wielgus z ramienia PPS, 
Antoni Bojarek, burmistrz, S. Gałan, P. Uhl, K. Jelonek, S. Sutkowski, K. Dyrkacz, 
H. Feill, W. Dańda, Kazimierz Stępnowski – dyrygent Towarzystwa Śpiewaczego 
„Lutnia” – oraz Alfons Długosz – artysta malarz, późniejszy założyciel i dyrektor 
muzeum69.

68 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…; J. Duda: 140 spotkanie z cyklu „Wieliczka – 
wieliczanie” z serii „Zabytki Wieliczki” (23) pt.: Rynek Górny w Wieliczce i jego mieszkańcy, „Biblioteczka 
Wielicka”, z. 85, Wieliczka 2009, s. 13; D. Krzysztofek, J. Fraś: Tajemnice Rynku Górnego w Wieliczce, 
„Gazeta Muzealna” (w:) Panorama Powiatu Wielickiego, R. 17 (2010), nr 6 (212), s. II; B. Konwerska, 
Dyplom: Pamięci Ignacego Daszyńskiego – Obywatele miasta Wieliczki, „70/70…”, s. 324.

69 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…, k. 3v.

Ilustracja 25. Księga upamiętniająca uroczystości przemianowania Rynku Górnego w Wieliczce  
na Plac im. Ignacego Daszyńskiego, Wieliczka, 13 października 1946

Fig. No. 25. Book commemorating the ceremony of renaming the Upper Market Square in Wieliczka  
as the Square of Ignacy Daszyński, Wieliczka, 13 October 1946
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of Ignacy Daszyński was established. Its members included representatives of key 
parties, organisations and institutions of  Wieliczka: Stefan Gałgan of the Polish 
Workers Party, professor Stanisław Sutkowski – the Alliance of Democrats and the 
State Co-Educational High School and Grammar School of Trade, Piotr Uhl – 
the Polish Peasants’ Party and the “Socha” Trade Cooperative Society, engineer 
Kazimierz Jelonek – the Trade Union of Miners and the “Wieliczanka” Sports 
Society, Franciszek Frankowski – the Trade Union of Gravediggers, Michał Matlak – 
the Trade Union of Self-Government Officials, Antoni Konopka – the Union 
of the Disabled, engineer Henry Feill – the Saltworks Directorate, Stanisław 
Śpiechowicz – the Chamber of Craftsmanship, professor Paweł Liszka – the State 
Co-Educational High School and Grammar School of J. Matejko, director Karol 
Dyrkacz – Public School no. 2 and the Centre of the Polish Teachers Union, director 
Dynowska – Public School no. 2, director Stanisława Sierecka – Public School 
no. 4 and the Society of Friends of Polish Soldiers, Władysław Dańda – the Central 
Parents’ Committee of Public Schools, Edward Baburek – the Parents’ Committee 
of the J. Matejko State Grammar School, Władysław Walosik – TUR, Czesław 
Rynduch – the Union of Youth Struggle, Stanisław Grzybowski – “Lutnia” Singing 
Society and Jan Gołąb – Management of the “Wisła” Theatre and Cinema. At the 
same time, an Executive Committee was established, its members including – Józef 
Jedynak, chairman of the Municipal National Council of Wieliczka, Eugeniusz 
Holcer, Karol Jarosik, Władysław Walosik, Franciszek Wielgus representing the 
Polish Socialist Party, Antoni Bojarek, the mayor, S. Gałan; P. Uhl; K. Jelonek, 
S. Sutkowski, K. Dyrkacz, H. Feill, W. Dańda, Kazimierz Stępnowski, conductor 
of “Lutnia” Singing Society, and Alfons Długosz, artist and painter, who was later 
to become the founder and director of the museum69.

On 17 September 1946, members of the Committee for Commemoration of 
Ignacy Daszyński determined the date of unveiling of the commemorative plate to 
be 13 October and made the decision to prepare the memorial book. Development 
of its content and form was entrusted to S. Sutkowski, F. Wielgus and A. Długosz. 
The latter is the author of graphics of the chronicle of 1946. Let us add that apart 
from the memorial book, the museum is in possession of a photograph made 
during the official setting of the commemorative plate in the wall of the Przychocki 
Palace. The photograph presents a fragment of the Przychocki Palace with the 
decorated plate and a number of prominent guests, presumably members of the 

69 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…, ca. 3v.

Ilustracja 26. Pierwsza karta Księgi upamiętniającej uroczystości przemianowania Rynku Górnego 
w Wieliczce na Plac im. Ignacego Daszyńskiego, Wieliczka, 13 października 1946
Fig. No. 26. First page from the Book commemorating the ceremony of renaming  

the Upper Market Square in Wieliczka as the Square of Ignacy Daszyński, Wieliczka, 13 October 1946
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Członkowie Komitetu Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego 17 września 
1946 r. ustalili termin odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 13 października oraz 
podjęli decyzję o przygotowaniu księgi pamiątkowej. Opracowanie jej formy i treści 
powierzono S. Sutkowskiemu, F. Wielgusowi oraz A. Długoszowi. Ten ostatni jest 
autorem szaty graficznej kroniki z 1946 r. Dodajmy, że w zbiorach muzeum, obok 
wspomnianej księgi, zachowało się zdjęcie z uroczystości wmurowania w Pała- 
cu Przychockich pamiątkowej tablicy. Na fotografii widoczny jest fragment Pałacu 
Przychockich z udekorowaną tablicą oraz grupa prominentnych gości, zapewne 
członków Obywatelskiego Komitetu Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego 
oraz Komitetu Wykonawczego, wśród których odnaleźć można osobę dyrektora 
A. Długosza (drugi od lewej)70.

70 Tamże, k. 2, Zb. Spec. MŻKW, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rynku Górnym, fot. nn., 
Wieliczka 13 października 1946, nr inw. 1249/Zb. Spec.

Civic Committee for Commemoration of Ignacy Daszyński and the Executive 
Committee, with director A. Długosz among them (second to the left)70.

The chronicle of unveiling of the commemorative table set into the wall of 
a building at the Upper Market in Wieliczka, consisting of 12 pages, was made 
and decorated with colourful vignettes by A. Długosz. The book is bound in 
leather decorated with an embossed, gilded pattern and an inscription embossed 
in silver-plated metal. A seal imitation was attached on a decorative piece of 
rope with the inscription: „Civic Committee for Commemoration of Ignacy 
Daszyński.” The chronicle was placed in a box. The twelve pages of the book 
include: detailed information on the decision of the Municipal National Council 
of 7 December 1945, a detailed account of the meeting of the Civic Committee for 
Commemoration of Ignacy Daszyński of 17 September 1946, selected fragments of 
speeches and writings by I. Daszyński, names of committee members and signatures 
of those, who participated in the unveiling of the commemorative plate placed on 
the wall of the Przychocki Palace, gathered on 13 October. Each of these pages 
is distinguished by hand-painted, unique decorations with geometric and floral 
patterns. These are richly complemented by individual images of the coat of arms 
of the city of Wieliczka, a sign with an inscription in a white and red ribbon and 
genre scenes involving a farmer and foundry workers. The main text was signed by: 
A. Bojarek, J. Jedynak and S. Sułkowski. The minutes of the meeting of the Civic 
Committee for Commemoration of Ignacy Daszyński of 17 September 1946 was 
signed by: S. Sułkowski, the chairman and K. Dyrkacz, the secretary. Moreover, 
the book contains almost 100 signatures of private persons and representatives of 
the key institutions of Cracow, Wieliczka and the nearby villages71.

The last group of interesting artefacts consists of diplomas granted to craftsmen 
of Wieliczka. The first one is associated with the baking master and a senior 
member of the Grand Guild in Wieliczka, Franciszek Wiązownicki (1871–1951).  
On 9 April 1908, he won the gold medal of the International Household Exhibition 
in Temesvár, Hungary, for his cakes and pastries. The commemorative diploma, 
kept in the museum, proves the success of F. Wiązownicki72. 

70 Ibidem, k. 2, Zb. Spec. MŻKW, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rynku Górnym, photograph 
by unknown author, Wieliczka 13 October 1946, inv. no. 1249/Zb. Spec.

71 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…, ca. 1–12.
72 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego…

Ilustracja 27. Odsłonięcie w Rynku Górnym w Wieliczce tablicy pamiątkowej poświęconej  
Ignacemu Daszyńskiemu i nadanie nazwy placowi – wśród gości Alfons Długosz (drugi od lewej), 

Wieliczka, 13 października 1946
Fig. No. 27. Unveiling of a plaque devoted to Ignacy Daszyński at the Upper Market Square  

in Wieliczka and naming the square – Alfons Długosz among guests (second from the left),  
Wieliczka, October 1946
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Sama kronika odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę budynku 
w Rynku Górnym w Wieliczce, zawierająca 12 kart, została wykonana i ozdobiona 
barwnymi winietami przez A. Długosza. Całość oprawiona jest w skórę ozdobioną 
wytłoczonym, pozłacanym motywem oraz napisem tłoczonym w posrebrzanej 
blasze. Do księgi doczepiono imitację pieczęci zawieszonej na ozdobnym sznurku 
z napisem: „Obyw. Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego”. Całość 
umieszczono w pudle. Na 12 stronach księgi zapisano: szczegółowe informacje doty-
czące decyzji Miejskiej Rady Narodowej z 7 grudnia 1945 r., drobiazgową relację 
z posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego 
z 17 września 1946 r., wybrane myśli z przemówień i pism I. Daszyńskiego, skład 
komitetów oraz, zebrane 13 października, podpisy uczestników uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku Pałacu Przychockich. 
Każda z zapisanych stron odznacza się ręcznie malowaną, niepowtarzalną deko-
racją o motywach geometrycznych i roślinnych. Ich bogatym uzupełnieniem są 
pojedyncze przedstawienia herbu miasta Wieliczki, szyld z napisem i biało-czer-
woną wstążką oraz scenki rodzajowe z rolnikiem i hutnikami. Tekst główny podpi-
sali: A. Bojarek, J. Jedynak oraz S. Sułkowski. Protokół zebrania Obywatelskiego 
Komitetu Uczczenia Pamięci Ignacego Daszyńskiego z 17 września 1946 r. asygno-
wali: S. Sułkowski, przewodniczący oraz K. Dyrkacz, sekretarz. Ponadto w księdze 
złożono blisko 100 autografów osób prywatnych i przedstawicieli najważniejszych 
organów z Krakowa, Wieliczki i sąsiadujących z nią wiosek71.

Ostatnimi interesującymi obiektami są dyplomy uzyskane przez wielickich 
rzemieślników. Pierwszy z nich związany jest z osobą mistrza piekarskiego i star-
szego Cechu Wielkiego w Wieliczce Franciszka Wiązownickiego (1871–1951). 
Dnia 9 kwietnia 1908 r. zdobył on złoty medal na Międzynarodowej Wystawie 
Gospodarstwa Domowego w Temesvár na Węgrzech za zaprezentowane wypieki. 
Przechowywany w muzeum dyplom okolicznościowy potwierdza sukces odnie-
siony przez F. Wiązownickiego72. 

W stonowany kolorystycznie druk właściwy tekstu dokumentu w języku węgier-
skim wkomponowano w geometryczną ramkę – umieszczoną w górnej partii – 
scenę rodzajową przedstawiającą śpiącą królewnę i siedmiu krasnoludków krzą-
tających się w gospodarstwie domowym. Dyplom wydany 30 kwietnia 1908 r. 

71 Arch. MŻKW, Pamięci Ignacego Daszyńskiego…, k. 1–12.
72 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego….

Ilustracja 28. Dyplom mistrza piekarskiego dla Franciszka Wiązownickiego,  
Temesvár (Węgry), 30 kwietnia 1908 

Fig. No. 28. Master Baker Diploma for Franciszek Wiązownicki, Temesvár, 30 April 1908
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potwierdzono podpisami i pieczęcią Międzynarodowej Wystawy Gospodarstwa 
Domowego w Temesvár73.

Dwa kolejne, identyczne ikonograficznie dyplomy wydane zostały przez 
Krakowską Izbę Rzemieślniczą i potwierdzają nadanie tytułu mistrzowskiego dla 
Wieliczna – F. Wiązownickiego w zawodzie piekarskim oraz dla Piotra Lelito 
w zawodzie kowalskim i ślusarskim74.

Utrzymane w zielono-złotej kolorystyce dyplomy obok bogatych zdobień 
geometrycznych zawierają uproszczony, zgeometryzowany herb Krakowa z wkom-

73 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego…; W. Gawroński: 
Słownik biograficzny…, s. 183.

74 Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego…; 
Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra Lelito… .

The printed text of the document in subdued colours, written in Hungarian, is 
surrounded by a geometric frame in the upper part – a genre scene showing the 
sleeping beauty and seven dwarves, working in the household. The diploma, issued 
on 30 April 1908, has been confirmed with signatures and a seal of the International 
Household Exhibition in Temesvár73.

Two other diplomas with identical iconography were issued by the Cracow 
Chamber of Craftsmanship on the occasion of granting of a master title to two 
Wieliczka inhabitants – F. Wiązownicki in baking and Piotr Lelito in smithery 
and locksmithing74.

73 Arch. MŻKW, Dyplom mistrza piekarskiego Franciszka Wiązownickiego…; W. Gawroński: 
Słownik biograficzny…, p. 183.

74 Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego…; 
Arch. MŻKW, Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra Lelito… .

Ilustracja 30. Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim  
dla Piotra Lelito, Kraków, 1 lutego 1931

Fig. No. 30. Master Blacksmith and Locksmith Diploma for Piotr Lelito, Cracow, 1 February 1931

Ilustracja 29. Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego,  
Kraków, 18 listopada 1931

Fig. No. 29.  Master Blacksmith and Locksmith Diploma for Franciszek Wiązownicki,  
Cracow, 18 November 1931
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ponowanym w niego godłem białego orła oraz emblematami popularnych rzemiosł. 
Treść nadającą tytuł mistrzowski potwierdzono pieczęcią Izby oraz podpisami – 
jej prezesa Jana Wolnego oraz sekretarza – Eustachego Gaertnera75. 

ZAKOŃCZENIE

W swoich zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przechowuje 
bezcenne, z perspektywy badaczy, źródła pisane i ikonograficzne, które budują 
pełen obraz wielowiekowej historii małopolskiego solnictwa. Wśród tysięcy arte-
faktów znalazły się pamiątki mające charakter uroczystego wyróżnienia osoby, 
wydarzenia czy miejsca. Same w sobie nie wyczerpują zawartych w nich infor-
macji, niemniej są istotnym śladem przeszłości obrazującym rytm życia górniczych 
miast Wieliczki i Bochni. Co więcej, wybrane i omówione w tekście dokumenty 
w swojej artystycznej odsłonie są małymi dziełami sztuki. W połączeniu z zawar-
tymi w nich informacjami są bezsprzecznie doskonałym materiałem ekspozy-
cyjnym, który nie tylko wprowadza konkretne treści historyczne, ale wspiera aran-
żację każdej ewentualnej wstawy. Dodajmy, że w wielu przypadkach omówione 
obiekty są nielicznymi lub wręcz jedynymi źródłami wiedzy o wybranych osobach 
czy wydarzeniach. Co istotne, każdy z nich jest jednoznacznym potwierdzeniem 
znaczenia małopolskich miast górniczych z ich największym skarbem – kopalnią 
soli. Nie ulega wątpliwości, że małopolskie ośrodki solnictwa miały wielu sojusz-
ników zarówno w urzędach centralnych, jak i lokalnych. Dzięki wsparciu elit dużo 
łatwiej było zapewnić pomoc i uświadamiać istotę spraw związanych z kopalnią 
i miastem, a przede wszystkim uzyskać niezbędne dotacje. 

Na koniec dodajmy, że magazyny wielickiego muzeum skrywają wiele innych 
przykładów uhonorowania czy też wyróżnienia osób związanych z Wieliczką. 
Celowo nie uwzględniono ich w niniejszej pracy, ograniczonej kluczem pamiątko-
wych bogato dekorowanych ksiąg, dyplomów i dokumentów. Wspomniane obiekty, 
mimo swojej wyjątkowości, mają zazwyczaj charakter uproszczonych w formie 
dyplomów, zawierających jedynie treści historyczne – z całkowitym pominięciem 
ewentualnych walorów artystycznych76.

75 Tamże.
76 Wśród nich przykładowo wymienić można dyplomy nadania tytułu honorowego obywatela m. 

Wieliczki dla wojewody Tadeusza Piekarza czy ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Zob. Arch. 

The golden and green diplomas contain not only rich geometric ornamentation, 
but also a simplified, geometric coat of arms of Cracow with the incorporated 
emblem of the white eagle and symbols of popular crafts. Granting of the master 
title is confirmed by the seal of the Chamber and by signatures of its chairman, 
Jan Wolny, and the secretary – Eustachy Gaertner75. 

CONCLUSION

The collection of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka contains written 
and iconographic sources, which are invaluable to researchers, as they create a full 
image of many centuries of history of salt extraction in the region of Małopolska. 
Among thousands of artefacts, there are some memorabilia, which focus on specific 
persons, events or places. While they do not provide full information on them, 
they remain a significant trace of the past, illustrating the rhythm of life of the 
mining cities of Wieliczka and Bochnia. Moreover, the artistic aspects of the 
documents chosen and discussed in the text are in themselves small works of art. 
In combination with all the information they contain, they undoubtedly form 
excellent exhibit materials, not only introducing specific historic knowledge, but 
also valuable for the purpose of any potential exhibition in terms of their aesthetic 
value. We should also add that in many cases, the artefacts discussed are among 
the few or exclusive sources of knowledge of some of the persons or events. More 
importantly, each of them clearly confirms the significance of the mining cities 
of Małopolska with their greatest treasure – the salt mines. Undoubtedly, the salt 
mining centres of Małopolska had many allies both in central and local offices. 
Thanks to support offered by the elites, it was easier to provide assistance and to 
raise awareness of affairs related to the mine and the city, and most significantly – 
to obtain the necessary grants. 

Finally, we should add that the warehouses of the museum in Wieliczka 
contain many other examples of how people related to Wieliczka were honoured 
or commemorated. These were not included in this work purposefully, as it is 
limited to richly decorated memorial books, diplomas and documents. Despite their 

75 Ibidem.
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Ponadto w magazynach muzealnych odnaleźć można przykłady rzemiosła arty-
stycznego wykonane na zamówienie i w celu uhonorowania jednostki zasłużonej 
dla środowiska wielickiego. Wyjątkowym obiektem, o którym warto wspomnieć, 
jest srebrny kubek z herbem Wieliczki wykonany w Krakowie w 1906 r. Naczynie 
w kształcie lekko rozchylonego walca, w dolnej części przechodzącego w stop, poda-
rowane zostało Włodzimierzowi Przerwie-Tetmajerowi za wykonanie polichromii 
w kościele św. Sebastiana w Wieliczce. Na pucharku umieszczono godło: polskiego 

MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla Tadeusza Piekarza, Wieliczka 27 kwietnia 
1993, nr inw. R/ 240; Arch. MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego, Wieliczka 29 maja 1995, nr inw. R/241.

uniqueness, these artefacts are usually diplomas in a simplified form, containing 
only historic content, while they lack any artistic value whatsoever76.

Moreover, the museum warehouse contains artefacts that can serve as examples 
of artistic craftsmanship, commissioned to honour persons of merit for Wieliczka. 
A unique item, worth mentioning here, is the silver cup with the coat of arms of 

76 These include, for instance, diplomas granting honorary citizenship of Wieliczka to the 
voivod Tadeusz Piekarz or cardinal Franciszek Macharski. See Arch. MŻKW, Dyplom honorowego 
obywatelstwa m. Wieliczki dla Tadeusza Piekarza, Wieliczka 27 April 1993, inv. no. R/240; Arch. 
MŻKW, Dyplom honorowego obywatelstwa m. Wieliczki dla ks. kardynała Franciszka Macharskiego, 
Wieliczka 29 May 1995, inv. no. R/241.

Ilustracja 31. Kubek podarowany W. Przerwie-Tetmajerowi za wykonanie polichromii  
w kościele św. Sebastiana w Wieliczce

Fig. No. 31. Cup given to W. Przerwa-Tetmajer for performance of the polychrome painting  
in the Church of St. Sebastian in Wieliczka

Ilustracja 32. Kościółek św. Sebastiana w Wieliczce od strony północnej na podstawie  
srebrnego kubka, Kraków 1906

Fig. No. 32. Church of St. Sebastian in Wieliczka from the northern side,  
at the bottom of the silver cup, Cracow 1906
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orła z koroną trzymającego w prawym szponie trzy młotki, a w lewym wagę. 
Na piersi orła umieszczono herb z krzyżem na czerwonym tle, a poniżej herb 
Śreniawa w owalu. Pod nim znajduje się banderola z napisem: ARMA REGIAE 
LIBRAE MONTANAE QUE CIVITATIS VIELICENSIS 1504. W górnej partii, 
pomiędzy dwoma wałkami widnieje napis: WŁODZIMIERZOWI PRZERWA- 
-TETMAJEROWI W DARZE HONOROWYM MIASTO MCMVI. Na 
spodzie stopy wyryte zostało przedstawienie kościółka św. Sebastiana w Wieliczce 
od strony północnej77. 

77 Zb. Sz. MŻKW, Kubek srebrny z herbem Wieliczki, nn., srebro, emalia, Kraków 1906, nr inw. 
MŻKW/IV/1044; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, s. 3.

Wieliczka, made in Cracow in 1906. The dish in form of a slightly widening cylinder, 
forming a base in the bottom part, was a gift for Włodzimierz Przerwa-Tetmajer 
for his polychromy in the St. Sebastian church in Wieliczka. The goblet is decorated 
with the emblem: the Polish eagle wearing a crown, holding three hammers in its 
right talon and the scales in the left. On the eagle’s breast, there is a coat of arms 
with a cross against a red background and the coat of arms in Śreniawa in an oval 
frame underneath. On the bottom, there is a ribbon with the inscription; ARMA 
REGIAE LIBRAE MONTANAE QUE CIVITATIS VIELICENSIS 1504. 
On the top, in between two rollers, there is an inscription: AN HONORARY 
GIFT FROM THE CITY TO WŁODZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER 
MCMVI. The bottom of the base contains a depiction of the north view of the 
St. Sebastian church in Wieliczka77. 

77 Zb. Sz. MŻKW, Kubek srebrny z herbem Wieliczki, author unknown, silver, enamel, Cracow 
1906, inv. no. MŻKW/IV/1044; A. Gaczoł, J. Piotrowicz: Honorowi Obywatele Wieliczki…, p. 3.
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SZEŚĆ RZEŹB Z SERII GÓRNIKÓW MANUFAKTURY 
PORCELANY W MIŚNI ZE ZBIORÓW MUZEUM ŻUP 

KRAKOWSKICH WIELICZKA – HISTORIA I BADANIA

ABSTRAKT

Artykuł dotyczy zespołu sześciu porcelanowych figurek (wys. ok. 20 cm) z Miśni,  
od 2019 r. znajdujących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Rzeźby 
górników pochodzą ze znanej i cenionej serii, wymodelowanej przez Johanna Joachima 
Kaendlera i Petera Reinicke ok. połowy XVIII w. Opracowanie kompleksowo przedstawia 
historię i stan zachowania rzeźb. 

Pierwsza część artykułu – historyczno-artystyczna – stanowi szczegółowe studium 
opisujące wzory i historię obiektów na tle innych realizacji. Wnikliwie została udokumen-
towana kwerenda przeprowadzona przez Klementynę Ochniak-Dudek w zakresie litera-
tury i istniejących kolekcji porcelany miśnieńskiej, a także dziejów manufaktury. 

Druga część artykułu prezentuje wyniki badań fizykochemicznych rzeźb, które dr Anna 
Klisińska-Kopacz i dr Tomasz Wilkosz wykonali w Laboratorium Analiz i Nieniszczących 
Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Wnioski autorów 
istotnie wzbogacają wiedzę o stanie zachowania i pozwalają rozstrzygnąć datowanie 
obiektów, jak również ostatecznie potwierdzają proweniencję czterech rzeźb z przed-
wojennej kolekcji Gustawa von Klemperera w Dreźnie. Ta część artykułu ma charakter 
pionierski na polskim gruncie, gdzie analityczne badania porcelany przeprowadzane są 
rzadko, a ich publikacje w zasadzie nie występują. 

Opracowanie muzealnych rzeźb o tematyce górniczej poszerza wiedzę z zakresu historii 
miśnieńskiej porcelany. 

Słowa kluczowe: porcelana, rzeźba górnika, Miśnia, J. J. Kaendler, 1750 r., XVIII w., 
XIX w., spektroskopia XRF, rentgenografia, fotografia analityczna 
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SIX SCULPTURES OF THE MINERS – SERIES MADE IN THE 
MEISSEN PORCELAIN MANUFACTORY IN THE COLLECTION 

OF THE CRACOW SALTWORKS MUSEUM IN WIELICZKA – 
HISTORY AND RESEARCH

ABSTRACT

The article concerns a set of six porcelain figurines (approx. 20 cm high) from Meissen, 
since 2019 in the collection of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. The sculptures 
presenting miners come from a well-known and respected series, modelled by Johann  
Joachim Kaendler and Peter Reinicke around the mid-18th century. The study comprehen- 
sively presents the history and condition of the sculptures.

The first part of the article – a historical and artistic one – is a detailed study presenting 
the patterns and history of the exhibits compared to other implementations. The query 
carried out by Klementyna Ochniak-Dudek in the field of literature and existing collections 
of Meissen porcelain, as well as the history of the manufactory has been thoroughly 
documented.

The second part of the article presents the results of physicochemical studies of sculptures 
that Anna Klisińska-Kopacz, PhD and Tomasz Wilkosz, PhD carried out at the Laboratory 
of Analysis and Nondestructive Investigation of Heritage Objects at the National Museum 
in Krakow. The authors’ conclusions significantly enrich the knowledge of the state of 
preservation, and allow for specification of the dating of objects, as well as finally confirm 
the provenance of four sculptures from the pre-war collection of Gustav Klemperer in 
Dresden. This part of the article is pioneering in Poland, where analytical porcelain research 
is rarely carried out and its publications are practically non-existent.

The development of museum mining-related sculptures broadens the knowledge of the 
history of Meissen porcelain.

Keywords: porcelain, miner sculpture, Meissen, J. J. Kaendler, 1750, 18th century,  
19th century, X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray radiography, analytical photography 
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WSTĘP

Zbiory Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce wzbogaciły się w 2019 r. 
o zespół sześciu porcelanowych rzeźb figuralnych, powstałych w manufakturze 
w Miśni. Przedstawienia górniczego wyższego zarządcy, sztygara i kopacza oraz 
trzech członków kapeli górniczej przynależą do serii opracowanej przez najbardziej 
znanego modelarza miśnieńskiej wytwórni Johanna Joachima Kaendlera (Il. I.1). 
Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoka klasa porcelany, niedawno zakupionej 
od jednego z wiodących na świecie sprzedawców wczesnej porcelany europejskiej. 
Rzadko na rynku antykwarycznym pojawiają się takiej jakości i wielkości grupy 
z serii górników, opracowanej w najstarszej i najsłynniejszej europejskiej wytwórni 
porcelany w połowie XVIII w. Porcelanowe figurki górników są popularne do dziś 
i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów.

Celem tego artykułu jest naświetlenie historii tych rzeźb, jak również przeana-
lizowanie wzorów i umieszczenie tych wspaniałych dzieł na tle innych realizacji 
manufaktury miśnieńskiej o tematyce górniczej. Poświęcona będzie temu pierwsza 
część artykułu, opracowana przez historyka sztuki Klementynę Ochniak-Dudek 
z Działu Sztuki i Etnografii Muzeum Żup Krakowskich.

Zespół porcelany w Wieliczce zachwyca poziomem wykonania, a zwłaszcza 
dokładnością w oddaniu szczegółów – ukształtowania twarzy, dłoni, akcesoriów 
i strojów górników. W strukturze i dekoracji malarskiej rzeźb można jednak dostrzec 
ślady zabiegów konserwatorskich i zmian – zarówno w widoku zewnętrznym, jak 
również w świetle UV. Stało się to przesłanką do dokładniejszego rozpoznania porce-
lany. Istotne stały się zatem laboratoryjne badania technologiczne, które mogłyby 
wesprzeć badania historyczne i pozwoliły potwierdzić XVIII-wieczną proweniencję 
figurek. Tej kwestii dotyczy druga część artykułu, autorstwa dr Anny Klisińskiej- 
-Kopacz oraz dr. Tomasza Wilkosza z Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań 
Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie, w którym przeprowa-
dzono badania analityczne w kwietniu i maju 2021 r.

INTRODUCTION

In the year 2019, a series of six figural sculptures made in the Meissen porcelain 
manufactory was added to the collection of the Cracow Saltworks Museum in 
Wieliczka. Depictions of the senior mining manager, a supervisor and a digger, and 
three members of the miners’ orchestra belong to the series of the most renowned 
modeller of the Meissen manufactory, Johann Joachim Kaendler (Figure I.1). 
Worth underlining is the exceptionally high grade of porcelain purchased recently 
from one of the world’s leading sellers of early European porcelain. Groups of the 
miner series of this quality and size, made in the oldest and most famous European 
porcelain manufactory in the mid-18th century, rarely emerge on the antique market. 
Porcelain figurines of miners are still popular and attract unwavering interest 
among collectors.

This article aims to shed light on the history of these sculptures and analyse 
the patterns and place these extraordinary works in the background of other pieces 
of the Meissen manufactory dedicated to mining. This is the topic of the first 
part of the article, prepared by art historian Klementyna Ochniak-Dudek of the 
Department of Art and Ethnography of the Cracow Saltworks Museum.

Quality distinguishes the porcelain collection of Wieliczka, in particular, the 
accuracy of all details – the shaping of the faces, hands, accessories and outfits 
of miners. However, the structure and painting decoration of these sculptures 
bear traces of conservation treatment and modifications, which applies both to 
their outer appearance and ultralight view. These encouraged a more thorough 
analysis of the porcelain. Therefore, it was necessary to conduct technological 
laboratory tests to support historical research and confirm the dating of figurines, 
determined to be the 18th century. These issues have been discussed in the second part  
of the article by Anna Klisińska-Kopacz, Ph. D., and Tomasz Wilkosz, Ph. D., of 
the Laboratory of Analysis and Nondestructive Investigation of Heritage Objects, 
The National Museum in Krakow, where analytical tests were conducted in April 
and May of 2021.
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Część I 

HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA RZEŹB  
NA TLE REALIZACJI WYTWÓRNI W MIŚNI

Stan badań, źródła i metoda pracy

W momencie nabycia tytułowego kompletu w listopadzie 2019 r. był on rozpo-
znany jako w całości wykonany w manufakturze w Miśni ok. 1755 r., według modeli 
opracowanych tamże ok. 1750 r. przez J. J. Kaendlera z warsztatem. Powtórzyła to 
ilustrowana dokumentacja z 2020 r., którą w maszynopisie sporządziła z ramienia 
sprzedawcy – monachijskiej firmy Roebbig – Sarah-Katharina Andres-Acevedo1. 
Zawiera ona głównie opis i przedstawienia sprzedanych rzeźb wraz ze źródło-
wymi wzorami ikonograficznymi z kompletu rycin z 1721 r. Wymienia i reprodu-
kuje wybrane podobne realizacje, zachowane w zbiorach publicznych na świecie. 
W krótkim tekście wstępnym S.-K. Andres-Acevedo mieści podstawowe infor-
macje o początku działania miśnieńskiej wytwórni i nakreśla w zarysie jej wczesne 
realizacje figurek górników.

W trakcie opracowywania nowych nabytków w 2019 i 2020 r. w Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce autorka artykułu dokonała analizy stanu zachowania  
figurek wielickich w zestawieniu z innymi znanymi realizacjami miśnieńskich 
wyrobów tego rodzaju. Rozpoznano zbiory muzealne i w miarę możliwości prywatne 
kolekcje, jak również doniesienia z handlu na rynku antykwarycznym. Posłużono 
się zarówno literaturą fachową, jak również danymi dostępnymi on-line, dotyczą-
cymi wyrobów miśnieńskich, ze szczególnym uwzględnieniem tematów górniczych.

Wśród publikacji traktujących o motywach górniczych w porcelanie miśnień-
skiej warto szczególnie odnotować ciekawą pracę Dietricha Fabiana2, który w lapi-
darnej formie opisał znane sobie modele górników (Il. I.2.), skrupulatnie wska-
zując kolekcje muzealne i prywatne, w których są wszystkie znane mu egzemplarze, 
m.in. z serii znajdującej się w Wieliczce3. 

1 S.-K. Andres-Acevedo: Dokumentacja posprzedażowa Robbig, mpis, nlb.
2 D. Fabian: Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert, Neustadt an Saale 

1997, s. 16–45.
3 Oczywiście nie wyczerpał całego spektrum przykładów, podobnie jak S.-K. Andres-Acevedo 

w swej dokumentacji. Nie jest to możliwe m.in. z tego powodu, że zasób ten – zwłaszcza w kolekcjach 

Part I 

HISTORY AND CHARACTERISTICS OF SCULPTURES – IN THE CONTEXT  
OF THE MEISSEN MANUFACTORY

The status of research, sources and methodology of work

At the time of purchase of the porcelain set mentioned above, in November 
2019, it was identified as made by the Meissen manufactory around 1755, based 
on templates developed there around year 150 by J. J. Kaendler and his workshop 
staff. Its origin was confirmed by the illustrated documentation of the year 2020, 
prepared as a typescript for the seller – the Roebbig company of Munich – by 
Sarah-Katharina Andres-Acevedo1. It contains a description and depictions of the 
figurines sold, and the source iconographic templates form a set of engravings of 
1721. It lists and reproduces selected similar works preserved in public collections 
around the world. In a short introductory text, S.-K. Andres-Acevedo provides 
essential information on the early years of the Meissen manufactory and provides 
an outline of the early miner figurines.

In describing new purchases in year 2019 and 2020 at the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka, the author of the article analysed the condition of Wieliczka 
figurines compared with other known Meissen works of this kind. Collections of 
museums were reviewed, and those of private owners and reports on antiquarian 
market transactions. Professional literature was used, and data available online 
concerning Meissen works, particularly those dedicated to mining.

Among written documents on mining motifs in Meissen porcelain, particularly 
worth noting is an exciting work by Dietrich Fabian2. He succinctly described the 
models of miners known to him (IL.I.2), scrupulously listing the museum and 
private collections holding all figurines known to him, including the ones of the 
series now in possession of the museum in Wieliczka3. 

1 S. K. Andres-Acevedo: Robbig after-sales documentation, typescript, unnumbered.
2 D. Fabian: Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert, Neustadt an Saale 

1997, pp. 16–45.
3 Of course, he did not provide an exhaustive list of examples, just like S.-K. Andres-Acevedo in 

her documentation. It is not possible, among others, due to the fact that the inventory – particularly  
in private collections – is changeable, and new changes can be traced on the basis of auction catalogues 
and media reports on trade in art and exhibits organised.
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Podstawową literaturą dla tematów górniczych zrealizowanych w porce-
lanie z Miśni jest obecnie „Ein fein bergmannig Porcelan”4. To katalog wystawy 
pokazywanej w 1999 r. kolejno w Dreźnie, Düsseldorfie i Bochum. Ten temat 
w ramach wystaw oraz opracowań dotyczących górnictwa i sztuki był już prezen-
towany, a ostatnio ukazał się w publikacji dotyczącej kolekcji Achima i Beate 
Middelschulte5. Wcześniej podjął go J. Raub, kustosz Bergbau Museum w Bochum, 
rozpoznając serię górników J. J. Kaendlera w podziale na dawne i nowe modele 
(formy manufaktury miśnieńskiej). Wskazał jako źródło przedstawień ryciny  
J. Ch. Weigla, wydane w 1721 r. W postaci górnika w peruce dopatrzył się przed-
stawienia Augusta Mocnego, króla Polski i elektora saskiego6, w górniczym stroju 
paradnym, co jednak jest obecnie odrzucone. Współcześni badacze odczytują go 
bowiem jako wyższego zarządcę górniczego. 

prywatnych – jest zmienny i nowsze zmiany można śledzić na podstawie katalogów aukcyjnych oraz 
doniesień medialnych, dotyczących handlu sztuką i organizowanych wystaw.

4 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig Porcelan. Abbilder vom Bergbau in 
„weissem Gold”, Bochum 1999, s. 213.

5 R. Slotta: Glück auf. Der Bergbau und Weisse Gold, Bochum 2017, s. 39–45.
6 J. Raub: Porzellan mit Bergbaumotiven aus dem 18. Jahrhundert, „Der Anschnitt: Zeitschrift für 

Montangeschichte”, 1949, nr 1, s. 9–10.

The primary literature for mining themes made in porcelain of Meissen is 
currently the “Ein fein bergmannig Porcelan”4. It is a catalogue of an exhibition 
presented in 1999 in Dresden, Düsseldorf and Bochum. The theme has been shown 
during exhibits and in studies on mining and art; most recently, it has appeared 
in a publication dedicated to the collection of Achim and Beate Middelschulte5. 
J. Raub, the custodian of the Bergbau Museum in Bochum, had analysed it and 
identified the series of miners by J. J. Kaendler, recognised as old and new models 
(Meissen manufactory moulds). He pointed to the source of these depictions, being 
the engravings of J. Ch. published in 1721. He recognised the miner wearing a wig 
as Augustus the Strong, the king of Poland and Elector of Saxony6, in a complete 
dress miner’s uniform; however, this thesis has been rejected as modern researchers 
have identified this figurine as a depiction of the senior mining manager. 

Of course, the theme of miners emerges on the occasion of collective studies of 
Meissen porcelain, which appear in substantial numbers. In the publication that 
celebrated the 200th anniversary of the Meissen manufactory, Karl Berling noticed 
that the series could be related to the Feast of Saturn, organised by the Dresden court 

4 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig Porcelan. Abbilder vom Bergbau in 
“weissem Gold”, Bochum 1999, p. 213.

5 R. Slotta: Glück auf. Der Bergbau und Weisse Gold, Bochum 2017, pp. 39–45.
6 J. Raub: Porzellan mit Bergbaumotiven aus dem 18. Jahrhundert, “Der Anschnitt : Zeitschrift für 

Montangeschichte”, 1949, no. 1, pp. 9–10.

I.1. Zespół górników porcelanowych w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce  
(nr inw. IV/1826/1–6), (fot. Dariusz Kołakowski, 2020)

I.1. The set of porcelain miner figurines in possession of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka  
(inv. no. IV/1826/1–6), (photograph by Dariusz Kołakowski, 2020)

I.2. Figurki górników z serii górników, wymodelowanej w Miśni ok. 1750 r.  
(wg D. Fabian, „Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert”,  

Bad Neustadt/Saale 1997, s. 44–45)
I.2. Figurines of miners from the series modelled in Meissen around 1750  

(based on D. Fabian, “Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert”,  
Bad Neustadt/Saale 1997, pp. 44–45)
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Oczywiście temat górników pojawia się przy okazji zbiorczych opracowań 
porcelany miśnieńskiej, których jest bardzo dużo. Już Karl Berling w wydawnic-
twie okolicznościowym towarzyszącym dwusetnemu jubileuszowi manufaktury 
miśnieńskiej zauważył, że seria górników mogła się wiązać z obchodami Święta 
Saturna, zorganizowanymi przez dwór drezdeński w 1719 r., na co w późniejszych 
publikacjach powoływali się Erich Köllmann7, Klaus-Peter Arnold8 i autorzy kata-
logu wystawy „Ein fein bergmannig Porcelan”9, podkreślając wszakże, że powstały 
ponad 20 lat później. Warto zaznaczyć, że istnieją niezwykle podobne opinie o serii 
górników wiązanych z J. J. Kaendlerem w wydawnictwach zbiorczych dotyczących 
górnictwa w sztuce, wydanych przez Deutschen Bergbau-Museum Bochum10, 
aczkolwiek pewne nieznaczne różnice występują przy datowaniu modeli oraz 
ewentualnym współautorstwie Petera Reinicke obok niewątpliwego autorstwa  
J. J. Kaendlera. Bardzo zdecydowanie podnosi ten fakt Rainer Rückert11 i inni, 
o czym mowa będzie w dalszej części artykułu. Podstawowe rozpoznanie figurek 
górników, ich poszczególnych przedstawień oraz numerów modeli manufaktury 
w Miśni poczynił Ludwig Schnorr-Carosfeld, rejestrując ich stan jeszcze w kolekcji 
G. von Klemperera12. Pozostaje ono zgodne w większości13 z opisem figur we 
współczesnej literaturze przedmiotu, która opiera się na podpisach rycin z dzieła 
J. Ch. Weigela oraz przyjętych nazwach dawnych form modelarskich, przecho-
wywanych w Miśni. 

7 E. Köllmann: Bergbau und Porzellan, (w:) Der Bergbau in der Kunst, Essen 1958, s. 263.
8 K. P. Arnold: Bergmanns figuren aus Meissner Porzellan, (w:) Der silberne Boden. Kunst und 

Bergbau in Sachsen, pod red. M. Bachmann, H. Marx, E. Wächtler, Leipzig 1990, s. 421.
9 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig…, s. 213.
10 Tamże; R. Slotta, Ch. Bartels, H. Pollmann, M. Lochert: Meisterwerke bergbaulicher Kunst vom 

13. bis.19. Jahrhundert, Bochum 1990, s. 412.
11 R. Rückert: Meissner Porzellan. Ausstelung im Bayerischen Nationalmuseum München, München 

1966, s. 171–172, kat. 895, 897.
12 L. Schnorr von Carolsfeld: Porzellansammlung Gustav von Klemperer, Dresden 1928, s. 181, 

182, tabl. 67.
13 Jedynie określenie figurki ze zwojem papieru, uznawanej obecnie za pisarza górniczego, jako 

„Bergjunge” może mylić, podobnie jak określenie sztygara (poz. kat. 668), które należy zastąpić górni-
kiem–kopaczem (Hauer) lub ewentualnie podsztygarem. A także trzeba wymienić postać niosącego na 
ramieniu urobek podsztygara (poz. kat. 670), nazywanego obecnie bardziej jednoznacznie Trogträger 
lub Bergmann mit Mulde – zamiast nazwy Untersteiger (por. R. Slotta: Glück auf..., 2017, s. 43).

in 1719. His opinion was later quoted by Erich Köllmann7, Klaus-Peter Arnold8 and 
authors of the catalogue published for the exhibit “Ein fein bergmannig Porcelan”9, 
who nevertheless underlined that the figurines were made 20 years later. It is worth 
noting that very similar statements concerning the series of miners associated with  
J. J. Kaendler can be found in collective works dedicated to mining in art, published by 
Deutschen Bergbau-Museum Bochum10, although there are some slight differences 
about the dating of models and the possible co-authorship of Peter Reinicke, while 
it is not questioned that J. J. Kaendler made the figurines. This fact is underlined very 
strongly by Rainer Rückert11 and others, as it will be discussed in the next part of the 
article. A fundamental identification of miner figurines, their depictions and model 
numbers of the Meissen manufactory was provided by Ludwig Schnorr-Carosfeld, 
who registered their condition while they were still a part of the collection of G. von 
Klemperer12. It is primarily consistent13 with descriptions of figurines in the modern 
literature on the subject, which is based on captions under engravings in work by  
J. Ch. Weigel and the names of old model moulds stored in Meissen. 

History

The four miner figurines, currently in possession of the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka (inv. no. MŻKW IV/1826/1, IV/1826/2, IV/1826/4, 
IV/1826/6, depicting singers playing the lute and the triangle, a mining manager, 

7 E. Köllmann: Bergbau und Porzellan (in:) Der Bergbau in der Kunst, Essen 1958, p. 263.
8 K. P. Arnold: Bergmanns figuren aus Meissner Porzellan (in:) Der silberne Boden. Kunst und Bergbau 

in Sachsen, ed. M. Bachmann, H. Marx, E. Wächtler, Leipzig 1990, p. 421.
9 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig…, p. 213.
10 Ibidem; R. Slotta, Ch. Bartels, H. Pollmann, M. Lochert: Meisterwerke bergbaulicher Kunst 

vom 13. bis.19. Jahrhundert, Bochum 1990, p. 412.
11 R. Rückert: Meissner Porzellan. Ausstelung im Bayerischen Nationalmuseum München, München 

1966, pp. 171–172 cat. 895, 897.
12 L. Schnorr von Carolsfeld: Porzellansammlung Gustav von Klemperer, Dresden 1928, p. 181, 

182, tabl. 67.
13 Only the reference to the figurine with a roll of paper, currently believed to be a mine clerk, 

as “Bergjunge”, can be misleading, as well as identification of the supervisor (cat. item 668), which 
should be replaced with miner-digger (Hauer) or, possibly, junior supervisor. The junior supervisor, 
carrying salt output on his shoulder (cat. item 670), should also be mentioned here; it is currently 
referred to more clearly as Trogträger or Bergmann mit Mulde – instead of Untersteiger (cf. R. 
Slotta: Glück auf..., 2017, p. 43).
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Historia

Cztery rzeźby górników, obecnie w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce (nr inw. MŻKW IV/1826/1, IV/1826/2, IV/1826/4, IV/1826/6, 
przedstawiające śpiewaków grających na lutni i trójkącie, zarządcę górniczego, 
kopacza/podsztygara), należały w przeszłości do drezdeńskiego bankiera Gustava 
von Klemperera. Jego zbiór porcelany miśnieńskiej w Dreźnie był jedną z najlep-
szych kolekcji prywatnych tego rodzaju14. Liczył 834 obiekty, obejmując unikaty 
nieznane w innych egzemplarzach. Kolekcja powstała pomiędzy połową lat 90. 
XIX w. a śmiercią G. von Klemperera 27 grudnia 1926 r. Następnie odziedziczyli 
ją jego synowie. Niedługo później został wydany katalog tych zbiorów, autor-
stwa wspomnianego L. Schnorra von Carolsfelda. Znajdują się w nim noty doty-
czące siedmiu rzeźb górników, opatrzone fotografią trzech z nich15. Jest to jedyny 
kompletny zapis zbioru, którym otaczała się rodzina Klempererów w swojej willi 
przy Tiergartenstrasse w Dreźnie. Zachowały się fotografie rodzinne, datowane ok. 
1911 r., które pokazują rozmieszczenie różnych drobnych dzieł porcelany na ścia-
nach salonu oraz innych pokoi, jak również zastawione nimi meble i wypełnione 
specjalne przeszklone szafki pośrodku pomieszczeń. Zbiory przejęły niemieckie 
władze jako mienie żydowskie pod koniec 1938 r. (po ucieczce właścicieli poza 
granice hitlerowskiej Rzeszy), w 1943 r. wcielając je do państwowych zbiorów 
porcelany w drezdeńskim Zwingerze16. Uważa się, że zostały w większości znisz-
czone podczas bombardowania przez aliantów Drezna 13 lutego 1945 r., kiedy 
ewakuująca je ciężarówka została zaparkowana na noc na dziedzińcu drezdeń-
skiego zamku. Pozostałości odszukane z gruzów, po wojnie nadal znajdowały się 
w Państwowych Zbiorach Sztuki w Dreźnie. W 1991 r. miała miejsce restytucja 
dużej części kolekcji, ale rodzina wspaniałomyślnie podarowała je muzeum, dzięki 
czemu nadal wchodzą w skład zbiorów porcelany w Zwingerze17 (w tym trzy figurki 

14 Kolekcja Gustawa i jego żony Charlotte von Klemperer według W. B. Honeya (European 
Ceramic Art, London 1952, 1959) była: „Perhaps the finest published collection of Meissen porce-
lain”; por. Katalog Sotheby’s, Londyn, 12.05.2015, poz. kat. 12, http://www.sothebys.com/en/auctions/
ecatalogue/2015/arts-europe-l15301/lot.12.html.

15 Por. przyp. 12.
16 http://forschung.skd.museum/projekte/details/c/pC/a/show/project/148 -rekonstruktion 

-der-porzellansammlung-gustav-von-klemperers/.
17 P. Fraser: Seized by the Nazis and survived Dresden... Meissen porclain sells at Bonhams, 

15.11.2010, www.paulfrasercollectibles.com/blogs/memorabilia seized-by-the-nazis-and- 
survived-dresden-meissen-porcelain-sells-at-bonhams.

a digger/junior supervisor) used to belong to Gustav von Klemperer, a banker in 
Dresden. His collection of Meissen porcelain in Dresden was one of the most 
impressive private collections of this kind14. It consisted of 834 items, including 
some unique artefacts, with no other known pieces. The collection grew from the 
mid-1890s until the death of G. von Klemperer on 27 December 1926. His sons later 
inherited it. Not long after, a catalogue of the collection was published, written by 
the already mentioned L. Schnorr von Carolsfeld. It contains notes on seven miner 
figurines with a photograph of three of them15. It is the only complete record of the 
collection, held by the Klemperer family in its villa at Tiergartenstrasse in Dresden. 
Family photographs, taken around 1911, have been preserved, which depict the 
distribution of small porcelain works on the walls of the sitting room and other rooms 
and shelves and special glass cabinets in the centre, filled with these. The collection 
was taken over by the German authorities as Jewish property in late 1938 (after the 
owners escaped Hitler’s Reich), and in 1943, it became a part of the state porcelain 
collection in Zwinger, Dresden16. It is believed that most artefacts were destroyed 
during air raids of the allied forces on Dresden of 13.02.1945. The truck, which was 
to evacuate the collection, was parked in the Dresden castle courtyard for the night. 
The remains, found in the rubble, stayed in the State Art Collection in Dresden after 
the war. In 1991, a large part of the collection was subjected to restitution; however, 
the family was generous enough to donate these on behalf of the museum, thanks 
to which they are still a part of the porcelain collection in Zwinger17 (including 
three miner figurines recorded in the catalogue of G. von Klemperer’s collection of 
1928). Other items – mostly broken and damaged – were returned to inheritors in 
2010, and the latter decided to proceed with their sale18. 

14 The collection of Gustav and his wife Charlotte von Klemperer, according to W. B. Honey 
(European Ceramic Art, London 1952, 1959), was “perhaps the finest published collection of Meissen 
porcelain”; cf. Sotheby’s Catalogue, London, 12.05.2015, cat. item 12 http://www.sothebys.com/en/
auctions/ecatalogue/2015/arts-europe-l15301/lot.12.html.

15 Cf. footnote no. 12.
16 http://forschung.skd.museum/projekte/details/c/pC/a/show/project/148-rekonstruktion-der-

porzellansammlung-gustav-von-klemperers/.
17 P. Fraser: Seized by the Nazis and survived Dresden... Meissen porcelain sells at Bonhams, 

15.11.2010, www.paulfrasercollectibles.com/blogs/memorabilia/seized-by-the-nazis-and-survived-
dresden-meissen-porcelain-sells-at-bonhams.

18 Items from this collection were sold at Christie’s, London, on 3 September 1991 (cat. item 
151–175), at Bonhams, London, on 8 December 2010 (cat. item 35–70) and 7 November 2014 (item 
176), at Sotheby’s, London 12.05.2015, (cat. item 12). 
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górników, notowane w katalogu kolekcji G. von Klemperera z 1928 r.). Kolejną 
część, złożoną z innych – głównie połamanych i uszkodzonych obiektów zwró-
cono spadkobiercom w 2010 r., a ci zdecydowali się na sprzedaż18. 

Aukcja pozostałości tej legendarnej kolekcji w domu aukcyjnym Bonhams 
w Londynie 8 grudnia 2010 r. wywołała sensację19. Cena grupy czterech górników 
miśnieńskich, uszkodzonych i poskładanych z części, licytowana od 4200, osią-
gnęła kwotę 5040 funtów brytyjskich (Il. I.3)20. Na aukcji w niemieckim Schloss 
Ahlden w 2014 r. oczekiwano za nie już 220 tys. euro. Zgodnie z wpisem do 
katalogu rzeźby zostały wówczas fachowo odrestaurowane przez Państwową 
Manufakturę Porcelany w Miśni21 (Il. I.4). Grupa została zakupiona przez kolek-
cjonera ze Wschodu, prawdopodobnie z Rosji22. Po czterech latach była najpraw-
dopodobniej licytowana powtórnie na aukcji w Wiedniu, przy czym już wówczas 
cztery figurki z kolekcji G. von Klemperera zostały wzbogacone o dwie dodatkowe 
postacie nadsztygara i górnika-flecisty z tej samej serii. Ich pochodzenie pozo-
staje nieznane, ale w międzyczasie w tym samym domu aukcyjnym Dorotheum na 
aukcjach pojawiały się figurki górnika z lutnią (aukcja z 20 kwietnia 2016 r., poz. 
kat. 883, i powtórnie 4 czerwca 2020 r., poz. kat. 1257), co pozwala na przypusz-
czenie, że mogły pochodzić z tej samej grupy kolekcjonerskiej. Sprzedaż wszystkich 

18 Przedmioty z tej kolekcji zostały sprzedane w Christie’s, Londyn, 3 września 1991 r. (poz. kat. 
151–175), w Bonhams, Londyn, 8 grudnia 2010 r. (poz. kat. 35–70) i 7 listopada 2014 (poz. 176), 
w Sothebys, Londyn 12.05.2015 (poz. kat. 12). 

19 P. W.: Gustav von Klemperer’s porcelain collection. A rich story in fragments, „The Economist” 
z dn. 11.12.2010, https://www.economist.com/prospero/2010/12/11/a-rich-story-in-fragments.

A. Hagger: 150k price tag for smashed porcelain, „The Express” z dn. 16.11.2010, https://www.
express.co.uk/news/uk/211767/150k-price-tag-for-smashed-porcelain.

Porcelain smashed in bombing of Dresden to fetch £ 150,000 at auction, „The Times” z dn. 
16.11.2010, https://www.thetimes.co.uk/article/porcelain-smashed-in-bombing-of-dresden-to-
-fetch–pound150000-at-auction-505g7s7jkxl.

J. Frazer: Valuable china that survived the Nazis, „The Jewish Chronicle”, 18.11.2010, https://www.
thejc.com/news/uk-news/valuable-china-that-survived-the-nazis-1.19514

20 Katalog aukcji Bonhams, Londyn, z dn. 8. 12. 2010, poz. kat 46, https://www.bonhams.com/
auctions/17837/lot/46/.

21 Katalog aukcji Schloss Ahlden, z dn. 10.05.2014, poz. kat. 797; S. Spindler: Schloss Ahlden. 
Wiederauferstehung für vier Bergmänner, z dn. 5.05.2014, https://www.handelsblatt.com/arts_und_
style/kunstmarkt/schloss-ahlden-wiederauferstehung-fuer-vier-bergmaenner/9847678.html.

22 D. Reay: Striking White Gold, „Handelsblatt” z 9 lipca 2015, 
https://www.handelsblatt.com/english/porcelain-collecting-striking-white-gold/23505786.

html?ticket=ST-5037058-W0fJWSgZlKGAfAGIwhhG-ap1.

I.3. Stan czterech rzeźb górników z kolekcji G. von Klemperera na aukcji 8 grudnia 2010 r.  
w Londynie (fotografia dzięki uprzejmości Bonhams)

I.3. The condition of four miner figurines from G. von Klemperer’s collection  
at the auction of 8.12. 2010 in London (photography: courtesy of Bonham’s)

I.4. Stan czterech rzeźb górników z kolekcji G. von Klemperera na aukcji 10 maja 2014 r.  
w Schloss Ahlden (wg katalogu aukcji)

I.4. The condition of four miner figurines from G. von Klemperer’s collection  
at the auction of 10 May 2014 in Schloss Ahlden (according to the auction catalogue)
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sześciu figurek do Muzeum Żup Krakowskich odbyła się na podstawie oferty firmy 
Roebbig z Monachium, w której wykorzystano te same fotografie, co w katalogu 
wiedeńskiego Dorotheum rok wcześniej.

Wzory, czas powstania i autorstwo modeli

Manufaktura w Miśni, założona w 1710 r. przez króla Augusta Mocnego, elek-
tora saskiego i króla Polski, jest pierwszą manufakturą porcelany w Europie i przez 
długi czas pozostawała niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie w XVIII w. 
Wyznaczała standardy i tworzyła prototypy dla europejskiej kultury stołu i rzeźby 
figuratywnej. Oprócz szeroko zakrojonej produkcji serwisów oraz innej luksu-
sowej porcelany, na potrzeby dworu drezdeńskiego modelowano niezliczone figury 
i grupy figuralne. Seria, której dotyczy niniejszy artykuł, w XVIII w. była wykony-
wana wyłącznie na zlecenie tego dworu.

Wobec dużego znaczenia wydobycia rud w Saksonii oraz znacznego wpływu 
górnictwa na jej przemysł i społeczeństwo nie jest przypadkiem, że to właśnie 
manufaktura w Miśni jako pierwsza tak wcześnie wprowadziła temat górnictwa 
do swej produkcji23. Pierwsze przedstawienie górnika z Królewskiej Manufaktury 
Porcelany zostało wykonane jeszcze w kamionce Böttgera (wynalazcy receptury 
porcelany w Miśni), prawdopodobnie pomiędzy 1710 a 1719 r. Była to figura 
stanowiąca trzon świecznika24. Poza tym świecznikiem są znane dwie serie figu-
ralne Miśni, ukazujące górników saskich. 

Pierwsze, wczesne figurki z białej porcelany miały powstać już w latach 20. i 30. 
XVIII w., kiedy poszukiwano pracownika, który byłby w stanie wykonać bardziej 
skomplikowane i samodzielne rzeźby w porcelanie. Te najstarsze przedstawienia są 
przypisywane Georgowi Fritzsche (1697–1756), który jako jedyny w manufakturze 
posiadał umiejętności techniczne w modelowaniu figurek (o dosyć prymitywnym 
jeszcze wyglądzie), zanim Johann Gottlieb Kirchner (1706–1768), pierwszy mode-

23 R. Slotta: Glück auf..., s. 18. Górnicy saksońscy posiadali wysoki status w porównaniu z innymi 
społecznościami pracowniczymi, wydobywając srebro, ołów, miedź, kobalt i bizmut z bogatego rejonu 
Erzgebirge (Góry Kruszcowe – Rudawy) w południowo-zachodniej części Saksonii.

24 Świecznik znajduje się obecnie w Dreźnie (SKD, Porzellansammlung, nr inw. PE 2393,  
wys. 13,8 cm). Świeczniki tego typu wcześniej wytwarzano z innych materiałów, jak cyna czy drewno 
(np. cynowy świecznik z górnikiem w stroju paradnym z bartą, datowany na 1 poł. XVIII w., który 
znajduje się w kolekcji wielickiego muzeum, nr inw. IV/1694). 

An auction of remains of this legendary collection at the Bonhams Auction 
House in London on 8 December 2010 was a sensation19. The group of four Meissen 
miners, damaged and glued together from parts, for which the opening bid was 
4200 pounds, reached 5040 British pounds20 (IL. I.3). During the auction in Schloss 
Ahlden, Germany, in 2014, the expected price was 220 thousand EUR. Meanwhile, 
according to the catalogue entry, the State Porcelain Manufactory in Meissen had 
professionally renovated the sculptures21 (IL. I.4). The group was purchased by 
a collector from the East, possibly Russia22. Four years later, it was probably once 
again auctioned in Vienna; at the time, the four figurines from G. von Klemperer’s 
collections were joined by two others – the senior supervisor and a miner-flutter, 
belonging to the same series. Their origin remains unknown; however, in the 
meantime, at the same Dorotheum Auction House, a miner with a lute appeared 
during auctions (auction of 20.04.2016, cat. item 883 and again of 4.06.2020,  
cat. item 1257), which leads to the supposition that they could originate from the 
same collector’s group. All six figurines were sold to the Cracow Saltworks Museum 
as offered by the Roebbig company of Munich, using the same photographs as the 
Viennese Dorotheum catalogue one year earlier.

19 P. W.: Gustav von Klemperer’s porcelain collection. A rich story in fragments, “The Economist” of 
11.12.2010, https://www.economist.com/prospero/2010/12/11/a-rich-story-in-fragments.

A. Hagger: 150k price tag for smashed porcelain, “The Express” of 16.11.2010, https://www.express.
co.uk/news/uk/211767/150k-price-tag-for-smashed-porcelain.

Porcelain smashed in bombing of Dresden to fetch £ 150,000 at auction, “The Times” of 11/16/2010, 
https://www.thetimes.co.uk/article/porcelain-smashed-in-bombing-of-dresden-to-fetch-
pound150000-at-auction-505g7s7jkxl.

J. Frazer: Valuable china that survived the Nazis,“The Jewish Chronicle”, 18.11.2010, https://www.
thejc.com/news/uk-news/valuable-china-that-survived-the-nazis-1.19514

20 The auction catalogue of Bonhams, London, of 8.12.2010, cat. item 46, https://www.bonhams.
com/auctions/17837/lot/46/).

21 The auction catalogue of Schloss Ahlden, of 10.05.2014, cat. item 797; S. Spindler: Schloss 
Ahlden. Wiederauferstehung für vier Bergmänner, of 5.05.2014, https://www.handelsblatt.com/arts_
und_style/kunstmarkt/schloss-ahlden-wiederauferstehung-fuer-vier-bergmaenner/9847678.html.

22 David Reay: Striking White Gold, “Handelsblatt” of 7/9/2015.
https://www.handelsblatt.com/english/porcelain-collecting-striking-white-gold/23505786.

html?ticket=ST-5037058-W0fJWSgZlKGAfAGIwhhG-ap1.
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larz i mistrz modelarski w Miśni, wszedł do manufaktury w Miśni. W tym czasie 
kładziono nacisk na techniczny charakter formowania przedmiotów i figurek. 
Źródłowo jest potwierdzone, że Fritzsche modelował figurki w latach 1723–1728, 
chociaż większość dokumentów archiwalnych manufaktury z tego okresu nie została 
jeszcze opracowana. Jemu przypisana jest figurka górnika grającego na waltorni 
(datowana na ok. 1725 r.)25. Kolejne przykłady górników z instrumentami przypi-
sywane Georgowi Fritzsche znajdują się w znanych prywatnych kolekcjach, takich 
jak kolekcja Middelschulte (wystawiane obecnie w Deutsches Bergbau-Museum 
w Bochum), Simona Goldblatta w Anglii czy w Indianapolis Museum of Art 
(wcześniej kolekcja Otto Blohma w Niemczech). Chodzi zatem o komplet pięciu 
muzykujących górników o stosunkowo niewielkich wysokościach (ok. 14,5 cm), 
usytuowanych na nieregularnych podstawach ze skałami. Pierwszy gra na instru-
mencie rozpoznawanym jako kontrabas lub wiolonczela, a kolejni mają waltornię, 
fagot, lutnię i trójkąt26. Wiadomo, że tacy górnicy–muzycy, grając radośnie, akom-
paniowali w uroczystościach związanych z odkryciem pokładów do eksploatacji. 
Wtórowali w ten sposób tzw. Bergschreierowi (czyli górnikowi obwieszczającemu 
odkrycie nowych pól do eksploatacji górniczej). Postać zarządcy szybu, trzymającego 
naczynie do picia, także wymodelowano w tej pierwszej miśnieńskiej serii górników. 

 Druga seria figurek górników została wymodelowana przez najbardziej znanego 
modelarza i kierownika artystycznego manufaktury J. J. Kaendlera27 oraz kierowaną 

25 Katalog aukcji 67 w Schmidt Kunstauktionen, Drezno, w dn. 20 marca 2021, poz. kat. 790, 
www.schmidt-auktionen.de/12_artikel_details.php?nr=67&knr=790.

26 Zagadnienie muzykujących górników objaśnia S.-K. Andres-Acevedo (Dokumentacja…, nlb): 
Kapele górnicze, niewątpliwie początkowo zakładane w celu świętowania i współtworzenia ceremonii 
życia górniczego, z czasem stały się ważną bazą społeczną dla muzykowania orkiestrowego. Niemniej 
orkiestra górnicza w początkach XVIII w. ograniczała się wyłącznie do cytr, instrumentów smyczko-
wych i trójkąta, tworzących akompaniament dla śpiewu. Jak podaje Moritz Fürstenau (Zur Geschichte 
der Musik und des Theater sam Hofe zu Dresden, cz.1, Dresden 1861, s. 202) muzycy górniczy występo-
wali na drezdeńskim dworze już w 1662 r. z okazji „Wirthschaft” (balu) ze skrzypcami, cytrą i trój-
kątem, grając i śpiewając do tańca. Dwóch lutnistów i górnika grającego na fagocie ukazuje rysunek 
przedstawiający historyczną paradę górników podczas Święta Saturna w 1719 r. (Zbiory Akademii 
Górniczej we Freibergu, nr inw. XI 87520v).

27 Johann Joachim Kaendler (1706 Drezno–1775 Miśnia) to uczeń Johanna Benjamina Thomae’a, 
w 1730 r., rzeźbiarz na dworze Augusta Mocnego, a od 1731 r. modelarz w manufakturze. Mistrz 
modelarski od 1733 r., a od 1740 r. aż do śmierci kierownik modelarni. Uważany jest za najważniej-
szego modelarza porcelany XVIII w., z imponującą liczbą i doskonałą jakością artystyczną prac, które 
przyniosły uznanie i wysoką pozycję wyrobów miśnieńskich. Jako modelarz pierwszej europejskiej 
manufaktury porcelany z tysiącami wzorów zastawy stołowej ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju 

Patterns, time of origin and authorship of the models

The manufactory in Meissen, established in 1710 by Augustus the Strong, 
Elector of Saxony and king of Poland, is the first porcelain manufactory in Europe, 
which remained for a long time an unquestioned leader in the field throughout 
the 18th century. It established standards and made prototypes for the European 
culture of the table and figurative sculpture. Apart from large scale production of 
tableware and other luxury porcelain, countless figurines and groups of figures were 
modelled for the Dresden court. The series discussed in this article was made in 
the 18th century exclusively for this court on the basis of its commissions. 

Due to the great significance of ore extraction in Saxony and the substantial 
impact of mining on its industry and society, it was not incidentally that the Meissen 
manufactory was the first to introduce the theme of mining in its production at such 
an early stage23. The first depiction of a miner of the Royal Porcelain Manufactory 
was made in Böttger stoneware (he was the inventor of the porcelain formulation 
in Meissen), presumably between 1710 and 1719. It was a figurine constituting 
a base of a candle holder24. Apart from the candle holder, two figural series of Saxon 
miners are known to originate from Meissen. 

The first early figurines of white porcelain were presumably made in the 
1820s and 1830s when the search was in progress for a worker who could make 
more complex and independent porcelain sculptures. These oldest depictions are 
thought to be made by Georg Fritzsche (1697–1756), who was the only one at the 
manufactory with the technical skills in figurine modelling (still rather primitive), 
before Johann Gottlieb Kirchner (1706–1768), the first modeller and modelling 
master of Meissen, was hired by the manufactory. At the time, emphasis was put 
on the technical aspects of forming items and figurines. The sources confirm that 
Fritzsche modelled figures in 1723–1728, although most archived documents of  
the manufactory from this period have not been indexed yet. He is thought to be 

23 R. Slotta: Glück auf..., p. 18. Saxon miners enjoyed a high status in comparison with other 
employee communities, extracting silver, lead, copper, cobalt and bismuth in the rich region of 
Erzgebirge (Ore Mountains) in the south-western part of Saxony.

24 The candle holder is currently in Dresden. (SKD, Porzellansammlung, inv. no. PE 2393, height: 
13.8 cm). Candle holders of this type were formerly made of other materials, such as tin or wood 
(e.g., the tin candle holder with a miner in a full-dress uniform with an axe, originating from the 1st 
half of the 18th century, which is in the collection of the museum of Wieliczka, inv. no. IV/1694). 
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przez niego modelarnię-warsztat. Ich liczne realizacje reprodukuje D. Fabian, 
nie wyczerpując wszakże przykładów wszystkich wzorów28 (Il. I.2). Właśnie 
modele z tej serii znajdują się w zespole w zbiorach wielickich. Ich datowanie 
sprawia pewien kłopot, ponieważ brakuje jednoznacznego określenia ich powstania 
w źródłach archiwalnych dotyczących Miśni, które skądinąd są w dużej części 
zachowane. Na pewno górnicy nie pojawiają się w raportach prac J. J. Kaendlera 
w Miśni do 1748 r.29 Przypisuje się czas ich powstania głównie odnosząc je do 
innych modeli, np. rzemieślników, opracowywanych przez mistrza w latach 40. do 
ok. 1750 r. Pewną wskazówką jest również fakt, że już w 1753 r. porcelanowe wize-
runki górników, przedstawione przy ich charakterystycznych pracach, zostały poda-
rowane przez króla Augusta III do Szwecji, o czym mowa będzie jeszcze później.

Badacze miśnieńskiej porcelany wyróżniają, oprócz J. J. Kaendlera, jeszcze 
Petera Reinicke jako modelarza np. figurki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich 
oznaczonej numerem IV/1826/5 (R. Rückert30, U. Pietsch31) czy górnika-lut-
nisty nr MŻKW IV/1826/1 (K. P. Arnold32). Współautorstwo modelu zarządcy 
(nr MŻKW IV/1826/4) określa też Ingelore Menzhausen w katalogu kolekcji 
Pauls-Eisenbeiss w Bazylei, a za nią katalog aukcji Schloss Ahlden z 5 maja 2018 r.33 
Podobnie określa się autorstwo i datowanie w katalogu cennej kolekcji Hansa Syza 
(obecnie nr inw. CE.65.387 w National Museum of American History), w której 
znajduje się postać górnika z toporem na ramieniu34 (nieco odmienny odpowiednik 
wielickiego kopacza/podsztygara nr inw. MŻKW IV/1826/6). 

kultury stołowej i rzeźby barokowej. Jego niewyczerpana kreatywność, genialna wszechstronność oraz 
wysoki poziom rzeźbiarski przyniosły unikalne arcydzieła manufaktury miśnieńskiej. 

28 D. Fabian: Meissener Porzellan…, s. 16–45.
29 Arbeitsberichte des Meissner Porzellanmodelleurs Johann Joachim Kaendler (1706–1775),  

red. U. Pietsch, Leipzig 2002.
30 R. Rückert: Meissner Porzellan. Ausstelung im Bayerischen Nationalmuseum München, München 

1966, s. 171–172, kat. 895 i 897.
31 U. Pietsch: Die figürliches Meißner Porzellanplastik vom Gottlieb Kirchner und Johann Joachim 

Kaendler. Bestandskatalog der Porzellansammlung – Staatliche Kunstsammlungen Dresden, München 
2006, kat. 55–57, s. 45, 46.

32 K. P. Arnold: Bergmanfiguren aus Meissner Porzellan…, s. 422.
33 In Porzellan verzaubert: Die Figuren Johann Joachim Kändlers in Meissen aus der Samm- 

lung Pauls-Eisenbeiss Basel, wyd. 1993, 2000, s. 178; Katalog aukcji Kunstauktionshaus Schloss 
Ahlden z dn. 5.05.2018 r., poz. kat. 675; https://veryimportantlot.com/de/lot/view/seltene- 
figur-des-oberberghauptmanns-65639.

34 H.Syz, J. J. Miller II, R. Ruckert: Catalog of the Hans Syz Collection, t. 1: Meissen Porcelain and 
Hausmalarei, Washington 1979, s. 440, 441.

the author of the figurine of a miner playing the French horn (dated around 1725)25. 
Other examples of sculptures depicting miners with instruments, attributed to 
Georg Fritzsche, are found in well-known private collections, such as Middelschulte 
(presently displayed in Deutsches Bergbau-Museum in Bochum, the collection of 
Simon Goldblatt in England or the one belonging to the Indianapolis Museum 
of Art, or – earlier – the collection of Otto Blohm in Germany). It is a set of five 
miner musicians of a relatively small height of about 14.5 cm, situated on irregular 
bases with rocks. One of these is holding an instrument identified as a double bass 
or a violoncello; others are playing the French horn, the bassoon, the lute and the 
triangle26. It is known that such miner musicians, playing joyfully, added splendour 
to celebrations of discovery of new deposits. They accompanied the so-called 
Berschreier (the miner announcing the discovery of new mining fields). The first 
series of Meissen miners included the shaft manager, holding a drinking vessel. 

 The second series of miner figurines were modelled by the most recognised 
modeller and artistic manager of the manufactory J. J. Kaendler27 and by employees 
working under his supervision. Although not all patterns are illustrated by examples, 
numerous realisations of these have been reproduced by D. Fabian28 (IL. I.2). 

25 Catalogue of auction 67 at Schmidt Kunstauktionen, Dresden, on 20 March 2021, cat. item 
790, www.schmidt-auktionen.de/12_artikel_details.php?nr=67&knr=790.

26 The issue of miners – musicians is clarified by S. K. Andres-Acevedo (Dokumentacja…, 
unnumbered): Miners’ orchestras, initially undoubtedly established to celebrate and to accompany the 
mining celebrations, over time became an important social basis for orchestra music. Nevertheless, in 
the early 18th century, a mining orchestra was limited to zithers, stringed instruments and triangles 
to accompany singing. According to Moritz Fürstenau (Zur Geschichte der Musik und des Theater sam 
Hofe zu Dresden, part 1, Dresden 1861, p. 202) miners – musicians appeared at the Dresden court 
as early as in 1662 on the occasion of a “Wirthschaft” (ball) with a violin, a zither and a triangle, 
playing and singing for the dancers. Two lute players and a miner playing a bassoon are depicted on 
a drawing of a historic miners’ parade during the Feast of Saturn in 1719 (Collection of the Mining 
Academy in Freiberg, inv. no. XI 87520v).

27 Johann Joachim Kaendler (1706 Dresden – 1775 Meissen) was a student of Johann Benjamin 
Thomae, in 1730, a sculptor at the court of Augustus the Strong, and since 1731, a modeller at the 
manufactory. A modeling master since 1733, he was the modeling shop manager since 1740 until 
his death. He is believed to be the most important porcelain modeler of the 18th century with an 
impressive number and high artistic quality of his works, which brought Meissen recognition and 
status. As the modeller of the first European porcelain manufactory with thousands of tableware 
patterns, he is a key figure in development of the table culture and sculpture of Baroque. His 
inexhaustible creativity, ingenious versatility and high level of sculpting technique are behind the 
unique masterpieces of the Meissen manufactory. 

28 D. Fabian: Meissener Porzellan…, pp. 16–45.
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  W starszej literaturze J. Raub określa powstanie modeli na ok. 1740–175035. 
W 1990 r. ten cykl modeli górników R. Slotta (i współautorzy) jednoznacznie łączą 
tylko z J. J. Kaendlerem i datują na ok. 1742 r.36 Ale już w katalogu z 1999 r. znajduje 
się datowanie modeli pomiędzy 1745 i 1750 r.37, co R. Slotta powtarza w katalogu 
kolekcji Middelschlte z 2017 r., nadal wymieniając J. J. Kaendlera jako jedynego 
autora modeli (zarządcy kopacza, oraz śpiewaków grających na lutni i trójkącie)38. 
Jak wspomniano39, w 2006 r. U. Pietsch, w opracowaniu miśnieńskich rzeźb na 
przykładzie Państwowych Zbiorów Porcelany w Dreźnie (SKD), datuje je na ok. 
1750 r. i jednoznacznie przypisuje J. J. Kaendlerowi. Jednak obecnie w oficjalnym 
katalogu zbiorów SKD on-line i w udostępnianych przez pracowników informa-
cjach (wyrażonych w korespondencji mailowej z maja 2021 r., dotyczącej prawa 
reprodukcji trzech figurek górników z kolekcji G. von Klemperera40) znajduje się 
wiadomość również o P. Reinicke jako modelarzu górników. Co ciekawe, nawet 
w tym jednym źródle SKD jest on wymieniany raz jako główny modelarz, obok  
J. J. Kaendlera (w przypadku rzeźby nr inw. PE 17041), a następnie na drugim 
miejscu po Kaendlerze (nr inw. PE 168, 16942). 

Sprawa autorstwa górników z tej serii (ok. 1750 r.) nie jest więc łatwa do jedno-
znacznego określenia. Dlatego najbezpieczniej przyjmuje się, że autorem jest 
J. J. Kaendler i dodaje „wraz z warsztatem” (jak uczyniła to Sarah-Katharina Andres-
Acevedo czy katalog domu aukcyjnego Schloss Ahlden z 10 maja 2014 r.). Wydaje 
się to słuszne, jeśli zważy się, jak wyglądał podział pracy w manufakturze w tym 
czasie. Wraz ze wzrostem zamówień, prace były dzielone pomiędzy rzeźbiarzy, 
a wszystkie im przypisane modele były sprawdzane przez J. J. Kaendlera jako 
kierownika artystycznego, który ewentualnie je modyfikował i starannie przy-
gotowywał do formowania. Jak zapisano w raporcie z prac „geändert und zum 

35 J. Raub: Porzellan mit Bergbaumotiven..., s. 10.
36 R. Slotta, Ch. Bartels, H. Pollmann, M. Lochert: Meisterwerke bergbaulichcher Kunst…, poz. 

kat. 186, s. 412, 415, 416. 
37 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig Porcelan…, s. 214.
38 R. Slotta: Glück auf…, s. 41–45.
39 Por. przyp. 31.
40 Pomimo pisemnej prośby, nie udało się uzyskać z Państwowych Zbiorów Porcelany w Dreźnie 

odpowiedzi wyjaśniającej kwestię autorstwa modeli drezdeńskich górników. 
41 https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118321.
42 https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118317.
https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118319.

The models of these series are now in possession of the Wieliczka museum. Their 
dating is somewhat problematic as there is no explicit reference to their origin in 
archived sources on Meissen, which have been largely preserved. Undoubtedly, 
the miners are not mentioned in reports of works of J. J. Kaendler in Meissen 
until 174829. Their origin is mainly identified through reference to other models, 
e.g., artisans, made by the master in the 1740s until around 1750. Another hint is 
provided by the fact that as early as 1753, porcelain figurines of miners, depicted 
at their characteristic tasks, were a gift of king Augustus III for Sweden, which 
will be mentioned in the following part of the article.

Apart from J. J. Kaendler, researchers of Meissen porcelain also distinguish Peter 
Reinicke as a modeller, e.g., of the figurine in possession of the Cracow Saltworks 
Museum number IV/1826/5 (R. Rückert30, U. Pietsch31) or the lute-playing miner 
no. MŻKW IV/1826/1 (K. P. Arnold32). Co-authorship of the manager’s model 
(no. MŻKW IV/1826/4) has also been identified by Ingelore Menzhausen in the 
catalogue of the Pauls-Eisenbeiss collection in Basel and later in the Schloss Ahlden 
auction catalogue of 5.05.201833. Authorship and dating have been determined 
similarly in the catalogue of a valuable collection of Hans Syz (at present, inv. 
no. CE.65.387 at the National Museum of American History), which contains 
a figurine of a miner with an axe on his shoulder34 (a slightly different equivalent 
of the digger/junior supervisor of Wieliczka, inv. no. MŻKW IV/1826/6). 

In less recent literature, J. Raub dates the models to around 1740–175035. 
In 1990, this cycle of miner models was connected clearly by R. Slotta (and  

29 Arbeitsberichte des Meissner Porzellanmodelleurs Johann Joachim Kaendler (1706–1775),  
ed. Ulrich Pietsch, Leipzig 2002.

30 R. Rückert: Meissner Porzellan. Ausstelung im Bayerischen Nationalmuseum München, München 
1966, pp. 171–172 cat. 895 and 897.

31 U. Pietsch: Die figürliches Meißner Porzellanplastik vom Gottlieb Kirchner und Johann Joachim 
Kaendler. Bestandskatalog der Porzellansammlung – Staatliche Kunstsammlungen Dresden, München 
2006, cat. 55–57, pp. 45, 46.

32 K. P. Arnold: Bergmanfiguren aus Meissner Porzellan…, p. 422.
33 In Porzellan verzaubert: Die Figuren Johann Joachim Kändlers in Meissen aus der Sammlung 

Pauls-Eisenbeiss Basel, 1993, 2000, p. 178; Kunstauktionshaus Schloss Ahlden auction catalogue 
of 5.05.2018, cat. item 675; https://veryimportantlot.com/de/lot/view/seltene-figur-des-
oberberghauptmanns-65639.

34 H.Syz, J. J. Miller II, R. Ruckert: Catalog of the Hans Syz Collection, vol. 1: Meissen Porcelain 
and Hausmalarei, Washington 1979, pp. 440, 441.

35 J. Raub: Porzellan mit Bergbaumotiven..., p. 10.
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abformen geschickt gemacht”43. Oczywiście zatrudniony tam wówczas współ-
pracownik Kaendlera, Peter Reinike (1715–1768), mógł je stworzyć bez pomocy. 
Działał od 1743 r. w manufakturze, udzielając się szczególnie przy tworzeniu rzeźb, 
ale także samodzielnie opracował własne modele, np. Turka z lutnią (wys. 17 cm) 
czy wizerunek sprzedawcy map z 1744 r. Ta ostatnia jest jedną z wielu realistycz-
nych figurek ulicznych handlarzy, ale także grajków, oficerów, dworskich tancerzy, 
karłów i komediantów, które powstały pod kierunkiem J. J. Kaendlera w latach 
1740–1760. Pokrewna tematycznie seria rzemieślników na rokokowych podsta-
wach powstała po 1750 r., a górnicy musieli być modelowani niedługo wcześniej44. 

Zwyczajem w dworskich rozrywkach było dekorowanie stołów bankietowych 
figurami wykonanymi z cukru, a projektowanie tych misternych ornamentów było 
zadaniem nadwornych rzeźbiarzy. Kiedy J. J. Kaendler objął stanowisko modelarza 
w Miśni, szybko zauważył, że porcelana może uzupełnić lub zastąpić cukier w tej 
funkcji. Rozwijał zatem produkcję małych figurek porcelanowych, które były przede 
wszystkim przeznaczone na dekorację stołową, towarzyszącą podaniu deserów45, ale 
także jako rzeźby gabinetowe do ozdoby komód, szaf i ścian46. Jak zauważył 
Alfred Ziffer47, od połowy lat 30. XVIII w. J. J. Kaendler stale projektował nowe 
figury jako tzw. rzeźby gabinetowe, które stworzyły podstawy dla nowego rodzaju 
miniaturowej sztuki. Celem artysty było już nie tylko działać na zamówienie, ale 
również „stworzyć rynek”. Zamierzał tworzyć dzieła w mniejszych formatach, 
których religijny lub świecki temat będzie zapraszać do dłuższej kontemplacji lub 
cieszenia się urodą rzeźb w „gabinetach”, w najbardziej prywatnej części aparta-
mentu mieszkalnego wielkich posiadaczy. Takie zastosowanie miały również rzeźby 
górniczków. Warto tutaj zaznaczyć, że kolejną wersją opisanej serii było wykonanie 
przez modelarnię J. J. Kaendlera figurek pisarza, zarządcy oraz innych górników 
przedstawionych przy pracy, z różnymi narzędziami i akcesoriami. Datuje się je na  

43 A. Ziffer: „... skilfully made ready for moulding”. The work of Johann Joachim Kaendler (w:) Triumph 
of the Blue Swords. Meissen Porcelain for Arictocracy and Bourgeosie 1710–1815, pod red. U. Pietsch, 
C. Banz, s. 61, 67, przyp. 6.

44 K. P. Arnold: Bergmanfiguren aus Meissner Porzellan…, s. 421.
45 Takie dekoracje o tematyce górniczej zdobiły już wcześniej stoły podczas uczty ślubnej  

w 1719 r. Ilustrację stołu bankietowego szczegółowo ukazuje miedzioryt Carla Jacoba Fehlinga 
„Saturnfest im Plauenschen Grunde 1719” w zbiorach Muzeum Górnictwa w Bochum. E. Köllmann: 
Bergbau und…, s. 277, il. 248, 249.

46 U. Pietsch: Meissen Porcelain. Making a Brilliant Entrence, 1710 to 1763 (w:) Triumph…, s. 26.
47 A. Ziffer, „... skilfully made...”, s. 64.

co-authors) exclusively with J. J. Kaendler and dated to around 174236. However, in 
the catalogue of 1999, the models are dated to between 1745 and 175037. R. Slotta 
provided the same dates in the Middelschulte collection catalogue of 2017, in 
which J. J. Kaendler is still mentioned as the sole author of the models (of the 
supervisor, digger and singers playing the lute and the triangle)38. As mentioned39, 
in 2006, U. Pietsch, in a study dedicated to Meissen sculptures illustrated by the 
State Porcelain Collection of Dresden (SKD), dates them to around 1750, at the 
same time identifying J. J. Kaendler clearly as their author. However, at present, the 
official catalogue of SKD collections online and information provided by employees 
(expressed in e-mail correspondence of May 2021, concerning reproductions of 
three miner figurines from G. von Klemperer’s collection40) also mention P. Reinicke 
as the modeller of the miners. Interestingly enough, even in this sole source of the 
SKD, he is once mentioned as the main modeller, next to J. J. Kaendler (regarding 
sculpture inv. no. PE 17041), and then – as second to J. J. Kaendler (inv. no. PE 
168, 16942). 

The authorship of miners of these series (around 1750) cannot be thus clearly 
identified. Therefore, it is safely assumed that the author is J. J. Kaendler, adding 
“with his workshop” (as it has been done by Sarah-Katharina Andres-Acevedo or 
the author of the Schloss Ahlden auction house catalogue of 10.05.2014). It seems 
reasonable, considering the division of work at the manufactory at the time. As the 
number of orders increased, works were divided among sculptors and J. J. Kaendler 
checked all models assigned to them as the artistic manager; he modified them as 
necessary and prepared them carefully for forming. As it was written in a report 
of the works, “geändert und zum abformen geschickt gemacht”43. Of course,  

36 R. Slotta, Ch. Bartels, H. Pollmann, M. Lochert: Meisterwerke bergbaulichcher Kunst…, cat. 
item 186, pp. 412, 415, 416. 

37 R. Slotta, G. Lehmann, U. Pietsch: Ein fein bergmannig Porcelan…, p. 214.
38 R. Slotta: Glück auf…, pp. 41–45.
39 Cf. footnote no. 31.
40 Despite a written request, it was not possible to obtain a reply from the State Porcelain collection 

in Dresden that would clarify the issue of authorship of the Dresden miner models. 
41 https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118321.
42 https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118317.
https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/118319.
43 A. Ziffer: “... skilfully made ready for moulding”. The work of Johann Joachim Kaendler (in:) Triumph 

of the Blue Swords. Meissen Porcelain for Arictocracy and Bourgeosie 1710–1815, ed. U. Pietsch, C. Banz, 
pp. 61, 67, footnote 6.
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ok. 1752 r. bowiem – jak się przypuszcza – właśnie takie przedstawienia różnych 
prac wykonywanych przez górników z saskiej porcelany zostały przesłane z Miśni 
do Szwecji w 1753 r. Był to prezent państwowy dla królowej Luizy Urlyki, która była 
z domu księżniczką pruską i siostrą Fryderyka Wielkiego48. Ofiarodawcy w prze-
myślany sposób, zgrabnie połączyli jej ulubiony projekt – nowe urządzenie pałacu 
letniego w Drottningholm – z zamiłowaniem Augusta III do przemysłu górni-
czego. Królowa Szwecji z satysfakcją oceniła ten prezent („un fort beau présent” – 
„bardzo piękny prezent”), donosząc w liście matce Sophie Dorothei do Berlina, że 
urządza gabinet osobliwości naturalnych z udziałem saskich minerałów i porce-
lanowych górników przy pracy, który – jak sądzi – stanie się jednym z najpięk-
niejszych w Europie49. Przypuszcza się, że ofiarowane królowej w 1753 r. rzeźby 
górników są tożsame z kompletem przechowywanym obecnie w Hallwyl Museum 
w Sztokholmie50 (Il. I.5). W bardziej rozwiniętej formie modele tych górników (z ok. 
1752 r.) wykorzystano później w spektakularnej okrągłej dekoracji „surtout de table” 
lub inaczej „Tafelaufsatz” (oba terminy można tłumaczyć jako „środek stołu”), bardzo 
istotnego elementu kultury stołu w XVIII w. Ukazuje ona różnych górników przy ich 

48 Porcelana często służyła dworowi saskiemu jako podarunki dyplomatyczne, przesyłane 
z różnych okazji. W tym wypadku intencja prezentu była związana z pozyskaniem przychylności 
królowej, a być może także jej krewnych w Berlinie. Trzeba pamiętać, że manufaktura miśnieńska 
nie była komercyjnym przedsięwzięciem we współczesnym znaczeniu tego określenia. Nadrzędnym 
celem wytwórni było budowanie prestiżu Saksonii i jej władców, a w miarę możliwości także reali-
zacja finansowych celów. Por. L. Ljungström: Sweden, Hesse-Cassel, and Meissen. The Fragile Peace, 
(w:) Fragile diplomacy. Meissen Porcelain for European Courts ca. 1710–63, pod red. M. Cassidy-Geiger, 
New Heaven–London 2007, s. 267.

49 J’ai’ reçu un fort beau présent du roi de Pologne, qui consiste en un cabinet rempli de tout les minéreaux 
et marbres que la Saxe fournit. Le cabinet est d’un travail achevé et orné de porcelain de Saxe qui repré-
sentent tout les ouvrage different des mine (podkreślenie K. O-D.)… J’ai fait une collection d’un cabinet 
de curiosités naturelles, et je crois qu’il peut passer pour une des plus beaux de l ’Europe. Je le fais dessiner, et je 
compte de le faire graver, avec une description sur chaque pièce en particulier. (Otrzymałam od króla Polski 
bardzo piękny prezent, na który składa się kabinet wypełniony wszystkimi minerałami i marmurami, 
jakich dostarcza Saksonia. Kabinet jest bardzo dobrej roboty i jest ozdobiony saską porcelaną przed-
stawiającą różne prace w kopalni [podkreślenie K. O-D.]... Stworzyłam kolekcję gabinetu osobli-
wości przyrodniczych i uważam, że można ją uznać za jedną z najpiękniejszych w Europie. Kazałam 
to narysować [zaprojektować] i zamierzam kazać wygrawerować słowa z opisem na wszystkich 
poszczególnych częściach.) List z dn. 11 grudnia 1753 r. znajduje się w Roksarkive w Sztokholmie 
(Kungliga arkiv, t. K261). Cytat za: L. Ljungsrtöm: Sweden…, przyp. 42, s. 272, 273.

50 Zbiory Hallwyl Museum, nr inw. O.b.e.20; L. Ljungström; Sweden…, s. 260, 270. 

J. J.Kaendler’s collaborator, who also worked there, Peter Reinicke (1715–1768), 
could make these without assistance. He worked at the manufactory since 1743, 
creating numerous sculptures; however, he also made his various models, such as 
a Turk with a lute (height of 17 cm) or a map seller of 1744. The latter is one of 
the numerous realistic figurines of street vendors and musicians, officers, court 
dancers, dwarfs and comedians, developed under the supervision of J. J. Kaendler 
in years 1740–1760. A related-theme series of craftsmen on Rococo-style bases 
was designed after 1750, while the miners had to be modelled slightly earlier44. 

It was customary to decorate the court banquet tables with figurines made 
of sugar; court sculptors designed the elaborate ornaments. When J. J. Kaendler 
became a modeller in Meissen, he quickly noticed that porcelain could complement 
or replace sugar in this function. Therefore, he developed small porcelain figurines, 
used as table decorations, served with desserts45, and as cabinet sculptures that 
decorated chests of drawers, cabinets furniture, and walls46. As noted by Alfred 
Ziffer47, since the mid-1830s, J. J. Kaendler kept designing new figures as a cabinet 
piece, laying the foundation for a new type of miniature art. The artist’s aim was now 
not only to accept commissions but also to “create the market”. He decided to create 
more minor format works of religious or secular themes, inviting the audience to 
contemplate or enjoy the beauty of the sculptures in “study rooms” (cabinet room) – 
the most private parts of housing apartments of big owners. The same applied 
to miner figurines. It is worth noting that yet another version of the series from  
J. J. Kaendler’s workshop depicted clerks, managers and other miners at work with 
various tools and accessories. They are dated to around 1752, since – as it is presu- 
med – such depictions of multiple works performed by miners, made of Saxon 
porcelain, were sent from Meissen to Sweden in 1753. It was a state gift for 
Queen Louisa Ulrika, born a Prussian princess and sister to Frederic the Great48. 

44 K. P. Arnold: Bergmanfiguren aus Meissner Porzellan…, p. 421.
45 Mining theme decorations of this kind were used during a wedding feast in 1719. An illustration 

of the banquet table in detail has been provided on a copperplate engraving of Carl Jacob Fehling 
“Saturnfest im Plauenschen Grunde 1719” in the collection of the Mining Museum in Bochum.  
E. Köllmann: Bergbau und…, p. 277, il. 248, 249.

46 U. Pietsch: Meissen Porcelain. Making a Brilliant Entrence, 1710 to 1763 (in:) Triumph…, p. 26.
47 A. Ziffer, “... skilfully made…”, p. 64.
48 Porcelain was often used by the Saxon court as diplomatic gifts, sent on various occasions. 

In this case, the intention of the gift was to win the favour of the queen, and possibly also of her 
relatives in Berlin. It should be kept in mind that the Meissen manufactory was not a commercial 
undertaking in the modern sense of the word. The main objective of the establishment was to 
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pracy51. Sądzi się, że współpracę przy nich łączył Kaendler już z kolejnym, utalento-
wanym rzeźbiarzem z modelarni – Michelem Victorem Acierem (żył w latach 1736–
1799, w okresie 1764–1781 pracował w Miśni). Ta imponująca dekoracja środka 
stołu, ilustrująca temat górnictwa, dowodzi, że w produkcji porcelany manufaktura 
miśnieńska miała niezwykłe osiągnięcia. Zadziwia także zróżnicowanie rzeźbiarskich 
dzieł figuralnych, bowiem jednocześnie produkowano tam kameralne figurki puttów 
(ok. 9 cm) w ubraniach górniczych i z charakterystycznymi atrybutami (rynienka 
rud, topór). Ich modele powstały także ok. 1750–1755 i są przypisywane wspólnie  
J. J. Kaendlerowi i M. V. Acierowi. Mają już charakter typowo rokokowy, który szcze-
gólnie był charakterystyczny dla działań tego ostatniego, francuskiego rzeźbiarza.

Powracając do najbardziej nas interesującej serii modeli, do której przynależą 
wielickie realizacje, ustalono, że jako ich wzór posłużyły kompozycje Johanna 

51 Środek stołu określany jako „Das Bergwerk” składa się z kilku części układanych w kompo-
zycję o znacznej wielkości – w kolekcji Midellschulte liczy ona 110 cm. (Egzemplarz w zbiorach 
muzeum-manufaktury w Miśni jest mniejszy.) Ukazuje, na podstawie ze skałami, przedstawicieli 
różnego rodzaju górników, czasami wykonujących typowe prace. Widoczne są górnicze narzędzia 
i sprzęty – taczki, kołowrót u zwieńczenia szybu. Przedstawienie nabiera przez to charakteru sceny 
rodzajowej. Górnicy i zarządca górniczy wyobrażony na szczycie skały, odziani są w stroje znane 
z wcześniejszych przedstawień. Modele opracował J. J. Kaendler oraz późniejsi rzeźbiarze z Miśni, 
Michel Victor Acier i Johann Philipp Helmig (datowane 1752 i ok. 1900).

The donors made a well-thought-out combination of her favourite project – the new 
arrangement of the Drottningholm summer palace – with the love of Augustus III for 
the mining industry. The queen of Sweden found the gift very satisfactory (“un fort 
beau présent” – “a lovely present”); she wrote to her mother, Sophie Dorothea in 
Berlin, that she was arranging a cabinet of natural curiosities with Saxon minerals 
and porcelain miners at work, which – she believed – would become one of the most 
beautiful collections of this kind in Europe49. It is suspected that the miner figurines 
donated to the queen in 1753 were the same set, which is presently stored at the 
Hallwyl Museum in Stockholm50 (IL. I.5). In a more developed form, these miner 
models (of around 1752) were later used in a spectacular round decoration “surtout 
de table”, also known as “Tafelausfatz” (both of these terms can be translated as 
“the central part of the table”), which was a very significant element of the table 
culture in the 18th century. It depicts various miners at work51. It is believed that  
J. J. Kaendler worked on these in cooperation with yet another talented sculptor of 
the modelling shop – Michel Victor Acier (1736–1799, who worked in Meissen in 

strengthen the prestige of Saxony and its rulers, and – if possible – to attain financial objectives. Cf. 
L. Ljungström: Sweden, Hesse-Cassel, and Meissen. The Fragile Peace, (in:) Fragile diplomacy. Meissen 
Porcelain for European Courts ca. 1710–63, ed. M. Cassidy-Geiger, New Heaven–London 2007, p. 267.

49 J’ai’ reçu un fort beau présent du roi de Pologne, qui consiste en un cabinet rempli de tout les minéreaux 
et marbres que la Saxe fournit. Le cabinet est d ’un travail achevé et orné de porcelain de Saxe qui 
représentent tout les ouvrage different des mine (underlined by K.O-D.)… J’ai fait une collection 
d’un cabinet de curiosités naturelles, et je crois qu’il peut passer pour une des plus beaux de l ’Europe. Je le 
fais dessiner, et je compte de le faire graver, avec une description sur chaque pièce en particulier. (I have 
received a very beautiful gift from the king of Poland, which consists of a cabinet filled with all kinds 
of minerals and marbles, which are found in Saxony. The cabinet is very solidly made and decorated 
with Saxon porcelain depicting various works in the mine [underlined by K.O-D.]... I have made 
a cabinet of natural curiosities, and I believe it can be considered one of the most beautiful of this kind 
in Europe. I ordered it to be drawn [designed] and I intend to engrave descriptions on all individual 
parts.) The letter of 11 December 1753 is now in Roksarkive in Stockholm (Kungliga arkiv, vol. 
K261). Quoted after: L. Ljungsrtöm: Sweden… footnote 42, pp. 272, 273.

50 The collection of Hallwyl Museum, inv. no. O.b.e.20; L. Ljungström; Sweden…, pp. 260, 270. 
51 The table centre referred to as “Das Bergwerk” consists of several parts, arranged into a rather 

large composition – in the Midellschulte collection, it is 110 cm. (The item in the collection of the 
Meissen manufactory museum is smaller.) It depicts various types of miners on a rock base, sometimes 
performing typical works. One can also see the mining tools and equipment – wheelbarrows, a winch 
at the top of the shaft. The depiction therefore reminds the audience of a genre scene. The miners and 
the mining manager depicted at the top of the rock are wearing outfits known from earlier works. 
The models were developed by J. J. Kaendler and his successors of Meissen, Michel Victor Acier and 
Johann Philipp Helmig (dated for 1752 and around 1900).

I.5. Komplet górników, obecnie w zbiorach Hallwyl Museum,  
Miśnia, ok. 1752 r. (?), modelarz J. J. Kaendler (fot. Jens Morg)

I.5. A complete set of miners, presently in the collection of Hallywl Museum,  
Meissen, around 1752 (?), modeller: J. J. Kaendler (photograph by Jens Morg)
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Christopha Weigela (1654–1726), wydane w formie serii miedziorytów w Dreźnie 
w 1721 r.52 (Il. I.6–I.7). Z pewnością inspiracją był wygląd przedstawionych tam 
ubiorów górniczych, a w części także pozy postaci, jak np. w przypadku wyższego 
zarządcy górniczego. Uważa się, że J. J. Kaendler zaprojektował tę serię postaci 
górników jako wyidealizowane osoby, personifikacje. Można jednak także sądzić, 
że ich ubiór odpowiadał wyglądowi ówczesnych górników saskich w odświętnych 
strojach, których artysta miał okazję spotykać, chociażby na dworze czy wśród 
pracowników, zatrudnianych przez wytwórnię. 

Elektor saski ingerował w świąteczny ubiór górników już po 1668 r. Po raz 
pierwszy jednak ubiór górniczy został dokładnie określony, kiedy w 1719 r., przy 
okazji parady organizowanej podczas obchodów weselnych syna, August Mocny 
wprowadził paradne stroje górnicze53. Uniformy górnicze zostały oficjalnie zapro-
wadzone dopiero w 1768 r., kiedy z polecenia regenta Franza Xaviera generalny 
komisarz górniczy Fryderyk Anton von Heynitz wymusił w mundurach ujed-
nolicenie wszystkich stanów górniczych54. Z pewnością znane były wówczas 
sztychy J. Ch. Weigela, ponieważ ich silne reminiscencje dostrzega się w rysun-
kach z freiberskiej teki ustanowionych w 1768 r. mundurów55.

52 J. Ch. Weigel: Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Berg-Wercks-Beamten und Bedienten 
nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung im behörigen Berg-Habit, Nüremberg 1721; J. Raub: 
Porzellan mit Bergbaumotiven..., s. 10.

53 Personel górniczy nosił te stroje na wytwornych paradach, które stanowiły część dworskich 
festynów organizowanych dla uczczenia rocznic, zaręczyn i ślubów. Jednym z najbardziej spekta-
kularnych było wspomniane już Święto Saturna, które odbyło się w 1719 r. z okazji zaślubin księcia 
elektora Fryderyka Augusta, z księżniczką austriacką Marią Józefą. W zbiorach Gabinetu Rycin 
SKD zachowały się też przedstawienia dworzan w specjalnie na tę okazję zaprojektowanych stro-
jach górników ze srebrem i złotem (M. Cassidy-Geiger: The Grand Tour of Italy w: Fragil diplomacy..., 
s. 232, il. 10–44 i 10–45). W późniejszych czasach bywały one także wykorzystywane w państwo-
wych uroczystościach, paradach i w karnawale oraz okazjach dyplomatycznych, np. kiedy król polski 
i elektor saski wysłał do papieża w Rzymie górników z porcelaną w prezencie w 1743 r. (M. Cassidy-
-Geiger: The Grand Tour…, s. 231, przyp. 161).

54 K. Neumann: Uniformen der Berg- und Hüttenleute im sächsischen Montanwesen. Nach dem 
Freiberger Fuss aus dem Jahr 1768, Freiberg 2008, s. 6.

55 Szczególnie w rysunkach postaci Oberberghauptmanna – wyższego zarządcy, Berghaupt- 
manna, górniczego pisarza, podsztygara, kopacza, górnika z różdżką do poszukiwania złóż i śpie-
waka, których porcelanowe odpowiedniki były w posiadaniu G. von Klemperera.

I.6. Rycina „Summus Metallorum Praefectus / Der ober Berg-Haubtmann”,  
J. Ch. Weigla, wyd. Norymberga 1721, tabl. 2

I.6. Engraving “Summus Metallorum Praefectus / Der ober Berg-Haubtmann”,  
J. Ch. Weigel, published in Nuremberg 1721, table 2
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the years 1764–1781). This impressive table centre decoration, illustrating a mining 
theme, proves the extraordinary achievements of the Meissen manufactory in 
porcelain production. Equally remarkable is the diversity of figurative sculptures, 
as, at the same time, the factory produced small figurines of “putti” (around  
9 cm) in mining outfits with characteristic attributes (ore tray, axe). These models 
also originated around 1750–1755 and are attributed jointly to J. J. Kaendler and  
M. V. Acier. They are typical for the style of Rococo, which was particularly 
characteristic of the latter sculptor of French origin.

Getting back to the series of models, which we focus on in this article, including 
the works of Wieliczka, it was found that these were based on compositions 
by Johann Christoph Weigel (1654–1726) published in the form of copper 
engravings in Dresden in 172152 (IL. I.6–I.7). Undoubtedly, these were inspired 
by miner uniforms and positions, such as the senior mining manager. It is believed 
that J. J. Kaendler designed this series of miner figurines as idealised persons – 
personifications. However, it can also be suspected that their outfits corresponded 
with the appearance of Saxon miners in full dress uniforms, whom the artist had 
the opportunity to meet, for instance, at the court or among workers employed by 
the manufactory. 

The Saxon Elector interfered with the parade outfits of miners after the year 1668. 
However, for the first time, their uniforms were strictly defined, when in 1719, on the 
occasion of a parade organised on the occasion of the wedding celebration of his son, 
Augustus the Strong introduced full dress uniforms for miners53. Miner uniforms were 
officially introduced as late as in 1768, when on the order of the regent, Franz Xavier, 
the general mining commissioner Frederik Anton von Heynitz enforced unification 

52 J. Ch. Weigel: Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Berg-Wercks-Beamten und Bedienten 
nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung im behörigen Berg-Habit, Nüremberg 1721; J. Raub: 
Porzellan mit Bergbaumotiven..., p. 10.

53 The mine personnel wore these uniforms during parades, organised as a part of court festivities 
to celebrate anniversaries, engagements and weddings. One of the most spectacular was the already 
mentioned Feast of Saturn, held in 1719 on the occasion of wedding of prince elector Frederic 
Augustus with the Austrian princess Maria Josepha. The collection of the SKD Cabinet of Engravings 
also includes depictions of courtiers in miner outfits, designed for the occasion, ornamented with 
silver and gold. (M. Cassidy-Geiger: The Grand Tour of Italy in: Fragil diplomacy..., p. 232, il. 10–44 
and 10–45). In a later period, they were also used during state celebrations, parades and during the 
carnival, as well as on diplomatic occasions, e.g. when the Polish king and Elector of Saxony sent 
miners to the pope in Rome with porcelain, which was to be offered as a gift in 1743 (M. Cassidy-
Geiger: The Grand Tour…, p. 231, footnote 161).

I.7. Rycina „Citharaedus metallicus / Ein Berg-Sänger”, J. Ch. Weigla, wyd. Norymberga 1721, tabl. 17
I.7. Engraving “Citharaedus metallicus / Ein Berg-Sänger”, J. Ch. Weigel,  

published in Nuremberg 1721, table 17
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Charakterystyka rzeźb górników saskich  
ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

• Nr inw. MŻKW IV/1826/1
Figurka śpiewaka (Bergsänger, Il. I.10.A) z lutnią, na której gra posługując się 

piórkiem w prawej ręce. 
Postać stojąca w kontrapoście z ciężarem ciała na lewej nodze i prawą lekko 

ugiętą w kolanie oraz cofniętą. Obie stopy są skierowane na zewnątrz. Korpus skrę-
cony w lewo i lekko odchylony do tyłu, z podniesioną głową o falistych puklach 
włosów. Śpiewak jest ubrany w białą bluzę (wams) z krótką baskiną, przymarsz-
czoną od pasa. Bluzę ozdobiono na ramionach złoconym pasami (bortami). Na 
wpół rozpięta od dołu bluza uwidocznia na brzuchu czerwoną kamizelę, tak jak 
wams zapinaną na złocone guziki. Rząd guzików zdobi też rękawy. Białe spodnie 
sięgają do kolan, na których są czarne nakolanniki. W pasie przypasana jest tzw. 
skóra górnicza, pomalowana z wierzchu na czarno, a od spodu brunatno-czer-
wono. Do niej na środku brzucha przymocowana torebka, a po jej lewej stronie 
nożyk (słabo widoczny). Są to nożyk i torebka górnicza, zwane Tscherpertasche 
i Tscherpermesser. Nożyk ten służył górnikowi do zdrapywania i usuwania pleśni 
oraz zanieczyszczeń z obudów kopalni, zwłaszcza w zawilgoconych kopalniach rud. 
Zarówno nakolanniki, jak i skóra górnicza, zanim się stały elementami stroju parad-
nego, były tradycyjnymi elementami wyposażenia górników przy pracy. Ułatwiały 
im pracę w kopalni w pozycji klęczącej lub siedzącej, zabezpieczając przed zmocze-
niem itp. Stroju górnika–lutnisty dopełniają białe pończochy, czarne trzewiki ze 
złoconą klamerką i zielona wysoka czapka (Schachthut) z godłem górniczym 
z przodu i żółtą kokardą – rozetką z boku. Wysokie, usztywnione czaka górnicze 
rozwinęły się również z praktycznego dawniej rozwiązania – wypychane wysoko 
czapki i inne nakrycia głowy chroniły ich głowy podczas pracy przed urazami.

Postać stoi na niemal czworobocznym, skalistym cokole, który z tyłu ją podpiera. 
Z tyłu opoki wymodelowano poprzeczne pęknięcie skały. Na nim widoczne liście, 
z uchwytnymi miejscami po brakujących kwiatach. Spód rzeźby płaski, nieszkli-
wiony. Brak znaku manufaktury miśnieńskiej.

Wzorowany ogólnie na grafice J. K. Weigla (Norymberga, 1721, tabl. 17), podpi-
sanej: „Citharaedus metallicus / Ein Berg–Sänger” (Il. I.7)

Wys. ok. 19,5, szer. ok. 10 cm
Stan zachowania: dobry. Brak dwóch kwiatów na podstawie, przy liściach. 

Widoczna nadtopiona czarna i zielona emalia.

I.10. Zdjęcia w świetle 
widzialnym (VIS) figurek: 

A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2,  
C) MŻKW IV/1826/3,  
D) MŻKW IV/1826/4,  
E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6,  

(fot. Tomasz Wilkosz)
I.10.Photographs in visible 

light (VIS) of figurines: 
A) MŻKW IV/1826/1, 
B) MŻKW IV/1826/2, 
C) MŻKW IV/1826/3, 
D) MŻKW IV/1826/4, 
E) MŻKW IV/1826/5, 
F) MŻKW IV/1826/6, 

(photograph by  
Tomasz Wilkosz)
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• Nr inw. MŻKW IV/1826/2
Figurka górnika grającego na trójkącie (Triangelspieler, Il. I.10.B) 
Postać stojąca w kontrapoście, o silnie skręconym tułowiu z wysuniętą do 

przodu prawą nogą. Stopy skierowane na zewnątrz. Na wysokości piersi trzyma 
z boku trójkąt i pałeczkę. Jest ubrana podobnie jak wyżej opisano: w uniform 
z białą bluzą o złoconych guzikach, krótkie, białe spodnie z czarnymi nakolanni-
kami i tzw. skórę górniczą, przepasaną w pasie. Stroju dopełniają białe pończochy, 
trzewiki z klamerką i zielone czako z godłem górniczym i żółtą rozetką. Górnik 
stoi na skalnym cokole. Z tyłu figurki wznosi się skalna opoka i ma zaznaczone 
„spękania skalne”. Na cokole znajduje się sześć plastycznych kwiatów (niebieskie 
i fioletowe) z liśćmi.

Z tyłu cokołu maleńkie skrzyżowane miecze malowane kobaltem podszkliwnie 
(wysokość znaku – 4 mm). Spód rzeźby płaski, nieszkliwiony.

Wys. ok. 20 cm, szer. ok. 10 cm
Stan zachowania: dobry, widoczne ślady pęknięcia z tyłu cokołu.

• Nr inw. MŻKW IV/1826/3
Figurka górnika grającego na flecie (Flötist, Il. I.10.C)
Postać przedstawiona i upozowana bardzo podobnie do figurki poprzedniej, 

nr MŻKW IV/1826/2. Główna różnica polega na nieco wyżej wzniesionej prawej 
ręce, w której znajduje się flet poprzeczny, podtrzymywany drugą dłonią na wyso-
kości szyi. Także ta postać jest ubrana podobnie jak wyżej opisano: w uniform 
z białą bluzą o złoconych guzikach, krótkie, białe spodnie z czarnymi nakolanni-
kami i tzw. skórę górniczą, przepasaną w pasie. Stroju dopełniają białe pończochy, 
trzewiki z klamerką i zielono-turkusowe czako z godłem górniczym i żółtą rozetką. 
Z przodu brzucha znajduje się czarna torebka, ze złotym podkreśleniem krawędzi 
(Tscherpertasche). Karnacja postaci jest nieco ciemniejsza niż na innych figurkach, 
z wyjątkiem rzeźby nr MŻKW IV/1826/5. Z tyłu postać podparta na skalnym 
cokole z podobnym pęknięciem skały z tyłu, jak w poprzednio opisanej figurze 
(nr inw. MŻKW IV /1826/2). Cokół ozdabiają trzy plastyczne kwiaty (w kolorach 
żółtym, niebieskim i czerwonym) z liśćmi, widoczny brak jednego kwiatu. Znak 
mieczy podszkliwnie zaznaczony na spodzie (10 mm). Spód pośrodku pogrążony 
i szkliwiony, w odróżnieniu od pozostałych figurek o spodach płaskich.

Wys. ok. 20,2 cm, szer. 11,2 cm
Stan zachowania: bardzo dobry

of all mining professions through uniforms54. Undoubtedly, the engravings of  
J. Ch. Weigel must have been known at the time, as solid reminiscences of these can 
be noted in the Freiburg drawings of uniforms established in 176855.

Characteristics of Saxon miner figurines from the collection  
of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka

• Inv. no. MŻKW IV/1826/1
The singer figurine (Bergsänger, IL. I.10.A) with a lute, which he plays, using 

the feather in his right hand. 
The figure is standing in a contrapposto pose, his weight resting on his left 

leg, while the right one is slightly bent in the knee and withdrawn. Both feet are 
directed outwards. The torso is turned to the left and slightly leaning backwards, 
with a raised head and wavy curls. The singer is wearing a white blouse (wams) 
with a short, gathered ruffle. The blouse is ornamented on the shoulders with gilded 
stripes (borts). Half unbuttoned on the bottom, the blouse shows a red vest covering 
the belly, with gold-plated buttons like the blouse. There is a row of buttons on the 
sleeves as well. The white pants are knee-length, and the miner is wearing black 
knee pads. Around his waist, we see the so-called mining skin, painted in black 
on the outside and brownish-red on the inside. There is a pouch fixed to it in its 
central part, and a knife (barely visible) is attached on the left. These are the mining 
bag and knife, known as Tscherpertasche and Tscherpermesser. Miners used the 
knife to scrape off and remove mould and dirt from the mine timbering, especially 
in the dank ore mines. Before they became the full-dress uniform elements, the 
knee pads and the mining leather belonged to traditional miners’ work equipment. 
They made it easier to work in the mine while kneeling or sitting, securing clothing 
against getting wet etc. The lute player also wears white stockings, black shoes with 
a gilded buckle and a high green hat (Schachthut) with the mining emblem in the 
front and a yellow ribbon – rosette on the side. The tall, rigid mining shakos were 

54 K. Neumann: Uniformen der Berg- und Hüttenleute im sächsischen Montanwesen. Nach dem 
Freiberger Fuss aus dem Jahr 1768, Freiberg 2008, p. 6.

55 Particularly in the drawings of the Oberberghauptmann – the senior mining manager, the 
Berghauptmann, the mining clerk, the junior supervisor, the digger, the miner with a rod used to 
search for deposits and a singer – their porcelain equivalent was in possession of G. von Klemperer. 
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• Nr inw. MŻKW IV/1826/4
Figurka naczelnika/zarządcy górniczego (niem. Oberberghauptmann – wyższy 

zarządca górniczy, inspektor/administrator górniczy, Il. I.10.D)
Dostojnik stoi wyprostowany na wprost, z wysuniętą do przodu lewą nogą 

i ciężarem ciała wspartym na prawej. Lewą rękę ugiętą w łokciu wspiera na biodrze. 
W prawej, również ugiętej, ale bliżej ciała, trzyma topór z długim drzewcem. Głowa 
zwrócona w lewo, z długimi puklami peruki i zieloną czapką, ozdobioną jasną 
rozetką i pióropuszem. Ubrany jest jak powyżej opisane figury muzyków, tylko 
bardziej bogato: biała bluza (wams) ze złoceniami, czerwona kamizela, krótkie, 
białe spodnie, czarne nakolanniki, pończochy i trzewiki. Dodatkowo na dłoniach 
ma rękawice. Spod rękawów wystaje falbana koszuli, a przy szyi, na lewym ramieniu 
wykładany kołnierz. Przepasany tzw. skórą górniczą z przypiętą szablą. Na brzuchu 
ma czarną torebkę i nóż złocony (Tscherpertasche i Tscherpermesser). Postać stoi 
na skalnym cokole o kształcie zbliżonym do kwadratu, z niewielkim kamiennym 
podparciem pomiędzy skórą i szablą. Cokół jest delikatnie pomalowany w naturali-
stycznych barwach zielonkawo-, żółtobrunatnych. Zdobią go trzy plastyczne kwiaty 
(dwa fioletowe i jeden biały) oraz liście. Z tyłu cokołu skrzyżowane miecze nama-
lowane kobaltem podszkliwnie (4 mm wysokości). Spód rzeźby płaski, nieszkli-
wiony, z widocznymi śladami rekonstrukcji naroża.

Wzorowany na grafice J. C. Weigela (Norymberga, 1721, tabl. 2), podpisanej 
„Summus Metallorum Praefectus / Der ober Berg–Haubtmann”. (sic!) Il. I.6

Wys. ok. 21 cm, szer. 11,5 cm
Stan zachowania: bardzo dobry, chociaż od spodu widoczne są ślady naprawy.

• Nr inw. MŻKW IV/1826/5 
Figurka nadsztygara (Obersteiger, Il. I.10.E) 
Postać przedstawiona na wprost w lekkim kontrapoście, z wysuniętą do przodu 

prawą nogą i odchylonym korpusem. Ubrana w białą obszerną bluzą sięgającą 
bioder, ze złoconymi guzikami oraz w krótkie spodnie z nakolannikami, pończochy 
i czarne trzewiki z klamerkami. Pod szyją na bluzę został wyłożony dwuczę-
ściowy kołnierz. Górnik przepasany czarną skórą górniczą, pomalowaną od spodu 
w kolorze brunatno-czerwonym, z szablą przy boku. Za pasek dodatkowo ma 
zatknięty niebieski nożyk górniczy, a na brzuchu znajduje się czarna torebka 
(Tscherpertasche i Tscherpermesser). Na głowie liliowa czapka (o zielonym denku), 
ze złoconym godłem górniczym, spod której spływa na ramiona biała tkanina. 
Ręce są ugięte w łokciach i skierowane do przodu. Lewą dłonią postać górnika 

also practical in the past – the stuffed, high-rise caps and other head coverings 
protected the head during work against injuries.

The figurine is standing on an almost quadrilateral rock pedestal, which supports 
its back. In the back of the bedrock, there is a modelled diagonal cracking of the rock. 
There are leaves visible on it, with visible gaps left by missing flowers. The bottom of 
the sculpture is flat and not glazed. There is no mark of the Meissen manufactory. 

It is a general reproduction of a graphic work by J. K. Weigel (Nuremberg, 1721, 
table 17), signed: “Citharaedus metallicus / Ein Berg-Sänger”. IL. I.7

Height about 19.5 cm, width about 10 cm
Condition: good. Lack of two flowers on the base, next to leaves. Visible partially 

melted black and green enamel.

• Inv. no. MŻKW IV/1826/2
Figurine of a miner playing a triangle (Triangelspieler, IL. I.10.B) 
The figure is standing in a contrapposto pose, his torso is visibly bent, and the 

right leg is advanced to the front. The feet are directed outwards. On the chest 
level, he holds a triangle and a drumstick on the side. The figure is dressed similarly 
to the one described above: in a uniform with a white blouse and gilded buttons, 
short, white pants with black knee pads and the so-called mining leather around 
the waist. The player also wears white stockings, shoes with a buckle and a green 
shako with the mining emblem and a yellow rosette. The miner is standing on a rock 
pedestal. Behind the figurine, the bedrock is rising with marked “crackings.”  There 
are six three-dimensional flowers (blue and purple) with leaves on the pedestal.

In the back of the pedestal, a pair of tiny crossed swords is painted under the 
glazing with cobalt (Mark height – 4 mm). The bottom of the sculpture is flat and 
not glazed.

Height about 20 cm, width about 10 cm
Condition: good, with visible crackings at the back of the pedestal

• Inv. no. MŻKW IV/1826/3
Figurine of a miner playing the flute (Flötist, IL. I.10.C)
The figure is depicted and posed very similarly to the previous one, no. MŻKW 

IV/1826/2. The main difference is that the right hand is raised slightly higher 
and holding a transverse flute, which is also supported with the miner’s left hand 
at the neck level. This figure is also dressed similarly to those described above:  
in a uniform with a white blouse and gilded buttons, short, white pants with 
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podnosi łyżkę z wytopionym złotem. Prawa spoczywa na brzeszczocie laski górni-
czej, wspartej o podłoże. Takie laski są używane do dzisiaj jako przynależne śred-
niemu personelowi dozoru górniczego. Bywają nazywane laskami sztygarskimi. 
Pierwotnie służyły do ostukiwania ociosów w kopalni i obudów górniczych w celu 
sprawdzenia ich stanu. Na skalnym cokole są nałożone trzy plastyczne kwiaty 
w kolorze niebieskim i czerwonym, z liśćmi.

Z tyłu cokołu skrzyżowane miecze malowane kobaltem podszkliwnie. Spód 
rzeźby płaski, nieszkliwiony.

Wzorowany na grafice J. Ch. Weigela (Norymberga, 1721), podpisanej „Praefes 
fodinae / Der Ober Steiger”, tabl. 14. Występuje podobieństwo ukształtowania 
figury do miśnieńskiego modelu górnika, który w rękach z przodu miał różdżkę 
poszukiwawczą.

Wys. 20,3 cm
Stan zachowania: dobry. Widoczne sklejenie rękojeści szabli. Odłamany szpi-

kulec barty. Brak kwiatka przy lewej stopie.

• Nr inw. MŻKW IV/1826/6
Kopacz, górnik pracujący na tzw. przodku (niem. Hauer, a rzadziej Unterstei- 

ger, czyli podsztygar, Il. I.10.F). 
Postać przedstawiona na wprost z odchylonym korpusem. Stopy skierowane 

na zewnątrz. Kopacz jest ubrany w czarną bluzę górniczą ze złoconymi guzikami, 
sięgającą do bioder oraz białe, krótkie spodnie z czarnymi nakolannikami. Postać 
jest przepasana skórą górniczą w kolorze brunatno-czerwonym. Na brzuchu ma 
przymocowaną czarną torebkę, a przy niej, po lewej nóż o srebrzonej rękojeści 
(Tscherpertasche i Tscherpermesser). Stroju dopełniają białe pończochy, trze-
wiki z klamerką i czarne czako z godłem górniczym. W lewej ręce, z przodu 
postać trzyma ukośnie topór górniczy, charakterystyczną broń paradną górników 
(niem. Barte). W prawej, wzniesionej, znajduje się niewielki przedmiot w kolorze 
brązowym. Z tyłu postać podparta na skalnej opoce, stoi na cokole, ozdobionym 
przez trzy plastyczne kwiaty (niebieski, żółty i fioletowy) z liśćmi. Kształt cokołu 
niemal czworoboczny.

Z tyłu cokołu skrzyżowane miecze malowane kobaltem podszkliwnie (znak 
niewielki 50 mm). Spód rzeźby płaski, nieszkliwiony.

Wzorowany ogólnie na grafice J. C. Weigela (Norymberga, 1721), podpisanej 
„Fossor/Ein Hayer”, przy czym barta znajduje się nie w prawej ręce i na ramieniu, 
jak ukazuje rycina. Byłoby to wtedy zgodne ze zwyczajem noszenia bart podczas 

black knee pads and the so-called mining leather around the waist. The player 
is also wearing white stockings, shoes with a buckle, a green turquoise shako 
with the mining emblem, and a yellow rosette. There is a black bag with a gilded 
edge on his belly (Tscherpertasche). The complexion of this figure is somewhat 
darker in comparison with other figurines except for item no. MŻKW IV/1826/5. 
The figurine’s back is leaning against the bedrock with a similar cracking to the 
one described above (inv. no. MŻKW IV/1826/2). The pedestal is decorated with  
3 three-dimensional flowers (yellow, blue and red) with leaves; one is visibly missing. 
The mark with two crossed swords is visible on the bottom (10 mm). The base is 
hollow and glazed in the middle; all the remaining figures are set on flat bases.

Height about 20.2 cm, width 11.2 cm
Condition: very good

• Inv. no. MŻKW IV/1826/4
Figurine of a mine head/ mining manager (German Oberberghauptmann – 

senior mining manager, mining inspector/administrator, IL. I.10.D)
The notable is standing straight, with his left leg brought forward, his weight 

resting on his right leg. The left hand, bent in the elbow, is placed on his hip. He 
holds an axe with a long shaft in his right hand, bent but closer to the body. Facing 
left, he has a long curly wig and a green hat with a light rosette and a tuft of feathers. 
He is dressed like the musicians described above, although more luxuriously: 
a white blouse (wams) with gilding, a red vest, short white pants, black knee pads, 
stockings and shoes. Additionally, he is wearing gloves. A ruffle of the shirt is visible 
underneath his sleeves and a turn-down collar on his left shoulder. The so-called 
mining leather with a sword attached to it is girded around his waist. On his belly, 
there is a black bag and a gilded knife (Tscherpertasche and Tscherpermesser). 
The figure is standing on a nearly square-shaped rock pedestal with a small piece 
of rock between the skin and the sword. The pedestal is delicately painted in natural 
colours, greenish and yellow-brownish. It is decorated with 3 three-dimensional 
flowers (two purple and one white) and leaves. On the back of the pedestal, a pair 
of crossed swords is painted under the glazing (height of 4 mm). The bottom of 
the sculpture with visible signs of reconstruction of the corner.

Based on a drawing by J. C. Weigel (Nuremberg, 1721, table. 2), signed “Summus 
Metallorum Praefectus / Der ober Berg-Haubtmann”. (sic!) IL. I.6

Height about 21 cm, width 11.5 cm
Condition: very good, although traces of repair are visible on the bottom
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saskich parad górniczych: przełożonych przez prawe ramię i podtrzymywanych od 
dołu lewą dłonią. Umieszczenie barty w lewej dłoni, jest wynikiem rekonstrukcji 
figurki, o czym będzie mowa jeszcze poniżej.

Wys. 19,2, szer. 11,5 cm
Stan zachowania: dobry 

Zwracają uwagę wyszukane pozy, w których postacie przedstawione są w kontra-
poście. Sprawiają one wrażenie lekkości, pewnej gracji, wręcz oddania tanecznego 
ruchu. Jednocześnie górnicy przedstawieni są w sposób naturalny, zgodnie z budo- 
wą anatomiczną człowieka. Modelarze uniknęli „usztywnienia” sylwetek, które 
można zaobserwować w innych realizacjach tego rodzaju. Cechowały one dosyć 
nieporadne postacie z wczesnej działalności wytwórni miśnieńskiej, których autor-
stwo łączone jest z Georgiem Fritzsche (1697–1756). Jak wiadomo, miał on dosyć 
ograniczone umiejętności w tworzeniu figur i za pierwszego modelarza miśnień-
skiego uważa się dopiero jego następcę – rzeźbiarza Johanna Gottlieba Kirchnera 
(1706–1768). Niezręcznej sztywności i nienaturalności nie uniknęli także inni 
niemieccy wytwórcy porcelany, którzy inspirowali się miśnieńskimi figurkami gór- 
ników. Zaświadczają o tym realizacje górniczej kapeli z manufaktury w Würzburgu 
czy górników z cyklu powstałego w Fürstembergu, wprost nawiązującego do 
miśnieńskich przedstawień górników podczas pracy. Wymienione przykłady naśla-
downictwa znajdują się w kolekcjach prywatnych, np. małżeństwa Middelschulte.

Jeśli chodzi o malaturę i kolorystykę figurek, to można zaznaczyć, że przywoły-
wanym rycinom J. Ch. Weigela towarzyszył opis odnoszący się do kolorów strojów. 
Jednakże produkując wizerunki górników, miśnieńscy przedsiębiorcy „wypuszczali” 
egzemplarze z naszej serii w różnych wariantach barw. W wielickim zestawie za 
przykład może posłużyć użycie zielonych, liliowych i różowych emalii dla poma-
lowania czapek. W XVIII w. paleta stosowanych kolorów była jeszcze dość ogra-
niczona (najczęściej biel i czerń) w odniesieniu do ubrania postaci, które były – 
bądź co bądź – umundurowane, a przynajmniej w oficjalnie ustanowionych strojach 
(jak było to już wspomniane, por. przyp. 53). W ujednoliconych uniformach górni-
czych, wprowadzonych w 1768 r., stosowano kolory charakterystyczne dla danego 
regionu, które określono w postanowieniu56. Z kolei sposób malowania szczegółów 

56 Nadal na tradycyjnych paradach górników, odbywających się w rejonie saskich Gór Kruszcowych, 
można zobaczyć górników odzianych w stroje prezentujące podobne zestawienia barw, jakie przed-
stawia figurka kopacza (czarna bluza, białe spodnie z czarnymi nakolannikami i skórami, zielona 

• Inv. no. MŻKW IV/1826/5 
Figurine of a senior supervisor (Obersteiger, IL. I.10.E) 
The figure is presented en face in a slight contapposto, with his right leg brought 

forward and the torso leaning backwards. He is wearing a loose white hip-length 
blouse with gilded buttons and short pants with knee pads, stockings and black 
shoes with buckles. A two-part collar is laid on the blouse under the neck. The miner 
has a black mining skin around his waist, painted in brownish-red on the bottom, 
and a sword on his side. He also has a blue knife shoved in his belt and a black bag 
on his belly (Tscherpertasche and Tscherpermesser). He is wearing a lilac cap (with 
a green bottom) with a gilded mining emblem and white cloth underneath, flowing 
down to his arms. His hands, bent in the elbows, are protruding forward. In his left 
hand, he raises a spoon with some melted gold. His right hand is leaning against 
the blade of a mining cane with its tip on the ground. Such canes are still used 
as attributes of medium-level mining supervision personnel. They are sometimes 
referred to as supervisors’ canes. They were once used to tap the sidewalls and 
timbering in the mine to check their condition. On the rock pedestal, there are 
three 3-dimensional flowers in red and blue colour, with leaves.

On the back of the pedestal, there is a pair of crossed swords painted under the 
glazing. The bottom of the sculpture is flat and not glazed.

Based on a drawing of J.Ch. Weigel (Nuremberg, 1721), signed “Praefes fodinae 
/ Der Ober Steiger”, table. 14. The figurine is shaped similarly to the Meissen model 
with the searching rod in his hands in the front.

Height: 20.3 cm
Condition: good. There is a visible trace of glueing on the sword hilt. The axe 

spike is broken off. There is a missing flower by the figurine’s left foot.

• Inv. no. MŻKW IV/1826/6
Miner-digger working on the so-called longwall (German Hauer, or, less often, 

Untersteiger or junior supervisor, IL. I.10.F)
 The figurine is depicted en face, with his torso leaning backwards. The feet are 

directed outwards. The digger is wearing a hip-length black blouse with gilded 
buttons and short white pants with black knee pads. He is wearing brownish-red 
mining leather. There is a black bag on his belly, and on the left, a knife with a silver-
plated hilt (Tscherpertasche and Tscherpermesser). The player is also wearing white 
stockings, shoes with a buckle and a black shako with the mining emblem. In his 
left hand, in the front, he holds a mining axe, positioned slantwise – the typical 
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twarzy, włosów itp. w dużej mierze zależał od malarza, który dekorował konkretną 
rzeźbę. Wprawdzie istnieją pewne opracowane dane służące identyfikacji, ale są one 
dosyć trudne do nieomylnego stosowania. Za bezcelowe wydaje się także wyciąganie 
wniosków dotyczących podobieństw i odmienności w sposobie malowania wielic-
kich obiektów, biorąc pod uwagę późniejsze restauracje. Na przykład przed majem 
2014 r., rekonstruując głowę górnika nr inw. MŻKW IV/1826/6, konserwatorzy 
pomalowali jego czapkę na zielono, zapewne w nawiązaniu do innych zachowa-
nych figurek w zielonych czapkach, podczas kiedy w kolekcji G. von Klemperera 
ten górnik miał czarne czako z białą obwódką i złotym godłem górniczym, co 
opisał L. Schnorr-Carolsfeld w 1928 r., pod pozycją katalogową nr 669. Niemniej 
ciekawe zestawienie twarzy wszystkich egzemplarzy prezentuje ilustracja II.1. 

Przypomnijmy, że zbiór siedmiu górników z kolekcji G. von Klemperera został 
opublikowany w 1928 r. jako pozycje katalogowe nr 665–67157. Obecnie pozo-
staje podzielony pomiędzy zbiory muzeum w Wieliczce, gdzie są cztery figurki, 
a Państwowe Zbiory Porcelany w Dreźnie, gdzie znajdują się pozostałe trzy. 
(W kolekcji G. von Klemperera zostały oznaczone przez L. Schnorra-Carolsfelda 
numerami katalogowymi 666, 670, 671), Il. I.8. Spośród znanych z katalogu 
Schnorra z 1928 w. rzeźb górników w Wieliczce znajdują się obecnie:

1. nr kat. 668 kolekcji G. von Klemperera, tj. śpiewak z lutnią (nr MŻKW 
IV/1826/1). Powstał według modelu w Miśni nr 1341 (nowy numer modelu 
69516); 

2. nr kat. 667 kolekcji G. von Klemperera, czyli śpiewak grający na trójkącie 
(nr MŻKW IV/1826/2). Powstał według modelu nr 1342 (nowy numer 
modelu 69515);

3. nr kat. 665 kolekcji G. von Klemeperera, tj. wyższy zarządca górniczy 
(Oberberghauptmann/Berghauptmann, nr MŻKW IV/1826/4). Powstał 
według modelu nr 1336 (nowy numer to 69512); 

4. nr kat. 669 kolekcji Klemeperera, tj. kopacz/sztygar (Hauer/Steiger, 
nr MŻKW IV/1826/6). Powstał według modelu nr 1309 (nowy numer 
modelu to 69508), ale istnieje różnica. W prawej ręce nie podtrzymuje 
barty opartej na ramieniu, za to w lewej, opuszczonej, ma bartę. Taki układ 

czapka). W użyciu są też drobniejsze elementy ubrania (np. szeroko popularna skóra górnicza), nako-
lanniki i podobne akcesoria.

57 Por. przypis 12. Tablica 67 ukazuje fotografię trzech górników z kolekcji G. von Klemperera 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/217714/311 (dostęp dn. 22.06.2021).

ceremonial weapon of miners (German Barte). In his right, raised hand, there is 
a small brown item. The figurine is leaning against the bedrock, decorated with 
3 three-dimensional flowers (blue, yellow and purple) with leaves. The base is 
almost square-shaped.

In the back of the base, there is a pair of crossed swords painted under the 
glazing with cobalt (a small mark of 50 mm). The bottom of the sculpture is flat 
and not glazed.

Based in general on a drawing by J. C. Weigel (Nuremberg, 1721), signed “Fossor 
/Ein Hayer”, although the axe is not placed on the right hand and arm, as depicted 
in the engraving. This would have been consistent with the custom of carrying axes 
during Saxon miner parades: leaning against the right arm and supported on the 
bottom with the left hand. The miner holds the axe in his left hand as a result of 
the reconstruction process discussed in more detail below.

Height: 19.2, width: 11.5 cm
Condition: good

One should take notice of the sophisticated poses – the figures are presented 
in contrapposto. They create an impression of lightness, a certain graciousness, 
almost depicting a dancing movement. At the same time, the miners look natural, 
consistent with the anatomical structure of the human body. The modellers avoided 
the impression of silhouettes being “rigid”, which is typical for other works of 
this kind. These were characteristic of the somewhat clumsy figures made in the 
initial period of operation of the Meissen manufactory, associated with Georg 
Fritzsche (1697–1756). As we know, his figurine making skills were limited, and 
it is only his successor – sculptor Johann Gottlieb Kirchner (1706–1768) – who is 
believed to be the first modeller of Meissen. Other German porcelain manufacturers 
inspired by the Meissen figurines of miners did not avoid such awkward rigidness 
and unnaturalness. This is proven by figures of the mining orchestra made in 
Würzburg or miners of the cycle produced in Fürstemberg, which refer directly to 
the depictions of miners at work from Meissen. The listed examples of imitations 
can be found in collections of private owners, such as Mr and Mrs Middelschulte.

As for the painting and colour schemes of the figurines, it should be mentioned 
that a description of outfit colouring accompanied the engravings of J. Ch. Weigel. 
However, making figurines of miners, the entrepreneurs of Meissen distributed 
various copies of the series in assorted colour variants. One example in the set 
from Wieliczka is the green, lilac and pink enamel used to paint the caps. In the 
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rąk i barty jest efektem powojennej zmiany dokonanej podczas restauracji, 
ponieważ w opisie figury nr 669 L. Schnorr-Carolsfeld wyraźnie zazana-
czył, że barta trzymana jest w prawej ręce, a lewe ramię jest opuszczone 
swobodnie („die Barte in der rechten Hand geschultert, der linke Arm 
pendelnd”).

Znajdująca się obecnie w Wieliczce figurka nadsztygara (nr inw. IV/1826/5) 
nie wchodziła do kolekcji G. von Klemperera. Egzemplarz, który do niej należał, 
jest teraz w posiadaniu Zbiorów Porcelany w Dreźnie (nr inw. PE 169) – Il. I.8B. 
Najprawdopodobniej wykonano ją według modelu nr 1328 (nowy model nr 69511), 
który przedstawia górnika o podobnym wyglądzie, jednak trzymającego w dłoniach 
różdżkę służącą do poszukiwania nowych złóż. W przypadku wielickiego górnika, 
zresztą także egzemplarza tego górnika z kolekcji G. von Klemperera znajdują-
cego się teraz w Dreźnie (nr inw. PE 169), zachodzi różnica polegająca na innych 
akcesoriach trzymanych w rękach (łyżka z wytopionym złotem i laska górnicza).

Rzeźba górnika–flecisty nie ma znanego modelu ani nie udało się odnaleźć 
takiej realizacji w innych zbiorach. Najpewniej wizerunek powstał z wymienienia 

18th century, the palette of colours used was still quite limited (primarily white 
and black) to depict the outfits of figures wearing uniforms or formal clothes (as 
mentioned earlier, cf. p. 12, footnote 53). The unified miner’s uniforms, introduced 
in 1768, used colours typical for a specific region, as specified in the decision56. 
On the other hand, the style of facial features, hair etc., depended on the painter 
decorating each figurine. While there are some indexed data used for identification, 
their inerrant use is problematic. It also seems pointless to jump to conclusions 
on similarities and differences between the items of Wieliczka, considering the 
subsequent restoration works. For instance, before May 2014, the restoration 
authors reconstructing the miner’s head (inv. no. MŻKW IV/1826/6) painted the 
cap green, presumably referring to other preserved figurines in green caps, while in 
G. von Klemperer’s collection, this miner used to have a black shako with a white 
rimming and a golden mining emblem, as described by L. Schnorr-Carolsfeld in 
1928, catalogue item no. 669. Nevertheless, an interesting comparison of faces of 
all figurines can be found in illustration IL. II.1. 

Let us remind the readers that the seven miners from G. von Klemperer’s 
collection were presented in 1928 as catalogue items no. 665–67157. The set is 
currently divided among the museum in Wieliczka, which owns four figurines, and 
the State Porcelain Collection in Dresden, holding the remaining three. (In G. von 
Klemperer’s collection, L. Schnorr-Carolsfeld assigned to them catalogue numbers 
666, 670, 671.) IL. I.8. Among those known from Schnorr’s catalogue of 1928, 
the following figurines of miners are currently found in Wieliczka:

1. cat. no. 668 in G. von Klemperer’s collection, that is, the singer with a lute 
(no. MŻKW IV/1826/1). It was made in Meissen based on model no. 1341 
(new model number 69516); 

2. cat. no. 667 in G. von Klemperer’s collection, that is, the singer with 
a triangle (no. MŻKW IV/1826/2). It was made based on model no. 1342 
(new model number 69515);

56 During traditional parades of miners in the region of the Saxon Ore Mountains, it is still 
possible to see miners wearing outfits in similar colours as the digger figurine (black blouse, white 
pants with black knee pads and leather, green cap). Also, smaller clothing components are used (such 
as the widely popular miner’s leather), knee pads and similar accessories.

57 Cf. footnote no. 12. Table 67 presents a photograph of 3 miners from G. von Klemperer’s 
collection https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/217714/311 (access on 22.06.2021).

I.8. Górnicy z kolekcji G. von Klemperera, obecnie w zbiorach Porzellansammlung,  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (fot. Jürgen Lösel)

I.8. Miners from G. von Klemperer‘s collection, presently in possession of Porzellansammlung,  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (photograph by Jürgen Lösel)
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instrumentu (fletu) do postaci muzykującego górnika z trójkątem, co obserwuje 
się także w innych znanych realizacjach, jak np. górnika grającego na dudach 
(Il. I.2). Wszystkie mają taki sam układ ciała, zatem można przyjąć, że jest to ten 
sam model nr 1341. 

Znakowanie wielickich figurek

Miśnieński znak skrzyżowanych mieczy, namalowany podszkliwnie kobaltem na 
cokole z tyłu figurki przy dolnej krawędzi znajduje się na obiektach nr inw.  MŻKW 
IV/1826/1, 4, 5, 658, ale w przypadku nr. inw. MŻKW IV/1826/5 (Obersteigera) 
nieco odróżnia się kształtem i wielkością (Il. I.9A, I.9.B). W pozostałych trzech przy-
padkach jest bardzo niewielki, ale wyraźnie namalowany ciemniejszym kobaltem. 
Zupełnie odmienny jest dość duży znak skrzyżowanych mieczy na obiekcie nr 
MŻKW IV/1826/3 (górnik–flecista) Il. I.9.C, ponieważ został naniesiony na 
spód cokołu, który odróżnia się znacząco od pozostałych. Podczas kiedy one pozo-
stają płaskie, nieszkliwione, bez jakichkolwiek znaków, to w obiekcie nr MŻKW 
IV/1826/3 cokół jest w środkowej części pogrążony i szkliwiony oraz oznaczony 
podszkliwnie mieczami. Trzeba tu zauważyć, że właśnie we wczesnych modelach 
miśnieńskich spód podstawy był często nieszkliwiony z powodów technicznych. 

58 Brak znaku na cokole górnika–lutnisty nr MŻKW IV/1826/2 można wyjaśnić zniszczeniem 
tylnej części cokołu, widocznej na fotografii z 2010 r. Il. I.3.

3. cat. no. 665 in G. von Klemperer’s collection, that is, the senior mining 
manager (Oberberghauptmann/Berghauptmann, no. MŻKW IV/1826/4). 
It was based on model no. 1336 (new model number 69512); 

4. cat. no. 669 in G. von Klemperer’s collection, that is, the digger/supervisor 
(Hauer/Steiger, no. MŻKW IV/1826/6). It was based on model no. 1309 
(new model number 69508); however, there is a difference. There is no axe 
leaning against his arm in his right hand; instead, he holds the axe in his 
lowered left hand. This composition of the hands and the axe is a result of 
a post-war modification resulting from the restoration of the figurine, as 
in the description of item 669 L. Schnorr-Carolsfeld indicated clearly that 
the axe was held in the right hand, while the left arm was lowered loosely 
(“die Barte in der rechten Hand geschultert, der linke Arm pendelnd”).

The senior supervisor figurine in possession of the Wieliczka museum (inv. 
no. IV/1826/5) was not a part of G. von Klemperer’s collection. The item, which 
belonged to it, is now held by the State Porcelain Collection in Dresden (inv. no. 
PE 169). IL. I.8B Most likely, it was based on model 1328 (new model number 
69511), which depicts a similar miner, who nevertheless is holding a rod used in 
searching for new deposits. In the case of the miner of Wieliczka – as well as the 
item based on the same model from G. von Klemperer’s collection, which is now in 
Dresden (inv. no. PE 169), there is a difference, as the two figurines hold different 
accessories in their hands (a spoon with melted gold and a mining cane).

There is no known flute-playing model, and no such figurines have been found 
in other collections. Most likely, the figurine’s flute was replaced with a triangle; 
different sets are known, in which the same figure is playing, e.g., the bagpipe 
(IL. I.2). These figurines have the same posture, which allows us to assume that it 
is the same model no. 1341. 

Marks of Wieliczka figurines

The crossed swords, painted with cobalt under the glazing in the back part of 
the figurine base, can be found in items of inv. no. MŻKW IV/1826/1, 4, 5, 658; 

58 Lack of the trademark on the base of the miner – lute player no. MŻKW IV/1826/2 can 
be explained by damaging of the back part of the base, visible on the photograph of 2010. IL. I.3

I.9. Znaki manufaktury Miśni z wielickich figurek: A) MŻKW IV/1826/4, B) MŻKW IV/1826/5,  
C) MŻKW IV/1826/3 (fot. Dariusz Kołakowski, 2021 r.)

I.9. Trademarks of the Meissen manufactory from figurines of Wieliczka: A) MŻKW IV/1826/4,  
B) MŻKW IV/1826/5, C) MŻKW IV/1826/3 (photograph by Dariusz Kołakowski, 2021)
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Nieszkliwiony korpus jednak słabo wydobywa kolor niebieski, wobec czego szcze-
gólnie wczesne modele często nie mają żadnego lub tylko słabo widoczny ślad. 
Z tego powodu od około 1745–1750 r. znak mieczy był nanoszony na tylną lub 
dolną krawędź podstawy pod szkliwem, zazwyczaj w małym formacie. Takie właśnie 
są znakowania figurek nr inw. MŻKW IV/1826/1, 4, 5, 6, chociaż należy zaznaczyć 
niewielką odmienność w znaku nr IV/1826/5. Zwraca ona tym większą uwagę, 
że z wyjątkiem figurki górnika–kopacza (niekiedy określanego jako podsztygar 
lub sztygar), pierwotnie w czarnym czaku na głowie, wszystkie pozostałe figurki 
miały zielone nakrycia głowy. Tylko figurka nr MŻKW IV/1826/5 odróżnia się 
czakiem w kolorze liliowym z denkiem pomalowanym na zielono, wszakże jednak 
w innym, żółtawozielonym odcieniu farby. Daje się dość łatwo tę odmienność 
wyjaśnić, pamiętając, że analogiczna figurka nadsztygara, pochodząca z kolekcji 
G. von Klemperera, znajduje się obecnie w zbiorach porcelany w Dreźnie. Z kolei 
pogrążony, szkliwiony spód z naniesionym podszkliwnie znakiem firmowym wska-
zuje na odmienność figurki nr MŻW IV/1826/3 od pozostałych pięciu i oznacza 
najprawdopodobniej jej późniejsze powstanie. Podkreślmy, że w kolekcji G. von 
Klemperera nie występowała tego rodzaju rzeźba, co znowu prowadzi do wniosku 
o jej innym pochodzeniu, podobnie jak figurki nadsztygara. Zespół sześciu rzeźb 
górników w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce jest więc niejednorodny, 
bowiem w jego skład wchodzą cztery obiekty z dawnej kolekcji G. von Klemperera 
oraz dwa dołączone do nich po 2014 r. (jeszcze licząc tylko cztery obiekty komplet 
został sprzedany w domu aukcyjnym w Schloss Ahlden w maju 2014 r.). Z analizy 
umiejscowienia i typu znaków można stwierdzić, że istnieją silne przesłanki, aby 
uznać rzeźbę górniczego flecisty (nr MŻKW IV/1826/3) za wyprodukowaną 
później na pozostałe, w XIX w. Jednak samo znakowanie nie jest wystarczające do 
rozpoznania czasu powstania starszych wyrobów z Miśni.

however, the trademark placed on item MŻKW IV/1826/5 (Obersteiger) is slightly 
different in shape and size. IL.I.9A, I.9.B In the remaining three cases, the swords 
are very small but visible, painted in darker cobalt. Entirely different is a relatively 
large mark of crossed swords on item no. MŻKW IV/1826/3 (miner–flute player) 
IL. I.9.C, as it was made on the bottom of the base, which differs quite substantially 
from the remaining ones. While they remain flat and unglazed, without any marks, 
in item MŻKW IV/1826/3, the base is hollow in the central part, glazed and 
marked with swords under the glazing. It should be noted here that in the early 
models of Meissen, the bottom of the base was often not glazed due to technical 
reasons. However, the blue colour is hardly visible on the surface, which has not 
been glazed; therefore, the early models have no trademark or a barely visible one.

Thus, since about 1745–1750, the swords – usually small – were on the back 
or lower edge of the base under the glazing. Such are the trademarks on figurines 
inv. no. MŻKW IV/1826/1, 4, 5, 6, although we should mention a slight difference 
visible in mark of no. IV/1826/5. It is even more noteworthy since, except for the 
digger (sometimes referred to as the junior supervisor or supervisor), initially in 
a black shako on his head, all of the remaining figurines had green caps.

Only figurine no. MŻKW IV/1826/5 is distinguished by a shako in lilac with 
a green bottom, which is in a different, yellow-green shade. This difference can 
be explained quite easily, keeping in mind that the analogical senior supervisor 
figurine from G. von Klemperer’s collection is now in possession of the porcelain 
collection in Dresden. On the other hand, figurine no. MŻW IV/1826/3 differs 
from the remaining five due to the hollowed, glazed underside of the base with 
a trademark applied under the glazing, probably indicating that it was made 
later. Let us emphasise that no such figurine was found in G. von Klemperer’s 
collection, which again leads us to the conclusion that its origin was different, 
like the one depicting the senior supervisor. The set of six miner figurines in the 
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka is thus not uniform, as it contains four 
items from G. von Klemperer’s former collection and two, which were included 
in it after the year 2014 (the Schloss Ahlden auction house sold the set of four 
figurines in May 2014). Analysis of location and type of trademarks leads to the 
conclusion that there is a high probability that the miner-flute player figurine (no. 
MŻKW IV/1826/3) was made later than the remaining ones – in the 19th century. 
However, the marking itself is not sufficient to determine the time of production 
of the older figurines of Meissen.
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Część II 

BADANIA LABORATORYJNE

Aspekty techniczne produkcji porcelany w Miśni są opisywane w literaturze, co 
pozwala usystematyzować stosowane receptury farb czy złoceń i na ich podstawie 
datować obiekty.

Zgodnie z recepturami z 1731 r. stosowanymi w manufakturze miśnieńskiej 
i zebranymi w książce Höroldta59, żółte farby na obiektach z XVIII w. zawierają 
ołów i antymon. Świadczy to o użyciu żółcieni neapolitańskiej (Pb2Sb2O7). W szkli-
wieniach z tego okresu odnotowywano też różne poziomy cyny i żelaza. Mogło to 
wynikać z użycia czerwonego tlenku żelaza w cieplejszych odcieniach, natomiast 
cynę wprowadzano w postaci dwutlenku cyny (SnO2), jako środek zmętniający 
lub rozpuszczano w warstwie szkliwienia opartego na tlenkach krzemu i ołowiu. 

Obecność cynku tradycyjnie wiąże się z dekoracjami w XIX w., jednakże spora-
dycznie śladową zawartość cynku odnotowano również w żółtych dekoracjach 
obiektów z XVIII w. Przykładem może być żółta malatura spodka miśnieńskiego 
malowanego w pracowni Hausmalera Franza Ferdinanda Mayera datowanego na 
ok. 1750–1760, opisana przez zespół Francesca Casadio60. Należy jednak podkre-
ślić, że w przypadku wysokiego poziomu cynku obecnego we wszystkich szkliwie-
niach na obiekcie, wskazuje to na jego późniejszą niż XVIII w. dekorację.

Badania XVIII-wieczne niebieskich farb, od jasnoniebieskich aż do ciemnych, 
wykazały, że są one bogate w kobalt61. Często odnotowuje się w nich obecność niklu, 
żelaza, arsenu, manganu i potasu. Miedź występuje sporadycznie, w niewielkiej 
ilości lub nie pojawia się wcale. Opierając się na badaniach porcelany miśnieńskiej 
prowadzonych w innych ośrodkach, można stwierdzić, że jedynie zielono-niebie-
skie (turkusowe) emalie są bogate w miedź i zawierają znaczące poziomy kobaltu. 
Śladowe ilości cynku występują rzadko, odnotowano je w średnich i ciemnych błęki-
tach. W tym okresie w nieprzezroczystych dekoracjach występuje również cyna. 

59 R. Seyffarth: Johann Gregor Höroldt als Chemiker und Techniker, „Keramik Freunde der Schweiz”, 
t. 39, 1957, s. 22–25.

60 F. Casadio, A. Bezur, K. Domoney, K. Eremin, L. Lee, J. L. Mass, A. Shortland, N. Zumbu- 
lyadis: X-ray fluorescence applied to overglaze enamel decoration on eighteenth- and nineteenth-century 
porcelain from central Europe, „Studies in Conservation”, t. 57, 2012, s. S61–S72.

61 A. Bezur, F. Casadio: The analysis of porcelain using handheld and portable X-ray fluorescence spec-
trometers, „Studies in Archeological Sciences”, red. A. N. Shugar, J. L. Mass, Leuven 2012, s. 249.

Part II

LABORATORY TESTS

Technical aspects of porcelain production in Meissen have been described in 
the literature, enabling systematisation of the paint and gilding formulations used 
and thus the dating of items.

According to formulations of 1731 used in the Meissen manufactory and 
gathered in the book by Höroldt59, yellow paints on the items of the 18th century 
contain lead and antimony. It proves the use of Naples yellow (Pb2Sb2O7). Glazing 
from this period also varied in terms of tin and iron content. It could be due to 
the use of red iron oxide in warmer shades, while tin was introduced in the form 
of tin dioxide (SnO2) as an opacifier or dissolved in the glazing based on silicon 
and lead oxides. 

The presence of zinc is traditionally associated with decorations of the 19th 
century; however, sporadically, tiny traces of zinc were also found in yellow 
decorations of items of the 18th century. One of the examples is the green painting 
of the Meissen saucer painted in the workshop of Hausmaler Franz Ferdinand 
Mayer, dated to around 1750–1760, described by the team of Francesca Casadio60. 
However, it should be underlined that in the case of high zinc content in all glazing 
on the item, it suggests that it was decorated later than in the 18th century.

Tests of blue paints of the 18th century, from light to dark blue, have shown 
high cobalt content61. They often contain nickel, iron, arsenic, manganese and 
potassium. Copper is present only sporadically or absent. Based on tests of Meissen 
porcelain conducted by other institutions, it can be stated that only the greenish-
blue (turquoise) enamels are rich in copper and have a significant cobalt content. 
Traces of zinc are detected rarely in medium- and dark blue shades. In this period, 
zinc is also present in non-transparent decorations. 

59 R. Seyffarth: Johann Gregor Höroldt als Chemiker und Techniker, “Keramik Freunde der Schweiz“, 
vol. 39, 1957, pp. 22–25.

60 F. Casadio, A. Bezur, K. Domoney, K. Eremin, L. Lee, J. L. Mass, A. Shortland, N. Zumbu- 
lyadis: X-ray fluorescence applied to overglaze enamel decoration on eighteenth- and nineteenth-century 
porcelain from central Europe, “Studies in Conservation”, vol. 57, 2012, pp. S61–S72.

61 A. Bezur, F. Casadio: The analysis of porcelain using handheld and portable X-ray fluorescence 
spectrometers, “Studies in Archeological Sciences”, ed. A. N. Shugar, J. L. Mass, Leuven 2012, p. 249.
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Zgodnie z recepturami Höroldta z 1731 r. niebieską farbę przygotowywano 
z węglanu kobaltu, niebiesko-zieloną poprzez zmieszanie tlenku miedzi lub popiołu 
mosiężnego z węglanem kobaltu, tzw. błękit indyjski z mieszaniny węglanu kobaltu 
i dwuwinianu potasu, a zieleń morską poprzez zmieszanie błękitu indyjskiego 
z popiołem mosiężnym. W 1731 r. Höroldt zauważył, że dodatek cynku do błękitu 
kobaltowego zmiękcza jego ostry niebieski odcień. Zgodnie z obserwacją F. Casadio 
piki cynku o intensywności od umiarkowanej do dużej często występują w niebie-
skich dekoracjach przedmiotów zdobionych po drugiej połowie XVIII w. i nie są 
związane z konkretnym odcieniem62.

Pierwotnie w manufakturze miśnieńskiej porcelany zielone farby przygotowy-
wano przy użyciu tlenków miedzi lub na bazie mosiądzu (źródło zarówno miedzi, 
jak i cynku). Stosowano też zieleń złożoną z błękitu kobaltowego i żółcieni neapo-
litańskiej. Technologie te przetrwały również w XIX w. Po wprowadzeniu zielo-
nych farb na bazie chromu, wymienionych jako składnik emalii miśnieńskich od 
1817 r., połączono zielone pigmenty na bazie chromu z miedzianymi zielonymi 
pigmentami, aby uzyskać efekt intensywnie zielonej farby o dużej sile krycia. 

Zgodnie z badaniami F. Casadio żółto-zielone fragmenty podłoża obecne na 
obiektach miśnieńskich, datowanych na lata 1730–1747, są zabarwione miedzią 
z domieszką niewielkiej ilości antymonu (prawdopodobnie żółcieni neapoli-
tańskiej), zgodnie z przepisem Höroldta na „trawiastą zieleń”63. Jasnozielone 
podłoża na obiektach datowanych na lata ok. 1730–1735 są bogate w miedź. Oba 
odcienie zawierają również cynę, używaną prawdopodobnie jako środek zmętnia-
jący. Natomiast wiele zielonych dekoracji na wyrobach z porcelany miśnieńskiej 
z XIX w. zawiera zarówno chrom, jak i miedź.

Do uzyskania różnych odcieni różu i fioletu, od jasnego, różowo-fioletowego 
odcienia aż do ciemnej lawendy, używano głównie purpury Cassiusa, którą identyfi-
kuje się na podstawie obecności cyny i złota, gdyż jest to złoto koloidalne powstałe 
podczas reakcja utleniania/redukcji z solami cyny.

W porcelanie miśnieńskiej czerwone odcienie, od pomarańczowego do bordo-
wego, uzyskiwano z pigmentu tlenku żelaza (III) (Fe2O3), rozpuszczonego w krze-
mianie ołowiu. 

Brązowe farby zgodnie z recepturami z 1731 r. przygotowywano z umbry bądź 
z mieszaniny umbry, żółcieni neapolitańskiej i czerwonego pigmentu żelazowego, 

62 F. Casadio: X-ray fluorescence..., s. S62.
63 Tamże, s. S67.

According to Höroldt’s formulations of 1731, blue paint was made of cobalt 
carbonate, greenish-blue paint – by mixing copper oxide or brass ash with cobalt 
carbonate, the so-called India blue – by mixing cobalt carbonate and potassium 
bitartrate, and sea green – by combining India blue with brass ash. In 1731, Höroldt 
noticed that adding zinc to cobalt carbonate makes the intense hue of blue less 
intensive. As observed by F. Casadio, zinc peaks of medium to high intensity are 
often present in blue decorations of items ornamented after the mid-18th century, 
and they are not related to specific shades62.

Initially, in the Meissen manufactory, green paints were prepared using copper 
oxides or brass (the source of both copper and zinc). Also, green made of cobalt 
blue and Naples yellow was used. These technologies were still used in the 19th 
century. After introducing chromium-based green paints, listed as an ingredient of 
Meissen enamels since 1817, green chromium-based pigments were combined with 
green copper pigments to get an intensively green colour with a high coverage level. 

According to research results obtained by F. Casadio, yellowish-green fragments 
of bass of Meissen items dated for 1730–1747 were covered with copper with a small 
quantity of antimony (presumably, Naples yellow), under Horoldt’s formulation 
for “grassy green”63. Light green bases of items dated around 1730–1735 are rich in 
copper. Both shades also contain tin, which was probably used as an opacifier. On 
the other hand, many green decorations on Meissen porcelain of the 19th century 
contain both chromium and copper.

To obtain various shades of pink and purple, from the light pinkish purple to 
dark lavender, mainly purple of Cassius was used, which is identified based on 
the presence of tin and gold, as it is colloidal gold emerging from the reaction of 
oxidation/reduction with tin salts.

In the Meissen porcelain, red shades from orange to maroon was obtained from 
iron (III) oxide pigment (Fe2O3), dissolved in lead silicate. 

Brown paints based on formulations of 1731 were made of umber, or by mixing 
umber, Naples yellow and red iron pigment; therefore, the main elements detected 
in them are manganese and iron. Research conducted by F. Casadio showed that 
products with glazed brown were characterised by high iron, cobalt and copper 

62 F. Casadio: X-ray fluorescence..., p. S62.
63 Ibidem, p. S67.
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dlatego głównymi wykrywanymi w nich pierwiastkami są mangan i żelazo. Badania 
F. Casadio wykazały, że dwa XIX-wieczne wyroby ze szkliwionym brązem zawie-
rały wysokie poziomy żelaza, kobaltu i miedzi. Ponadto w XIX w. na brązowych 
emaliach zidentyfikowano również mieszane topniki cynkowo-ołowiowe64.

W czarnych dekoracjach wytwarzanych w Miśni w XVIII w. stosowano dwa 
rodzaje farby otrzymywanej z osadów kobaltu, umbry i rudy manganu: pierwszą, 
uzyskiwaną z czerni manganowej i kobaltu oraz manganu i czerni żelazowej. 
Czasami w XVIII w. w czerni wytwarzanej w Miśni obserwowano cynę lub złoto 
pochodzące z purpury Cassiusa. W później zdobionych obiektach również wykry-
wano głównie kobalt, mangan i żelazo, lecz z domieszką chromu i cynku65.

Złocone dekoracje na obiektach z porcelany miśnieńskiej, datowanych na lata  
ok. 1715–1747 zawierają wysokie zawartości złota i ołowiu oraz śladowe ilości niklu, 
czasami z domieszką srebra, cynku i miedzi. Fryta zawierającą tlenek ołowiu jako 
topnik była stosowana przez Höroldta od 1731 r. Wysokiej jakości złoty proszek 
używany w Miśni do złocenia był prawie wolny od zanieczyszczeń, gdyż pozyski-
wano go w wyniku rozpuszczenia dukatów holenderskich (zawierających ok 98,7% 
złota w 1731 r.) w wodzie królewskiej z dodatkiem siarczanu żelaza. Topniki zawie-
rające tlenek bizmutu zostały zastosowane w złoceniach po 1770–1775 r. Platyna 
używana była do złoceń w ostatniej dekadzie XVIII w.66

W celu scharakteryzowania figurek górników pod względem fizyko-che-
micznym, określenia ich stanu zachowania oraz składu chemicznego przeprowa-
dzono specjalistyczne badania w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań 
Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie.

Każdą z figurek poddano podobnej procedurze badawczej, z wykorzystaniem 
jedynie metod nieinwazyjnych. Stanowiły je analizy wizualne, zdjęcia w świetle 
analitycznym – ultrafiolecie (UV) oraz rentgenogramy. W celu scharakteryzowania 
pigmentów obecnych w warstwie malarskiej przeprowadzono pomiary składu pier-
wiastkowego metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

Zdjęcia obiektów w świetle widzialnym oraz fotografie fluorescencji wzbudzanej 
w ultrafiolecie (UV) wykonano aparatem CANON EOS 5D Mark III z obiek-
tywem CANON MACRO LENS EF 100 mm, 1:2.8. USM. Do wykonania zdjęć 
w świetle widzialnym użyto oświetlenia halogenowego złożonego z dwóch kolumn. 

64 Tamże, s. S70.
65 Tamże, s. S70.
66 Tamże, s. S71.

content. Moreover, brown enamels of the 19th century were also characterised by 
mixed zinc and lead fluxes64.

In black decorations made in Meissen in the 18th century, two types of paint were 
used, obtained from cobalt, umber and manganese ore: the first, from manganese 
black and cobalt and from manganese and iron black. Sometimes, black paint made 
in Meissen in the 18th century contained tin or gold from the purple of Cassius. 
Items decorated in later periods also contained mainly cobalt, manganese and iron, 
as well as chromium and zinc65.

Gilded decorations on Meissen porcelain items dated around 1715–1747 are 
characterised by high gold and lead content and traces of nickel, sometimes with 
the addition of silver, zinc and copper. Höroldt used frit containing lead oxide as 
flux since 1731. The golden powder of high quality, used in Meissen for gilding 
purposes, was almost free from contaminants, as it was obtained by dissolving Dutch 
ducats (containing about 98.7% gold in 1731) in aqua regia with an addition of 
iron sulphate. Fluxes containing bismuth oxide were used for gilding after the years 
1770–1775. Platinum was used for gilding in the last decade of the 18th century66.

Specialist tests were conducted at the Laboratory of Analysis and Nondestructive 
Investigation of Heritage Objects of the National Museum in Krakow to identify 
the physical and chemical characteristics of miner figurines.

Every figurine was subjected to a similar research procedure, using only non-
invasive methods. These included visual analysis, photos in analytical light – ultraviolet 
(UV) and radiography imaging. Measurements of elementary composition were 
conducted using the X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) method to determine 
the properties of pigments present in the painting layer.

Photographs of items in visible light and photos of fluorescence triggered in 
ultraviolet light (UV) were taken using camera CANON EOS 5D Mark III with 
lens CANON MACRO LENS EF 100 mm, 1:2.8. USM. Halogen light in two 
columns was used to take photos in visible light. In each column, 4 halogens were 
used in the following configuration: 2 x 125 + 2 x 150 W. On the other hand, the 
UV light source consisted of lighting tubes UV 40 W, PHILIPS TL-D 36W BLB, 
operating in the range of 368 nm. The exposure parameters were as follows: for 
visible light 1 sec; f/16; ISO 100; for UV light 30.0 sec; f/16; ISO 200. Photographs 

64 Ibidem, p. S70.
65 Ibidem, p. S70.
66 Ibidem, p. S71.
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W każdej kolumnie zastosowano cztery halogeny w konfiguracji: 2 x 125 + 2 x 
150 W. Natomiast, jako źródło światła UV, użyto świetlówek UV 40 W, PHILIPS 
TL-D 36W BLB, pracujących w zakresie 368 nm. Parametry ekspozycji wyno-
siły odpowiednio: dla światła widzialnego 1 sec; f/16; ISO 100; dla światła UV 
30.0 sec; f/16; ISO 200. Do opracowania fotografii korzystano z programów Adobe 
Lightroom Classic oraz Photoshop CC 2021. Zdjęcia zapisano w formacie JPG, 
RAW oraz TIF. Makrofotografie twarzy badanych figurek zestawiono na ilustracji 
II.1, natomiast zdjęcia w świetle UV na ilustracji II.2. 

Do wykonania radiogramów zastosowano system DIX-Ray, który oparty jest 
na bezprzewodowym panelu o wymiarach: 46 x 38cm. Odległość czoła lampy 
RTG od powierzchni detektora: 200 cm. Parametry ekspozycji: 40kV, 40mAs. 
Do opracowania fotografii korzystano z programów Adobe Lightroom Classic 
oraz Photoshop CC 2021. Zdjęcia zapisano w formacie JPG, RAW oraz TIF. 
Radiogramy badanych figurek zestawiono na ilustracji II.3.

Analizę składu pierwiastkowego prowadzono metodą spektroskopii fluore-
scencji rentgenowskiej za pomocą przenośnego spektrometru ARTAX800 (Bruker, 
Niemcy) przeznaczonego do badań obiektów zabytkowych. Spektrometr składa się 
z lampy Rh i krzemowego detektora dryftowego (SDD) o powierzchni 10 mm2 
i rozdzielczości energii 135 eV na linii wzbudzenia MnK, chłodzonego układem 
Peltiera. Instrument ten umożliwia oznaczanie pierwiastków od aluminium (Al) 
do uranu (U). Parametry robocze napięcia lampy i prądu anodowego podczas 
pomiarów wynosiły 50 keV i 0,3 mA, a czas akwizycji ustalono na 45 s. Wiązkę 
skupiono na miejscu analizy za pomocą pozycjonera laserowego i kamery CCD 
przymocowanej do spektrometru. Analizy przeprowadzono w atmosferze powie-
trza. Do akwizycji i oceny widm XRF zastosowano oprogramowanie Spectra 5.3 
(Bruker, Niemcy). Dla każdej z figurek wykonano około 30 analiz. Należy podkre-
ślić, że przy interpretacji wielowarstwowych struktur badanych techniką XRF nie 
ma możliwości rozróżnienia, na jakiej głębokości znajduje się pierwiastek widoczny 
w widmie fluorescencyjnym.

Wyniki badań składu pierwiastkowego dla wybranych punktów pomiarowych 
zestawiono w tabeli II.1.

Figurka śpiewaka z lutnią (nr inw. MŻKW IV/1826/1) została wykonana 
z białej glinki o niejednorodnym składzie pierwiastkowym. W większości bada-
nych białych obszarów, takich jak: twarz, rękaw, plecy, noga czy przednia część 
cokołu, oprócz krzemu, dominują – wapń, potas, ołów i żelazo oraz cynk o zmiennej 
zawartości. Wysoka zawartość cynku wykryta w różnych obszarach (korpus, ręce, 

were processed using the Adobe Lightroom Classic and Photoshop CC 2021. 
Photos were saved in JPG, RAW and TIF formats. Macro photographs of the 
faces of the figurines examined are presented in IL. II.1, while the photos in UV 
light – in IL. II.2. 

Radiography images were made using the DIX-RAY system, which is based on 
a wireless panel with dimensions of 46 x 38cm. The distance between the front of 
the X-ray lamp from the detector surface was 200cm. Exposure parameters: 40kV, 
40mAs. Photographs were processed using the Adobe Lightroom Classic and 
Photoshop CC 2021. Photos were saved in JPG, RAW and TIF formats. X-ray 
images of the faces of the figurines examined are presented in IL. II.3.

Analysis of elementary composition was conducted using the X-ray fluorescence 
spectroscopy method using a portable spectrometer ARTAX800 (Bruker, Germany), 
dedicated to testing historical artefacts. The spectrometer consists of an Rh lamp and 
a silicon drift detector (SDD) of the area of 10 mm2 and energy resolution of 135 
eV for MnK line, cooled with a Peltier system. This instrument enables the marking 
of elements from aluminium (Al) to uranium (U). The working parameters of the 
lamp voltage and anode output current during the measurements were 50 keV and 
0.3 mA, while the acquisition time was defined as 45 s. The bundle is focused in the 
analysed spot using a laser positioner and a CCD camera attached to the spectrometer. 
Analysis was conducted in the air atmosphere. For the acquisition and assessment of 
XRF spectra, software Spectra 5.3 (Bruker, Germany) was used. For each figurine, 
around 30 analyses were conducted. It should be underlined that in the interpretation 
of multi-layered structures examined using the XRF technique, it is impossible to 
distinguish the depth of the elements visible in the fluorescent spectrum.

The results of the analysis of the elementary composition for selected measurement 
points have been presented in Tab. II.1.

The figurine of a singer with a lute (inv. no. MŻKW IV/1826/1) was made of 
white clay of heterogeneous elementary composition. In most white areas examined, 
such as the face, the sleeve, the back, the leg or the base front, apart from silicon, 
the substance is dominated by calcium, potassium, lead, iron, and zinc at varying 
content levels. High zinc content, detected in varying areas (torso, hands, legs, base) 
may suggest that the item was made in the 19th century. However, questionable is 
its inconsistent content, much lower in the face and hair than the torso and legs, 
which may prove that the figurine was made earlier, in the 18th century. During 
the subsequent restorations, the item was probably entirely painted and glazed; 
therefore, there is also a slight zinc signal in the areas not fully reconstructed  
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II.2. Zdjęcie fluorescencji 
wzbudzonej  

ultrafioletem (UV):  
A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2,  
C) MŻKW IV/1826/3,  
D) MŻKW IV/1826/4,  
E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6.  

(fot. Tomasz Wilkosz)
II.2. Photograph of 

fluorescence triggered by 
ultraviolet light (UV): 

A) MŻKW IV/1826/1, 
B) MŻKW IV/1826/2, 
C) MŻKW IV/1826/3, 
D) MŻKW IV/1826/4, 
E) MŻKW IV/1826/5, 
F) MŻKW IV/1826/6. 

(photograph by  
Tomasz Wilkosz)

II.1. Zdjęcie w świetle 
widzialnym (VIS)  
fragmentu figurki:  
A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2, 
C) MŻKW IV/1826/3,
D) MŻKW IV/1826/4,
E) MŻKW IV/1826/5, 
F) MŻKW IV/1826/6.  
(fot. Tomasz Wilkosz)
II.1. Photograph in visible 
light (VIS) of a fragment  
of figurine:  
A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2,
C) MŻKW IV/1826/3,
D) MŻKW IV/1826/4,
E) MŻKW IV/1826/5, 
F) MŻKW IV/1826/6. 
(photograph by  
Tomasz Wilkosz)
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Tabela 1. Zestawienie składu pierwiastkowego dla wybranych punktów pomiarowych

Badany obiekt Numer 
inwentarzowy

Opis badanego 
obszaru Skład pierwiastkowy*

Figurka 
śpiewaka 
z lutnią

MŻKW IV/1826/1 Biel, twarz Si, K, Ca, Fe, Zn  
(Al. Ti, Mn, Ni, Pb)

Biel, noga K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Al, Si, Ti, Mn, Rb)

Czerwień, usta Ca, Fe, Zn, Pb (Si, K, Mn, Ni) 
Czerń, nakolannik Mn, Fe, Co, Zn, Pb  

(Si, Ca, Ni)
Czerń,  

górnicza skóra
Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, K, Ca, Ti, Ni)

Figurka górnika 
grającego  

na trójkącie

MŻKW IV/1826/2 Biel, twarz Si, K, Ca, Fe (Al, Ti, Pb)
Biel, noga Si, K, Ca, Fe (Mn, Rb, Pb)

Czerwień, usta Si, K, Ca, Fe, Pb (Ti, Mn, Zn)
Czerń, nakolannik Mn, Fe, Co, Pb (Ca, Zn)

Czerń,  
górnicza skóra

Mn, Fe, Co, Pb  
(Si, Ca, Cr, Ni, Zn, Rb)

Figurka górnika 
grającego  
na flecie

MŻKW IV/1826/3 Biel, twarz K, Ca, , Fe, Zn  
(Si, Ti, Mn Co, Rb, Pb)

Biel, noga K, Ca, Fe, Zn  
(Si, Ti, Mn, Co, Rb, Pb)

Czerwień, usta K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Si, Mn, Co, Ni, Rb)

Czerń, nakolannik Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Ni, Cu)

Czerń,  
górnicza skóra

Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cr, Ni, Cu)

Figurka 
naczelnika / 

zarządcy 
górniczego

MŻKW IV/1826/4 Biel, twarz K, Ca, Pb  
(Si, S, Mn, Fe, Zn, Rb)

Biel, noga K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Si, Mn, Rb)

Czerwień, usta Fe, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cr, Mn, Cu)

Czerń, nakolannik Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cu, As)

Czerń,  
górnicza skóra

Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Ni, As)

The examined 
object Reference number Description of the 

examined area Elemental composition*

A figurine of  
a singer with  

a lute

MŻKW IV/1826/1 White, the face Si, K, Ca, Fe, Zn  
(Al. Ti, Mn, Ni, Pb)

White, a leg K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Al, Si, Ti, Mn, Rb)

Red, lips Ca, Fe, Zn, Pb (Si, K, Mn, Ni) 
Black,  

the knee pad
Mn, Fe, Co, Zn, Pb  

(Si, Ca, Ni)
Black, the mining 

leather
Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, K, Ca, Ti, Ni)

A figurine of  
a miner playing 

the triangle

MŻKW IV/1826/2 White, the face Si, K, Ca, Fe (Al, Ti, Pb)
White, a leg Si, K, Ca, Fe (Mn, Rb, Pb)

Red, lips Si, K, Ca, Fe, Pb (Ti, Mn, Zn)
Black,  

the knee pad
Mn, Fe, Co, Pb (Ca, Zn)

Black, the mining 
leather

Mn, Fe, Co, Pb  
(Si, Ca, Cr, Ni, Zn, Rb)

A figurine of  
a miner playing 

the flute

MŻKW IV/1826/3 White, the face K, Ca, , Fe, Zn  
(Si, Ti, Mn Co, Rb, Pb)

White, a leg K, Ca, Fe, Zn  
(Si, Ti, Mn, Co, Rb, Pb)

Red, lips K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Si, Mn, Co, Ni, Rb)

Black,  
the knee pad

Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Ni, Cu)

Black, the mining 
leather

Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cr, Ni, Cu)

A figurine of the 
chief /mining 
administrator

MŻKW IV/1826/4 White, the face K, Ca, Pb  
(Si, S, Mn, Fe, Zn, Rb)

White, a leg K, Ca, Fe, Zn, Pb  
(Si, Mn, Rb)

Red, lips Fe, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cr, Mn, Cu)

Black,  
the knee pad

Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Cu, As)

Black, the mining 
leather

Mn, Fe, Co, Zn, Pb  
(Si, Ca, Ni, As)

* W nawiasie umieszczono pierwiastki śladowe. * Trace elements are provided in brackets.

Table 1. A list of elemental compositions for selected measurement points
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Badany obiekt Numer 
inwentarzowy

Opis badanego 
obszaru Skład pierwiastkowy*

Figurka 
nadsztygara

MŻKW IV/1826/5 Biel, twarz K, Ca, Fe  
(Al, Si, Mn, Co, Zn, Rb, Pb)

Biel, noga K, Ca, Fe,  
(Al, Si, Mn, Zn, Rb, Pb)

Czerwień, usta K, Ca, Fe, Pb  
(Al, Si, Mn, Co, Ni, Zn, Rb)

Czerń, nakolannik Mn, Fe, Co, Zn, Pb (Ca, Ti)
Czerń,  

górnicza skóra
Mn, Fe, Co, Pb  

(K, Ca, Ti, Cr, Zn, Sn, U)
Figurka górnika 

kopacza
MŻKW IV/1826/6 Biel, twarz K, Ca, Fe  

(Si, Mn, Zn, Rb, Zr, Ba, Pb)
Biel, noga K, Ca, Fe  

(Al, Si, Ti, Mn, Ni, Zn, Rb, Pb)
Czerwień, usta K, Ca, Fe  

(Si, Mn, Zn, Rb, Zr, Ba, Pb)
Czerń, nakolannik Mn, Fe, Co, Pb  

(K, Ca, Ni, Cu, Zn)
Czerń,  

górnicza skóra
Mn, Fe, Co, Pb  

(K, Ca, Ni, Cu, Zn, Rb)

The examined 
object Reference number Description of the 

examined area Elemental composition*

A figurine of the 
senior foreman

MŻKW IV/1826/5 White, the face K, Ca, Fe  
(Al, Si, Mn, Co, Zn, Rb, Pb)

White, a leg K, Ca, Fe,  
(Al, Si, Mn, Zn, Rb, Pb)

Red, lips K, Ca, Fe, Pb  
(Al, Si, Mn, Co, Ni, Zn, Rb)

Black,  
the knee pad

Mn, Fe, Co, Zn, Pb (Ca, Ti)

Black, the mining 
leather

Mn, Fe, Co, Pb  
(K, Ca, Ti, Cr, Zn, Sn, U)

A figurine of  
a digger

MŻKW IV/1826/6 White, the face K, Ca, Fe  
(Si, Mn, Zn, Rb, Zr, Ba, Pb)

White, a leg K, Ca, Fe  
(Al, Si, Ti, Mn, Ni, Zn, Rb, Pb)

Red, lips K, Ca, Fe  
(Si, Mn, Zn, Rb, Zr, Ba, Pb)

Black, the knee 
pad

Mn, Fe, Co, Pb  
(K, Ca, Ni, Cu, Zn)

Black, the mining 
leather

Mn, Fe, Co, Pb  
(K, Ca, Ni, Cu, Zn, Rb)

nogi, cokół) może sugerować XIX w. jako datę powstania obiektu. Jednakże 
budząca pewne wątpliwości jest jego zmienna zawartość, znacznie niższa na twarzy 
i włosach w porównaniu z korpusem i nogami, co może świadczyć o wcześniejszym,  
XVIII-wiecznym pochodzeniu figurki. W trakcie kilku późniejszych konserwacji 
prawdopodobnie obiekt ten został w całości wtórnie pomalowany i naszkliwiony, 
stąd w XVIII-wiecznych obszarach niepoddanych całkowitej rekonstrukcji (twarz, 
włosy) również pojawia się nieznaczny sygnał od cynku. W innych miejscach, takich 
jak czubek nosa, tył postumentu czy narożnik cokołu, pojawia się wyraźny sygnał od 
tytanu. Niejednorodność figurki można zaobserwować również w świetle ultrafiole-
towym (Il. II.2.A), gdzie widoczna jest miejscowa luminescencja związana z obec-
nością tytanu, szczególnie dobrze widoczna na końcówce nosa, postumencie oraz 
dłoniach. W radiografii cyfrowej uwidaczniają się wewnętrzne pęknięcia i naprawy 
figurki. Z dużym prawdopodobieństwem rekonstruowane były obie nogi (prawa 
poniżej kolana oraz lewa powyżej kostki), narożniki i tył cokołu, lewa dłoń na 
gryfie lutni oraz czoło z czapką. Niektóre naprawy można dostrzec także na zdję-
ciach UV, np. w obszarze prawego buta. 

* W nawiasie umieszczono pierwiastki śladowe.

(face, hair). Titanium was detected in other places, including the tip of the nose, 
the rear of the base, and the plinth corner. Heterogeneity of the figurine is also 
observable in ultraviolet light (IL. II.2.A), which reveals local luminescence related 
to the presence of titanium, particularly well visible at the tip of the nose, the base 
and the hands. In digital radiography, internal cracks and repairs of the figurine are 
visible. Both legs were probably reconstructed (the right one below the knee and 
the left above the ankle). The same applies to the plinth corners and back, the left 
hand on the fingerboard of the lute, and the forehead with the cap. Some repairs 
are also visible in the UV photos, e.g., in the left shoe area. 

The red pigment applied to the mouth of the lute player and his vest contains 
iron, zinc and lead, which indicates the use of a red paint based on iron oxide. 
The lips were repainted, probably during the restoration of the figurine in the 20th 
century. It is proven by the lip contour and the teeth, visible in the bottom paint 
layer, covered later (IL. II.1. A). The brown eyes and the flute were painted using 
a paint based on manganese and iron compounds. In addition, the presence of zinc 
and lead was found. In black areas, such as the pupil of the eye, the knee pad, the 

* Trace elements are provided in brackets. 
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W czerwonym pigmencie naniesionym na usta górnika–lutnisty oraz na jego 
kamizelce stwierdzono obecność żelaza, cynku i ołowiu, co wskazuje na użycie czer-
wonej farby opartej na tlenku żelaza. Usta zostały pomalowane wtórnie, prawdo-
podobnie podczas konserwacji figurki w XX w. Świadczy o tym kontur ust i zęby, 
widoczne w spodniej warstwie malarskiej, przykrytej późniejszym malowaniem  
(Il. II.1.A). Brązowe oczy oraz lutnię wykonano przy użyciu farby opartej na związ-
kach manganu i żelaza. Dodatkowo stwierdzono obecność cynku i ołowiu. W czar-
nych obszarach, takich jak źrenica oka, nakolannik, górnicza skóra i trzewik, wykryto 
wysoką zawartość manganu, żelaza, kobaltu, cynku i ołowiu. W zielonej czapce 
górnika stwierdzono obecność chromu, miedzi, cynku i ołowiu oraz domieszkę 
kobaltu. Wskazuje to na użycie pigmentu miedziowego i pigmentu chromowego, 
który stosowano w manufakturze porcelany miśnieńskiej od roku 1817. Podobny 
skład zielonej farby, użytej w procesie konserwacji, stwierdzono także w listkach 
na cokole, przy czym dodatkowo, sporadycznie pojawia się antymon, świadczący 
o domieszce żółcieni neapolitańskiej.

Figurka śpiewaka z lutnią jest jedyną figurką z badanego zestawu, w której nie 
odnaleziono sygnatury manufaktury w Miśni.

Figurkę górnika grającego na trójkącie (nr inw. MŻKW IV/1826/2) wyko-
nano z białej glinki zawierającej krzem oraz glin, bogatej w potas, wapń i żelazo. 
Dodatkowo stwierdzono śladową zawartość manganu, cynku, rubidu i ołowiu. 
Ten sam materiał wykryto na twarzy górnika w okolicy ust, na plecach, dłoni, 
nodze poniżej nakolannika oraz w cokole. Wykryty skład pierwiastkowy wska-
zuje na XVIII-wieczne pochodzenie figurki.

Czerwone elementy jak usta czy fragment kubraka pomalowano czerwoną farbą 
opartą na tlenku żelaza. W badanych elementach stwierdzono również domieszkę 
ołowiu, nie wykryto natomiast cynku, co potwierdza datowanie. Zielone czako 
górnika pomalowano farbą o wysokiej zawartości chromu i cynku, z domieszką żelaza 
i kobaltu. Wskazuje to na późniejsze pochodzenie badanego fragmentu figurki. Żółty 
kwiatek przy czapce oprócz żółcieni neapolitańskiej zawierającej antymon i ołów 
wykazywał wysoką zawartość cynku, co potwierdza późniejsze wykonanie badanego 
elementu. Wtórnie zostały namalowane również brązowe oczy z czarnymi źrenicami. 
W brązowej farbie oprócz żelaza stwierdzono wysoką zawartość cynku i ołowiu. 
Podczas badania składu pierwiastkowego szarych włosów górnika stwierdzono obec-
ność cyny, żelaza i ołowiu oraz śladową zawartość chromu, co może wskazywać na 
późniejszą rekonstrukcję górnego fragmentu wykonaną w XX w.

mining skin and the shoe, high content of manganese, iron, cobalt, zinc and lead 
were found. The miner’s green cap contains chromium, copper, zinc and lead, as 
well as some cobalt. It indicates the use of a copper and chromium pigment, used 
at the Meissen manufactory since 1817. A similar composition of green paint, used 
in the restoration process, was also found in the leaves on the base; in addition, 
antimony sporadically emerges, which proves some addition of Naples yellow.

The singer with the lute is the only figurine in the set with no trademark of the 
Meissen manufactory. The miner playing a triangle (inv. no. MŻKW IV/1826/2) 
was made of white clay containing silicon and aluminium, rich in potassium, 
calcium and iron. In addition, traces of manganese, zinc, rubidium and lead were 
found. These materials were detected around the miner’s mouth, in the back, on 
the hand, the leg above the knee pad and in the base. The elementary composition 
indicates that the figurine comes from the 18th century.

Red components, such as the lips or a fragment of the doublet, were painted 
using red paint based on iron oxide. Some traces of lead were also found in the 
tested components, and no zinc, which confirms the dating. The miner’s green shako 
was painted with a substance characterised with high chromium and zinc content, 
with some iron and cobalt. It indicates that the examined fragment of the figurine 
comes from a later period. The yellow flower on the cap, apart from the Naples 
yellow containing antimony and lead, showed a high zinc content, proving that the 
component was made later. The brown eyes with black pupils were also repainted. 
Apart from iron, the brown paint was characterised by high zinc and lead content. 
During the examination of the elementary composition of the miner’s grey hair, 
tin, iron and lead were found, as well as traces of chromium, which may indicate 
a later reconstruction of the upper fragment in the 20th century.

It is confirmed by the X-ray (IL.II.3.B), in which the head is shown as reattached 
to the figurine. It is filled with clay and has no free space inside that would be 
connected to the empty interior of the miner’s torso. Also, in UV light, there is 
a slight luminescence of the hair, indicating that this fragment was made later.

On the miner’s cheeks, the hand holding the triangle, the back or the folds of 
the doublet, a semi-transparent of modern paint containing titanium has been 
applied, which is in the skin tone shade. This process was conducted purposefully 
during conservation to give the figurine a uniform visual appearance. The addition 
of titanium, used in this paint, does not cause luminescence in UV light, unlike 
titanium found in the mass used to fill in missing parts and reconstruct the figurine 
of the lute player (inv. no. MŻKW IV/1826/1).
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Potwierdza to zdjęcie RTG (Il. II.3.B), w którym widoczna jest głowa wtórnie 
umieszczona na figurce. W całości jest ona wypełniona w środku glinką, nie posiada 
wolnej przestrzeni łączącej się z pustym wnętrzem tułowia górnika. Również 
w świetle UV widoczna jest nieznaczna luminescencja włosów, wskazująca na 
późniejsze powstanie tego fragmentu.

Na policzkach górnika, dłoni trzymającej trójkąt, plecach czy fałdach kubraka 
laserunkowo została położona współczesna farba o odcieniu karnacyjnym, zawie-
rająca tytan. Zabieg ten wykonano celowo podczas procesu konserwacji, aby wizu-
alnie scalić i nadać jednolitą formę całej figurce. Domieszka tytanu obecnego w tej 
farbie nie powoduje luminescencji w świetle UV, w przeciwieństwie do tytanu znaj-
dującego się w masie wypełniającej, użytej do uzupełnienia ubytków i rekonstrukcji 
figurki lutnika (nr inw. MŻKW IV/1826/1).

Czarną górniczą skórę, nakolanniki oraz trzewiki pomalowano czarną farbą 
zawierającą kobalt, żelazo, mangan i ołów. W fioletowo-różowych plastycznych 
kwiatach umieszczonych na cokole wykryto cynę i złoto, co wskazuje na użycie 
purpury Cassiusa. W żółtych środkach kwiatów stwierdzono obecność żółcieni 
neapolitańskiej, lecz nie odnotowano obecności cynku jak w przypadku kwiatu 
przy czapce, co potwierdza XVIII-wieczne pochodzenie figurki. Niebieskie płatki 
kwiatów pomalowano farbą zawierającą kobalt z domieszką niklu i żelaza. Skład 
ten jest charakterystyczny dla farb kobaltowych z XVIII w. Tylko w jednym z bada-
nych obszarów dodatkowo wykryto wysoką zawartość cynku i tytanu pochodzą-
cych z XX-wiecznej rekonstrukcji uszkodzonego fragmentu płatków kwiatka. 
Podobnie zielone listki na cokole pomalowano współczesną farbą o wysokiej zawar-
tości chromu i cynku, z dodatkiem żelaza i kobaltu. Szary trójkąt, trzymany przez 
górnika, również poddano konserwacji. Świadczy o tym fioletowa wstążka, którą 
pomalowano farbą o wysokiej zawartości tytanu, żelaza i cynku.

Radiografia cyfrowa (Il. II.3.B) wykazała nieznaczne, wewnętrzne spękania 
figurki, głównie w obrębie tułowia oraz cokołu. Spękania te nie są widoczne 
w zakresie światła widzialnego, co sugeruje, że zostały one naprawione podczas 
konserwacji. Światło ultrafioletowe ukazuje wysoką spójność obiektu.

Figurkę górnika grającego na flecie (nr inw. MŻKW IV/1826/3) wykonano 
z białej glinki bogatej w wapń, potas, żelazo i cynk, ze śladową zawartością tytanu, 
rubidu i manganu. Ten sam skład pierwiastkowy wykryto na twarzy, białym rękawie 
bluzy, dłoni, nodze i cokole. Wysoka zawartość cynku jednoznacznie wskazuje, że 
figurkę wykonano w XIX w. 

II.3. Radiogram  
cyfrowy (RTG):  

A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2,  
C) MŻKW IV/1826/3,  
D) MŻKW IV/1826/4,  
E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6.  

(fot. Tomasz Wilkosz)
II.3. Digital radiography: 

A) MŻKW IV/1826/1, 
B) MŻKW IV/1826/2, 
C) MŻKW IV/1826/3, 
D) MŻKW IV/1826/4, 
E) MŻKW IV/1826/5, 
F) MŻKW IV/1826/6. 

(photograph by  
Tomasz Wilkosz)
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Zieloną czapkę na głowie górnika pomalowano farbą na bazie pigmentu chro-
mowego. Dodatkowo stwierdzono wysoką zawartość cynku, żelaza i kobaltu. 
Złocony symbol górniczy naniesiono złotem z domieszką bizmutu. W żółtej 
ozdobie umieszczonej przy czapce wykryto antymon, ołów i cynk, co wskazuje na 
żółcień neapolitańską. Czerwone usta oraz kamizelkę pomalowano farbą opartą 
na tlenku żelaza, zawierającą żelazo, cynk i ołów. Szare włosy górnika wykonano 
farbą, w skład której wchodzi żelazo, mangan, chrom, kobalt, ołów i cynk. Do nama-
lowania brązowych tęczówek oczu użyto farby zawierającej żelazo, cynk, rubid, 
cyrkon i ołów. W czarnych źrenicach wykryto wysoką zawartość manganu, żelaza, 
kobaltu, ołowiu, chromu i cynku. Wysoką zawartość chromu i cynku stwierdzono 
również w innych czarnych obszarach, tj. górniczej skórze przy pasie czy nakolan-
niku, co potwierdza XIX-wieczne datowanie badanej figurki. Badając żółty kwiatek 
umieszczony na cokole, uzyskano takie same wyniki jak w przypadku ozdoby 
przy czapce. W niebieskiej farbie, którą ozdobiono kwiatki na cokole stwierdzono 
wysoką zawartość żelaza, kobaltu, cynku i ołowiu wraz z domieszką tytanu, chromu, 
niklu i rubidu. W zielonych listkach wykryto wysoką zawartość chromu, miedzi, 
cynku, ołowiu i żelaza oraz domieszkę antymonu i kobaltu, co wskazuje na użycie 
zielonej farby zawierającej mieszaninę pigmentu chromowego, miedzianego oraz 
żółcieni neapolitańskiej.

Zdjęcia w zakresie promieniowania rentgenowskiego wykazują wysoką spójność 
badanego obiektu. Prawdopodobne naprawy obejmowały jedynie fragment górni-
czej skóry, pozostała część figurki górnika nie nosi znamion ingerencji. Podobnie 
w świetle UV (Il. II.2.C) figurka nie posiada żadnej specyficznej luminescencji, która 
mogłaby wskazywać na dokonane naprawy. Spośród sześciu badanych obiektów, 
postać flecisty w zakresie promieniowania ultrafioletowego wykazuje najmniejszą 
zmienność, nie mając lokalnych przebarwień. Omawiana figurka wyróżnia się także 
wklęsłym spodem, co wydaje się potwierdzać jej późniejsze powstanie. 

Zestawienie wyników składu pierwiastkowego białej glinki uzyskane dla figurki 
górnika grającego na trójkącie (nr inw. MŻKW IV/1826/2), datowanej na XVIII w. 
oraz dla figurki górnika grającego na flecie (nr inw. MŻKW IV/1826/3), datowanej 
na XIX w., przedstawiono na ilustracji II.4. W przypadku figurki XIX-wiecznej 
wyraźnie zaznacza się pasmo wskazujące na obecność cynku.

Badania XRF figurki naczelnika/zarządcy górniczego (nr inw. MŻKW 
IV/1826/4) wykazały, że pierwotnie wykonano ją z glinki bogatej w potas i wapń, 
z dodatkiem żelaza, manganu rubidu i ołowiu. Na łokciu, nodze czy cokole wykryto 
wysoką zawartość cynku, co sugeruje późniejsze naprawy. 

The black mining skin, knee pads and shoes were painted with black paint 
containing cobalt, iron, manganese and lead. In the pink and purple 3d flowers 
placed on the base, tin and gold were detected, suggesting the use of Cassius’s 
purple. The yellow flower centres contain Naples yellow but no zinc, unlike in the 
case of the flower by the cap, which proves that the figurine was made in the 18th 
century. The blue flower petals were covered with paint containing cobalt with the 
addition of nickel and iron. This composition is typical for cobalt pigments of the 
18th century. In one of the areas examined, high zinc and titanium content was 
detected, originating from the 20th-century reconstruction of a damaged fragment 
of the flower petals.

Similarly, the green leaves on the base were covered with modern paint, 
characterised by high chromium and zinc content and the presence of iron and 
cobalt. The grey triangle, held by the miner, was also restored. It is proven by the 

II.4. Wynik analizy spektralnej wykonanej metodą fluorescencji rentgenowskiej białego obszaru  
dla figurek MŻKW IV/1826/1 (linia czerwona), MŻKW IV/1826/2 (linia czarna)

II.4. Results of spectral analysis performed using the X-ray fluorescence method of the white area  
for figurines MŻKW IV/1826/1 (red line), MŻKW IV/1826/2 (black line)



Anna Klisińska-Kopacz, Klementyna Ochniak-Dudek, Tomasz Wilkosz SZEŚĆ RZEŹB... Anna Klisińska-Kopacz, Klementyna Ochniak-Dudek, Tomasz Wilkosz SIX SCULPTURES...370 371

W czerwonych ustach górnika oraz kamizelce stwierdzono obecność żelaza 
i ołowiu, co wskazuje na użycie czerwonej farby opartej na tlenku żelaza. W ustach 
pojawia się dodatkowo cynk, co świadczy o ich wtórnym naniesieniu. W brązowym 
obrysie oczu górnika wykryto żelazo i mangan, co wynika z użytej umbry. Czarne 
źrenice zaznaczono farbą złożoną z manganu, żelaza, kobaltu, cynku i ołowiu, 
z domieszką niklu, miedzi i arsenu. Obecność cynku wskazuje na wtórne naniesienie. 
Podobny skład pierwiastkowy stwierdzono na czarnym nakolanniku, górniczej 
skórze oraz trzewiku. Zielone nakrycie głowy naczelnika pierwotnie było poma-
lowane farbą zawierającą miedź, żelazo i kobalt. Wtórne pomalowanie wykonano 
pigmentem chromowym, o wysokiej zawartości cynku. Tą samą farbą pomalowano 
zielone listki umieszczone na cokole oraz naniesiono laserunki. W jasnobrązowym 
trzonku barty stwierdzono obecność żelaza, cynku, ołowiu oraz domieszkę manganu 
i antymonu, co pozwala określić skład farby na mieszaninę tlenku żelaza i żółcieni 
neapolitańskiej. Wysoka zawartość cynku świadczy, że element ten jest późniejszy. 
Złocenia guzików surduta wykonano złotem z domieszką ołowiu i żelaza.

Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że obszary takie jak głowa 
i korpus pochodzą z XVIII w., natomiast pozostałe elementy były uzupełniane 
bądź modyfikowane. Potwierdzają to zdjęcia RTG (Il. II.3.D), w których wyraźnie 
widoczny jest odtworzony w całości prawy narożnik cokołu oraz naprawione 
spękania i ubytki tyłu cokołu. W radiografii cyfrowej widać ponadto naprawy 
w zakresie: rękojeści szabli, prawego fragmentu czarnego płaszcza górnika oraz 
prawego uda i kostki u prawej nogi. Górna część figurki jest spójna, a w obrębie 
głowy i górnej części tułowia nie odnaleziono śladów napraw.

W świetle UV obiekt zachowuje charakterystyczną, niewielką, miejscową zmien-
ność luminescencji, widoczną także w pozostałych badanych figurkach, datowa-
nych na XVIII w.

Figurkę nadsztygara (nr inw. MŻKW IV/1826/5) wykonano z białej glinki 
bogatej w potas, wapń i żelazo, z domieszką rubidu, manganu i ołowiu. Do nama-
lowania czerwonych ust górnika użyto farby opartej na tlenku żelaza. Brak sygnału 
pochodzącego od cynku świadczy, że jest to pierwotna, XVIII-wieczna malatura. 
W różowej czapce oprócz potasu, wapnia, żelaza i ołowiu, stwierdzono dodatek 
manganu, cynku, rubidu i złota, co sugeruje użycie purpury Cassiusa. W zielonym 
denku czapki wykryto wysoką zawartość chromu, żelaza, cynku, cyny i ołowiu wraz 
z domieszką kobaltu, niklu, miedzi i antymonu. Pierwiastki te mogą sugerować 
pierwotne użycie zielonej farby opartej na związkach miedzi i kobaltu, z dodatkiem 
żółcieni neapolitańskiej, która następnie została przemalowana farbą o wysokiej 

purple ribbon, covered with paint characterised by high titanium, iron, and zinc 
content.

Digital radiography (IL. II.3.B) indicated some minor internal cracking of 
the figurine, mainly in the torso and the base. These cracks are not seen in the 
visible light spectrum, suggesting they were repaired in the conservation process. 
Ultraviolet light shows the high coherence of the item.

The figurine of a miner playing the flute (inv. no. MŻKW IV/1826/3) was 
made of white clay rich in calcium, potassium, iron and zinc, with some traces of 
titanium, rubidium and manganese. The same elemental composition was detected 
on the face, the white sleeve of the blouse, the hand, the leg and the plinth. High 
zinc content indicates clearly that the figurine was made in the 19th century. 

The green cap on the miner’s head was covered with paint based on chromium 
pigment. In addition, high content of zinc, iron and cobalt was found. The gilded 
mining emblem was applied in gold with some addition of bismuth. The yellow 
ornament on the cap contains antimony, lead and zinc, which indicates Naples 
yellow. The red lips and the vest were painted using a paint based on iron oxide, 
containing iron, zinc and lead. The miner’s grey hair was covered with paint 
containing iron, manganese, chromium, cobalt, lead and zinc. Brown irises of the 
eyes were covered with paint containing iron, zinc, rubidium, zirconium and lead. 
The black pupils revealed a high manganese, iron, cobalt, lead, chromium and zinc 
content. The concentration of the latter two was also high in other black areas: 
the mining skin and the knee pad, which confirms the 19th-century dating of the 
examined figurine. Analysis of the yellow flower placed on the plinth brought 
the same results as inspection of the ornament on the cap. The blue paint used to 
decorate the plinth flowers had a high content of iron, cobalt, zinc and lead, and 
traces of titanium, chromium, nickel and rubidium. The green leaves contained 
a high quantity of chromium, copper, zinc, lead and iron, and some antimony and 
cobalt, which indicates the use of green paint containing a mixture of chromium 
and copper pigment with Naples yellow.

X-ray imaging indicates high coherence of the item examined. The repairs, if 
any, encompassed only a fragment of the mining skin, while the remaining part of 
the miner figurine shows no traces of any intervention. Similarly, in the UV light 
(IL. II.2.C), the figure has no specific luminescence, which could indicate a repair. 
The flute player figurine shows the least variability under ultraviolet light, with 
no local discolouration among the six items examined. It is also distinguished by 
a hollow bottom, which confirms that it was made in a later period. 
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zawartości chromu i cynku. W brązowych tęczówkach oczu wykryto wysoką zawar-
tość chromu, żelaza i cynku, co wskazuje na użycie późniejszej farby opartej na 
związkach chromu i żelaza. Analiza czarnej farby niesionej na wąsy wykazała obec-
ność manganu, żelaza, kobaltu i ołowiu. W czarnych obszarach takich jak trzewik, 
oprócz wcześniej wymienionych pierwiastków, dodatkowo wykryto ślady cyny 
i złota, sugerujące wprowadzenie do czerni purpury Cassiusa. Tego typu łączenie 
farb było stosowane w XVIII w. w celu uzyskania gradacji odcieni czerni bądź 
pogłębienia trójwymiarowego efektu modelowania. W pozostałych czarnych obsza-
rach, takich jak nakolannik czy górnicza skóra (pomiar wykonano tuż obok głowni 
szabli), oprócz żelaza, manganu, kobaltu i ołowiu stwierdzono wysoką zawartość 
cynku oraz dodatek uranu, w przypadku drugiego z badanych obszarów. Wykryte 
pierwiastki jednoznacznie pokazują, że miejsca te zostały poddane naprawie lub 
wtórnej modyfikacji. Podobnie ślady uranu zaobserwowano we fragmentach zielo-
nych listków na cokole. Obecność tych napraw widoczna jest w radiografii cyfrowej 
oraz w świetle UV (Il. II.2.E), w którym zawartość uranu powoduje powsta-
wanie zielonkawej luminescencji, charakterystycznej dla szkła z domieszką tego 
pierwiastka. Modyfikacji dokonano nie wcześniej niż w drugiej połowie XIX w., 
gdyż szkło z domieszką związków uranu powszechnie używano od lat 40. XIX w. 
Uzupełnienia zielonych listków potwierdzają również obecność chromu, cynku 
i miedzi w zielonej warstwie malarskiej. W żółtym plastycznym kwiatku umiesz-
czonym na cokole, w żółtym środku niebieskiego kwiatka oraz żółtej ozdobie 
przy czapce stwierdzono obecność antymonu, ołowiu, żelaza i cynku – wskazuje 
to na rekonstrukcję lub wtórne przemalowanie z użyciem żółcieni neapolitańskiej. 
Podobnie niebieski kwiatek na cokole pomalowano wykorzystując pigment bogaty 
w kobalt, lecz wysoka zawartość cynku wyklucza jego datowanie na XVIII w.

W zdjęciach RTG (Il. II.3.E) widoczne są także niejednorodności i drobne 
spękania w obrębie czarnej górniczej skóry, które mogą wskazywać na naprawę tego 
fragmentu. Całość figurki zachowuje spójność i nie nosi śladów poważnych uszko-
dzeń. W świetle UV wyróżniają się wspomniane wcześniej naprawy, w których użyto 
materiału zawierającego uran. W pozostałej części obiektu widoczne są nieliczne, 
lokalne zmiany w luminescencji, niewskazujące na naprawy, a na pierwotną niejed-
norodność materiału, z którego wykonana jest figurka górnika.

Figurkę górnika kopacza (nr inw. MŻKW IV/1826/6) wykonano z białej glinki, 
w skład której wchodzi krzem, potas, wapń, żelazo oraz domieszki manganu, niklu, 
rubidu, tytanu i ołowiu. W niektórych obszarach sporadycznie pojawia się również 
bar i cyrkon, lecz występowały one w porcelanach miśnieńskich wykonanych 

Analysis of the elemental composition of white clay for the triangle player 
figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/2), dated to the late 18th century, and the flute 
player figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/3), dated to the 19th century, has been 
presented in IL. II.4. In the case of the 19th-century figurine, there is a visible band 
indicating the presence of zinc.

The XRF of the mine head/mining manager figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/4) 
showed that it was initially made of clay, rich in potassium and calcium, and iron, 
containing manganese, rubidium and lead. On the elbow, leg and plinth, high zinc 
content was detected, suggesting further repairs. 

The red colour on the miner’s mouth and his vest contains iron, zinc, and lead, 
which indicates red paint based on iron oxide. In the lip area, there is also some zinc 
content, suggesting the lips were repainted. The brown contour of the miner’s eyes 
contains iron and manganese, which is due to the use of umber. The black pupils 
were marked using paint containing manganese, iron, cobalt, zinc and lead, with 
nickel, copper and arsenic. The presence of zinc indicates repainting of this area. 
A similar elemental composition was found on the black knee pad, the mining skin 
and the shoe. The manager’s green cap was initially covered with paint containing 
copper, iron and cobalt. It was then repainted with chromium pigment of high 
zinc content. The same colour was used on the green leaves on the plinth and in 
the semi-transparent glazing layer. The light brown axe handle contained iron, 
zinc, lead and some traces of manganese and antimony, consisting of a mixture of 
iron oxide and Naples yellow. High zinc content proves that this component was 
painted at a later date. The overcoat buttons were gilded using gold with some 
addition of lead and iron.

The analyses made it clear that such areas as the head and the torso came from 
the 18th century, while the remaining components were complemented or modified. 
It has been confirmed by X-ray photos (IL. II.3.D), with a visible reconstructed 
right corner of the plinth and repaired cracks and gaps in the back of the plinth. 
In digital radiography, repairs are also visible in the area of the sword hilt, a fragment 
of the miner’s black coat and his right thigh and right ankle. The upper part of the 
figurine is cohesive, and no repairs were found in the head and upper torso area.

In UV light, the item retains its characteristic miner and local variability of 
luminescence, which is also found in the remaining figurines dated for the 18th century.

The senior supervisor figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/5) was made of white 
clay rich in calcium, potassium and iron, with some traces of rubidium, manganese, 
and lead. The miner’s red lips were covered with paint based on iron oxide. The lack 
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w XVIII w. Analiza czerwonych ust wykazała obecność takich pierwiastków jak 
żelazo, potas, wapń i ołów wraz z niewielką zawartością rubidu, cyrkonu oraz baru, 
co potwierdziło datowanie. Brązowe oczy namalowano farbą zawierającą żelazo, 
cynk i ołów oraz dodatek manganu, tytanu i kobaltu. Czarne źrenice naniesiono 
pigmentem zawierającym związki manganu, żelaza i kobaltu z domieszką chromu, 
cynku i ołowiu. Wysoka zawartość cynku zarówno w brązowej tęczówce, jak 
i czarnej źrenicy oka wskazuje, że zostały one namalowane wtórnie. Dodatkowo 
potwierdza to chrom wykryty w źrenicy. Podobny skład pierwiastkowy wykryto 
we włosach. W szaro-czarnych puklach stwierdzono oprócz wysokiej zawartości 
manganu, żelaza, ołowiu, wapnia i potasu, dodatek chromu, kobaltu, cynku, rubidu 
i cyrkonu. Może to sugerować wtórne modyfikacje badanego obszaru. Znajduje to 
potwierdzenie w zdjęciach rentgenowskich, które ukazują wtórnie umocowaną na 
figurce głowę (Il. II.3.F). Również zdjęcie w zakresie promieniowania ultrafiole-
towego tego obiektu sugeruje, że głowa górnika była silnie modyfikowana i praw-
dopodobnie odtwarzana z fragmentów oryginalnej porcelany.

Czarny strój górnika, tj. kaftan, nakolanniki, górniczą skórę oraz trzewiki poma-
lowano farbą zawierającą mangan, żelazo, kobalt i ołów z domieszką niklu, miedzi, 
cynku i rubidu. Wykryta w badanych obszarach śladowa zawartość cynku wska-
zuje na XVIII w. pochodzenie figurki. Złocenia przy uniformie wykonano złotem 
z dodatkiem żelaza. W zielonej czapce górnika wykryto wysoką zawartość chromu, 
cynku i ołowiu, co wskazuje na jej późniejsze datowanie. Wysoki poziom cynku 
oraz ołowiu i antymonu stwierdzono w żółtej ozdobie przy czapce, pomalowanej 
farbą zawierającą żółcień neapolitańską. Wszystkie te zabiegi wykonane na figurce, 
potwierdzają istnienie napraw w obrębie głowy górnika.

Podobnie potraktowany został żółty kwiatek umieszczonym na cokole, w którym 
odkryto wysoką zawartość cynku, tytanu, antymonu i ołowiu. Pierwiastki te wska-
zują na współczesną rekonstrukcję z wykorzystaniem żółcieni neapolitańskiej. 
W zielonych listkach umieszczonych na cokole stwierdzono użycie farby na bazie 
chromu, z dodatkiem cynku, ołowiu i antymonu, pochodzących od pigmentu 
chromowego i żółcieni neapolitańskiej. W niebieskim kwiatku na cokole wykryto 
wysoką zawartość kobaltu, cynku i ołowiu oraz domieszkę żelaza, chromu i tytanu. 
Skład pierwiastkowy badanego obszaru świadczy o wprowadzeniu późniejszych 
uzupełnień i modyfikacji w obrębie zdobień umieszczonych na cokole. Ogólny obraz 
obiektu w świetle UV nie odbiega od pozostałych figurek datowanych na XVIII w. 
Radiografia cyfrowa wykazała odtworzenie lewej dłoni górnika oraz pomniejsze 
naprawy w obrębie cokołu i czarnej górniczej skóry. 

of zinc signal proves it is the original painting of the 18th century. The pink cap 
contains potassium, iron, calcium and lead, and manganese, zinc, rubidium and gold, 
which suggests the use of the purple of Cassius. The green cap bottom indicates 
a high content of chromium, iron, zinc, tin and lead with some traces of cobalt, 
nickel, copper and antimony. The elements detected may suggest the original use 
of green paint based on copper and cobalt compounds with the addition of Naples 
yellow, which was then covered with a layer of paint with high chromium and 
zinc content. The brown irises of the eyes indicate high chromium, iron and zinc 
content, which suggests that the paint, based on chromium and iron compound, 
was applied later. Analysis of black pigment covering the moustache indicated 
the content of manganese, iron, cobalt and lead. In the black areas, like the shoe, 
traces of tin and gold were also found, suggesting that the purple of Cassius was 
added to black paint. Such paint combinations were used in the 18th century to 
achieve gradation of black shades or to enhance the three-dimensional modelling 
effect. In the remaining black areas, such as the knee pad or the mining skin (the 
measurement was conducted right next to the sabre blade), high zinc content was 
found, iron, manganese, cobalt and lead, and some uranium in the latter of the 
examined areas. The elements detected show clearly that these sites were subject to 
repair or secondary modification. Similarly, uranium traces were found in fragments 
of green leaves on the plinth. The presence of these repairs is visible in digital 
radiography and UV light (IL. II.2.E), in which the uranium content results in the 
emergence of greenish luminescence, which is typical for glass with an addition 
of this element. This modification took place not earlier than in the second half of 
the 19th century, as glass with uranium compounds was commonly used since the 
1840s. Repairs of the green leaves also confirm the presence of chrome, zinc and 
copper in the green paint layer. The yellow 3-dimensional flower on the plinth, 
the yellow centre of the blue flower and the yellow ornament on the cap contain 
antimony, lead, iron and zinc, which indicates reconstruction or repainting of these 
parts using Naples yellow. Similarly, the blue flower on the plinth was painted 
using pigment rich in cobalt, but high zinc content excludes the possibility of its 
dating for the 18th century.

The X-ray photos (IL. II.3.E) reveal non-homogeneity and slight cracks within 
the area of the black mining skin, which may indicate repairs of this fragment. 
The entire figurine is coherent and bears no traces of severe damages. The UV light 
discloses the repairs mentioned earlier, in which materials containing uranium were 
used. The remaining part of the artefact reveals a few local changes in luminescence, 
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Wyniki uzyskane w badaniach nie odbiegają od informacji dostępnych w lite-
raturze67. Przeprowadzone analizy figurek pozwoliły rozróżnić elementy wyko-
nane w XVIII w. oraz późniejsze.

W przypadku figurki śpiewaka z lutnią (nr inw. MŻKW IV/1826/1) zmienna 
zawartość cynku może świadczyć o jej XVIII-wiecznym pochodzeniu – a następnie, 
w późniejszym okresie, o poddaniu w całości ponownemu procesowi naszkli-
wiania podczas konserwacji. W kolejnej z badanych figurek – górnika grającego 
na trójkącie (nr inw. MŻKW IV/1826/2) – wykryty skład pierwiastkowy wska-
zuje na XVIII-wieczne wykonanie. Figurka górnika grającego na flecie (nr inw. 
MŻKW IV/1826/3) nie pochodzi wcześniej niż z XIX w., na co jednoznacznie 
wskazuje wykryta wysoka zawartość cynku. Kolejne obiekty: figurka naczelnika/
zarządcy górniczego (nr inw. MŻKW IV/1826/4), figurka nadsztygara (nr inw. 
MŻKW IV/1826/5) i górnika kopacza (nr inw. MŻKW IV/1826/6) są obiek-
tami wytworzonymi w XVIII w. Ich dalsze losy wpłynęły na późniejsze naprawy 
i obecne modyfikacje. 

WNIOSKI

Porcelanowe rzeźby sześciu górników w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce mają ok. 20 cm wysokości i pochodzą ze znanej serii, opartej 
częściowo na rycinach Johanna Christopha Weigela (wyd. Norymberga, 1721 r.). 
Wyprodukowano je w najstarszej europejskiej manufakturze porcelany w Miśni 
i wraz z innymi niewielkich rozmiarów figurami uważa się je za mistrzowski 
popis najsłynniejszego tamtejszego rzeźbiarza – J. J. Kaendlera (1706–1775). Ten 
kierownik artystyczny manufaktury w Miśni zapoczątkował europejską modę na 
rzeźbę figuralną tego rodzaju. Porcelanowe figurki o dużej różnorodności tematów 
służyły do aranżowania dekoracji stołów bankietowych, a także jako ozdoba 
modnych gabinetów w apartamentach mieszkalnych (porcelanowi górnicy z saskiej 
wytwórni ozdobili już w 1753 r. gabinet Luizy Ulryki, królowej Szwecji, w letnim 
pałacu Drottningholm). J. J. Kaendler wraz z podległym warsztatem pracował 
nad modelami górników, z serii do której należą wielickie obiekty, około 1750 r. 
Szczególnie zatrudniony tam od 1743 r. modelarz Peter Reinicke (1715–1768) – 
zdaniem badaczy – miał przy nich swój udział i przypisuje mu się nawet autor-
stwo wespół z J. J. Kaendlerem. 

67 A. Bezur, F. Casadio: The analysis of porcelain..., s. 249.

which do not indicate repairs, but an original heterogeneousness of the material, 
of which the miner figurine is made.

The digger figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/6) was made of white clay 
containing silicon, potassium, calcium, iron and the addition of manganese, nickel, 
rubidium, titanium and lead. In some areas, there is a sporadic presence of barium 
and zirconium, but these elements were present in Meissen porcelain made in the 
18th century. Analysis of the red lips revealed the presence of such elements as iron, 
potassium, calcium and lead with some minor content of rubidium, zirconium 
and barium, which confirmed the dating. The brown eyes were covered with paint 
containing iron, zinc and lead, as well as some manganese, titanium and cobalt. 
The black pupils were painted with a pigment containing manganese, iron and cobalt 
compounds, chromium, zinc and lead. High zinc content in the brown iris and the 
black pupil indicates that these fragments were repainted. It is also confirmed by 
chromium detected in the pupil. A similar elemental composition was found in the 
hair. The high content of manganese, iron, lead, calcium and potassium was found in 
the grey and black curls, as well as an addition of chromium, cobalt, zinc, rubidium 
and zirconium. It may suggest some secondary modifications in the examined area. 
These findings are confirmed by X-ray imaging, which reveals that the head was 
reattached to the figurine (IL. II.3.F). Also, the ultraviolet radiation photograph 
of the item suggests that the miner’s head has been significantly modified and 
possibly restored from fragments of original porcelain.

The black miner’s outfit, consisting of a doublet, the knee pads, the mining 
skin and shoes, was covered with paint containing manganese, iron, cobalt, and 
lead with some nickel, copper, zinc and rubidium. Traces of zinc indicate that the 
figurine was made in the 18th century. Uniform gildings were made using gold with 
the addition of iron. The miner’s green cap is characterised by a high content of 
chromium, zinc and lead, which indicates a more recent dating. High zinc, lead, 
and antimony content was found in the yellow ornament on the cap, covered with 
paint containing Naples yellow. All these treatments of the figurine have confirmed 
repairs conducted in the area of the miner’s head.

A yellow flower on the plinth was treated similarly to reveal high zinc, titanium, 
antimony, and lead content. The detected elements indicate a modern reconstruction 
using Naples yellow. Paint applied to the green leaves on the plinth was based on 
chromium and contained zinc, lead and antimony, originating from chromium 
pigment and Naples yellow. The blue flower on the plinth was found to have a high 
cobalt, zinc and lead content with the addition of iron, chromium and titanium. 
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Elegancko upozowane postacie muzyków i górniczej kadry prezentują różnice 
stopni w hierarchii zawodowej, widoczne w stroju i trzymanych akcesoriach (np. 
laska oraz barta górnicza). Ich ubiór musiał odpowiadać współcześnie używanym 
przez górników saskich strojom świątecznym, na co wskazuje nawet ogólne podo-
bieństwo do przedstawień ukazujących paradę górników, m.in. podczas Święta 
Saturna z 1719 r., czy ikonografii towarzyszącej wprowadzeniu jednolitych 
uniformów górniczych w 1768 r. Wreszcie J. J. Kaendler mógł górniczych dostoj-
ników obserwować na dworze Augusta, elektora saskiego i króla polskiego. Ponadto 
grupa górników zatrudniona była także w manufakturze porcelany. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że górniczy specjaliści z Saksonii zarządzali także Żupami 
Krakowskimi w czasach unii personalnej królów Augustów z dynastii wettyńskiej, 
zatem nie jest wykluczone, że w Wieliczce i w Bochni w połowie XVIII w. można 
ich było zobaczyć w strojach oficjalnych. Wydaje się to jednak dosyć mało praw-
dopodobne, bowiem w Polsce nie było zwyczaju parad, który jest rozpowszech-
niony w Saksonii.

Dzieje rzeźb z kolekcji wielickiej na przestrzeni ostatnich 100 lat obfitują 
w niezwykłe wydarzenia i jeszcze nie wszystkie ich zagadki zostały wyświetlone. 
Odcisnęła na nich piętno dramatyczna historia XX w. Cztery z nich wchodziły 
w skład znanej kolekcji drezdeńskiego bankiera Gustawa G. von Klemperera, która 
należała przed drugą wojną światową do największych prywatnych zbiorów porce-
lany miśnieńskiej na świecie. Jej obiekty skonfiskowane i znacjonalizowane podczas 
wojny, w lutym 1945 r., zostały uszkodzone podczas bombardowania Drezna. 
Przez kilkadziesiąt lat pozostawały nieznane, a następnie zrestytuowane spadko-
biercom w 2010 r. Tylko od tego czasu odwiedziły domy aukcyjne w Londynie, 
północnoniemieckim Ahlden i najpewniej w Wiedniu (tam zespół wzbogacono 
o dwie dodatkowe figurki, których pochodzenia nie znamy). Ostatnim przystan-
kiem przed Wieliczką była znana firma antykwaryczna w Monachium, wyspecja-
lizowana w handlu wczesną porcelaną europejską, skąd ostatecznie Muzeum Żup 
Krakowskich zakupiło je w listopadzie 2019 r. Po raz pierwszy były eksponowane 
w wielickim Zamku Żupnym od maja 2020 r. do lutego 2021 r. 

W efekcie badań nad dziejami wielickich figurek oraz analizy ich wyglądu 
metodą porównawczą udało się ustalić, że zespół rzeźb nie jest jednorodny. W jego 
skład wchodzą figury zarządcy (nr IV/1826/4), dwóch górniczych śpiewaków, grają-
cych na trójkącie (nr IV/1826/1) oraz lutni (nr IV/1826/2), jak również górnika–
kopacza (nr IV/1826/6). To właśnie te cztery rzeźby mają bardzo dobrą, potwier-
dzoną proweniencję, lecz podczas drugiej wojny światowej w różnym stopniu zostały 

The elemental composition of this area proves further modifications and repairs of 
the plinth ornamentation. The artefact image in the UV light does not differ from 
the remaining figurines recognised as made in the 18th century. Digital radiography 
revealed that the miner’s left hand had been reconstructed, and some minor repairs 
had been conducted in the plinth and the black mining skin areas. 

The results obtained in the examination are consistent with information 
available in the literature67. Analyses of the figurines made it possible to distinguish 
components made in the 18th century and later.

In the case of the figurine of a singer with a lute (inv. no. MŻKW IV/1826/1), 
the varying zinc content may prove that it was made in the 18th century, and in 
a later period, it was subjected to a repeated glazing process in the course of its 
restoration. In yet another of the figurines – the miner playing a triangle (inv. no. 
MŻKW IV/1826/2) – the elementary composition suggests that it was made in 
the 18th century. The flute-playing miner (inv. no. MŻKW IV/1826/3) was made no 
earlier than in the 19th century, as indicated by the high zinc content. The remaining 
artefacts: the mine head/ mining manager figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/4), 
the senior supervisor figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/5), and the digger figurine 
(inv. no. MŻKW IV/1826/6) were made in the 18th century. Subsequent repairs 
and modern modifications have influenced their present condition. 

CONCLUSIONS

The porcelain figurines of six miners in the collection of the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka are about 20 cm tall and belong to a well-known series, 
partially based on engravings by Johann Christoph Weigel (publ. Nuremberg, 
1721). They were made in the oldest porcelain manufactory in Europe, in Meissen, 
and, along with other small figurines, they are considered masterpieces of the most 
famous sculptor of the establishment – J. J. Kaendler (1706–1775). The artistic 
director of the manufactory in Meissen made figural sculptures of this kind 
fashionable in Europe. Porcelain figurines, characterised by a variety of themes, 
were used to decorate banquet tables, as well as to ornament stylish study rooms 
(cabinets) in housing apartments (as early as in 1753, porcelain miners from the 
Saxon manufactory ornamented the cabinet of Louise Ulrika, the queen of Sweden, 

67 A. Bezur, F. Casadio: The analysis of porcelain..., p. 249.



Anna Klisińska-Kopacz, Klementyna Ochniak-Dudek, Tomasz Wilkosz SZEŚĆ RZEŹB... Anna Klisińska-Kopacz, Klementyna Ochniak-Dudek, Tomasz Wilkosz SIX SCULPTURES...380 381

uszkodzone. Przed majem 2014 r. poddano je fachowej konserwacji i częściowym 
rekonstrukcjom w miśnieńskiej manufakturze. Ta renomowana wytwórnia wyko-
rzystuje dziś takie same techniki do produkcji rzeźby figuralnej jak w XVIII w. 
oraz dysponuje zbiorem historycznych form modelarskich, co w połączeniu z dużą 
fachowością zatrudnionych tam specjalistów umożliwiło uzyskanie świetnego 
efektu końcowego, widocznego w uformowaniu rzeźb i wysokiej precyzji detali.

Postaci nadsztygara (nr IV/1826/5) i górnika–flecisty (nr IV/1826/3) pochodzą 
z innych kolekcji. Muzyk z fletem został zrealizowany w XIX w. i powstał później 
niż pozostałe obiekty, na co wskazują badania chemiczne, a także ukształtowanie 
pogrążonego spodu rzeźby z odmiennym typem znaku – skrzyżowanych mieczy 
manufaktury miśnieńskiej. 

Przeprowadzone analizy laboratoryjne figurek pozwoliły rozróżnić elementy 
wykonane w XVIII w. oraz późniejsze. W przypadku figurki śpiewaka z lutnią 
(nr inw. MŻKW IV/1826/1) wykryta zmienna zawartość cynku może świadczyć 
o jej XVIII-wiecznym pochodzeniu, a następnie, w późniejszym okresie, poddaniu 
w całości ponownemu procesowi naszkliwiania podczas konserwacji. W kolejnej 
z badanych figurek – górnika grającego na trójkącie (nr inw. MŻKW IV/1826/2) 
wykryty skład pierwiastkowy wskazuje na XVIII-wieczne wykonanie. Figurka 
górnika grającego na flecie (nr inw. MŻKW IV/1826/3) pochodzi z XIX w., na co 
jednoznacznie wskazuje wykryta wysoka zawartość cynku. Kolejne obiekty: figurka 
zarządcy górniczego (nr inw. MŻKW IV/1826/4), figurka nadsztygara (nr inw. 
MŻKW IV/1826/5) i górnika kopacza (nr inw. MŻKW IV/1826/6) – są obiek-
tami wytworzonymi w XVIII w. Na ich dalsze losy wpłynęły późniejsze naprawy 
i obecne modyfikacje. Reasumując stwierdzono, że wykonanie jednej rzeźby (nr inw. 
MŻKW IV/1826/3) nastąpiło w XIX w., a pozostałe są realizacjami z XVIII w., 
później konserwowanymi.

Scharakteryzowanie figurek górników pod względem fizyko-chemicznym, okre-
ślenie ich stanu zachowania oraz składu chemicznego przyniosło istotne wyniki 
w rozpoznaniu tych znakomitych dzieł, które dowodzą nieprzerwanie świetnego 
poziomu manufaktury w Miśni. W połowie XVIII w., kiedy projektowano modele 
górników saskich i najpewniej niedługo potem zrealizowano tam pięć figurek 
wielickich, wysoki poziom artystyczny i jakość porcelany miśnieńskiej była bezkon-
kurencyjna68. Chociaż inni producenci inspirowali się rzeźbami górników saskich 
(np. manufaktury w Würzburgu, Fürstenbergu), to nie sposób było dotrzymać kroku 

68 U. Pietsch: Meissen Porcelain..., s. 26.

in the summer palace of Drottningholm). J. J. Kaendler and his team worked on 
models of miners for the series, to which the Wieliczka artefacts belong, around 
the year 1750. In particular, modeller Peter Reinicke (1715–1768), hired by the 
manufactory since 1743, was – in the opinion of scientists – actively involved in 
the production process and is sometimes considered a co-author of the figurines 
along with J. J. Kaendler. 

The elegantly posed silhouettes of musicians and mining personnel present 
various levels in the professional hierarchy, which are visible in the clothing 
and accessories (such as the cane and the mining axe). Their clothing must have 
matched the Saxon full-dress outfits of miners, which is indicated even by general 
similarity to depictions of miners’ parades, e.g., during the Feast of Saturn of 1719, 
or iconography that accompanied the introduction of uniform mining uniforms 
in 1768. Finally, J. J. Kaendler could see the mining dignitaries at the court of 
Augustus, Elector of Saxony and king of Poland. Moreover, a group of miners 
also worked for the porcelain manufactory. It is worth noting here that mining 
experts from Saxony also managed the Cracow Saltworks in the period of personal 
Polish-Saxon union; therefore, it is possible that in Wieliczka and Bochnia, they 
could be seen in their official uniforms in the mid-18th century. Nevertheless, it 
does not seem too probable, as the custom of parades, so prevalent in Saxony, was 
not very common in Poland.

In the last one hundred years, the history of figurines now in the Wieliczka 
museum collection was full of extraordinary events, and not all of their secrets have 
been revealed. They have been touched by the dramatic history of the 20th century. 
Four of them were included in a well-known collection of the banker of Dresden, 
Gustav von Klemperer, which was one of the most significant private collections of 
Meissen porcelain before the second world war. The artefacts were confiscated and 
nationalised during the war; in February 1945, they were damaged in the air raid of 
Dresden. For several decades, they remained unknown; after that time, they were 
subjected to restitution on behalf of the legal successors in 2010. Since then, they 
have visited auction houses in London, Ahlden in northern Germany and – most 
probably – in Vienna (where two additional figurines of unknown origin enriched 
the set). The last stop before Wieliczka was a renowned antiquarian company in 
Munich, specialising in trade in early European porcelain, from which the Cracow 
Saltworks Museum ultimately purchased it in November 2019. For the first time, 
they were on display at the Saltworks Castle of Wieliczka from May 2020 until 
February 2021. 
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J. J. Kaendlerowi i jego zespołowi. Taneczne pozy ich postaci oddane z lekkością 
oraz wszystkie detale uniformów uniformów i charakterystycznych atrybutów są 
nie do powielenia. Kto prześcignie w przepychu postać głównego zarządcy kopali, 
wraz z jego falistymi puklami peruki, dumną pozą i bogatym strojem? 

Ten oryginalny i doskonale odrestaurowany zestaw rzeźb górników w zbio-
rach wielickiego muzeum zaświadcza o niezwykłej inwencji i wirtuozerii czoło-
wych twórców porcelany europejskiej.

As a result of research on the history of Wieliczka figurines and analysis of their 
appearance, using a comparative analysis method, it was determined that the set 
of figures was not a homogeneous one. It includes the figurine of the mine head/
senior mining manager (no. IV/1826/4), two miners – singers, playing a triangle (no. 
IV/1826/1) and a lute (no. IV/1826/2) as well as a miner–digger (no. IV/1826/6). 
These four figurines have very good, proved provenience; nevertheless, they were 
damaged to a varying extent during the second world war. Before May 2014, they 
underwent professional restoration and partial reconstructions at the Meissen 
manufactory. This renowned establishment uses the same techniques of production 
of figural sculptures as in the 18th century. It has at its disposal a collection of historic 
modelling moulds, which, combined with the high professionalism of its experts, 
led to an excellent final result, visible in forming the sculptures and extraordinary 
accuracy of the details.

The senior supervisor figurine (no. IV/1826/5) and the flute player (no. IV/1826/3) 
come from different collections. The musician with the flute was made in the 19th 
century, later than the remaining artefacts. It is proven by chemical tests and the 
hollowed bottom of the sculpture with a different trademark type – the crossed 
swords of the Meissen manufactory. 

Laboratory tests of the figurines made it possible to distinguish components 
made in the 18th century and later. In the case of the lute-singer figure (inv. no. 
MŻKW IV/1826/1), the varying zinc content detected may prove that it was made 
in the 18th century, and in a later period, it was subjected to a repeated glazing 
process in the course of its restoration. In yet another of the figurines – the miner 
playing a triangle (inv. no. MŻKW IV/1826/2) – the elementary composition 
suggests that it was made in the 18th century. The figurine of a miner playing the 
flute (inv. no. MŻKW IV/1826/3) was made in the 19th century, as clearly indicated 
by the high zinc content. The remaining artefacts: MŻKW IV/1826/4), the senior 
supervisor figurine (inv. no. MŻKW IV/1826/5) and the digger figurine (inv. no. 
MŻKW IV/1826/6) were made in the 18th century. Further repairs and modern 
modifications have influenced their fate. Summing up, it has been found that one 
of the figurines (inv. no. MŻKW IV /1826/3) was made in the 19th century, and the 
remaining ones, produced in the 18th century, were later subjected to conservation.

Determination of physical and chemical properties of the miner figurines 
and their condition and chemical composition has brought meaningful results in 
identifying these beautiful pieces of art, which prove the continuously excellent 
quality of products made in the Meissen manufactory. In the mid-18th century, 
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when models of Saxon miners were designed at the establishment – and probably 
the five figurines now in possession of Wieliczka were made not much later – 
the high artistic level and quality Meissen porcelain was unmatched68. While 
other manufacturers were inspired by sculptures of Saxon miners (including the 
establishments in Würzburg and Fürstenberg), none of them could reach the level 
of excellence attained by J. J. Kaendler and his team. The almost dancing poses of 
the figurines, their perceived lightness, and all the uniforms and typical attributes 
are unique. Who will outrun the mine head manager with his curly wig, a proud 
posture and a rich outfit?

This original and perfectly restored set of sculptures of miners in the museum’s 
collection in Wieliczka proves the extraordinary inventiveness and virtuosity of 
leading makers of European porcelain.

68 U. Pietsch: Meissen Porcelain..., p. 26.
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ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE  
W ZBIORACH MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

ABSTRAKT

Artykuł ma na celu zaprezentowanie krzemiennych zabytków schyłkowopaleolitycz-
nych i mezolitycznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 
uzyskanych w czasie badań powierzchniowych i wykopaliskowych. Materiały te są punktem 
wyjścia do rozważań o najstarszych dziejach rejonu Wieliczki. Uwarunkowania geogra-
ficzne i geologiczne omawianego regionu spowodowały, że od tysięcy lat stanowił on obszar 
atrakcyjny dla kolejnych społeczności, począwszy od grup zbieracko-łowieckich paleolitu 
i mezolitu. Prezentowany zbiór zabytków, osadzony w odpowiednich kontekstach kulturo-
wych, uzupełni obraz dziejów rejonu Wieliczki u schyłku plejstocenu i na początku holo-
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ABSTRACT

The paper intends to present flint artefacts from the late Palaeolithic and Mesolithic 
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WSTĘP

Uwarunkowania geograficzne i geomorfologiczne rejonu Wieliczki spowo-
dowały, że obszar ten przyciągał społeczności ludzkie od tysięcy lat. Szczególnie 
bogate ślady pozostawiły po sobie grupy trudniące się rolnictwem i warzelnic-
twem, począwszy od pierwszych rolników na tym obszarze – kultury ceramiki 
wstęgowej rytej oraz grup cyklu lendzielsko-polgarskiego. Warto jednak podkre-
ślić, że historia pobytu człowieka w tym rejonie sięga jeszcze dalej wstecz, obej-
mując również społeczności zbieracko-łowieckie okresu paleolitu i mezolitu. 
Celem artykułu jest zaprezentowanie krzemiennych zabytków schyłkowopale-
olitycznych i mezolitycznych w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 
uzyskanych w czasie badań powierzchniowych i wykopaliskowych prowadzonych 
od lat 60. XX w. przez tutejszy Dział Archeologiczny, a następnie osadzenie ich 
w kontekście sytuacji kulturowej u schyłku plejstocenu i na początku holocenu na 
omawianym obszarze1. 

GEOGRAFIA I GEOMORFOLOGIA

Omawiany obszar leży na pograniczu trzech makroregionów fizycznogeo- 
graficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Zachodnio- 
beskidzkiego. Obejmuje on zróżnicowane mezoregiony, takie jak: Rów Skawiński, 
Pogórze Wielickie, a także częściowo Podgórze Bocheńskie i Nizinę Nadwiślańską2. 
Samo Pogórze Wielickie rozciąga się od Andrychowa i doliny Wieprzówki po 

1 Autorzy pragną wyrazić wyrazy wdzięczności za konsultacje merytoryczne prof. dr. hab. Pawłowi 
Valde-Nowakowi, mgr Annie Kraszewskiej i dr Magdzie Cieśli z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, mgr. Jakubowi Zającowi z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz dr. Damianowi Stefańskiemu z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

2 Nazwy regionów fizycznogeograficznych w artykule stosowane są według podziału J. Kon- 
drackiego (Geografia regionalna Polski, Warszawa 2011) i zgodnie z ostatnimi aktualizacjami według 
J. Solon et al., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on 
the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica” 91(2), 2018, s. 143–170.

INTRODUCTION

Owing to the geographic and geomorphological conditions of the Wieliczka 
region, this area has attracted human societies for thousands of years. Agricultural 
and saltworking groups, starting with the first farmers in the area, the Linear Pottery 
Culture, and the Lengyel-Polgár circle groups, have left particularly rich traces. It is 
worth emphasizing, however, that the history of human presence in this area dates 
back even further, including also hunter-gatherer communities of the Paleolithic 
and Mesolithic periods. The aim of the article is to present Late Palaeolithic and 
Mesolithic flint artefacts in the collections of the Cracow Saltworks Museum 
in Wieliczka, obtained during surface and excavation research conducted since 
the 1960s by the local Archaeological Department, and then setting them in the 
context of the cultural situation at the end of the Pleistocene and at the beginning 
the Holocene in the area in question1. 

GEOGRAPHY AND GEOMORPHOLOGY

The area in question lies on the border of three physico-geographical 
macroregions: The Cracow Gate, the Sandomierz Basin, and Western Beskidy 
Foothills. It covers diverse mesoregions, such as: The Skawina Deep, Wieliczka 
Foothills, and partially the Bochnia Submontane Region and Vistula Lowland2. 
The Wieliczka Foothills itself stretches from Andrychów and the Wieprzówka 

1 The authors would like to express their gratitude for the content-related consultations of prof. 
dr. hab. Paweł Valde-Nowak, Anna Kraszewska, MA and PhD Magda Cieśla from the Institute 
of Archeology of the Jagiellonian University, MSc Jakub Zając from the Institute of Geography 
and Spatial Management of the Jagiellonian University and PhD Damian Stefański from the 
Archaeological Museum in Krakow.

2 The names of physico-geographical regions in the article are used according to the division of  
J. Kondracki (Regional Geography of Poland, Warsaw 2011) and in accordance with the latest updates 
according to J. Solon et al., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of 
boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica 91(2), 2018, pp. 143–170.
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dolinę Raby, między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem, zajmując ok. 600 km2 

powierzchni. Dno doliny Wisły rozciąga się na wysokości ok. 200 do 205 m n.p.m.; 
wyniesienia pogórza sięgają najczęściej od ok. 290 do 300 m n.p.m., a najwyższe 
z nich przekraczają 420 m n.p.m.3 Pozwala to zaliczyć rzeźbę Pogórza Wielickiego 
do typu średniego pogórza z wyraźnie mniejszym udziałem niskiego4. Z kolei Nizina 
Nadwiślańska, będąca częścią Kotliny Sandomierskiej, rozciąga się wzdłuż doliny 
Wisły od Krakowa po Zawichost, osiągając szerokość ok. 8–12 km; jest wypeł-
niona czwartorzędowymi osadami rzecznymi, a w jej obrębie obok tarasu zalewo-
wego wyróżnia się wyższy taras piaszczysty i taras przykryty lessem5.

Geologia omawianego obszaru również jest zróżnicowana. Krzyżuje się tu 
zapadlisko podkarpackie z czołową strefą nasunięcia fliszowego (element Karpat) 
i skłon monokliny śląsko-krakowskiej, nad którym zalega nasunięcie karpackie oraz 
niecka miechowska6. Miasto Wieliczka leży w regionie geologicznym przedgórza 
Karpat – jest to stosunkowo wąski pas (od kilku do kilkunastu kilometrów szero-
kości), ciągnący się wzdłuż północnej krawędzi Karpat fliszowych, czyli krawędzi 
wspomnianego nasunięcia od południa fliszowych formacji skalnych wieku kredo-
wego na przedgórską formację solonośną wieku mioceńskiego. Granica fliszu 
karpackiego przebiega w południowej części miasta7. Wskutek procesów tektonicz-
nych zachodzących pod wpływem tego nasunięcia uformowane zostały złoża soli8.

Warstwy mioceńskie w rejonie Wieliczki przykryte są przez utwory piaszczyste 
(tzw. piaski bogucickie), odsłonięte w licznych miejscach w okolicach miasta9. 
Próg Pogórza i duże doliny mają z kolei założenia plioceńskie, które w plejsto-
cenie uległy znacznym przeobrażeniom. W czasie zlodowacenia Warty (środko-
wopolskiego) okolice Krakowa i Wieliczki zostały pokryte osadami fluwialnymi – 
powstała wówczas gruba pokrywa lessowa (nawet do 15 m miąższości); na niej 

3 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża Wieliczki na tle warunków geomorfologicznych 
miasta, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej: „SMDŻ”), t. X, Wieliczka 
1981, s. 17–18.

4 S. Zasoński: Wpływ rzeźby terenu na morfologię gleb pyłowych Pogórza Wielickiego, „Roczniki 
Gleboznawcze” 40(2), 1989, s. 43.

5 J. Kondracki: Geografia regionalna Polski…
6 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża…, s. 11–12.
7 Tamże, s. 14.
8 J. Poborski: Metody geologiczne na usługach archeologii na przykładzie Wieliczki, „SMDŻ”, t. II, 

1968, s. 147; J. Poborski: Obraz stosunków geologicznych w przekroju przez okolice Wieliczki, „SMDŻ”, 
t. VI, 1977, s. 52.

9 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża…, s. 16–17.

valley to the Raba valley, between Myślenice, Dobczyce, and Gdów, on an area 
of approx. 600 km2. The bottom of the Vistula valley stretches at an altitude of 
approx. 200 to 205 m above sea level; the elevations of the foothills most often 
reach from about 290 to 300 m above sea level, with the highest reaching 420 m 
above sea level.3 Therefore, the relief of the Wieliczka Foothills can be considered 
to be of the medium foothills type, with a clearly smaller proportion of the low 
foothills4. In turn, the Vistula Lowland, which is part of the Sandomierz Basin, 
stretches along the Vistula valley from Kraków to Zawichost, reaching a width of 
approx. 8–12 km; it is filled with Quaternary river sediments, and within it, next to 
the flood terrace, there is a higher sandy terrace and a terrace covered with loess5.

The geology of the area in question is also varied. It is an intersection of the 
Podkarpacie basin with the frontal flysch overhang zone (an element of the 
Carpathians) and the slope of the Silesian-Krakow monocline over which the Car- 
pathian flysch overlap and the Miechów Trough lie6. Wieliczka town lies in the 
geological region of the Carpathian foothills – it is a relatively narrow belt (from 
a few to several kilometres wide), stretching along the northern edge of the flysch 
Carpathians, i.e. the edge of the above-mentioned flysch rock formations of 
the Cretaceous age overlapping from the south the Miocene pre-mountain salt 
formation. The border of the Carpathian flysch runs along the southern part of 
the town7. Deposits of salt were formed as a result of the tectonic processes taking 
place under the influence of this advance8.

The Miocene layers in the Wieliczka area are covered by sandy formations 
(the so-called Bogucice sands), exposed in numerous locations around the town9. 
The threshold of the Foothills and large valleys feature Pliocene foundations, which 
underwent significant transformations in the Pleistocene. During the Wartanian 

3 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża Wieliczki na tle warunków geomorfologicznych 
miasta, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej: “SMDŻ”), vol. XXVIII, 
Wieliczka 1981, pp. 17–18.

4 S. Zasoński: Wpływ rzeźby terenu na morfologię gleb pyłowych Pogórza Wielickiego, “Roczniki 
Gleboznawcze” 40(2), 1989, p. 43.

5 J. Kondracki: Geografia regionalna Polski…
6 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża…, pp. 11–12.
7 Ibidem, p. 14.
8 J. Poborski: Metody geologiczne na usługach archeologii na przykładzie Wieliczki, “SMDŻ”,  

vol. II, 1968, pp. 147; J. Poborski: Obraz stosunków geologicznych w przekroju przez okolice Wieliczki,  
“SMDŻ”, vol. VI, 1977, p. 52.

9 K. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża…, pp. 16–17.
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rozwinęła się później młodsza pokrywa piasków gliniastych i utworów lessopodob-
nych10. Długi okres panowania klimatu peryglacjalnego doprowadził do wietrzenia 
mechanicznego skał fliszowych, a cofający się lodowiec zostawił głazy eratyczne 
i drobne otoczaki skał pochodzenia skandynawskiego (m.in. w pobliżu Zakrzowa). 
Następnym etapem formowania widocznej obecnie rzeźby terenu są fazy erozji 
rzecznej i fazy akumulacji11.

Warto również zauważyć, że omawiany obszar charakteryzuje się dobrze rozwi-
niętą siecią hydrograficzną12. Zachodnie rejony Pogórza Wielickiego znajdują się 
w dorzeczu Wilgi, będącej prawym dopływem Wisły. W rejonie Wieliczki główne 
potoki to Serafa (Srawa) i Świdówka (Zabawka) – dopływy Drwiny Długiej, 
uchodzącej do Wisły. Serafa wykorzystuje najprawdopodobniej starą, plioceńską 
dolinę; duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa w pradziejach miał też dopływ 
Serafy, Malinówka. W obrębie miasta bieg potoków jest w znacznym stopniu 
przekształcony13.

PRZEMIANY KLIMATYCZNE

Kolejnym dominującym czynnikiem środowiskowym, wpływającym na funk-
cjonowanie społeczności paleolitu i mezolitu w rejonie Wieliczki, był klimat. 
Omawiany okres obejmuje części dwóch epok czwartorzędu: plejstocenu (od 2,58 
miliona do 11 700 lat temu) i holocenu (od 11 700 lat temu do obecnie)14. Klimat 
plejstocenu składał się z cyklicznych oscylacji temperatur, które ok. miliona lat 
temu przełożyły się na okresy glacjałów (zlodowaceń) i interglacjałów. Rozwój 
i zanik pokrywy lodowej wpływał na zmiany w środowisku naturalnym, przesu-
wając granicę stref klimatycznych, zmieniając poziom mórz i oceanów, wpływając 

10 Tamże, s. 28–29.
11 Tamże, s. 28.
12 T. Kalicki: The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in Late 

Vistulian and Holocene times (w:) Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years,  
part IV, red. L. Starkel, Wrocław 1991, s. 11–37.

13 Tamże, s. 18, 24–25.
14 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment in Polish terri-

tory in the Pleistocene and Early Holocene (w:) The past societies. Polish lands from the first evidence of 
human presence to the early Middle Ages, red. P. Urbańczyk, J. Kabaciński (Vol. 1, 500,000–5,500 BC), 
Warszawa 2016. 

Glaciation (Middle Polish), the area surrounding Krakow and Wieliczka were 
covered with fluvial sediments – a thick loess cover was created at that time (up to 
15 m thick); subsequently, a younger cover of clay sands and loess-like formations 
developed thereon10. The long period of the periglacial climate resulted in the 
mechanical weathering of flysch rocks, and the retreating glacier left eratic boulders 
and small pebbles of Scandinavian rocks (e.g. near Zakrzów). The following stage in 
the formation of the currently visible relief are the river erosion and accumulation 
phases11.

It is also worth noting that the area in question is characterized by a well-
developed hydrographic network12. The western regions of the Wieliczka Foothills 
are located in the Wilga basin, which is the right tributary of the Vistula. In the 
Wieliczka region, the main streams are Serafa (Srawa) and Świdówka (Zabawka) – 
tributaries of the Drwina Długa River, flowing into the Vistula. Serafa utilizes an 
old Pliocene valley; the tributary of the Serafa, the Malinówka, was also of great 
importance for the development of settlement in prehistory. Within the town, the 
flow of streams has been largely transformed13.

CLIMATE CHANGES

Another dominant environmental factor influencing the functioning of the 
Palaeolithic and Mesolithic communities in the Wieliczka region was the climate. 
The period in question covers parts of two Quaternary eras: the Pleistocene (from 
2.58 million to 11.700 years ago) and the Holocene (from 11.700 years ago to the 
present)14. The climate of the Pleistocene was characterized by cyclic temperature 
oscillations, which, about a million years ago, resulted in the periods of glacials 

10 Ibidem, pp. 28–29.
11 Ibidem, p. 28.
12 T. Kalicki: The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in Late 

Vistulian and Holocene times (in:) Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years,  
part IV, ed. L. Starkel, Wrocław 1991, pp. 11–37.

13 Ibidem, pp. 18, 24–25.
14 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment in Polish territory 

in the Pleistocene and Early Holocene (in:) The past societies. Polish lands from the first evidence of human 
presence to the early Middle Ages, ed. P. Urbańczyk, J. Kabaciński (Vol. 1, 500,000–5,500 BC), War- 
szawa 2016. 
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na sieć hydrograficzną, a także tworząc nowe formy krajobrazu15. W ciągu ostat-
nich 950 tysięcy lat lądolody skandynawskie kilkukrotnie wkraczały na ziemie 
obecnej Polski, za każdym razem z innym zasięgiem. Wyróżnia się trzy główne 
grupy zlodowaceń: południowopolskie, środkowopolskie i północnopolskie. Region 
Małopolski został przykryty lądolodem w trakcie pierwszego16. W świetle opraco-
wania najstarszych dziejów rejonu Wieliczki, najbardziej interesujący jest schyłek 
ostatniego z nich oraz przejście do holocenu.

Maksimum ostatniego zlodowacenia wiązało się z depopulacją wielu części 
Europy Północnej i Środkowej; wraz z ocieplaniem rozpoczęło się ponowne zasie-
dlenie tych terenów17. Sekwencja schyłkowoplejstoceńskich ociepleń wiązała się 
z rozwojem rzadkich lasów o składzie gatunkowym zależnym od regionu, które 
cofały się w momentach pogorszenia klimatu18. Okres ocieplenia Bølling/Allerød 
datowany jest na lata 14 000–12 650 cal BP. Dominował wówczas krajobraz leśny, 
brzozowo-sosnowy i sosnowo-brzozowy19. Sytuacja zmieniła się w okresie gwałtow-
nego ochłodzenia młodszego Dryasu, trwającego w latach 12 650–11 500 cal BP. 
Nastąpiło wówczas znaczne zmniejszenie obszarów leśnych i rozwój krajobrazu 
otwartego – późnoglacjalne lasy zostały zastąpione przez tundrę oraz lasotundrę. 
Dominowała roślinność światłolubna, przede wszystkim rośliny zielne i trawy. 
Miejscami występowały również rzadkie lasy modrzewiowe i sosnowo-brzozowe. 
W strefach wilgotniejszych rozwijała się tundra ze skarłowaciałą brzozą; w tym 
okresie nastąpił również koniec eolicznych procesów wydmotwórczych20. Przemiany 
szaty roślinnej związane były oczywiście ze zmianami w faunie. W okresach ochło-
dzeń dominowały gatunki zimnolubne, zamieszkujące otwarte przestrzenie; ocie-
planie klimatu prowadziło do dominacji gatunków eurybiontycznych, zwłaszcza 

15 Tamże, s. 16.
16 Tamże, s. 21–22.
17 M. J. Weber, S. B. Grimm, M. Baales: Between warm and cold: Impact of the Younger Dryas on 

human behavior in Central Europe, „Quaternary International”, 242, 2011, s. 277–278.
18 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, s. 24.
19 L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: Progress 

in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, „Geochronometria V. 40”, I. 1, 2013,  
s. 14–15, Table 1.

20 H. Więckowska: Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski, „Światowit”, 30, 
1969, s. 26; L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: 
Progress in the holocene…, s. 14–15, Table 1; P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the 
natural environment…, s. 24.

(glaciers) and interglacials. The development and decline of the ice cover influenced 
changes in the natural environment, shifting the boundary of climatic zones, 
changing the level of seas and oceans, influencing the hydrographic network, and 
creating new forms of landscape15. Over the last 950,000 years, the Scandinavian ice 
covers have entered the lands of the present area of Poland several times, each time 
with a different range; there are three main groups of glaciations: South, Middle 
and North Polish Glaciations, and northern Poland; the Małopolska region was 
covered by an ice cover during the first one16. In the light of the study of the oldest 
history of the Wieliczka region, the most interesting is the decline of the last one 
and the transition to the Holocene.

The peak of the last glaciation was associated with the depopulation of many 
parts of Northern and Central Europe; the repopulation of these areas began along 
with the warming up17. The sequence of late Pleistocene warming was associated 
with the spread of rare forests with a composition depending on the region, which 
regressed at times of climate deterioration18. The Bølling/Allerød warming period 
is 14,000–12650 cal BP. Forest landscape, birch-pine and pine-birch prevailed 
at that time19. The circumstances changed during the period of rapid cooling of 
the Younger Dryas, covering the period of 12650–11500 cal BP. A significant 
reduction in forest areas and the development of the open landscape took place back 
then – late-glacial forests were replaced by tundra and forest tundra. Photophilous 
vegetation dominated, mainly herbaceous plants and grasses. Rare larch and pine-
birch forests were also found locally. Tundra with a dwarf birch developed in more 
humid zones; the end of the aeolian dune-forming processes also occurred in this 
period20. The changes in plant cover were of course related to changes in fauna. 
Cold-water species inhabiting open spaces dominated in periods of cooling; climate 

15 Ibidem, p. 16.
16 Ibidem, pp. 21–22.
17 M. J. Weber, S. B. Grimm, M. Baales: Between warm and cold: Impact of the Younger Dryas on 

human behavior in Central Europe, “Quaternary International”, 242, 2011, pp. 277–278.
18 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, p. 24.
19 L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: Progress 

in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, “Geochronometria V. 40”, I. 1, 2013,  
pp. 14–15, Table 1.

20 H. Więckowska: Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski, “Światowit”, 30, 
1969, p. 26; L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: 
Progress in the holocene…, pp. 14–15, Table 1; P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the 
natural environment…, p. 24.
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leśnych21. W schyłkowym paleolicie wraz ze zmianami klimatu zmieniał się sposób 
funkcjonowania ówczesnych społeczności – od polowania na renifery w strefie 
tundry po polowanie na jelenie i drobną faunę w lasach brzozowych22.

W tym miejscu warto podkreślić, że według licznych badań środowiskowych, 
obszar północnokarpacki u schyłku plejstocenu odznaczał się nieco innymi warun-
kami środowiskowymi – lokalne warunki były łagodniejsze niż na Niżu, a zalesione 
doliny stanowiły stosunkowo przyjazną ekumenę23. Czyniło to obszary pogórzy 
terenem atrakcyjnym dla ówczesnych społeczności. 

W okresie holocenu zmiany klimatu doprowadziły do pojawienia się drzew 
i krzewów liściastych, a następnie iglastych; w górach zmiany klimatu znajdowały 
odbicie w zmianach udziału gatunków w poszczególnych piętrach roślinnych oraz 
ich górnych granic24. Pierwszym etapem holocenu był okres preborealny, dato-
wany na lata 11 500–10 200 cal BP. Nastąpiło wówczas gwałtowne ocieplenie, 
wiążące się również ze wzrostem poziomu jezior oraz ekspansją lasów i torfo-
wisk. Dominować zaczęły lasy brzozowo-sosnowe, pojawiły się też nowe drzewa 
liściaste, takie jak wiązy oraz krzewy leszczyny25. Następujący potem okres bore-
alny – 10200–9600 cal BP – wiązał się z kontynuacją ocieplania i osuszania klimatu. 
Kolejny odcinek holocenu, czyli okres atlantycki, datowany jest na lata 9600–4850 
cal BP. Na początku wiązał się z fazą wzrostu wilgotności, potem na zmianę nastę-
powały fazy suche i wilgotne. Ciągle dominował krajobraz leśny – w tym czasie 
następuje rozwój lasów mieszanych liściastych. W okresie atlantyckim zaznacza 
się również intensywny wpływ ludzi na środowisko26. Na terenie Polski procesy te 

21 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, s. 24. 
22 I. Sobkowiak-Tabaka, Z. Kasztovszky, J. Kabaciński, T. K. Biró, B. Maróti, K. Gméling: 

Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands, „Przegląd Archeologiczny”, 
63, 2015, s. 5–6. 

23 A. Hrynowiecka-Czmielewska: Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Tatr, 
Pienin i Podhala, „Przegląd Geologiczny”, 57:8, 2009, s. 716; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska,  
D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes in the North Carpathian zone,  
„Recherches Archéologiquesns” 5–6, 2013–2014, s. 79–80; J. Zając: Rekonstrukcja klimatu z prze- 
łomu Plejstocenu i Holocenu w zachodniej części Małopolski i jego wpływ na miejscowe kultury archeo- 
logiczne, niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Sobczyka, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 26–27.

24 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, s. 24.
25 L Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: Progress 

in the holocene…, s. 14–15, Table 1.
26 Tamże, s. 14–15, Table 1.

warming resulted in the dominance of eurybiontic species, especially forest species21. 
In late Paleolithic period, the functioning of the societies has changed along with 
climate change – from hunting reindeer in the tundra zone to hunting deer and 
small fauna in birch forests22.

At this point it is worth emphasizing that according to numerous environmental 
studies, the North Carpathian area at the end of the Pleistocene was characterized 
by slightly different environmental conditions – local conditions were milder than 
in the Lowlands, and the forested valleys constituted a relatively friendly ecumene23. 
This made the foothills an attractive area for the then societies. 

During the Holocene, climate change led to the emergence of deciduous 
and then coniferous trees and shrubs; in the mountains, climate changes were 
reflected in changes in the share of species in individual plant layers and their upper 
boundaries24. The first stage of the Holocene was the preboreal period, dating from 
11500–10200 cal BP. There was also sudden warming, which was also associated 
with an increase in the level of lakes and the expansion of forests and peat bogs. 
Birch and pine forests started to prevail, and new deciduous trees appeared, e.g. elm 
and hazel shrubs25. The subsequent boreal period – 10,200–9600 inch BP – was 
associated with further climate warming and dehumidification. The subsequent part 
of the Holocene, or the Atlantic period, dates back to 9600–4850 cal BP. Initially, 
it was associated with the phase of humidity increase, then it was followed by dry 
and wet phases. The forest landscape was still prevailing – the development of mixed 
deciduous forests takes place during this period. The intense influence of humans 

21 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, p. 24.
22 I. Sobkowiak-Tabaka, Z. Kasztovszky, J. Kabaciński, T. K. Biró, B. Maróti, K. Gméling: 

Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands, “Przegląd Archeologiczny”, 
63, 2015, pp. 5–6.

23 A. Hrynowiecka-Czmielewska: Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Tatr, 
Pienin i Podhala, “Przegląd Geologiczny”,57:8, 2009, p. 716; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska,  
D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes in the North Carpathian zone, “Recherches 
Archéologiquesns” 5–6, 2013–2014, pp. 79–80; J. Zając: Rekonstrukcja klimatu z przełomu Plejstocenu  
i Holocenu w zachodniej części Małopolski i jego wpływ na miejscowe kultury archeologiczne, unpublished 
bachelor’s thesis written under the supervision of dr. hab. Krzysztof Sobczyk, Institute of Archeology 
of the Jagiellonian University, Kraków 2018, pp. 26–27.

24 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, p. 24.
25 L. Starkel, M. Michczyńska, D. J. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: Progress 

in the holocene…, pp. 14–15, Table 1.
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zachodzą od ok. 7500 cal BP, czyli z końcem mezolitu i w początkach neolitu. We 
wcześniejszych okresach (mezolit, paleolit) wpływ człowieka na środowisko natu-
ralnie był raczej marginalny27.

HISTORIA BADAŃ

Wstępne rozpoznania archeologiczne w rejonie Wieliczki prowadzono już od 
drugiej połowy XIX w. W okresie do I wojny światowej zanotowano dość liczne 
znaleziska powierzchniowe. Badania terenowe prowadzone były jednak w sposób 
amatorski, często przez kolekcjonerów, stąd też opisy materiałów są z reguły dość 
ogólne. Można wymienić wśród nich prospekcje prowadzone przez Bolesława 
Czapkiewicza w latach 1905–1908, 1914 i 1918 oraz Józefa Żurowskiego w 1914 r.28 
B. Czapkiewicz badał wydmę w okolicach Zakrzowa, na której odkrył dużą liczbę 
zabytków krzemiennych, w tym schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych.  
Po raz pierwszy opisał je w roku 1910, klasyfikując materiały według ówczesnych 
kryteriów29. Bardziej szczegółowy opis powstał w roku 1936 – badacz połączył tam 
odkryte zabytki ze schyłkowopaleolitycznym przemysłem świderskim30. Stanowisko 
w Zakrzowie uwzględnił też J. Żurowski w publikacji dotyczącej pradziejów okolic 
Krakowa, gdzie wspomina zabytki mikrolityczne odkryte na wydmach w okolicy 
Zakrzowa i Podłęża w kontekście stanowisk mezolitycznych odkrywanych na piasz-
czystych wydmach na wschód od miasta31.

W okresie międzywojennym zaczęto prowadzić bardziej usystematyzo-
wane prace, a po II wojnie światowej ilość prowadzonych badań powierzch-
niowych, sondażowych i wykopaliskowych zaczęła szybko rosnąć32. W pierw-
szym etapie były one kierowane przez Zakład Archeologii Małopolski Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, Katedrę Archeologii Polski UJ, 

27 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, s. 26.
28 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”, t. II, Wieliczka 1968, s. 9–10.
29 B. Czapkiewicz: Materiały archeologiczne z Galicji Zachodniej, „Materiały Antropologiczno-

Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 11, 1910, s. 45–53.
30 B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego na stanowiskach wydmowych w okolicy Krakowa, 

„Wiadomości Archeologiczne”, 14, 1936, s. 36–38.
31 J. Żurowski: Kraków i okolice w czasach przedhistorycznych, „Ziemia”, 1923, s. 124.
32 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, s. 9.

on the environment is also observed in the Atlantic period26. In the territory of 
Poland, these processes take place from about 7500 inch BP, i.e. at the end of the 
Mesolithic and at the beginning of the Neolithic. In earlier periods (Mesolithic, 
Palaeolithic) human influence on the natural environment was rather marginal27.

RESEARCH HISTORY

Initial archaeological research in the Wieliczka area was carried out from the 
second half of the 19th century. In the period until World War I, quite a lot of 
surface finds were recorded, but field research was conducted in an amateur manner, 
often by collectors, hence the descriptions of the materials are usually quite general. 
These include prospectuses conducted by Bolesław Czapkiewicz in 1905–1908, 
1914 and 1918 and Józef Żurowski in 191428, B. Czapkiewicz explored the dune 
near Zakrzów, where he discovered a large number of flint artefacts, including 
Late Palaeolithic and Mesolithic. He first described them in 1910, classifying 
the materials according to the criteria of that time29; a more detailed description 
was made in 1936 – the researcher combined the discovered monuments there 
with the late Paleolithic Swiderian industry30. The site in Zakrzów was also taken 
into account by J. Żurowski in the publication on the prehistory of the vicinity 
of Kraków, where he mentions microlithic artefacts discovered in the dunes near 
Zakrzów and Podłęże in the context of Mesolithic sites discovered in the sand 
dunes to the east of the town31.

In the interwar period, more systematic work began, and after World War II, 
the number of surface, survey, and excavation surveys began to grow rapidly32. 
In the first stage, they were conducted under the direction of the Department of 

26 Ibidem, pp. 14–15, Table 1.
27 P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment…, p. 26.
28 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych  

w Polsce”, vol. II, Wieliczka 1968, pp. 9–10.
29 B. Czapkiewicz: Materiały archeologiczne z Galicji Zachodniej, “Materiały Antropologiczno-

Archeologiczne i Etnograficzne”, vol. 11, 1910, pp. 45–53.
30 B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego na stanowiskach wydmowych w okolicy Krakowa, 

“Wiadomości Archeologiczne”, 14, 1936, pp. 36–38.
31 J. Żurowski: Kraków i okolice w czasach przedhistorycznych, “Ziemia”, 1923, p. 124.
32 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, p. 9.
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Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych w Krakowie, Karpacką Stację Archeologiczną33. Pierwszym 
podsumowaniem dotychczasowych działań była opublikowana w 1960 i 1961 r. 
dwuczęściowa monografia „Pradzieje powiatu krakowskiego”, wydana przez Katedrę 
Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie34.

Momentem przełomowym było powołanie w 1951 r. Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka z własnym Działem Archeologicznym. Z wydarzeniem tym wiążą się 
początki systematycznych, programowych badań regionu wielickiego. W latach 
1963–1964 przeprowadzono rozpoznania powierzchniowe i sondażowe Wieliczki 
i okolic, które dostarczyły 61 znalezisk35. W kolejnych okresach z ramienia Muzeum 
prowadzono wykopaliska na wielu stanowiskach z różnych epok, począwszy 
od neolitu – były one ukierunkowane przede wszystkim na rozpoznanie miejsc 
związanych z pradziejowym warzelnictwem soli. W związku z tym nie prowadzono 
żadnych badań skoncentrowanych bezpośrednio na paleolicie i mezolicie. 

Na sąsiednich terenach sytuacja wyglądała jednak inaczej. Od lat 70. XX w.  
notuje się znaczny przyrost źródeł dotyczących najstarszych epok. Badania dostar-
czały zespołów bogatych i stosunkowo homogenicznych, w tym ze stanowisk przy-
kopalnianych (np. Brzoskwinia)36. Kolejny przełom w badaniach wiąże się z począt-
kiem lat 90. XX w., kiedy powstał program budowy w Polsce sieci autostrad. W 1996 r. 
powołany został Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Pierwszy etap prac stano-
wiły badania powierzchniowe i sondażowe; następnie rozpoczęły się szeroko zakro-
jone prace wykopaliskowe na terenie planowanych inwestycji37. Spowodowały one 
znaczy przyrost źródeł pochodzących z najstarszych epok, uzupełniając znacznie 
stan wiedzy na temat paleolitu i mezolitu w regionie wielickim. Swego rodzaju 

33 Tamże, s. 11–12.
34 Pradzieje powiatu krakowskiego I, „Prace Archeologiczne”, 1, red. R. Jamka, Kraków 1960; 

Pradzieje powiatu krakowskiego II, „Prace Archeologiczne”, 2, red. R. Jamka, Kraków 1961;  
A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, s. 8.

35 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, s. 12–13.
36 P. Włodarczak: Materiały z epoki kamienia oraz wczesnego okresu epoki brązu, odkryte podczas badań 

ratowniczych na trasie autostrady A4, prowadzonych na południowych rubieżach Krakowa (w:) Południowe 
obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, „Via Archaeologica. Źródła 
z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, red. P. Włodarczak, 2002, s. 3–5.

37 J. Chochorowski, J. Kruk, J. Rydzewski: Od Redakcji (w:) Przyroda i człowiek: materiały do 
studiów, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, 
red. S. Kadrow, Kraków 2001, s. VI–IX.

Małopolska Archeology of the Institute of the History of Material Culture of the 
Polish Academy of Sciences in Krakow, the Department of Polish Archeology 
of the Jagiellonian University, the Archaeological Museum in Krakow, the 
Provincial Conservator of Archaeological Monuments in Krakow, the Carpathian 
Archaeological station33. The first summary of the activities carried out so far was 
the two-part monograph “Pradzieje powiatu krakowskiego” published in 1960 
and 1961, published by the Department of Polish Archeology of the Jagiellonian 
University in Krakow34.

The turning point was the establishment in 1951 of the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka with its own Archaeological Department. It is associated 
with the beginnings of systematic, programmatic research in the Wieliczka 
region. In the years 1963–1964, surface and survey surveys of Wieliczka and the 
surrounding area were carried out, resulting with 61 finds35. In subsequent periods, 
on behalf of the Museum, excavations were carried out at many sites from various 
eras, starting from the Neolithic, primarily aimed at identifying places related to 
prehistoric saltworking. Therefore, no research focused directly on the Paleolithic 
and Mesolithic was conducted. 

In the neighbouring areas, however, the situation was different. A significant 
increase in sources concerning the oldest eras has been recorded since the 1970s. 
The research provided rich and relatively homogeneous groups, including those 
from mining sites (e.g. Brzoskwinia)36. Another breakthrough in research dates 
back to the beginning of the 1990s, when the program of building a motorway 
network in Poland was established. In 1996, the Cracow Team for Archaeological 
Supervision of Motorway Construction was established. The first stage of works 
was surface and survey research; then, extensive excavation works began on the area 

33 Ibidem, pp. 11–12.
34 Pradzieje powiatu krakowskiego I, “Prace Archeologiczne”, 1, ed. R. Jamka, Kraków 1960; 

Pradzieje powiatu krakowskiego II, “Prace Archeologiczne”, 2, ed. R. Jamka, Kraków 1961;  
A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, p. 8.

35 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, p. 12–13.
36 P. Włodarczak: Materiały z epoki kamienia oraz wczesnego okresu epoki brązu, odkryte podczas  

badań ratowniczych na trasie autostrady A4, prowadzonych na południowych rubieżach Krakowa  
(in:) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu,  
“Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”,  
ed. P. Włodarczak, 2002, pp. 3–5.
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terra incognita pozostały jednak tereny samego Pogórza, gdyż badania autostra-
dowe skoncentrowały się w pasie leżącym na Niżu Nadwiślańskim.

ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE  
W ZBIORACH MUZEUM W WIELICZCE

Znaleziska związane ze schyłkowym paleolitem, choć stanowiące niewielką część 
prezentowanego zbioru, uzupełniają wiedzę o sytuacji kulturowej rejonu przed-
pola Karpat u schyłku plejstocenu. Najstarszym zabytkiem z omawianej kategorii 
jest prawdopodobnie narzędzie odkryte w czasie badań powierzchniowych na 
stanowisku 2 w Grabiu, gm. Łapanów38 (Tabl. I:1). Uszkodzony rylec wykonany 
na odłupku z krzemienia czekoladowego nawiązuje do form rylców zwielokrot-
nionych, znanych z inwentarzy późnej fazy kultury magdaleńskiej odkrywanych 
w Polsce południowej i wschodniej. Choć nie jest to forma typowa, powiela idee 
rylców znanych m.in. ze stanowiska 35 w Dzierżysławiu39, stanowiska 1 w Starych 
Barakach40 i ze stanowiska 1 w Hłomczy41. Stanowiska wiązane z ludnością magda-
leńską znane są z sąsiadujących regionów – zarówno z okolic Krakowa ( Jaskinia 
Maszycka, Jaskinia w Zalasie, Wołowice, Brzoskwinia), jak i ze strefy karpackiej 
(m.in. Sromowce Wyżne-Kąty, Nowa Biała II)42, a także – w formie pośredniej 
z epigrawetienem – również prawdopodobnie z obszaru pogórza (Targowisko 10, 
11)43. Pojedynczy, uszkodzony zabytek nie daje oczywiście możliwości precyzyj-

38 P. Galas: Grabie Uznańskie pow. Bochnia, „Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom 
Polski”, t. 24, Numer 5, 1958, s. 326–327.

39 B. Ginter, M. Połtowicz-Bobak, M. Pawlikowski, S. Skiba, J. Trąbska, A. Wacnik, M. Wi- 
niarska-Kabacińska, P. Wojtal: Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy 
Morawskiej (w:) Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, red. J. Garncarski, Krosno 
2002, s. 120, 124; Ryc. 10: 4.

40 T. Wiśniewski: Stare Baraki. A new Magdalenian site in eastern Poland, „L’Anthropologie”, 
58(2–3), 2020, s. 311–312; Fig. 10: 2.

41 P. Valde-Nowak, A. Muzyczuk: Magdalenian settlement at Hłomcza (Polish Carpathians),  
„Acta Archaeologica Carpathica”, 35, 1999–2000, Fig. 13:6.

42 M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period in Poland and neighbouring areas, „Archaeologia 
Baltica”, 7, 2006, s. 21–23.

43 J. Wilczyński: Paleolityczne oraz mezolityczne wyroby kamienne ze stan. 10, 11 w Targowisku, 
pow. wielicki (w:) Targowisko, stan. 10, 11 – osadnictwo z epoki kamienia, „Via Archaeologica. Źródła 
z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, red. A. Zastawny, 2014.

of the planned investments37. They resulted in a significant increase in sources from 
the oldest eras, significantly supplementing the knowledge of the Palaeolithic and 
Mesolithic in the Wieliczka region. However, the Foothills area itself remained 
a kind of terra incognita, as the motorway research concentrated in the belt lying 
on the Vistula Lowlands.

LATE PALEOLITHIC ARTEFACTS IN THE COLLECTION  
OF THE MUSEUM IN WIELICZKA 

The Late Palaeolithic finds, although constituting a small part of the presented 
collection, complete the knowledge about the cultural situation of the Carpathian 
foreland region at the end of the Pleistocene. The oldest artefact in the category 
in question is probably the tool discovered during surface research at site 2 in 
Grabie, in the municipality of Łapanów38 (Table I:1). A damaged burin made on 
chocolate flint flake refers to the forms of multiple burins, known from inventories 
of the late stage of the Magdalenian culture discovered in southern and eastern 
Poland. Although it is not a typical form, it reproduces the ideas of burins, well- 
-known e.g. from the site 35 in Dzierżysław39, site 1 in Stare Baraki40 and site 1 in 
Hłomcza41. The sites associated with the Magdalenian population are known from 
the neighboring regions – both from the areas surrounding Krakow (Maszycka Cave, 
Zalas Cave, Wołowice, Brzoskwinia), and from the Carpathian zone (including 

37 J. Chochorowski, J. Kruk, J. Rydzewski: Od Redakcji (in:) Przyroda i człowiek: materiały do 
studiów, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, 
S. Kadrow (ed.), 2001, pp. VI–IX.

38 P. Galas: Grabie Uznańskie pow. Bochnia, “Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom 
Polski”, Vol. 24, No. 5, 1958, pp. 326–327.

39 B. Ginter, M. Połtowicz-Bobak, M. Pawlikowski, S. Skiba, J. Trąbska, A. Wacnik, M. Winiar- 
ska-Kabacińska, P. Wojtal: Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej 
(in:) Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, ed. J. Garncarski, Krosno 2002, pp. 120, 
124; Fig. 10: 4.

40 T. Wiśniewski: Stare Baraki. A new Magdalenian site in eastern Poland, “L’Anthropologie”, 
58(2–3), 2020, pp. 311–312; Fig. 10: 2.

41 P. Valde-Nowak, A. Muzyczuk: Magdalenian settlement at Hłomcza (Polish Carpathians),  
“Acta Archaeologica Carpathica”, 35, 1999–2000, Fig. 13:6.
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nego datowania. Najprawdopodobniej można go wiązać ze schyłkowopaleolitycz-
nymi społecznościami późnych faz kultury magdaleńskiej, przybyłej na te tereny 
w trakcie procesu zasiedlania pasa wyżyn Europy Środkowej44. Epizody ekspansji 
tych grup wiąże się przede wszystkim z okresem Bøllingu i Allerødu45. W ówczesny 
obraz kulturowy wpisuje się również wykorzystanie do produkcji narzędzia krze-
mienia czekoladowego. Choć większość inwentarzy magdaleńskich z terenów 
Polski stanowią przeważnie surowce występujące lokalnie lub w pobliżu stanowisk, 
ten pochodzący przede wszystkim z obszaru wschodniołysogórskiego krzemień 
został rozpoznany na stanowiskach małopolskich, np. w Brzoskwini czy Jaskini 
Maszyckiej46. Warto jednak zaznaczyć, że według ostatnich odkryć złoża krzemienia 
czekoladowego występują również na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
co pozwalało na pozyskiwanie go w znacznie mniejszej odległości47.

Z innym środowiskiem kulturowym powiązać można dwa znajdujące się 
w omawianym zbiorze tylczaki łukowe. Pierwszy z nich został odkryty w czasie 
badań powierzchniowych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na stanowisku 
3 w Ochojnie Górnym, gm. Świątniki Górne (Tabl. I:4). Jest wykonany z krze-
mienia jurajskiego podkrakowskiego; posiada lekko łukowy tylec, uszkodzony 
w części wierzchołkowej, uformowany za pomocą retuszu stromego. Na krawędzi 
prawej widoczne są dwie mikroretuszowane wnęki, być może będące wtórnymi 
uszkodzeniami. Drugi schyłkowopaleolityczny tylczak łukowy (Tabl. III:6) został 
odkryty w czasie prac wykopaliskowych prowadzonych przez muzeum w Wieliczce 
na wielokulturowej osadzie na stanowisku 8 w Zakrzowie, gm. Niepołomice. 
Wykonany jest na wiórze z rdzenia jednopiętowego z krzemienia jurajskiego 
podkrakowskiego. Tylec zlokalizowany jest na krawędzi prawej, uformowany został 
retuszem stromym na stronę górną. Co ciekawe, zabytek ten został wykorzystany 
wtórnie w okresie późniejszym i zaadaptowany na neolityczną wkładkę sierpową. 
W związku z tym na lewej krawędzi narzędzia, głównie w okolicy wierzchołka, 

44 B. Ginter: Paleolit schyłkowy (w:) Pradzieje ziem polskich, J. Kmieciński (red.), t. I, Warszawa–
Łódź 1989, s. 81; M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period…, s. 21.

45 T. Wiśniewski: Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na ziemiach polskich 
(w:) Krzemień czekoladowy w pradziejach, Studia nad gospodarką surowcową, red. W. Borkowski,  
J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Warszawa, Lublin 2008, s. 137.

46 M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period…, s. 21–23.
47 M. Sudoł-Procyk, M. Brandl, M. T. Krajcarz, M. Malak, M. Skrzatek, D. Stefański, E. Trela-

-Kieferling, D. Werra: Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, use and distribution by 
prehistoric communities in Central Europe, „Antiquity” Vol. 95, No. 383, 2021, s. 1–7.

Sromowce Wyżne-Kąty, Nowa Biała II)42, as well as – in an intermediate form with 
Epigravettian – also probably from the foothills (Targowisko 10, 11)43. Of course, 
a single, damaged artefact does not allow for precise dating. Most likely, it can be 
associated with the late Palaeolithic societies of the late phases of the Magdalenian 
culture, which appeared in these areas during the process of settling the highlands of 
Central Europe44. The episodes of expansion of these groups are primarily associated 
with the Bølling and Allerød periods45. The use of chocolate flint for the production 
of the tool also fits into the cultural image of that period – although most of the 
Magdalenian inventories from Poland are mostly raw materials found locally or 
in the vicinity of the sites; this flint, originating mainly from the eastern Łysogóry 
area, was identified in the Małopolska sites, e.g. in Brzoskwinia or Maszycka 
Cave46. It is worth noting, however, that, according to recent discoveries, deposits 
of chocolate flint are also found in the area of the Kraków-Częstochowa Upland, 
which made it possible to obtain it at a much shorter distance47.

The two arch-backed pieces from the collection in question can be associated 
with a different cultural environment. The first of them was discovered during 
the surface research of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, on site 3 in 
Ochojno Górne, in the municipality of Świątniki Górne (Table I:4). It is made 
of Jurassic flint from the Cracow area; it features a slightly arched back, damaged 
at the top, formed using steep retouch. On the right edge, two micro-retouched 
notches, possibly being secondary damage, are visible. The second late Palaeolithic 
arch-backed point (Table III:6) was discovered during excavations carried out by 
the museum in Wieliczka on a multicultural settlement at site 8 in Zakrzów, in the 

42 M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period in Poland and neighbouring areas, “Archaeologia 
Baltica”, 7, 2006, pp. 21–23.

43 J. Wilczyński: Paleolityczne oraz mezolityczne wyroby kamienne ze stan. 10, 11 w Targowisku, 
pow. wielicki (in:) Targowisko, stan. 10, 11 – osadnictwo z epoki kamienia, “Via Archaeologica. Źródła 
z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, ed. A. Zastawny, 2014.

44 B. Ginter: Paleolit schyłkowy (in:) Pradzieje ziem polskich, J. Kmieciński (ed.), vol. I, War- 
szawa–Łódź 1989, p. 81; M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period…, p. 21.

45 T. Wiśniewski: Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na ziemiach polskich, 
(in:) Krzemień czekoladowy w pradziejach, Studia nad gospodarką surowcową, ed. W. Borkowski,  
J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Warszawa, Lublin 2008, p. 137.

46 M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period…, pp. 21–23.
47 M. Sudoł-Procyk, M. Brandl, M. T, Krajcarz, M. Malak, M. Skrzatek, D. Stefański, E. Trela-

-Kieferling, D. Werra: Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, use and distribution by 
prehistoric communities in Central Europe, “Antiquity” ,Vol. 95, No. 383, 2021, pp. 1–7.
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widoczne jest wyświecenie żniwne. Kontekst odkrycia (przemieszana warstwa 
powstała wskutek wypełnienia zagłębienia terenowego spływającymi nawarstwie-
niami kulturowymi) nie pozwala na precyzyjne określenie momentu wtórnego 
wykorzystania tej formy, należy je jednak powiązać z jedną ze społeczności neoli-
tycznych, których obecność stwierdzono na stanowisku nr 8 w Zakrzowie – kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej bądź grupami cyklu lendzielsko-polgarskiego: pleszow-
sko-modlnicką lub wyciąsko-złotnicką48.

Kolejną grupą schyłkowopaleolitycznych zabytków w zbiorach Muzeum Żup 
Krakowskich są cztery krótkie drapacze o cechach tarnowiańskich. Trzy z nich 
(Tabl. III:2–4) pochodzą z badań na wielokulturowej osadzie na stanowisku nr 112 
w Wieliczce, gm. loco (sezony w latach 2007, 2008 i 2010). Wszystkie zostały  
wykonane z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego i mają cechy typowe dla tej 
kategorii zabytków: są to formy krępe, wykonane na odłupkach. Jeden z drapaczy 
to forma zdwojona (Tabl. III:2). Czwarte narzędzie zaliczone do tej kategorii 
pochodzi ze stanowiska 8 w Zakrzowie, gm. Niepołomice – jest to fragment 
drapacza odłupkowego z rodzajem ramiączka wykonanego na lewej krawędzi49 
(Tabl. III:7). Zabytek również wykonany został z krzemienia jurajskiego podkra-
kowskiego. Jego powierzchnia jest lekko wybłyszczona, co może być związane 
z procesami postdepozycyjnymi, np. długotrwałym zaleganiem na powierzchni. 

Zarówno dwa opisane tylczaki, jak i cztery krótkie drapacze, zaliczyć można do 
kręgu kultur z tylczakami łukowymi i drapaczami tarnowiańskimi50. Włączane do 
niego inwentarze mają wspólne cechy typologiczne – półsurowcem do produkcji 
narzędzi są niezbyt regularne wióry i liczne odłupki, oddzielane najczęściej z rdzeni 
jednopiętowych, natomiast wśród podstawowych form typologicznych należy 
wymienić bardzo liczne krótkie drapacze, tylczaki (przeważnie łukowe i rzadziej 
proste) i nieliczne rylce51. Na zachodzie Europy reprezentująca krąg z tylczakami 
łukowymi grupa Federmesser zaczyna rozwijać się wraz z przejściem Bøllingu 

48 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych z wielokulturowego stanowiska 
Zakrzów 8, gm. Niepołomice, „SMDŻ”, t. XXXII, Wieliczka 2017, s. 188–206; Tabl. XII:3.

49 Tamże, s. 188, Tabl. XII:1.
50 B. Ginter: Paleolit schyłkowy (w:) Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. I, Warszawa–

Łódź 1989, s. 82.
51 Tamże, s. 86–87.

municipality of Niepołomice. It is made on a blade obtained from single-platform 
core of Jurassic flint from the Cracow area. The back is located on the right edge, 
and it was made using a steep retouch on the upper side. Interestingly, this artefact 
was reused later and adapted to the Neolithic sickle insert. Therefore, the sickle 
gloss is visible on the left edge of the tool, mainly near the tip. The context of the 
discovery (the mixed layer formed as a result of filling the ground cavity with flowing 
cultural layers) does not allow for a precise determination of the time frame of 
secondary use of this form, but it should be associated with one of the Neolithic 
societies, the presence of which was found at site No. 8 in Zakrzów – the Linear 
Pottery Culture or the groups of the Lengyel-Polgár circle: Pleszów-Modlnica or 
Wyciąże-Złotniki group48.

Another group of late Palaeolithic artefacts in the collection of the Cracow 
Saltworks Museum are four short endscrapers with Tarnowian features. Three 
of them (Table III:2–4) result from research on a multicultural settlement at site 
No. 112 in Wieliczka, in the municipality of Wieliczka (seasons of 2007, 2008, 
and 2010). All of them were made of Jurassic flint from the Cracow area and have 
the features typical for this category of artefacts: they are short forms made on 
flakes. One of the endscrapers is a double form (Table III:2). The fourth tool in 
this category comes from site 8 in Zakrzów, in the municipality of Niepołomice –  
it is a fragment of a shouldered endscraper made on flake on the left edge49 (Table 
III:7). The artefact was also made of Jurassic flint from the Cracow area. Its surface is 
slightly glossy, which may be associated with post-deposit processes, e.g. prolonged 
exposure on the surface. 

Both the two described backed pieces and the four short endscrapers can 
be included in the technocomplex with arch-backed points and Tarnowian 
endscrapers50. The inventories included therein have common typological features – 
semi-raw materials for the production of tools are not very regular blades and 
numerous flakes, usually separated from single-platform cores, while the basic 
typological forms include numerous short endscrapers, backed pieces (mostly arched 
and less often straight) and a few burins51. In Western Europe, the Federmesser 

48 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych z wielokulturowego stanowiska 
Zakrzów 8, gm. Niepołomice, “SMDŻ”, vol. XXXII, Wieliczka 2017, pp. 188–206; Tabl. XII: 3.

49 Tamże, p. 188, Tabl. XII: 1.
50 B. Ginter: Paleolit schyłkowy (in:) Pradzieje ziem polskich, ed. J. Kmieciński, vol. I, Warszawa–

Łódź 1989, p. 82.
51 Ibidem, pp. 86–87.
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w Allerød, z kolei na ziemiach polskich pokrewne zjawiska, określane jako kultura 
witowska i tarnowska, mogą być datowane od środka Allerødu po młodszy Dryas52.

W najbliższym sąsiedztwie rejonu Wieliczki ślady społeczności związanej 
z kręgiem kultur z tylczakami łukowymi i drapaczami tarnowiańskimi są dosyć 
ubogie. Można wymienić wśród nich znaleziska z kompleksu osadniczego 
w Krakowie-Bieżanowie – stanowiska 8, 14, 15 i 2053. Dużo bogatsze inwentarze 
pochodzą ze stanowisk odkrytych w strefie podtatrzańskiej. Należy wspomnieć 
tu pracownię odkrytą w Sromowcach Niżnych, bazującą na lokalnym radiolarycie 
pienińskim54, obozowisko z Nowej Białej55, a także stanowiska z rejonu Beskidów – 
Zagórze, Skwirtne i Glinnik56.

Dwa kolejne schyłkowopaleolityczne zabytki odkryto w czasie badań wyko-
paliskowych prowadzonych w 1978 r. przez wielickie Muzeum na stanowisku 12 
w Krakowie-Bieżanowie. Jest to wielokulturowa osada, na której dominują znale-
ziska związane z kulturą łużycką. Odkryto tam również fragmenty neolitycznych 
naczyń grup cyklu lendzielsko-polgarskiego i to właśnie z tym okresem powiązano 
pierwotnie dwa wióry krzemienne z rdzeni dwupiętowych57 (Tabl. I:2, 3). Cechy 
technologiczne pozwalają jednak na łączenie ich z przemysłem krzemiennym 
typowym dla ludności kultury świderskiej. Prace weryfikacyjne i wykopaliskowe 

52 R. Schild: Chapter VII. A Synthesis (w:) Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic Site 
on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild Warszawa: IAE PAN, 2014, s. 349–350, 355; 
P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, s. 73.

53 D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 8 w Krakowie-Bieżanowie (wraz z włączonym 
stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie (tom II), (w:) Wielokulturowa osada w Krakowie-Bieżanowie 
stanowisko 8 (wraz z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie), powiat krakowski, raport 
w archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad, red. I. Wójcik, 2012; D. Stefański: Materiały 
krzemienne ze stanowiska 15 w Krakowie-Bieżanowie (tom VII), (w:) Kraków-Bieżanów, stanowisko 
15 (nr autostradowy 99, 101 i 209), raport w archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad, 
red. M. M. Przybyła, 2012; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged 
Point Technocomplexes…, s. 73.

54 J. Rydlewski, P. Valde-Nowak: Sromowce Niżne, gm. Czorsztym, woj. nowosądeckie, „Informator 
Archeologiczny. Badania”, 1978, s. 19–20.

55 P. Valde-Nowak: Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. Nowosądeckie, stanowisko I, „Informator 
Archeologiczny. Badania”, 1986, s. 11–12.

56 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, 
s. 73.

57 K. Reguła: Kontynuacja badań osady w Krakowie-Bieżanowie Gaju, „Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1979”, Wieliczka 1979, s. 13–14; 
Rys. 4: t, u.

group, representing the technocomplex with arch-backed points, begins to develop 
with the transition of Bølling in Allerød, while in Poland, related phenomena, 
referred to as the Witowian and Tarnowian culture, can be dated from the center 
of Allerød to the Younger Dryas52.

In the immediate vicinity of the Wieliczka region, traces of the society associated 
with the technocomplex with arch-backed points and Tarnowian endscrapers is 
quite scarce. Among them, there are finds from the settlement complex in Kraków-
Bieżanów – sites 8, 14, 15 and 2053. Much richer inventories come from the sites 
discovered in the sub-Tatra region. It is worth mentioning here the workshop 
discovered in Sromowce Niżne, based on the local Pieniny radiolarite54, the camp 
from Nowa Biała55, as well as the sites from the Beskidy region – Zagórze, Skwirtne 
and Glinnik56.

Two other Late Palaeolithic artefacts were discovered during excavations 
carried out in 1978 by the Wieliczka Museum at site 12 in Kraków-Bieżanów. 
It is a multicultural settlement dominated by finds related to the Lusatian culture. 
Parts of Neolithic vessels of the Lengyel-Polgár circle groups have also been 
discovered there, and it is this period that was originally associated with two 

52 R. Schild: Chapter VII. A Synthesis (in:) Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic  
Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild Warszawa: IAE PAN, 2014, pp. 349– 
350, 355; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Techno- 
complexes…, p. 73.

53 D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 8 w Krakowie-Bieżanowie (wraz z włączo- 
nym stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie (tom II), (in:) Wielokulturowa osada w Krakowie-
Bieżanowie stanowisko 8 (wraz z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie), powiat 
krakowski, report in the archive  of Cracow Team for Archaeological Supervision of the Motorway 
Construction, ed. I. Wójcik, 2012; D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 15 w Krakowie-
-Bieżanowie (tom VII), (in:) Kraków-Bieżanów, stanowisko 15 (nr autostradowy 99, 101 i 209), report 
in the archive  of Cracow Team for Archaeological Supervision of the Motorway Construction,  
red. M. M. Przybyła, 2012; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged 
Point Technocomplexes…, p. 73.

54 J. Rydlewski, P. Valde-Nowak: Sromowce Niżne, gm. Czorsztym, woj. nowosądeckie, “Informator 
Archeologiczny. Badania”, 1978, pp. 19–20.

55 P. Valde-Nowak: Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. Nowosądeckie, stanowisko I, “Informator 
Archeologiczny. Badania”, 1986, pp. 11–12.

56 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, 
p. 73.
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prowadzone w rejonie Krakowa-Bieżanowa w ramach badań autostradowych 
w latach 90. XX i pierwszej dekadzie XXI wieku doprowadziły do odkrycia całego 
kompleksu stanowisk świderskich, funkcjonujących w dolinie niewielkiego dopływu 
Wisły – odkryto unikatowe struktury stanowisk satelitarnych i stref funkcjonal-
nych towarzyszących obozowiskom głównym58.

Znaleziska ze stanowiska 3 w Podłężu, gm. Niepołomice, wpisują się w zbli-
żoną do wspomnianego kompleksu strefę osadniczą. Stanowisko to było badane 
przez archeologów z Muzeum Żup Krakowskich w latach 80. i 90. jako wielokul-
turowa osada, na której dominują znaleziska związane z kulturą łużycką i wcze-
snym średniowieczem59. Pierwszym schyłkowopaleolitycznym zabytkiem odkrytym 
na stanowisku jest wiór retuszowany z czerwonego radiolarytu, odbity z rdzenia 
dwupiętowego, znaleziony w czasie badań w 1983 r. (Tabl. I:6). Kolejna grupa 
schyłkowopaleolitycznych zabytków krzemiennych, wykazujących związki z kulturą 
świderską, pochodzi z prac prowadzonych w latach 1990–1991. Znalazły się w niej 
dwa rdzenie dwupiętowe z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego (Tabl. II:3, 4), 
w tym jeden niewielki, najprawdopodobniej wykonany na fragmencie starszego, 
zniszczonego rdzenia. Oprócz nich wymienić należy dwa uszkodzone wióry z krze-
mienia czekoladowego – jeden z nich został odbity metodą pośrednika z rdzenia 
dwupiętowego (Tabl. II:1), drugi natomiast ma charakter technologiczny, wpisując 
się w definicję zatępca dwustronnego (Tabl. II:2). Warto zaznaczyć, że pochodzi on 
z warstwy opisanej jako „calec i na granicy z calcem”, co dodatkowo może poświad-
czać jego schyłkowopaleolityczną metrykę. Trzeci zabytek, który prawdopodobnie 
można połączyć z kulturą świderską, to niewielki drapacz odłupkowy z ukośnym, 
asymetrycznym drapiskiem (Tabl. I:5). 

58 K. Pyżewicz, K. Serwatka, D. Stefański: Spatial, functional and comparative analysis of a late 
palaeolithic Swiderian culture settlement at Kraków-Bieżanów site 15, „Acta Archaeologica Lodziensia” 
63, 2017, s. 7–27; M. Byrska, J. M. Fraś, A. Matoga, I. Pieróg, M. M . Przybyła, D. Stefański: Wstępne 
wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 14, 15 i 20 
w Krakowie-Bieżanowie, woj. małopolskie (w:) Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwator-
skich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004 „Zeszyty Ośrodka 
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego” (dalej: Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne), 
red. Z. Bukowski, M. Gierlach, Warszawa, 2006, s. 497; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: 
Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, s. 76.

59 A. Szybowicz: Wyniki badań osady wielokulturowej w Podłężu, stanowisko 3, „Badania archeolo-
giczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984–1985”, Wieliczka 
1985, s. 31–32; K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka w latach 1991–1992, „SMDŻ”, t. XVIII, Wieliczka 1994, s. 133–135.

flint blades obtained from double-platform cores57 (Table I:2, 3). However, their 
technological features allow them to be combined with the flint industry typical of 
the population of the Swiderian culture. Verification and excavation works carried 
out in the area of Kraków-Bieżanów as part of the highway research in the 1990s 
and the first decade of the 21st century led to the discovery of the entire complex 
of Swiderian sites, functioning in the valley of a small tributary of the Vistula – 
unique structures of satellite stations and functional zones accompanying the main 
camps were discovered58.

Finds from site 3 in Podłęże, in the municipality of Niepołomice, fit into 
a settlement zone similar to the aforementioned complex. The site was investigated 
by archaeologists from the Cracow Saltworks Museum in the 1980s and 1990s 
as a multicultural settlement dominated by finds related to the Lusatian culture 
and the early Middle Ages59. The first Late Paleolithic artefact discovered at the 
site is retouched blade made of red radiolarite, obtained from a two-platform core, 
found during research in 1983 (Table I:6). Another group of late Paleolithic flint 
artefacts, showing connections with the Swiderian culture, comes from the works 
carried out in the period 1990–1991. They include two double-platform cores of 
Jurassic flint from the Cracow area (Table II:3, 4), including one small, most likely 
made on a piece of an older, damaged core. Apart from them, two damaged blades 
of chocolate flint should be mentioned – one of them was made using indirect 
percussion method of double-platform core (Table II:1), the other, on the other hand, 
is of a technological nature, and fits in the definition of a crested blade (Table II:2). 

57 K. Reguła: Kontynuacja badań osady w Krakowie-Bieżanowie Gaju, “Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1979”, Wieliczka 1979, pp. 13–14; 
Fig. 4: t, u.

58 K. Pyżewicz, K. Serwatka, D. Stefański: Spatial, functional and comparative analysis of a late 
palaeolithic Swiderian culture settlement at Kraków-Bieżanów site 15, “Acta Archaeologica Lodziensia” 
63, 2017, pp. 7–27; M. Byrska, J. M. Fraś, A. Matoga, I. Pieróg, M. M . Przybyła, D. Stefański: Wstępne 
wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 14, 15 i 20 
w Krakowie-Bieżanowie, woj. małopolskie (in:) Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich 
badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004 “Zeszyty Ośrodka 
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego” (dalej: Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeo- 
logiczne), ed. Z. Bukowski, M. Gierlach, Warszawa, 2006, p. 497; P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, 
D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, p. 76.

59 A. Szybowicz: Wyniki badań osady wielokulturowej w Podłężu, stanowisko 3, “Badania 
archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984–1985”, 
Wieliczka 1985, pp. 31–32; K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka w latach 1991–1992, “SMDŻ”, vol. XVIII, Wieliczka 1994, pp. 133–135.
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Ostatni w omawianym zbiorze zabytek, który można powiązać z kulturą 
świderską, to ostrze trzoneczkowate z krzemienia czekoladowego odkryte na 
wielokulturowym stanowisku 112 w Wieliczce, gm. loco, w czasie badań w 2011 r. 
(Fot. 1; Tabl. III:5). Zabytek należy zaliczyć do liściaków trzpieniowatych – trzonek 
jest wyraźnie wyodrębniony za pomocą asymetrycznych wnęk, a przenikliwy 
wierzchołek został uformowany za pomocą skośnego półtylca. Liściaki z trzon-
kiem i skośnym półtylcem należą do jednej z charakterystycznych grup liściaków 
świderskich i znane są m.in. ze stanowiska IV/57 w Grzybowej Górze60, stano-
wiska 1 w Czernichowie61 czy stanowiska 10 w Krakowie-Kurdwanowie62. Być 
może z obecnością społeczności świderskich na stanowisku 112 w Wieliczce, 
potwierdzoną przez wspominane ostrze trzoneczkowate, należy również wiązać 
zachowany fragmentarycznie wiór z rdzenia dwupiętowego z czerwonego radio-
larytu (Tabl. III:1).

Warto również wspomnieć o ciekawej grupie zabytków w formie trzech skośnych 
półtylczaków z trzonkiem, zidentyfikowanych na stanowisku Zakrzów 863. Noszą 
one wyświecenie żniwne, nie ulega więc wątpliwości, że zostały wykorzystane jako 
sierpaki, najprawdopodobniej przez zamieszkujące stanowisko społeczności neoli-
tyczne. Nietypowa forma zabytków (szczególnie występowanie trzonka) może 
sugerować, że są to wtórnie wykorzystane zabytki schyłkowopaleolityczne, przy-
pominające najbardziej liściaki typu Lyngby. Przykłady wtórnego wykorzystania 
schyłkowopaleolitycznych ostrzy trzoneczkowatych przez społeczności neolityczne 
zostały potwierdzone na stanowisku Stanisławice 964. W przypadku zabytków ze 
stanowiska 8 w Zakrzowie identyfikacja nie jest jednak jednoznaczna, nie zostały 
więc one włączone do niniejszego opracowania.

60 J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski: Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977,  
s. 197, Tabl. 57:3.

61 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkowopaleoli-
tycznego i mezolitycznego w okolicach Krakowa, „Materiały Archeologiczne”, XV, Kraków 1974, s. 6, 
Tabl. I: 5.

62 B. Roczkalski, P. Włodarczak: Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie  
(stanowisko 10), (w:) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu 
epoki brązu, Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, red. P. Włodarczak, s. 49, Tabl. 40: 7–9.

63 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych…, s. 190, Tabl. VIII: 1, 5, 9.
64 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu, mezolitu, neolitu i wczesnej epoki 

brązu ze stanowiska 9 w Stanisławicach (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stano-
wiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych 
na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, red. M. Nowak, T. Rodak, Kraków 2015, s. 150.

Fot. 1. Ostrze trzoneczkowate kultury świderskiej, wykonane z krzemienia jurajskiego  
podkrakowskiego, Wieliczka st. 112

Photo 1. Tanged point of the Swiderian culture, made of Jurassic flint from the Cracow area,  
Wieliczka site 112
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Grupy z ostrzami trzoneczkowatymi, określane też jako technokompleks 
z ostrzami trzoneczkowatymi, to najmłodsza jednostka kulturowa, uczestnicząca 
w procesie ponownego zasiedlenia Niżu Północnoeuropejskiego po ostatnim pleni-
glacjale65. Można w jego obrębie wyróżnić dwa zasadnicze etapy rozwoju: pierwszy 
związany z kulturą lyngbijską, rozwijającą się od około połowy Allerødu oraz drugi 
związany z pojawieniem się kultur ahrensburskiej i świderskiej, prawdopodobnie 
na początku młodszego Dryasu66. Kultura świderska, nazywana też dawniej cyklem 
mazowszańskim, pojawia się na terenach ziem polskich w pierwszej połowie młod-
szego Dryasu67. Następujące w tym okresie ochłodzenie klimatu doprowadziło 
do przesunięcia ekumeny w kierunku południowym – dlatego też społeczności 
z ostrzami trzoneczkowatymi, poza rozległymi obszarami Niżu Północnego, zajęły 
też pas środkowoeuropejskich wyżyn i Karpaty68.

Znaleziska związane z ostrzami trzoneczkowatymi, przede wszystkim kulturą 
świderską, występują licznie na całym obszarze Karpat Północnych – znane są dzie-
siątki stanowisk zarówno z terenów Podkarpacia, jak i samych Karpat69. Pierwsze 
znaleziska ostrzy trzoneczkowatych z rejonu Krakowa pochodzą z drugiej połowy 
XIX w., kiedy wielokrotnie badano powierzchniowo obszar wydm piaskowych 
 (stanowiska m.in. w Czernichowie, Tyńcu, Kobierzynie i Borku Fałęckim)70. 
Niedługo później –  w 1905 r. – odkryte zostało również stanowisko nr 1 w Zakrzo- 
wie, gdzie odnaleziono zabytki związane z przemysłem świderskim (ostrza trzo-
neczkowate, w tym klasyczne liściaki świderskie), a także z mezolitem i neolitem71.

Znaczny przyrost wiedzy na temat społeczności świderskich w rejonie Krakowa 
i Wieliczki był związany z badaniami autostradowymi – odkryto wówczas dużych 
rozmiarów kompleksy osadnicze tej ludności w dorzeczach Wilgi (Kraków-
Kurdwanów), Serafy (Kraków-Kosocice, Kraków-Rżąka), a także na południo-
wych piaskowych zboczach Kotliny Sandomierskiej (koncentracja stanowisk 

65 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials in the Swiderian culture: case study of 
Kraków-Bieżanów sites, “Anthropologie”, (Brno) 50, 4, 2012, s. 428.

66 B. Ginter: Paleolit schyłkowy…, s. 87.
67 Tamże, s. 88–89.
68 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, s. 428.
69 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, 

s. 76.
70 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, s. 430.
71 B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego…, s. 36–38; A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki 

i okolicy…, s. 73–74.

It is worth noting that it comes from the layer described as “intact soil and on 
the border of intact soil”, which may additionally prove its late Paleolithic origin. 
The third aretfact, which can probably be combined with the Swiderian culture, is 
a small flake endscraper with an oblique, asymmetrical working edge (Table I:5). 

The last artefact in the collection in question that can be associated with  
the Swiderian culture is a tanged point made of chocolate flint discovered at the 
multicultural site 112 in Wieliczka in the municipality of Wieliczka, during the 
research in 2011 (Photo 1; Table III:5). The artefact should be classified as leaf-
shaped point with tang – the handle is clearly distinguished by asymmetrical 
recesses, and the penetrating top was formed by oblique truncation. Leaf-shaped 
point with tang and oblique truncation belong to one of the characteristic groups 
of Swiderian leaf-shaped points60, site 1 in Czernichowie61 or site 10 in Krakow-
Kurdwanów62. Perhaps the presence of the Swiderian community at site 112 in 
Wieliczka, confirmed by the aforementioned tanged point should also be related 
to the fragmentary preserved blade of the double-platform red radiolarite core 
(Table III:1).

It is also worth mentioning an interesting group of artefacts in the form of 
three oblique truncated pieces with a handle, identified at site 8 in Zakrzów63. 
They include sickle gloss, so there is no doubt that they were used as sickles, most 
likely by the Neolithic communities inhabiting the site. The atypical form of the 
artefacts (especially the presence of the tang) may suggest that they are reused late 
Paleolithic artefact, most resembling the Lyngby leaf-shaped points. Examples of 
the secondary use of late Paleolithic tanged points by Neolithic communities were 
confirmed at the Stanisławice site 964. However, in the case of the artefacts from 

60 J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski: Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977, p. 197, 
Tabl. 57:3.

61 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
i mezolitycznego w okolicach Krakowa, “Materiały Archeologiczne”, XV, Kraków 1974, p. 6; Tabl. I: 5.

62 B. Roczkalski, P. Włodarczak: Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie 
(stanowisko 10), (in:) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu 
epoki brązu, Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, ed. P. Włodarczak, p. 49, Tabl. 40: 7–9.

63 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych…, p. 190, Tabl. VIII: 1, 5, 9.
64 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu, mezolitu, neolitu i wczesnej 

epoki brązu ze stanowiska 9 w Stanisławicach (in:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu 
na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via Archaeologica. Źródła z badań 
wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, ed. M. Nowak, T. Rodak, Kraków 2015, 
p. 150.
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w rejonie Krakowa-Bieżanowa, Kokotowa i Zakrzowa)72. Społeczności schył- 
kowopaleolityczne chętnie zasiedlały strefy brzeżne wysoczyzn lessowych graniczą-
cych z doliną Wisły (Bieżanów) lub wzgórzami zrębowymi (Kurdwanów)73. Rejon 
Krakowa-Bieżanowa (stanowiska 8, 14, 11, 15, 20, 30) był atrakcyjnym terytorium 
łowieckim, na którym odbywało się sezonowe gromadzenie społeczności świder-
skich, przybywających często z obcymi surowcami – radiolarytem i krzemieniem 
czekoladowym74. Wędrówki te miały prawdopodobnie charakter sezonowy i zwią-
zane były m.in. z przemieszczaniem się zwierzyny łownej75. Warto również wspo-
mnieć, że najnowsze badania nad osadnictwem świderskim na terenie Małopolski 
wskazują na jego lokalne zróżnicowanie, a także przeżywanie się niektórych tradycji 
w początkach holocenu76. Wpływa to znacząco na fakt, iż w przypadku nielicznych 
zespołów zabytków lub pojedynczych znalezisk ich dokładne osadzenie w kontek-
ście kulturowym omawianego okresu jest dodatkowo utrudnione.

Prowadzone w ostatnich latach programy badawcze zmieniły postrzeganie obec-
ności społeczności schyłkowopaleolitycznych w strefie podkarpackiej i w samych 
Karpatach – obszary uznawane jeszcze w latach 70. XX w. za niemal pozbawione 
stanowisk z tego okresu, obecnie mogą zostać uznane za kolejną istotną strefę 
aktywności społeczności schyłkowego plejstocenu77. Strefa północnych Karpat i ich 
przedpola wyraźnie przyciągała ludność schyłkowego paleolitu, a wśród decydują-
cych w tym względzie czynników wymienić należy bogate i zróżnicowane złoża skał 
krzemionkowych, łagodniejsze warunki klimatyczne i środowiskowe w porównaniu 
z peryglacjalną strefą Niżu, a także zróżnicowaną rzeźbę terenu z licznymi dolinami 
i wąwozami, wymuszającymi różne strategie łowieckie78. W przypadku omawianych 

72 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, s. 430.
73 S. Kadrow: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego (w:) Przyroda 

i Człowiek, materiały do studiów, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie 
autostrady A4 w Małopolsce”, red. S. Kadrow, Kraków 2001, s. 201.

74 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, s. 430, 439.
75 Tamże, s. 439.
76 D. Stefański: Tanged Point Technocomplex – Swiderian, but what else? New findings from Kraków 

region, southern Poland, „Quartär” 64, 2017, s. 241–264; D. Stefański: Dynamika osadnictwa kultur 
z tylczakami łukowymi i ostrzami trzoneczkowatymi w zachodniej części Północnego Podkarpacia, niepu-
blikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka, Wydział 
Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

77 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocom- 
plexes…, s. 70.

78 Tamże, s. 80.

site 8 in Zakrzów, the identification is not unequivocal, so they were not included 
in this study.

Tanged point groups, also referred to as the tanged point technocomplex, is the 
youngest cultural unit that participated in the process of resettlement of the North 
European Lowlands after the last pleniglacial65. Two basic stages of development 
can be distinguished within it: the first related to the Lyngby culture, developing 
from around half of Allerød, and the second related to the emergence of the 
Ahrensburg and Swiderian cultures, probably at the beginning of the Younger 
Dryas66. The Swiderian culture, formerly known as the Masovian cycle, appears in 
the Polish lands in the first half of the Younger Dryas67. The cooling of the climate 
that took place in this period led to the shift of the ecumene towards the south – 
therefore communities with tanged points, apart from the vast areas of the North 
Lowlands, also took over the Central European highlands and the Carpathian 
Mountains68.

Finds related to tanged points, mainly the Swiderian culture, are numerous 
throughout the entire area of the Northern Carpathians – dozens of sites are 
known both from the Podkarpacie region and the Carpathians69. The first finds 
of tanged points from the area of Kraków come from the second half of the 19th 
century, when the area of sand dunes was repeatedly examined on the surface 
(sites in, among others, Czernichów, Tyniec, Kobierzyn and Borek Fałęcki)70. Soon 
after – in 1905 – site no. 1 was discovered in Zakrzów, where artefacts related to the 
Swiderian works (tanged points, including classic Swiderian leaf-shaped points), 
as well as to the Mesolithic and Neolithic, were found71.

A significant increase in knowledge about the Swiderian communities in the area 
of Krakow and Wieliczka was related to the highway research – then large-scale 
settlement complexes of this population were discovered in the Wilga (Krakow- 

65 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials in the Swiderian culture: case study of 
Krakow-Bieżanów sites, “Anthropologie”, (Brno) 50, 4, 2012, p. 428.

66 B. Ginter: Paleolit schyłkowy…, p. 87.
67 Ibidem, pp. 88–89.
68 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, p. 428.
69 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocom- 

plexes…, p. 76.
70 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, p. 430.
71 B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego…, pp. 36–38; A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki 

i okolicy…, pp. 73–74.
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stanowisk rzeźba terenu z pewnością miała decydujące znaczenie w kwestii loka-
lizacji (Mapa 1). Wszystkie sześć stanowisk schyłkowopaleolitycznych znajduje 
się na kulminacjach lub stokach wzniesień najczęściej o ekspozycji południowej 
lub południowo-wschodniej. W przypadku pięciu stanowisk dodatkowym czyn-
nikiem sprzyjającym osadnictwu było bezpośrednie sąsiedztwo cieków wodnych.

ZABYTKI MEZOLITYCZNE W ZBIORACH MUZEUM W WIELICZCE

W omawianej grupie stanowisk pod względem liczby zabytków zdecydowanie 
wyróżnia się stanowisko nr 15 w Kokotowie, gm. Wieliczka. Było ono badane 
wykopaliskowo przez Dział Archeologiczny wielickiego muzeum w latach 1993–
1996 oraz 2008–2010. Stanowisko jest zlokalizowane w obrębie pradoliny Wisły, na 
niewielkim piaszczystym wzniesieniu utworzonym przez wody glacjalne w okresie 
ostatniego zlodowacenia79. Stwierdzono tam pozostałości dużej osady kultury 
łużyckiej, znaleziska łączone z kulturą mierzanowicką oraz ślady bytności ludności 
neolitycznej; ostatnia faza zasiedlenia stanowiska związana była ze średniowieczem 
i czasami nowożytnymi80.

W czasie badań uzyskano również stosunkowo liczny inwentarz zabytków krze-
miennych, z których duża część (46 zabytków) pod względem technologicznym 
może być powiązana z mezolitem. Wtórne wykorzystywanie starszych zabytków 
krzemiennych jest znane ze stanowisk kultury łużyckiej81, jednak w tym przypadku 
liczebność zbioru, kontekst geomorfologiczny stanowiska (wydma piaskowa), 
a także znaleziska ze stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie (m.in. Kokotów 20)82 
świadczą z dużą dozą prawdopodobieństwa o istnieniu wcześniejszej, mezolitycznej 
fazy użytkowania tego obszaru. W zbiorze zdecydowanie dominują rdzenie, gdyż 

79 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1993–1994, „SMDŻ”, t. XIX, Wieliczka 1996, s. 256.

80 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone…, s. 256–268; J. M. Fraś, S. Pawlikowski: 
Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich w latach 2008–2009, „SMDŻ”,  
t. XXVII, Wieliczka 2011, s. 328; J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone  
przez Muzeum Żup Krakowskich w latach 2010–2011, „SMDŻ”, t. XXVIII, Wieliczka 2012,  
s. 257–258.

81 S. Kadrow: Kilka uwag na temat krzemieniarstwa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (w:) 
Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów 1989, s. 104–105.

82 L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego 
we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20, „Raport 10”, 2015.

Mapa 1. Znaleziska zabytków schyłkowopaleolitycznych w zbiorach MŻKW na tle najważniejszych 
stanowisk w regionie. Zebrane przez autorów wg D. Stefański 2019, P. Valde-Nowak,  

A. Kraszewska, D. Stefański 2014, M. Połtowicz-Bobak 2006.  
Podkład mapy za https://www.geoportal.gov.pl

Map 1. Finds of Late Palaeolithic artefacts in the collection of the Cracow Saltworks Museum  
in Wieliczka against the background of the most important sites in the region. Compiled by the authors 

according to D. Stefański 2019, P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański 2014,  
M. Połtowicz-Bobak 2006. Background map source https://www.geoportal.gov.pl
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metodyka badań i sposób eksploracji dostosowany do znalezisk z epok późniejszych 
uniemożliwił uchwycenie pozostałej, mikrolitycznej części inwentarza w postaci 
dużej części debitażu i ewentualnych zbrojników.

Trzy rdzenie wyróżniają się dopracowaną formą i regularnością drobnego półsu-
rowca wiórowego (Tabl. V:4, 5, Tabl. XI:5). Dwa z nich wykonane są z krzemienia 
jurajskiego podkrakowskiego, a jeden z krzemienia pasiastego. Wszystkie posiadają 
co najmniej częściowo przygotowaną piętę. Wyjątkowo wyróżnia się okaz zacho-
wany w całości o bardzo regularnej formie, zbliżonej do stożkowatej, z jedną piętą 
i dwoma rozdzielnymi odłupniami (Tabl. V:4). Kształtem nawiązuje on do rdzeni 
w stylu post-maglemoskim – podstożkowatych i stożkowatych obiektów, często 
niemal owalnych w przekroju poprzecznym, z zakoloną odłupnią83.

Najliczniejszą grupę rdzeni (11 zabytków) stanowią formy jednopiętowe, wąsko-
odłupniowe, wykonywane najczęściej z nieregularnych okruchów krzemienia juraj-
skiego podkrakowskiego, zapewne podjętych z powierzchni (Tabl. VI:2, 3, 5; VII:7; 
VIII:2, 3, 5; IX:2, 6, XI:3, 6). Z reguły są one pozbawione zaprawy, z wyjątkiem 
zabiegów przygotowujących lub korygujących piętę. Zabytki te są dowodem na 
duże zdolności społeczności mezolitycznych w zakresie adaptacji do lokalnych 
warunków surowcowych. Zbliżone do tej grupy są dwa również jednopiętowe 
rdzenie wiórowe z odłupnią umieszczoną nieco ukośnie względem kształtu bryły 
(Tabl. IX:5; X:2). Jeden z nich nosi ślady przygotowania pięty. Być może z podob-
nego rdzenia pochodzi odłupek technologiczny naprawiający odłupnię (Tabl. X:7). 

Odmienną morfologicznię grupę tworzy zbiór ośmiu rdzeni płaskich, wióro-
wych lub wiórowo-odłupkowych, z wąskimi piętami i szerokimi odłupniami (Tabl. 
VI:1, 4, 6; VII:2; VIII:1, 4; IX: 3; X:3). Taka forma rdzenia była najczęściej adaptacją 
do płaskiej konkrecji, z reguły w formie okrucha krzemienia jurajskiego pocho-
dzącego z powierzchni. Pięty rdzeni z tej grupy noszą często negatywy zaprawy 
i późniejszego świeżenia. Zaprawa obejmuje też czasem boczne partie formy. Część 
zabytków należy uznać za formy dwupiętowe, eksploatowane najprawdopodobniej 
w technice zbliżonej do łuszczniowej (Tabl. VI:1; VIII:1). Tego typu znaleziska są 
znane z innych stanowisk z tego rejonu, m.in. ze Ściejowic84.

83 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, s. 151.
84 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1 near Kraków: initial characteristics (w:) Contribu- 

tions to the Central European Stone Age: papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski,  
red. M. Masojć, Z. Bagniewski, T. Płonka, B. Ginter, Wrocław 2007, s. 107, Fig. 3: 1, 4.

-Kurdwanów), Serafa (Kraków-Kosocice, Kraków-Rżąka) basins, as well as in the 
southern sand slopes of the Sandomierz Basin (concentration of sites in the area 
of Kraków-Bieżanów, Kokotów and Zakrzów)72. Late Palaeolithic communities 
willingly inhabited the marginal zones of loess plateaus bordering the Vistula 
valley (Bieżanów) or log hills (Kurdwanów)73. The Kraków-Bieżanów area (sites 
8, 14, 11, 15, 20, 30) was an attractive hunting territory, where seasonal gatherings 
of Swiderian communities took place, often arriving with foreign raw materials – 
radiolarite and chocolate flint74. The wandering was probably of a seasonal nature 
and was related, among others, to with the movement of game75. It is also worth 
mentioning that the latest research on the Swiderian settlement in Małopolska 
indicates its local diversity, as well as the continuance of some traditions at the 
beginning of the Holocene76. This significantly influences the fact that in the case 
of a few groups of artefacts or individual finds, the exact placement thereof in the 
cultural context of the period in question is additionally difficult.

Research programs conducted in recent years have changed the perception of 
the presence of Late Paleolithic communities in the Subcarpathian zone and in 
the Carpathians itself – areas recognized back in the 1970s as almost devoid of 
sites from that period, can now be considered another important zone of activity 
of the late Pleistocene community77. The zone of the northern Carpathians and 
their foregrounds clearly attracted the population of the late Palaeolithic, and the 
decisive factors in this regard include the rich and diverse deposits of siliceous 
rocks, milder climatic and environmental conditions compared to the periglacial 
zone of the Lowlands, as well as the varied terrain with numerous valleys and 

72 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, p. 430.
73 S. Kadrow: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego (in:) Przyroda 

i Człowiek, materiały do studiów, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie 
autostrady A4 w Małopolsce”, ed. S. Kadrow, Kraków 2001, p. 201.

74 D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials…, pp. 430, 439.
75 Ibidem, p. 439.
76 D. Stefański: Tanged Point Technocomplex – Swiderian, but what else? New findings from Kraków 

region, southern Poland, “Quartär” 64, 2017, p. 241–264; D. Stefański: Dynamika osadnictwa kultur 
z tylczakami łukowymi i ostrzami trzoneczkowatymi w zachodniej części Północnego Podkarpacia, 
Unpublished doctoral dissertation written under the supervision of prof. dr hab. Paweł Valde- 
-Nowak, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

77 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, 
p. 70.
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Zbiór siedmiu kolejnych rdzeni obejmuje formy wiórowo-odłupkowe, amor-
ficzne, co wynika głównie z zaawansowanego etapu eksploatacji i wielokrotnych 
zmian orientacji (Tabl. V:6; VII:1; VIII:6; IX:1, 4, 6; X:1). Pięć z nich wyko- 
nano na okruchach z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego, jeden natomiast z kon- 
krecji nieco lepszej jakości. 

Formą wyjątkową wśród rdzeni z Kokotowa jest z pewnością nietypowy rdzeń 
odłupkowy, zbliżony do form łódkowatych (Fot. 2; Tabl. XI:2). Został wyko-
nany z rogowca mikuszowickiego. Eksploatację prowadzono w kilku kierunkach. 
Charakterystyczny surowiec, którego liczne wychodnie zlokalizowane są w pasie 
od Beskidu Śląskiego po Beskid Niski, pojawia się też na innych północnokarpac-
kich stanowiskach mezolitycznych85, m.in. na stanowisku 8 w Lipnicy Wielkiej86, 

85 E. Foltyn, L. Jochemczyk: Mikuszowice chert. A local raw material in Western Polish Car- 
pathians. Geology, Characteristics, usage, Přehled výzkumů 54, 2013, s. 15.

86 J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8, Nowy Targ district, „Acta Archaeologica 
Carpathica”, XLI, 2006, s. 14.

gorges forcing different hunting strategies78. In the case of the sites in question, 
the relief was certainly decisive in terms of location (Map 1). All of the six Late 
Paleolithic sites are located at the tops or slopes of hills, most often with southern 
or south-eastern exposure. In the case of five sites, an additional factor contributing 
to settlement was the immediate vicinity of watercourses.

MESOLITIC ARTEFACTS IN THE COLLECTION  
OF THE MUSEUM IN WIELICZKA

In the discussed group of sites in terms of the number of artefacts, prevails 
site no. 15 in Kokotów, in the municipality of Wieliczka. It was excavated by the 
Archaeological Department of the Wieliczka Museum in 1993–1996 and 2008–
2010. The site is located within the Vistula ice-marginal valley, on a small sandy 
hill formed by glacial waters during the last ice age79. Remains of a large settlement 
of the Lusatian culture, finds connected with the Mierzanowice culture and traces 
of the presence of the Neolithic population have been found there; the last phase 
of the settlement of the site was related to the Middle Ages and modern times80.

During the research, a relatively large inventory of flint artefacts was also 
obtained, a large part of which (46 relics) may be technologically related to the 
Mesolithic. Secondary use of older flint relics is known from the sites of the Lusatian 
culture81, but in this case the collection size, geomorphological context of the site 
(sand dune), as well as finds from sites in the immediate vicinity (e.g. Kokotów 20)82 
prove with a high degree of probability the existence of the earlier Mesolithic phase 
of use of this area. The collection is definitely dominated by cores, as the research 

78 Ibidem, p. 80.
79 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

w latach 1993–1994, “SMDŻ”, vol. XIX, Wieliczka 1996, p. 256.
80 K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone…, pp. 256–268; J. M. Fraś, S. Pawlikowski: 

Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich w  latach 2008–2009,  
“SMDŻ”, vol. XXVII, Wieliczka 2011, p. 328;  J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich w latach 2010–2011, “SMDŻ”, vol. XXVIII, Wieliczka 
2012, pp. 257–258.

81 S. Kadrow: Kilka uwag na temat krzemieniarstwa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (in:) 
Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, ed. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów 1989, pp. 104–105.

82 L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego i neolitycz- 
nego we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20, “Raport 10”, 2015.

Fot. 2. Mezolityczny rdzeń odłupkowy wykonany z rogowca mikuszowickiego, Kokotów st. 15
Photo 2. Mesolithic flake core made of Mikuszowice hornstone, Kokotów site 15
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stanowisku 12 w Mucharzu czy też w Sułkowicach-Gościbii87. Wydaje się, że był 
to surowiec preferowany przez ludność mezolityczną, choć wykorzystywano go też 
w paleolicie schyłkowym88.

Poza rdzeniami na stanowisku odkryto też trzy datowane na okres mezolitu 
narzędzia. Dwa z nich to niewielkie drapacze odłupkowe, wykonane z krzemienia 
jurajskiego podkrakowskiego (Tabl. XI:1, 4). Jeden (Tabl. XI:4) jest zbliżony formą 
do drapaczy krążkowatych, jednak jego drapisko nie obejmuje całego obwodu. 
Drapacze takie znane są m.in. ze stanowiska 1 w Ściejowicach89 i Podgórek90. 
Zabytki z tej kategorii nie są jednak precyzyjnym elementem datującym, gdyż 
drapacze i skrobacze mezolityczne wykazują dużą różnorodność we wszystkich 
kulturach polskiego mezolitu91. Trzecie narzędzie to odłupek technologiczny, praw-
dopodobnie mający na celu poszerzenie odłupni, z ciągłym, drobnym retuszem na 
krawędzi bocznej (Tabl. VII: 9). 

Oprócz rdzeni i narzędzi w materiale ze stanowiska Kokotów 15 udało się 
zidentyfikować 11 zabytków mezolitycznych o charakterze debitażu (Tabl. V:7, 
8; VII:3–6, 8; X:4, 5, 7, 8). Znajduje się wśród nich tylko jeden odłupek, pozo-
stałe to wióry i wiórki (w tym dwa korowe). Wszystkie zabytki uzyskano z rdzeni 
jednopiętowych. Jednolita jest również struktura surowcowa – każdy wykonano 
z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego. Warto podkreślić obecność dwóch 
odpadków technicznych – odłupka mającego na celu wyrównanie i naprawę odłupni  
(Tabl. X:7) oraz wióra o podobnej funkcji (Tabl. V:7).

Inwentarz mezolityczny z Kokotowa 15, pozyskany w zasadzie przypadkowo 
w czasie prowadzenia badań ukierunkowanych na inne okresy pradziejów, jest 
z pewnością niepełny. Brakuje w nim form najbardziej charakterystycznych – 
zbrojników – a także drobnych odpadków produkcyjnych. W inwentarzu domi-
nują rdzenie, gdyż jako formy największe były one najłatwiejsze do wychwycenia. 

87 P. Valde-Nowak, M. Soják: Contribution to the Mesolithic in the Slovak Carpathians, „Slovenská 
archeologia”, LVIII-1, 2010, s. 7; Fig. 7.7.

88 P. Valde-Nowak, A. Tarasiński: Results of archaeological rescue excavations at Mucharz (Beskidy 
Mts.), „Recherches Archéologiques Nouvelle”, Serie 2, 2010, s. 199.

89 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1…, Fig. 11:11.
90 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkowopaleolitycz-

nego i mezolitycznego w okolicach Krakowa, „Materiały Archeologiczne”, XV, 1974, s. 10, Tabl. V:5.
91 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu, „Archeologia Polski”, 10, 1, Warszawa 

1965, s. 156.

methodology and exploration method adapted to the finds from later eras made it 
impossible to capture the remaining, microlithic part of the inventory in the form 
of a large part of the debitage and possible flint inserts.

The three cores are distinguished by their refined form and regularity of blade 
blanks (Table V:4, 5, Table XI: 5). Two of them are made of Jurassic flint from 
the Cracow area, and one is made of banded flint. They all have at least a partially 
prepared striking platform. The fully preserved specimen, with a very regular 
shape, similar to conical, with one platform and two separated flaking surfaces, 
stands out (Table V:4). Its shape refers to the cores in the post-Magleman style – 
sub-conical and conical objects, often almost oval in cross-section, with rounded 
flaking surfaces.83.

The most numerous group of cores (11 artefacts) are single-platform with 
narrow flaking surfaces, most often made of irregular pieces of Jurassic flint from 
the Cracow area, probably from the surface (Table VI:2, 3, 5; VII: 7; VIII: 2, 3, 5; 
IX: 2, 6, XI:3, 6). As a rule, they are devoid of preparation, except for the treatment 
or correction of the platform. These artefacts prove the great ability of Mesolithic 
communities to adapt to local raw material conditions. Also, two single-platform 
blade cores with a flaking surface located slightly oblique to the shape of the solid 
are similar to this group (Table IX:5, X:2). One of them bears traces of platform 
preparation. Perhaps a technological flake repairing the flaking surface comes from 
a similar core (Table X:7). 

A different morphological group consists of a set of eight flat, blade or blade/
flake cores, with narrow platforms and wide flaking surfaces (Table VI: 1, 4, 6; 
VII:2; VIII:1, 4; IX: 3, X:3). This form of the core was most often an adaptation 
to a flat concretion, usually in the form of a Jurassic flint chunk from the surface. 
The platforms of cores in this group often bear the negatives of preparation and 
later – rejuvenation; the preparation sometimes also covers the side parts of the 
form. Some of the artefacts should be considered as double-platform forms, most 
probably exploited in a technique similar to the splintered type (Table VI:1; VIII:1). 
Finds of this type are known from other sites in this area, including Ściejowice84.

83 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, p. 151.
84 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1 near Kraków: initial characteristics (in:) Con- 

tributions to the Central European Stone Age: papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski,  
ed. M. Masojć, Z. Bagniewski, T. Płonka, B. Ginter, Wrocław 2007, p. 107, Fig. 3: 1, 4.
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Sytuacja ta komplikuje jednak nieco precyzyjną identyfikację kulturową zbioru, 
gdyż powinna się ona opierać przede wszystkim na narzędziach. 

Za najbliższą analogię można uznać inwentarz mezolityczny ze stanowiska 
Kokotów 20, badanego w ramach budowy autostrady A4. Odkryty tam inwen-
tarz wpisuje się w skupisko stanowisk mezolitycznych na południowo-wschodnim 
obrzeżu Krakowa w „strefie piaskowej” doliny prawobrzeżnej Wisły, wśród których 
wymienić można też Kokotów 13 i 19 oraz Zakrzów92. Tereny te wyróżniają się na 
tle typowego krajobrazu wyżyn lessowych swoimi warunkami środowiskowymi, 
a przez to charakterem i chronologią osadnictwa; może mieć to związek z możli-
wością eksploatacji słonych źródeł93. Odkryte tam rdzenie, choć bardziej zróżnico-
wane surowcowo, wykazują cechy zbliżone do opisywanych form z Kokotowa 15 – 
mają wąskie odłupnie wiórowe, płaskie i przeważnie naturalne boki i płaskie, 
długie jednonegatywowe pięty94. Profil technologiczny rdzeni i wiórków, a także 
przekrój typologiczny zbrojników, pozwalają łączyć ten inwentarz ze środkowym 
lub późnym mezolitem – prawdopodobnie południową prowincją kultury choj-
nicko-pieńkowskiej lub ogólnie szeroko rozumianą tradycją postmaglemoską 
Niżu Polskiego95.

Wśród innych analogii do mezolitycznego inwentarza ze stanowiska 15 
w Kokotowie można wymienić zbiór zbliżonych rdzeni pochodzących ze stano-
wiska 1 w Ściejowicach96. Analogiczne formy rdzeni rozpoznano również na 
wspomnianym już stanowisku 8 w Lipnicy Wielkiej, które wiązane jest z późnym 
mezolitem, na co wskazuje m.in. obecność płaskich rdzeni zbliżonych do form 
łuszczniowych97. 

Niewielki inwentarz zabytków krzemiennych związanych z mezolitem 
został wydzielony na stanowisku Bochnia-Chodenice 4398. W większości są to 
znaleziska z powierzchni lub z warstwy ornej. Wśród pięciu zabytków zidentyfi-
kowanych z omawianym okresem znalazł się mikrolityczny rdzeń wiórowo-odłup-
kowy (Tabl. IV:3), fragment rdzenia wiórowego (Tabl. IV:9), regularny, symetryczny 

92 L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego…, s. 7–8.
93 Tamże, s. 7.
94 Tamże, s. 11.
95 Tamże, s. 15.
96 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, s. 107; Fig. 3.
97 J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8…, s. 14–22.
98 J. M. Fraś: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 

2017, „SMDŻ”, t. XXXIII, Wieliczka 2019, s. 264; Tabl. 1: a–e.

The set of seven consecutive cores includes blade-flake, amorphous forms, which 
results mainly from the advanced stage of exploitation and multiple orientation 
changes (Table V:6; VII:1; VIII:6; IX:1, 4, 6, X:1). Five of them were made on 
chunks of Jurassic flint from the Cracow area, while one was made of slightly better 
quality concretion. 

The unique form among the cores from Kokotów is certainly the atypical 
flake core, similar to the boat-shaped forms (Photo 2; Table XI:2). It was made 
of Mikuszowice hornstone. Exploitation was carried out in several directions. 
The characteristic raw material, numerous outcrops of which are located in the 
strip from the Silesian Beskids to the Low Beskids, also appears in other North 
Carpathian Mesolithic sites85, including site 8 in Lipnica Wielka86, site 12 in 
Mucharz or in Sułkowice-Gościbia87. It seems that it was the raw material preferred 
by the Mesolithic population, although it was also used in the Late Palaeolithic88.

In addition to the cores, the site also discovered three tools dated to the 
Mesolithic period. Two of them are small flake endscrapers made of Jurassic flint 
from the Cracow area (Table XI:1, 4). One (Table XI:4) is similar in form to circular 
endscrapers, but the working edge does not cover the entire circumference. Such 
endscrapers are known e.g. from site 1 in Ściejowice89 and Podgórki90. Artefacts in 
this category, however, are not a precise dating element, as Mesolithic endscrapers 
and scrapers show great diversity in all Polish Mesolithic cultures91. The third tool 
is a technological flake, probably aimed at expanding the flaking surface, with 
continuous, fine retouching on the side edge (Table VII:9). 

In addition to the cores and tools in the material from site Kokotów 15, it was 
possible to identify 11 Mesolithic artefacts of a debitage character (Table V:7, 8; 

85 E. Foltyn, L. Jochemczyk: Mikuszowice chert. A local raw material in Western Polish Carpathians. 
Geology, Characteristics, usage, Přehled výzkumů 54, 2013, p. 15.

86 J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8, Nowy Targ district, “Acta Archaeologica 
Carpathica”, XLI, 2006, p. 14.

87 P. Valde-Nowak, M. Soják: Contribution to the Mesolithic in the Slovak Carpathians, “Slovenská 
archeologia”, LVIII-1, 2010, p. 7; Fig. 7.7.

88 P. Valde-Nowak, A. Tarasiński: Results of archaeological rescue excavations at Mucharz (Beskidy 
Mts.), “Recherches Archéologiques Nouvelle”, Serie 2, 2010, p. 199.

89 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1…, Fig. 11:11.
90 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkowopaleo- 

litycznego i mezolitycznego w okolicach Krakowa, “Materiały Archeologiczne”, XV, 1974, p. 10, Tabl. V:5.
91 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu, “Archeologia Polski”, 10, 1, Warszawa 

1965, p. 156.
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trapez (Tabl. IV:7), półtylczak (Tabl. IV:6) i proksymalny fragment niewielkiego 
wiórka (Tabl. IV:8). Wszystkie zabytki, poza fragmentem rdzenia wiórowego 
z krzemienia czekoladowego, zostały wykonane z krzemienia jurajskiego podkra-
kowskiego. Inwentarz jest niestety mało charakterystyczny, choć obecność regu-
larnego trapezu wskazuje na możliwość datowania zbioru na okres atlantycki99.

Kolejny niewielki zbiór mezolitycznych artefaktów krzemiennych pochodzi 
z badań na stanowisku nr 7 w Baryczy. W czasie badań powierzchniowych i wyko-
paliskowych odkryto tam dwa rdzenie do produkcji mikrolitycznego półsurowca 
(Tabl. IV:1, 2) oraz jeden wiórek z wyłuskaną wnęką przedrylcowczą (Tabl. IV:4). 
Zbiór ten nie ma zbyt wielu wyróżników chronologicznych. Formy rdzeni mają 
cechy zbliżone najbardziej do form komornickich – dość niewielkie rozmiary, ogra-
niczona zaprawa, odłupnia zlokalizowana na węższym boku surowiaka100.

Dwa zabytki mezolityczne odkryto również w czasie prac na stanowisku nr 12 
w Bieżanowie, prowadzonych w pierwszej połowie lat 70. XX w. Są to rdzenie 
wykonane na okruchach z krzemienia jurajskiego (Tabl. XII:3, 4). Mają zbliżoną 
formę – są to formy do produkcji wiórków, dwupiętowe ze wspólną odłupnią, 
z zaprawionymi piętami i jedną ze ścian bocznych. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, wykazują one cechy nawiązujące do rdzeni komornickich. Zbliżone 
egzemplarze znane są m.in. z eponimicznego stanowiska w Komornicy101 i ze 
stanowiska 1 w Ściejowicach102. 

Również dwa zabytki związane z mezolitem odkryto na stanowisku nr 96 
w Wieliczce. Pierwszy z nich to asymetryczny trapez z krzemienia jurajskiego 
podkrakowskiego (Tabl. XIII:2). Drugi to dwupiętowy rdzeń wiórowo-odłup-
kowy z czerwonego radiolarytu, z którego uzyskiwano mikrolityczny półsurowiec  
(Tabl. XIII:3). Trapezy asymetryczne mają analogie w młodszych inwentarzach 
komornickich i janisławickich103.

99 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) – kultura komornicka na tle mezolitu 
Europy Środkowej, „Światowit” 28, 1967, s. 5–6; M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego 
paleolitu…, s. 152–153.

100 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich, od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1972,  
s. 70; J. Zakrzeńska, M. Zając: Mesolithic settlement in the Tenczyn Hummock region, „Recherches 
Archéologiques”, NS 9, 2017 (2018), s. 76.

101 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. VI:1.
102 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, s. 107, Fig. 3:3.
103 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. XI:52, Tabl. XXV:14, 32; E. Chochorowska: 

Mesolithic site Ściejowice I…, s. 110.

VII:3–6, 8; X:4, 5, 7, 8). There is only one flake among them, the rest are blades 
and bladelets (including two cortical). All artefacts were obtained from single-
platform cores; the raw material structure is also uniform – each one is made of 
Jurassic flint from the Cracow area. It is worth emphasizing the presence of two 
technical debris – a flake intended for the alignment and repair of the flaking surface  
(Table X:7) and a blade with a similar function (Table V:7).

The Mesolithic inventory from Kokotów 15, acquired in a virtually accidental 
manner during research focused on other prehistoric periods, is certainly incomplete. 
It lacks the most characteristic forms – flint inserts – as well as small production 
debris. The inventory is dominated by cores because as the largest forms they were 
the easiest to capture. However, this situation complicates somewhat the precise 
cultural identification of the collection, as it should be based primarily on tools. 

The Mesolithic inventory from the site Kokotów 20, obtained during the 
excavations preceding the construction of the A4 motorway, can be considered the 
closest analogy. The inventory discovered there is part of a cluster of Mesolithic 
sites on the south-eastern outskirts of Krakow in the “sand zone” of the right- 
-bank Vistula valley, including Kokotów 13 and 19 and Zakrzów92. These areas 
stand out from the typical landscape of loess highlands with their environmental 
conditions, and thus with the character and chronology of settlement; it may be 
related to the possibility of exploitation of salt springs93. The cores discovered 
there, although more diverse in terms of raw materials, show features similar to 
the described forms from Kokotów 15 – they have narrow blade flaking surfaces, 
flat, and mostly natural sides and flat, long striking platforms94. The technological 
profile of the cores and bladelets, as well as the typological features of flint inserts, 
make it possible to combine this inventory with the middle or late Mesolithic – 
probably the southern province of the Chojnice-Pienkow culture or the broadly 
understood post-Maglemosian tradition of the Polish Lowlands95.

Other analogies to the Mesolithic inventory from site 15 in Kokotów include 
a set of similar cores from site 1 in Ściejowice96. Analogous core forms have also been 
identified at the already mentioned site 8 in Lipnica Wielka, which is associated 

92 L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego…, pp. 7–8.
93 Ibidem, p. 7.
94 Ibidem, p. 11.
95 Ibidem, p. 15.
96 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, p. 107; Fig. 3.
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Ostatni większy inwentarz mezolityczny został wydzielony na stanowisku 
nr 112 w Wieliczce. Łącznie zaliczono do niego 9 zabytków. Trzy spośród nich 
należy zaliczyć do grupy trapezów – dwa z nich to formy klasyczne (Tabl. XIII:6; 
XIV:2), jeden zaś to trapez niski (Tabl. XIII:8). Trapezy niskie występują spora-
dycznie w inwentarzach kultury komornickiej104, częściej w kulturze janisławic-
kiej105 i dość powszechnie w kulturze chojnicko-pieńkowskiej106. Analogiczne 
formy niskich trapezów znane są m.in. ze stanowiska 1 w Ściejowicach107 i ze 
stanowiska w Podgórkach Tynieckich108. Do grupy narzędzi należy również 
zaliczyć wykonany na wiórku półtylczak skośny z krzemienia czekoladowego  
(Tabl. XIII:7) oraz dwa narzędzia na pograniczu półtylczaków poprzecznych 
i mikrodrapaczy, wykonane na wiórkach z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego 
(Tabl. XIV:1, 3). Te dość nietypowe formy nawiązują nieco do narzędzi określanych 
jako prostokątne wkładki retuszowane z surowymi bokami109, wydają się jednak 
typem mało charakterystycznym. W zbiorze zidentyfikowano również niety-
powy drapacz, wykonany na fragmencie mikrolitycznego rdzenia (Tabl. XIII:10). 
Pozostałe dwa zabytki to niewielkie wiórki z rdzeni jednopiętowych, posiadające 
charakterystyczne wnęki wyłuskane za pomocą mikroretuszu (Tabl. XIII:5, 9). 
Zbiór ten można dość ostrożnie powiązać z późną fazą mezolitu ze względu na 
obecność elementów nawiązujących do inwentarzy chojnicko-pieńkowskich, choć 
po raz kolejny nie można wykluczyć synkretycznego charakteru zabytków.

Pozostałe dwanaście stanowisk, na których rozpoznano zabytki mezolityczne, 
reprezentowane jest przez pojedyncze znaleziska. W dziesięciu przypadkach są to 
rdzenie. Zdecydowanie dominują formy wiórowe i wiórowo-odłupkowe, jedno-
piętowe, z wąską odłupnią i bardzo ograniczoną zaprawą. Wyróżniającą się pod 
względem regularności formą jest rdzeń ze stanowiska 11 w Krakowie-Bieżanowie 
(Tabl. XII:2), noszący na odłupni negatywy drobnych, bardzo regularnych wiórków, 
co może wskazywać na wpływy kręgu post-maglemoskiego. Ciekawą formą jest 

104 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. X: 24, Tabl. XI: 50.
105 Tamże, Tabl. XXIV, 16, 17. 
106 Tamże, s. 181–182, Tabl. XXXVI: 39–44, Tabl. XXXIX: 28, 59, Tabl. XL: 8, 25, 36.
107 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, Fig. 10:7–11.
108 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewic: Przyczynki do znajomości…, Tabl. IV:1, 3.
109 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., s. 34.

with the late Mesolithic, as indicated, among others, by the presence of flat cores 
similar to the splintering forms97. 

A small inventory of Mesolithic flint artefacts was separated at the site Bochnia- 
-Chodenice 4398. Most of them are finds from the surface or from the topsoil.  
Among the five artefacts identified with the period in question there is microlithic 
blade-flake core (Table IV:3), fragment of the blade core (Table IV:9), regular, 
symmetrical trapeze (Table IV:7), truncated piece (Table IV:6) and proximal fragment 
of a small bladelet (Table IV:8). All the artefacts, except for a part of a blade core made 
of chocolate flint, were made of Jurassic flint from the Cracow area. The inventory 
is unfortunately not very characteristic, although the presence of a regular trapeze 
indicates the possibility of dating the collection to the Atlantic period99.

Another small collection of Mesolithic flint artifacts comes from the research 
at site no. 7 in Barycz. During surface and excavation research, two cores for the 
production of microlithic blanks were discovered there (Table IV:1, 2) and one 
bladelet with notch in pre-microburin technique (Table IV:4). This collection does 
not have many chronological distinguishing features. The forms of the core have the 
characteristics most similar to the forms of Komornica culture – quite small size, 
limited preparation, flaking surface located on the narrower side of the chunk100.

Two Mesolithic artefacts were also discovered during works at site no. 12 in 
Bieżanów, carried out in the first half of the 70’s in the 20th century. These are cores 
made of Jurassic flint chunks (Table XII:3, 4). They have a similar form – these 
are double-platform cores with joint flaking surface, prepared striking platforms 
and one of the sides, used for production of bladelets. As in the previous case, they 
show features reminiscent of Komornica cores; similar examples are known, among 
others from the eponymous site in Komornica101 and from site 1 in Ściejowice102. 

97 J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8…, pp. 14–22.
98 J.  M. Fraś: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 

2017, “SMDŻ”, vol. XXXIII, Wieliczka 2019, p. 264; Tabl. 1: a–e.
99 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) – kultura komornicka na tle mezolitu 

Europy Środkowej, “Światowit” 28, 1967, pp. 5–6; M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego 
paleolitu…, pp. 152–153.

100 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich, od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1972,  
p. 70; J. Zakrzeńska, M. Zając: Mesolithic settlement in the Tenczyn Hummock region, “Recherches 
Archéologiques”, NS 9,  2017 (2018), p. 76.

101 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. VI: 1.
102 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, p. 107, Fig. 3:3.
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również rdzeń ze stanowiska 9 w Krakowie-Bieżanowie110 (Tabl. XII:1), wyróż-
niający się odłupnią do eksploatacji odłupkowej zlokalizowaną na szerszej ściance 
bryły. Charakterystyczną grupą są również rdzenie z odłupnią zlokalizowaną nieco 
ukośnie, na narożniku surowiaka (Tabl. V:2; XIII:1; XIV:5). Dominującą formą 
półsurowca są niewielkie konkrecje o charakterze okruchów, często noszących ślady 
zalegania na powierzchni (np. Tabl. V:1; XII:5, 6).

Ostatnie dwa pojedyncze znaleziska to narzędzia. Pierwsze z nich to półtyl-
czak skośny odkryty na stanowisku 1 w Biskupicach, gm. loco (Fot. 3; Tabl. IV:5). 
Jest on zbliżony najbardziej do półtylczaków typu Nowy Młyn, o czym świadczy 
wykorzystany do produkcji narzędzia półsurowiec (mikrolityczny wiórek z rdzenia 
jednopiętowego) i negatyw rylcowczy na wierzchołku111; retusz podstawy jest jednak 
tylko częściowy, co odróżnia zabytek od klasycznych form. Ostrza typu Nowy 
Młyn uznawane są za formę charakterystyczną przede wszystkim dla społeczności 
chojnicko-pieńkowskich112. 

Ostatnie znalezisko to asymetryczny trapez ze stanowiska 8 w Zakrzowie, gm. 
Niepołomice113 (Tabl. XIV:4). Podobnie jak w przypadku formy odkrytej na stano-
wisku nr 96 w Wieliczce, gm. loco, można go odnieść do młodszych inwentarzy 
komornickich i janisławickich114. Być może znalezisko to wiąże się z osadnictwem 
mezolitycznym, które zostało rozpoznane na zlokalizowanym w sąsiedztwie stano-
wisku 1 w Zakrzowie, gdzie oprócz zabytków schyłkowopaleolitycznych rozpo-
znano również wyroby datowane na okres mezolitu115. Na podstawie tego zbioru 
wydzielano niegdyś kulturę zakrzowską, która rozwijać się miała w okresie prebo-
realnym i wiązać z początkami polskiego mezolitu116. 

Omówione powyżej stanowiska mezolityczne pochodzą ze zróżnicowanych 
stref krajobrazowych, począwszy od piaszczystych wydm w obrębie doliny Wisły 
aż po wzniesienia Pogórza (Mapa 2). Podobnie jak to miało miejsce w schyłkowym

110 K. Reguła: Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, Wieliczką 
i Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku, „Sprawozdania Archeologiczne” 20, 1969, s. 379–386.

111 Tamże, s. 30.
112 Tamże, s. 181–182.
113 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych…, s. 190, Tabl. XII: 7.
114 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. XI: 52, Tabl. XXV: 14, 32; E. Chochorowska, 

Mesolithic site Ściejowice I…, s. 110.
115 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, s. 73–74.
116 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu…, s. 155–159.

Fot. 3. Mezolityczny półtylczak skośny (ostrze typu Nowy Młyn),  
wykonany z krzemienia czekoladowego, Biskupice st. 1

Photo 3. Mesolithic obliquely truncated piece (blade of the Nowy Młyn type),  
made of chocolate flint, Biskupice, site 1
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Also, two artefacts related to the Mesolithic were discovered at site no. 96 in 
Wieliczka. The first is an asymmetric trapeze made of Jurassic flint from the Cracow area 
(Table XIII:2). The second is a double-platform blade-flake core made of red radiolarite, 
from which the microlithic blanks were was obtained (Table XIII:3). Asymmetric 
trapezes have analogies in the younger Komornica and Janisławice inventories103.

The last larger Mesolithic inventory was separated at site no. 112 in Wieliczka. In 
total, 9 artefacts were included therein. Three of them belong to the group of trapezes – 
two of them are classical forms (Table XIII:6; XIV:2), and one is a low trapeze (Table 
XIII:8). Low trapezes occur sporadically in the inventories of the Komornica culture104, 
more often in the Janisławice culture105 and quite common in the Chojnice-Pieńki 
culture106. Analogous forms of low trapezes are known, among others from site 1 
in Ściejowice 107 and from the site in Podgórki Tynieckie108. The group of tools also 
includes obliquely truncated piece on a bladelet, made of chocolate flint (Table XIII:7) 
and two tools on the border of transversely truncated piece and micro-endscrapers, 
made on bladelets of Jurassic flint from the Cracow area (Table XIV:1, 3). These rather 
unusual forms refer somewhat to tools known as rectangular retouched inserts with 
unprepared side edges109, but they seem to be not very characteristic. The collection 
also identified an atypical endscraper made on a piece of the microlithic core (Table 
XIII:10). The other two artefacts are small bladelets from single-platform cores with 
characteristic notches related to microburin technique (Table XIII:5, 9). This collection 
can be quite carefully associated with the late Mesolithic phase due to the presence 
of elements referring to the Chojnice-Pienkow inventories, although once again the 
syncretic nature of the artefacts cannot be ruled out.

The remaining twelve sites where Mesolithic artefacts have been identified are 
represented by single finds. In ten cases, these are cores. The prevailing forms include 
single-platform blade and blade/flake cores with narrow flaking surface and scarce 
preparation. The core from site 11 in Kraków-Bieżanów is a form that stands out in 
terms of regularity (Table XII:2), bearing negatives of fine, very regular bladelets on 

103 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. XI:52, Tabl. XXV:14, 32; E. Chochorowska: 
Mesolithic site Ściejowice I…, p. 110.

104 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. X:24, Tabl. XI:50.
105 Tamże, Tabl. XXIV, 16, 17. 
106 Tamże, pp. 181–182, Tabl. XXXVI:39–44, Tabl. XXXIX:28, 59, Tabl. XL:8, 25, 36.
107 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice I…, Fig. 10:7–11.
108 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewic: Przyczynki do znajomości…, Tabl. IV:1, 3.
109 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., p. 34.

Mapa 2. Znaleziska zabytków mezolitycznych w zbiorach MŻKW na tle najważniejszych stanowisk 
w regionie. Zebrane przez autorów wg M. Nowak, T. Rodak 2015, L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, 

M. Szydłowski 2015. Podkład mapy za https://www.geoportal.gov.pl
Map 2. Finds of Mesolithic artefacts in the collection of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka 
against the background of the most important sites in the region. Compiled by the authors according  

to M. Nowak, T. Rodak 2015, L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski 2015.  
Background map source https://www.geoportal.gov.pl



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...440 441

paleolicie, w niemal wszystkich przypadkach czynnikiem łączącym lokalizację 
stanowisk jest wyniesiona forma terenowa lub jej stok, najczęściej w pobliżu cieku 
wodnego. Należy mieć jednak świadomość, że obraz ten może być lekko zabu-
rzony w związku z potencjalnym zniszczeniem poprzez erozję lub też przykryciem 
wskutek akumulacji stanowisk istniejących w dolinach, w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzek. Rozpoznane mezolityczne punkty osadnicze dobrze wpisują się w sytuację 
kulturową sąsiednich terenów. W rejonie Krakowa i Wieliczki zlokalizowano ponad 
150 stanowisk mezolitycznych, rozpoznanych w dużej mierze w trakcie badań auto-
stradowych, kiedy ślady społeczności z tego okresu stwierdzono na stanowiskach 
Kraków-Kurdwanów 11, Kraków-Bieżanów 33 i 34, Podłęże 17, Targowisko 10/11, 
Stanisławice 12117. Stanowiska te koncentrują się przede wszystkim w wąskim 
odcinku doliny Wisły, określanym jako Brama Krakowska, oraz w przylegających 
fragmentach Kotliny Sandomierskiej i Oświęcimskiej118. Osadnictwo doliny Wisły 
w okolicach Krakowa w okresie borealnym i początkach okresu atlantyckiego zwią-
zane jest przede wszystkim ze stanowiskami o charakterze krótkotrwałych obozo-
wisk; wyraźnie wydziela się skupisko osadnicze na lewym brzegu Wisły (rejon 
Kwaczały, Czernichów, Ściejowice, Rączna) oraz drugie na prawym – południowo- 
-zachodnia część Krakowa, Kokotów, Zakrzów119. Społeczności mezolityczne prefe-
rowały obszar dolinny, jednak z pewnością eksploatowały również pobliskie tereny 
wyżynne, powiązane z Wisłą poprzez doliny jej licznych dopływów120, co poświad-
czają również omawiane powyżej znaleziska.

Jednoznaczna identyfikacja kulturowa i chronologiczna inwentarzy mezolitycz-
nych, zwłaszcza w przypadku niewielkich zbiorów lub pojedynczych znalezisk jest 
często niemożliwa, szczególnie od początku późnego mezolitu, kiedy przyjmuje się 
jednoczesne występowanie grup komornickich, janisławickich i pieńkowskich121. 

117 M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny oraz osadnictwo mezolityczne, neolityczne 
i z wczesnej epoki brązu ze stanowisk 9 i 10 w Stanisławicach na tle porównawczym (w:) Osady z epoki 
kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via 
Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 
2015, s. 290–291; A. Klimek, D. Stefański: Technological traits in the Mesolithic Kshemenitsa at site 34 
in Kraków-Bieżanów, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 48, 2012, s. 43–71.

118 J. Zakrzeńska, M. Zając: Mesolithic settlement…, s. 49.
119 Tamże, s. 78–89.
120 Tamże, s. 49–50.
121 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 7), „Światowit” 29, 1968, s. 24.

the flaking surface, which may indicate an influence of the post-Maglemosian complex. 
An interesting form is also the core from site 9 in Kraków-Bieżanów110 (Table XII:1), 
distinguished by flaking surface located on the wider side of the nodule. A characteristic 
group are also cores with flaking surfaces located slightly obliquely, on the flint nodule 
corner (Table V:2; XIII:1; XIV:5). The dominant form of the semi-raw material are 
small concretions in the form of chunks, often bearing traces of lying on the surface 
(e.g. Table V:1; XII:5, 6).

The last two single finds are tools. The first is obliquely truncated piece discovered 
at site 1 in Biskupice, in loco (Photo 3; Table IV:5). It is closest to the truncated pieces 
of the Nowy Młyn type, as evidenced by the blank used in the production of the tool 
(microlithic bladelet obtained from single-platform core) and a microburin scar on 
the tip111; however, the retouching of the base is only partial, which distinguishes 
the artefact from the classic forms. The Nowy Młyn type points are considered to be 
a characteristic form, above all, for the Chojnice-Pieńki communities112. 

The last find is an asymmetric trapeze from site 8 in Zakrzów, in the municipality 
of Niepołomice113 (Table XIV:4). As in the case of the form discovered at site no. 96 in 
Wieliczka, in municipality of Wieliczka, it can be applied to the younger Komornica and 
Janisławice inventories114. Presumably, this find is related to the Mesolithic settlement, 
which was identified at site 1 in Zakrzów, located in the vicinity, where apart from 
late Paleolithic artefacts, products dating back to the Mesolithic period were also 
identified115. On the basis of this collection, the Zakrzów culture was once separated, 
which was to develop in the preboreal period and associated with the beginnings of 
the Polish Mesolithic116. 

The Mesolithic sites discussed above come from diverse landscape zones, ranging 
from sand dunes within the Vistula valley to the Foothills (Map 2). As was the case in 
the late Palaeolithic, in almost all cases the factor connecting the location of the sites 
is the elevated terrain or its slope, most often near a watercourse. However, it should 

110 K. Reguła: Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, Wieliczką 
i Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku, “Sprawozdania Archeologiczne” 20, 1969, pp. 379–386.

111 Ibidem, p. 30.
112 Ibidem, pp. 181–182.
113 K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych…, p. 190, Tabl. XII:7.
114 S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich..., Tabl. XI:52, Tabl. XXV:14, 32; E. Chochorowska: 

Mesolithic site Ściejowice I…, p. 110.
115 A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy…, pp. 73–74.
116 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu…, pp. 155–159.
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Problemy z klasyfikacją typologiczną mezolitu występują również w zachodniej 
Małopolsce, zwłaszcza w przypadku późniejszego etapu związanego z okresem 
atlantyckim – inwentarze wcześniejsze posiadają dość jednolite cechy komornickie, 
jednak potem zaczyna dominować charakter mieszany – komornicki z elemen-
tami post-maglemoskimi i janisławickimi122. Inwentarze o cechach mieszanych 
zostały rozpoznane m.in. w Rącznej, Podgórkach, Ściejowicach123, Dąbrówce124 
czy Stanisławicach 9 i 10125. Sytuacji nie ułatwia fakt, iż osadnictwo mezolityczne 
w świetle dat bezwzględnych mogło funkcjonować w Małopolsce zachodniej nawet 
do początków V tys. BC, czyli jeszcze w okresie wczesnego neolitu126.

Prawdopodobnie większość stanowisk z rejonu Wieliczki łączyć należy z późną 
fazą mezolitu, kiedy młodsze inwentarze komornickie ulegają wpływom magle-
moskim, przede wszystkim chojnicko-pieńkowskim127. Stanowiska z okresu atlan-
tyckiego występują licznie głównie na Nizinie Nadwiślańskiej i jej obrzeżach 
(Kraków-Kurdwanów 11, Kraków-Bieżanów, Podłęże 17, Stanisławice 9 i 10)128. 
Obecność trapezów na kilku omawianych stanowiskach również świadczy o ich 
atlantyckiej chronologii129.

PODSUMOWANIE

Opisana powyżej geomorfologia regionu wielickiego sprawiała, że był to teren 
atrakcyjny dla społeczności ludzkich już od paleolitu. Obszary podkrakowskie 
z pewnością przyciągały grupy schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych łowców 

122 M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny…, s. 291–292.
123 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości…, s. 5–39.
124 B. Ginter: Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa, „Światowit” 

34, 1975, s. 281.
125 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, s. 152–153.
126 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu…, s. 154; M. Nowak, T. Rodak: Epizod 

schyłkowopaleolityczny…, s. 272.
127 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1…, s. 112–113.
128 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu mezolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 

10 w Stanisławicach (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 
w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie 
autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, s. 272.

129 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, s. 152–153.

be noted that this picture may be slightly distorted due to potential erosion damage 
or cover due to accumulation of sites in the valleys in the immediate vicinity of rivers. 
The identified Mesolithic settlement points fit well with the cultural situation of the 
neighbouring areas. In the area of Kraków and Wieliczka, more than 150 Mesolithic 
sites were located, identified largely during motorway surveys, when traces of the 
community from this period were found at sites Kraków-Kurdwanów 11, Kraków-
Bieżanów 33 and 34, Podłęże 17, Targowisko 10/11, Stanisławice 12117. These sites are 
concentrated mainly in a narrow section of the Vistula valley, known as the Cracow Gate, 
and in the adjacent parts of the Sandomierz and Oświęcim Basin118. The settlement of 
the Vistula valley in the vicinity of Kraków in the boreal period and at the beginning of 
the Atlantic period is related mainly to the sites of short-term camps; there is a distinct 
settlement on the left bank of the Vistula (Kwaczała, Czernichów, Ściejowice, and 
Rączna areas) and a second on the right – south-western part of Kraków, Kokotów, 
Zakrzów119. Mesolithic communities preferred the valley area, but they certainly also 
exploited the nearby upland areas, connected with the Vistula through the valleys of 
its numerous tributaries120, which is also confirmed by the findings discussed above.

Unambiguous cultural and chronological identification of Mesolithic inventories, 
especially in the case of small collections or single finds, is often impossible, especially 
from the beginning of the Late Mesolithic, when the simultaneous occurrence of 
Komornica, Janisławice and Chojnice-Pieńków groups is assumed121. Problems with 
the typological classification of the Mesolithic are also found in western Małopolska, 
especially in the later stage related to the Atlantic period – earlier inventories have 
fairly homogeneous features of Komornica, but then a mixed character begins to 
dominate – Komornica with post-Chojnice-Pieńków and Janisławice elements122. 
Inventories with mixed features have been identified, e.g. in Rączna, Podgórki, and 

117 M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny oraz osadnictwo mezolityczne, neolityczne 
i z wczesnej epoki brązu ze stanowisk 9 i 10 w Stanisławicach na tle porównawczym (in:) Osady z epoki 
kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via 
Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Cracow 
2015, pp. 290–291; A. Klimek, D. Stefański: Technological traits in the Mesolithic Kshemenitsa at site 
34 in Kraków-Bieżanów, “Fontes Archaeologici Posnanienses” 48, 2012, pp. 43–71.

118 J. Zakrzeńska, M. Zając: Mesolithic settlement…, p. 49.
119 Ibidem, pp. 78–89.
120 Ibidem, pp. 49–50.
121 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 7), “Światowit” 29, 1968, p. 24.
122 M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny…, pp. 291–292.
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z powodu dużej dostępności surowców krzemiennych130; zdecydowana większość 
wyrobów z obydwu okresów została wykonana z krzemieni występujących w pobliżu 
stanowisk. Nie bez znaczenia było również zróżnicowane ukształtowanie terenu 
i rozwinięta sieć hydrograficzna, sprzyjające gospodarce łowieckiej. Dzięki tym czyn-
nikom zabytki schyłkowopaleolityczne i mezolityczne znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Żup Krakowskich reprezentują większość okresów chronologicznych i faz 
kulturowych przełomu plejstocenu i holocenu – począwszy od kultury magdaleń-
skiej, przez kompleksy z tylczakami łukowymi i drapaczami tarnowiańskimi oraz 
ostrzami trzoneczkowatymi, aż po mezolityczne ugrupowania związane najpraw-
dopodobniej głównie z okresem atlantyckim.

W kontekście osadnictwa przełomu plejstocenu i holocenu w rejonie Wieliczki 
pojawić może się pytanie czy wśród czynników przyciągających społeczności-zbie-
racko łowieckie wymienić można obecność słonych źródeł. Przy obecnym stanie 
badań należy stwierdzić brak dowodów na bezpośrednie wykorzystywanie soli 
przez społeczności paleolitu i mezolitu, choć oczywiście nie może to zostać wyklu-
czone131. Ciekawym aspektem tych rozważań może być jednak związek terenów 
solonośnych ze strategiami łowieckimi. Zwierzęta, przede wszystkim kopytne 
(m.in. łosie, jelenie, owce jukońskie, kozice), często odwiedzają naturalne lizawki 
mineralne i sole w celu uzupełnienia poziomu mikroelementów132. Stwierdzono, że 
zapotrzebowanie na sól u łosi wzrasta szczególnie zimą133 – zwierzęta te spożywają 
wtedy bogate w sole mineralne korzenie i ziemię z wykrotów134. Można przypusz-
czać, że podobne potrzeby zaspokajać musiały również duże ssaki plejstoceńskie. 
Zjawisko to poświadczone jest również w innych warunkach klimatycznych, także 
w lasach deszczowych Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie z naturalnych lizawek 

130 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocom- 
plexes…, s. 76.

131 J. Nenquin: Salt: a Study in Economic Prehistory, De Tempel, 1961, s. 158; A. Jodłowski: 
Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, „SMDŻ”, t. IV, 
Wieliczka 1971, s. 25.

132 J. B. Ayotte, K. L. Parker, M. P. Gillingham: Use of natural licks by four species of ungulates in 
northern British Columbia, Journal of Mammalogy, 89(4), 2008, s. 1041–1042.

133 D. B. Botkin, P. A. Jordan, A. S. Dominski, H. S. Lowendorf, G. E. Hutchinson: Sodium 
dynamics in a Northern Ecosystem, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 70,  
No. 10, 1973, s. 2745–2747.

134 R. V. Rea: Mining and geophagy of root wad soils by moose in winter, „Wildlife Afield”, 4, 86–87, 
2007.2, s. 86.

Ściejowice123, Dąbrówka124 or Stanisławice 9 and 10125. The situation is not easier 
due to the fact that the Mesolithic settlement in the light of absolute dates could 
function in Western Małopolska even until the beginning of 5 thousand BC, i.e., still 
in the early Neolithic period126.

Presumably, most of the sites from the Wieliczka region should be associated 
with the late Mesolithic phase, when the younger Komornica inventories were under 
the Maglemosian influence, especially of Chojnice-Pieńki 127. The sites from the 
Atlantic period are numerous mainly in the Vistula Lowland and its outskirts (Kraków-
Kurdwanów 11, Kraków-Bieżanów, Podłęże 17, Stanisławice 9 and 10)128. The presence 
of trapezes in several of the sites in question also proves the Atlantic chronology 
thereof129.

SUMMARY

The above geomorphology of the Wieliczka region made it an attractive area for 
human societies since the Palaeolithic. The areas surrounding Krakow certainly attracted 
groups of Late Palaeolithic and Mesolithic hunters due to the high availability of flint 
raw materials130; the vast majority of products from both periods were made of flints 
found in the vicinity of the sites. Diversified topography and a developed hydrographic 
network, favourable to the hunting economy, were also of great importance. Due to 
these factors, Late Palaeolithic and Mesolithic monuments in the collections of the 
Cracow Saltworks Museum represent most of the chronological and cultural phases of 
the Pleistocene and Holocene turn – starting from the Magdalenian culture, through 

123 A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości…, pp. 5–39.
124 B. Ginter: Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa, “Światowit” 

34, 1975, p. 281.
125 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, pp. 152–153.
126 S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu…, p.154; M. Nowak, T. Rodak: Epizod 

schyłkowopaleolityczny…, p. 272.
127 E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1…, pp. 112–113.
128 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu mezolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 

10 w Stanisławicach (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 
w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie 
autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, p. 272.

129 M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu…, pp. 152–153.
130 P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes…, 

p. 76.
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korzystają np. słonie135. Naturalne lizawki są więc, podobnie jak wodopoje, obsza-
rami gromadzenia się zwierzyny łownej. Wykorzystanie takich miejsc w strategiach 
łowieckich myśliwych poświadczone jest przez analogie etnograficzne136, m.in. 
w przypadku łowców z plemienia Panará z Amazonii137. Być może podobna sytu-
acja miała miejsce w przypadku społeczności schyłkowopaleolitycznych i mezoli-
tycznych w rejonie Wieliczki.

 

135 G. Klaus, C. Klaus-Hügi, B. Schmid: Geophagy by large mammals at natural licks in the rain  
forest of the Dzanga National Park, Central African Republic, „Journal of Tropical Ecology”, 14, 1998, 
s. 830.

136 D. S. Adler, G. Bar-Oz, A. Belfer-Cohen, O. Bar-Yosef: Ahead of the Game: Middle and Upper 
Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus, „Current Anthropology”, 47, no. 1, 2006,  
s. 100–101.

137 F. C. Bechelany: Hunting paths in the Amazon: technics and ontogenesis among the Panará, 
„Vibrant Virtual Brazilian Anthropology”, 16(4), 2019.

complexes with arch-backed points and Tarnowian endscrapers, and with tanged points, 
to mostly Mesolithic groupings with the Atlantic period.

In the context of settlements at the turn of the Pleistocene and the Holocene in 
the Wieliczka region, the question may arise whether the presence of salt springs can 
be mentioned among the factors attracting hunting-gatherer communities. In the 
current state of research, there is no evidence of direct use of salt by the Palaeolithic and 
Mesolithic communities, although of course this cannot be ruled out131. An interesting 
aspect of these considerations, however, may be the relationship between the salt-
bearing areas and hunting strategies. Animals, mainly ungulates (including elk, deer, 
Yucko sheep, chamois), often appear at natural mineral licks and salts to replenish the 
level of micronutrients132. It has been found that the salt demand of the elk increases 
especially in winter 133 – these animals then consume the roots and soil from windfall, 
rich in mineral salts134. It can be assumed that large Pleistocene mammals also had to 
satisfy similar needs. This phenomenon is also confirmed in other climatic conditions, 
also in the rainforests of the Central African Republic, where natural licks are used 
by, e.g. elephants135. Natural licks are,  therefore, similarly to waterholes, areas for the 
accumulation of game animals. The use of such places in hunting strategies of hunters 
is confirmed by ethnographic analogies136, e.g. for the Panará hunters of the Amazon137. 
Perhaps a similar situation occurred in the case of Late Paleolithic and Mesolithic 
communities in the Wieliczka region.

131 J. Nenquin: Salt: a Study in Economic Prehistory, De Tempel, 1961, p. 158; A. Jodłowski: 
Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, “SMDŻ”, vol. IV, 
Wieliczka 1971, p. 25.

132 J. B. Ayotte, K. L. Parker, M. P. Gillingham: Use of natural licks by four species of ungulates in 
northern British Columbia, Journal of Mammalogy, 89(4), 2008, pp. 1041–1042.

133 D. B. Botkin, P. A. Jordan, A. S. Dominski, H. S. Lowendorf, G. E. Hutchinson: Sodium 
dynamics in a Northern Ecosystem, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 70,  
No. 10, 1973, pp. 2745–2747.

134 R. V. Rea: Mining and geophagy of root wad soils by moose in winter, “Wildlife Afield”, 4, 86–87, 
2007.2, p. 86.

135 G. Klaus, C. Klaus-Hügi, B. Schmid: Geophagy by large mammals at natural licks in the rain forest 
of the Dzanga National Park, Central African Republic, “Journal of Tropical Ecology”, 14, 1998, p. 830.

136 D. S. Adler, G. Bar-Oz, A. Belfer-Cohen, O. Bar-Yosef: Ahead of the Game: Middle and Upper 
PalaeolithicHunting Behaviors in the Southern Caucasus, “Current Anthropology”, 47, no. 1, 2006,  
pp. 100–101.

137 F. C. Bechelany: Hunting paths in the Amazon: technics and ontogenesis among the Panará, 
“Vibrant Virtual Brazilian Anthropology”, 16(4), 2019.
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Tablica II. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1–4 – Podłęże st. 3
Table II. Late Paleolithic artefacts. 1–4 – Podłęże site 3

Tablica I. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1 – Grabie Uznańskie st. 1–2;  
2, 3 – Kraków-Bieżanów st. 12; 4 – Ochojno Górne st. 3; 5–6 – Podłęże st. 3

Table I. Late Paleolithic artefacts. 1 – Grabie Uznańskie site 1–2;  
2, 3 – Kraków-Bieżanów site 12; 4 – Ochojno Górne site 3; 5–6 – Podłęże site 3
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Tablica IV. Zabytki mezolityczne. 1–2, 4 – Barycz st. 7; 5 – Biskupice st. 1;  
3, 6–9 – Bochnia-Chodenice st. 43

Table IV. Mesolithic artefacts. 1–2, 4 – Barycz site 7; 5 – Biskupice site 1;  
3, 6–9 – Bochnia-Chodenice site 43

Tablica III. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1–5 – Wieliczka st. 112;  
6–7 – Zakrzów st. 8

Table III. Late Paleolithic artefacts. 1–5 – Wieliczka site 112;  
6–7 – Zakrzów site 8
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Tablica VI. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Table VI. Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15

Tablica V. Zabytki mezolityczne. 1 – Bojańczyce st. 1; 2 – Chorągwica st. 6;  
3 – Gdów st. 2; 4–8 – Kokotów st. 15

Table V. Mesolithic artefacts. 1 – Bojańczyce site 1; 2 – Chorągwica site 6;  
3 – Gdów site 2; 4–8 – Kokotów site 15
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Tablica VIII. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Table VIII. Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15

Tablica VII. Zabytki mezolityczne. 1–9 – Kokotów st. 15
Table VII. Mesolithic artefacts. 1–9 – Kokotów site 15
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Tablica X. Zabytki mezolityczne. 1–8 – Kokotów st. 15
Table X. Mesolithic artefacts. 1–8 – Kokotów site 15

Tablica IX. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Table IX. Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...482 483

Tablica XII. Zabytki mezolityczne. 1 – Kraków-Bieżanów st. 9; 2 – Kraków-Bieżanów st. 11;  
3–4 – Kraków-Bieżanów st. 12; 5 – Kraków-Bieżanów st. 30; 6 – Wieliczka st. 11

Table XII. Mesolithic artefacts. 1 – Kraków-Bieżanów site 9; 2 – Kraków-Bieżanów site 11;  
3–4 – Kraków-Bieżanów site 12; 5 – Kraków-Bieżanów site 30; 6 – Wieliczka site 11

Tablica XI. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Table XI. Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15
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Tablica XIV. Zabytki mezolityczne. 1–3 – Wieliczka st. 112;  
4 – Zakrzów st. 8; 5 – Zbydniowice st. 4

Table XIV. Mesolithic artefacts. 1–3 – Wieliczka site 112;  
4 – Zakrzów site 8; 5 – Zbydniowice site 4

Tablica XIII. Zabytki mezolityczne. 1 – Wieliczka st. 43; 2–3 – Wieliczka st. 96;  
4 – Wieliczka st. 111; 5–10 – Wieliczka st. 112

Table XIII. Mesolithic artefacts. 1 – Wieliczka site 43; 2–3 – Wieliczka site 96;  
4 – Wieliczka site 111; 5–10 – Wieliczka site 112



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...486 487

BIBLIOGRAFIA

 « D. S. Adler, G. Bar-Oz, A. Belfer-Cohen, O. Bar-Yosef: Ahead of the Game: Middle and 
Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus, „Current Anthropology”, 
47, no. 1, 2006, s. 89–118.

 « J. B. Ayotte, K. L. Parker, M. P. Gillingham: Use of natural licks by four species of ungu-
lates in northern British Columbia, „Journal of Mammalogy”, 89(4), 2008, s. 1041–1050.

 « F. C. Bechelany: Hunting paths in the Amazon: technics and ontogenesis among the Panará, 
„Vibrant Virtual Brazilian Anthropology”, 16(4), 2019, s. 3–24.

 « D. B. Botkin, P. A. Jordan, A. S. Dominski, H. S. Lowendorf, G. E. Hutchinson: Sodium 
dynamics in a Northern Ecosystem, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
Vol. 70, No.10, 1973, s. 2745–2748.

 « M. Byrska, J. M. Fraś, A. Matoga, I. Pieróg, M. M. Przybyła, D. Stefański: Wstępne wyniki 
ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 14, 15 
i 20 w Krakowie-Bieżanowie, woj. małopolskie (w:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), 
Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie 
budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004 („Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa 
Archeologicznego”. Seria B: Materiały Archeologiczne), Warszawa 2006, s. 491–508.

 « E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1 near Kraków: initial characteristics (w:) 
Contributions to the Central European Stone Age: papers dedicated to the late Professor 
Zbigniew Bagniewski, red. M. Masojć, Z. Bagniewski, T. Płonka, B. Ginter, Wrocław 
2007, s. 105–126.

 « J. Chochorowski, J. Kruk, J. Rydzewski: Od Redakcji (w:) Przyroda i człowiek: materiały 
do studiów, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady 
A4 w Małopolsce”, S. Kadrow (red.), Kraków 2001, s. VI–IX.

 « B. Czapkiewicz: Materiały archeologiczne z Galicji Zachodniej, „Materiały Antropo- 
logiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 11, 1910, s. 45–56.

 « B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego na stanowiskach wydmowych w okolicy 
Krakowa, „Wiadomości Archeologiczne”, 14, 1936, s. 32–39.

 « L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego 
i neolitycznego we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20, „Raport 
10”, 2015, s. 7–42.

 « A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkowo-
paleolitycznego i mezolitycznego w okolicach Krakowa, „Materiały Archeologiczne”, XV, 
1974, s. 5–39.

BIBLIOGRAPHY

 « D. S. Adler, G. Bar-Oz, A. Belfer-Cohen, O. Bar-Yosef: Ahead of the Game: Middle and 
Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus, “Current Anthropology”, 
47, no. 1, 2006, pp. 89–118.

 « J. B. Ayotte, K. L. Parker, M. P.: Gillingham: Use of natural licks by four species of ungu-
lates in northern British Columbia, “Journal of Mammalogy”, 89(4), 2008, pp. 1041–1050.

 « F. C. Bechelany: Hunting paths in the Amazon: technics and ontogenesis among the Panará, 
“Vibrant Virtual Brazilian Anthropology”, 16(4), 2019, pp. 3–24.

 « D. B. Botkin, P. A. Jordan, A. S. Dominski, H. S. Lowendorf, G. E. Hutchinson: Sodium 
dynamics in a Northern Ecosystem, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
Vol. 70, No. 10, 1973, pp. 2745–2748.

 « M. Byrska, J. M. Fraś, A. Matoga, I. Pieróg, M. M. Przybyła, D. Stefański: Wstępne 
wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 
14, 15 i 20 w Krakowie-Bieżanowie, woj. małopolskie (in:) Z. Bukowski, M. Gierlach 
(ed.), Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie 
budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (“Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa 
Archeologicznego”. Seria B: Materiały Archeologiczne), Warszawa 2006, pp. 491–508.

 « E. Chochorowska: Mesolithic site Ściejowice 1 near Kraków: initial characteristics (in:) 
Contributions to the Central European Stone Age: papers dedicated to the late Professor 
Zbigniew Bagniewski, red. M. Masojć, Z. Bagniewski, T. Płonka, B. Ginter, Wrocław 
2007, pp. 105–126.

 « J. Chochorowski, J. Kruk, J. Rydzewski: From the editorial office (in:) Przyroda i człowiek: 
materiały do studiów, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie 
autostrady A4 w Małopolsce”, S. Kadrow (red.), Kraków 2001, pp. VI–IX.

 « B. Czapkiewicz: Materiały archeologiczne z Galicji Zachodniej, “Materiały Antropo- 
logiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, vol. 11, 1910, pp. 45–56.

 « B. Czapkiewicz: Ślady przemysłu świderskiego na stanowiskach wydmowych w okolicy 
Krakowa, “Wiadomości Archeologiczne”, 14, 1936, pp. 32–39.

 « L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski: Ślady osadnictwa mezolitycznego i neol-
itycznego we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20, “Raport 10”, 
2015, pp. 7–42.

 « A. Dagnan-Ginter, B. Drobniewicz: Przyczynki do znajomości osadnictwa schyłkow-
opaleolitycznego i mezolitycznego w okolicach Krakowa, “Materiały Archeologiczne”, XV, 
1974, pp. 5–39.



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...488 489

 « E. Foltyn, L. Jochemczyk: Mikuszowice chert. A local raw material in Western Polish 
Carpathians. Geology, Characteristics, usage, „Přehled výzkumů 54”, 2013, s. 9–25.

 « J. M. Fraś: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wielicz- 
ka w roku 2017, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXIII, 
Wieliczka 2019, s. 262–285.

 « J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup 
Krakowskich w latach 2008–2009, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
t. XXVII, Wieliczka 2011, s. 321–340.

 « J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup 
Krakowskich w latach 2010–2011, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
t. XXVIII, Wieliczka 2012, s. 275–293.

 « P. Galas: Grabie Uznańskie pow. Bochnia, „Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone 
pradziejom Polski”, Tom 24, Numer 5, 1958, s. 326–327.

 « B. Ginter: Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa, 
„Światowit”, 34, 1975, s. 245–285.

 « B. Ginter: Paleolit schyłkowy (w:) Pradzieje ziem polskich, J. Kmieciński (red.), t. I, 
Warszawa–Łódź 1989, s. 78–90.

 « B. Ginter, M. Połtowicz-Bobak, M. Pawlikowski, S. Skiba, J. Trąbska, A. Wacnik,  
M. Winiarska-Kabacińska, P. Wojtal: Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na 
przedpolu Bramy Morawskiej (w:) Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, 
J. Garncarski (red.), Krosno 2002, s. 111–145.

 « A. Hrynowiecka-Czmielewska: Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie 
Tatr, Pienin i Podhala, „Przegląd Geologiczny”, 57:8, 2009, s. 714–718.

 « Pradzieje powiatu krakowskiego I, „Prace Archeologiczne”, zeszyt 1, red. R. Jamka, 
Kraków 1960.

 « Pradzieje powiatu krakowskiego II, „Prace Archeologiczne”, zeszyt 2, red. R. Jamka, 
Kraków 1961.

 « A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, t. II, Wieliczka 1968, s. 7–136.

 « A. Jodłowski: Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średnio-
wieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. IV, Wieliczka 1971.

 « S. Kadrow: Kilka uwag na temat krzemieniarstwa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej 
(w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów 
1989, s. 91–109.

 « E. Foltyn, L. Jochemczyk: Mikuszowice chert. A local raw material in Western Polish 
Carpathians. Geology, Characteristics, usage, “Přehled výzkumů 54”, 2013, pp. 9–25.

 « J. M. Fraś: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wielicz- 
ka w roku 2017, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXXIII, 
Wieliczka 2019, pp. 262–285.

 « J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup 
Krakowskich w latach 2008–2009, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
vol. XXVII, Wieliczka 2011, pp. 321–340.

 « J. M. Fraś, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup 
Krakowskich w latach 2010–2011, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
vol. XXVIII, Wieliczka 2012, pp. 275–293.

 « P. Galas: Grabie Uznańskie pow. Bochnia, “Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone 
pradziejom Polski”, Tom 24, Numer 5, 1958, pp. 326–327.

 « B. Ginter: Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa, 
“Światowit”, 34, 1975, pp. 245–285.

 « B. Ginter: Paleolit schyłkowy (in:) Pradzieje ziem polskich, J. Kmieciński (ed.), vol. I, 
Warszawa–Łódź 1989, pp. 78–90.

 « B. Ginter, M. Połtowicz-Bobak, M. Pawlikowski, S. Skiba, J. Trąbska, A. Wacnik,  
M. Winiarska-Kabacińska, P. Wojtal: Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na 
przedpolu Bramy Morawskiej (in:) Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach pols-
kich, J. Garncarski (ed.), Krosno 2002, pp. 111–145.

 « A. Hrynowiecka-Czmielewska: Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie 
Tatr, Pienin i Podhala, “Przegląd Geologiczny”, 57:8, 2009, pp. 714–718.

 « Pradzieje powiatu krakowskiego I, “Prace Archeologiczne”, booklet 1, ed. R. Jamka, 
Kraków 1960.

 « Pradzieje powiatu krakowskiego II, “Prace Archeologiczne”, booklet 2, ed. R. Jamka, 
Kraków 1961.

 « A. Jodłowski: Pradzieje Wieliczki i okolicy, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, vol. II, Wieliczka 1968, pp. 7–136.

 « A. Jodłowski: Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średnio-
wieczu, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. IV, Wieliczka 1971.

 « S. Kadrow: Kilka uwag na temat krzemieniarstwa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej 
(in:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, ed. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów 
1989, pp. 91–109.



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...490 491

 « S. Kadrow: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego (w:) 
Przyroda i Człowiek; materiały do studiów. „Via Archaeologica. Źródła z badań wyko-
paliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, red. S. Kadrow, Kraków 2001,  
s. 201–204.

 « T. Kalicki: The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in 
Late Vistulian and Holocene times (w:) Evolution of the Vistula river valley during the last 
15 000 years, part IV, red. L. Starkel, Wrocław 1991, s. 11–37.

 « G. Klaus, C. Klaus-Hügi, B. Schmid: Geophagy by large mammals at natural licks in the 
rain forest of the Dzanga National Park, Central African Republic, „Journal of Tropical 
Ecology”, 14, 1998, s. 829–839.

 « A. Klimek, D. Stefański: Technological traits in the Mesolithic Kshemenitsa at site 34 in 
Kraków-Bieżanów, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 48, 2012, s. 43–71.

 « M. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża Wieliczki na tle warunków geomorfolo-
gicznych miasta, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. X, Wieliczka 
1981, s. 7–44.

 « J. Kondracki: Geografia regionalna Polski, Warszawa 2011.
 « J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski: Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977.
 « S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu, „Archeologia Polski”, t. 10, z. 1, 

1965, s. 151–177.
 « S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) – kultura komornicka na tle 

mezolitu Europy Środkowej, „Światowit”, 28, 1967, s. 5–32.
 « S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich, od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1972.
 « K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych z wielokulturowego stano- 

wiska Zakrzów 8, gm. Niepołomice, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Pol- 
sce”, t. XXXII, Wieliczka 2017, s. 182–249.

 « J. Nenquin: Salt: a Study in Economic Prehistory, De Tempel, 1961.
 « M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu, mezolitu, neolitu i wczesnej 

epoki brązu ze stanowiska 9 w Stanisławicach (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej 
epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via Archaeologica. 
Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, red. M. No- 
wak, T. Rodak, Kraków 2015, s. 145–260.

 « M. Nowak: Materiały kamienne z okresu mezolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu ze stano-
wiska 10 w Stanisławicach (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stano-
wiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via Archaeologica. Źródła z badań 
wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, s. 261–288.

 « S. Kadrow: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego (in:) 
Przyroda i Człowiek; materiały do studiów. “Via Archaeologica. Źródła z badań wyko-
paliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, ed. S. Kadrow, Kraków 2001,  
pp. 201–204.

 « T. Kalicki: The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in 
Late Vistulian and Holocene times (in:) Evolution of the Vistula river valley during the last 
15 000 years, part IV, red. L. Starkel, Wrocław 1991, pp. 11–37.

 « G. Klaus, C. Klaus-Hügi, B. Schmid: Geophagy by large mammals at natural licks in the 
rain forest of the Dzanga National Park, Central African Republic, “Journal of Tropical 
Ecology”, 14, 1998, pp. 829–839.

 « A. Klimek, D. Stefański: Technological traits in the Mesolithic Kshemenitsa at site 34 in 
Kraków-Bieżanów, “Fontes Archaeologici Posnanienses” 48, 2012, pp. 43–71.

 « M. Kolasa: Geologiczna charakterystyka podłoża Wieliczki na tle warunków geomorfolog-
icznych miasta, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. X, Wieliczka 
1981, pp. 7–44.

 « J. Kondracki: Geografia regionalna Polski, Warszawa 2011.
 « J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski: Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977.
 « S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu, “Archeologia Polski”, vol. 10,  

booklet 1, 1965, pp. 151–177.
 « S. K. Kozłowski: Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) – kultura komornicka na tle 

mezolitu Europy Środkowej, “Światowit”, 28, 1967, pp. 5–32.
 « S. K. Kozłowski: Pradzieje ziem polskich, od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1972.
 « K. Lajs, J. M. Fraś: Charakterystyka zabytków krzemiennych z wielokulturowego stano- 

wiska Zakrzów 8, gm. Niepołomice, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Pol- 
sce”, vol. XXXII, Wieliczka 2017, pp. 182–249.

 « J. Nenquin: Salt: a Study in Economic Prehistory, De Tempel, 1961.
 « M. Nowak: Materiały kamienne z okresu schyłkowego paleolitu, mezolitu, neolitu i wczesnej 

epoki brązu ze stanowiska 9 w Stanisławicach (in:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej 
epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via Archaeologica. 
Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, ed. M. No- 
wak, T. Rodak, Kraków 2015, pp. 145–260.

 « M. Nowak: Materiały kamienne z okresu mezolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu ze 
stanowiska 10 w Stanisławicach (in:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na 
stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via Archaeologica. Źródła z badań 
wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, pp. 261–288.



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...492 493

 « M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny oraz osadnictwo mezolityczne, 
neolityczne i z wczesnej epoki brązu ze stanowisk 9 i 10 w Stanisławicach na tle porów-
nawczym (w:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 
w Stanisławicach, pow. bocheński, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych 
na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, s. 289–306.

 « J. Poborski: Metody geologiczne na usługach archeologii na przykładzie Wieliczki, „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. II, Wieliczka 1968, s. 144–151.

 « J. Poborski: Obraz stosunków geologicznych w przekroju przez okolice Wieliczki, „Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. VI, Wieliczka 1977, s. 52–62.

 « M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period in Poland and neighbouring areas, 
„Archaeologia Baltica”, 7, 2006, s. 21–28.

 « K. Pyżewicz, K. Serwatka, D. Stefański: Spatial, functional and comparative analysis 
of a late palaeolithic Swiderian culture settlement at Kraków-Bieżanów site 15, „Acta 
Archaeologica Lodziensia”, 63, 2017, s. 7–27.

 « R. V. Rea: Mining and geophagy of root wad soils by moose in winter, „Wildlife Afield”, 
4, 2007.2, s. 86–87.

 « K. Reguła: Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, 
Wieliczką i Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku, „Sprawozdania Archeologiczne” 20,  
1969, s. 379–386.

 « K. Reguła: Kontynuacja badań osady w Krakowie-Bieżanowie Gaju, „Badania archeo- 
logiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1979”, 
Wieliczka 1979, s. 8–12.

 « K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1991–1992, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XVIII, 
Wieliczka 1994, s. 127–138.

 « K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1993–1994, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XIX, 
Wieliczka 1996, s. 251–263.

 « B. Roczkalski, P. Włodarczak: Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie 
(stanowisko 10) (w:) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wcze-
snego okresu epoki brązu, Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, red. P. Wło- 
darczak, s. 11–104.

 « J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8, Nowy Targ district, „Acta Archaeologica 
Carpathica”, XLI, 2006, s. 11–24.

 « J. Rydlewski, P. Valde-Nowak: Sromowce Niżne, gm. Czorsztyn, woj. nowosądeckie, 
„Informator Archeologiczny. Badania”, 1978, s. 19–20.

 « M. Nowak, T. Rodak: Epizod schyłkowopaleolityczny oraz osadnictwo mezolityczne, neo- 
lityczne i z wczesnej epoki brązu ze stanowisk 9 i 10 w Stanisławicach na tle porównaw-
czym (in:) Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 
w Stanisławicach, pow. bocheński, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych 
na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2015, pp. 289–306.

 « J. Poborski: Metody geologiczne na usługach archeologii na przykładzie Wieliczki, “Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. II, Wieliczka 1968, pp. 144–151.

 « J. Poborski: Obraz stosunków geologicznych w przekroju przez okolice Wieliczki, “Studia 
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. VI, Wieliczka 1977, pp. 52–62.

 « M. Połtowicz-Bobak: The Magdalenian period in Poland and neighbouring areas, 
“Archaeologia Baltica”, 7, 2006, pp. 21–28.

 « K. Pyżewicz, K. Serwatka, D. Stefański: Spatial, functional and comparative analysis 
of a late palaeolithic Swiderian culture settlement at Kraków-Bieżanów site 15, “Acta 
Archaeologica Lodziensia”, 63, 2017, pp. 7–27.

 « R. V. Rea: Mining and geophagy of root wad soils by moose in winter, “Wildlife Afield”, 
4, 2007.2, pp. 86–87.

 « K. Reguła: Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, 
Wieliczką i Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku, “Sprawozdania Archeologiczne” 20,  
1969, pp. 379–386.

 « K. Reguła: Kontynuacja badań osady w Krakowie-Bieżanowie Gaju, “Badania arche-
ologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1979”, 
Wieliczka 1979, pp. 8–12.

 « K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1991–1992, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XVIII, 
Wieliczka 1994, pp. 127–138.

 « K. Reguła: Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w latach 1993–1994, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XIX, 
Wieliczka 1996, pp. 251–263.

 « B. Roczkalski, P. Włodarczak: Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie 
(stanowisko 10) (in:) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wcze- 
snego okresu epoki brązu, Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, ed. P. Wło- 
darczak, pp. 11–104.

 « J. Rydlewski: A mesolithic site at Lipnica Wielka 8, Nowy Targ district, “Acta Archaeologica 
Carpathica”, XLI, 2006, pp. 11–24.

 « J. Rydlewski, P. Valde-Nowak: Sromowce Niżne, gm. Czorsztyn, woj. nowosądeckie, 
“Informator Archeologiczny. Badania”, 1978, pp. 19–20.



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...494 495

 « R. Schild: Chapter VII. A Synthesis (w:) Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic 
Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild, Warszawa: IAE PAN, 
2014, s. 349–374.

 « I. Sobkowiak-Tabaka, Z. Kasztovszky, J. Kabaciński, T. K. Biró, B. Maróti, K. Gméling: 
Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands, „Przegląd 
Archeologiczny”, 63, 2015, s. 5–28.

 « P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment in Polish 
territory in the Pleistocene and Early Holocene (w:) The past societies. Polish lands from the 
first evidence of human presence to the early Middle Ages, red. P. Urbańczyk, J. Kabaciński 
(red.), Vol. 1, 500,000–5,500 BC, Warszawa, 2016.

 « J. Solon, J. Borzyszkowski, M. Bidłasik, A. Richling, K. Badora, J. Balon, T. Brze- 
zińska-Wójcik, Ł. Chabudziński, R. Dobrowolski, I. Grzegorczyk, M. Jodłowski,  
M. Kistowski, R. Kot, P. Krąż, J. Lechnio, A. Macias, A. Majchrowska, E. Malinowska, 
P. Migoń, U. Myga-Piątek, J. Nita, E. Papińska, J. Rodzik, M. Strzyż, S. Terpiłowski,  
W. Ziaja: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verif ication and adjustment of  
boundaries on the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica”, 91(2), 2018, 
s. 143–170.

 « L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: 
Progress in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, „Geochronometria”, 
V. 40, I. 1, 2013, s. 1–21.

 « D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 8 w Krakowie-Bieżanowie (wraz 
z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie (tom II) (w:) Wielokulturowa osada 
w Krakowie-Bieżanowie stanowisko 8 (wraz z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-
Bieżanowie), powiat krakowski, raport w archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań 
Autostrad, red. I. Wójcik, 2012.

 « D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 15 w Krakowie-Bieżanowie (tom VII) 
(w:) Kraków-Bieżanów, stanowisko 15 (nr autostradowy 99, 101 i 209), raport w archiwum 
Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad, red. M. M. Przybyła, 2012.

 « D. Stefański: Tanged Point Technocomplex – Swiderian, but what else? New findings from 
Kraków region, southern Poland, „Quartär” 64, 2017, s. 241–264.

 « D. Stefański: Dynamika osadnictwa kultur z tylczakami łukowymi i ostrzami trzonecz-
kowatymi w zachodniej części Północnego Podkarpacia, niepublikowana praca doktorska 
napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka, Wydział Historyczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

 « D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials in the Swiderian culture: case study 
of Kraków-Bieżanów sites, „Anthropologie”, (Brno) 50, 4, 2012, s. 427–442.

 « R. Schild: Chapter VII. A Synthesis (in:) Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic 
Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, ed. R. Schild, Warszawa: IAE PAN, 
2014, pp. 349–374.

 « I. Sobkowiak-Tabaka, Z. Kasztovszky, J. Kabaciński, T. K. Biró, B. Maróti, K. Gméling: 
Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands, “Przegląd 
Archeologiczny”, 63, 2015, pp. 5–28.

 « P. Socha, D. Nalepka, A. Nadachowski: Changes in the natural environment in Polish 
territory in the Pleistocene and Early Holocene (in:) The past societies. Polish lands from the 
first evidence of human presence to the early Middle Ages, ed. P. Urbańczyk, J. Kabaciński 
(ed.), Vol. 1, 500,000–5,500 BC, Warszawa, 2016.

 « J. Solon, J. Borzyszkowski, M. Bidłasik, A. Richling, K. Badora, J. Balon, T. Brze- 
zińska-Wójcik, Ł. Chabudziński, R. Dobrowolski, I. Grzegorczyk, M. Jodłowski,  
M. Kistowski, R. Kot, P. Krąż, J. Lechnio, A. Macias, A. Majchrowska, E. Malinowska, 
P. Migoń, U. Myga-Piątek, J. Nita, E. Papińska, J. Rodzik, M. Strzyż, S. Terpiłowski,  
W. Ziaja: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verif ication and adjustment of  
boundaries on the basis of contemporary spatial data, “Geographia Polonica”, 91(2), 2018, 
pp. 143–170.

 « L. Starkel, D. J. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur: 
Progress in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory, “Geochronometria”, 
V. 40, I. 1, 2013, pp. 1–21.

 « D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 8 w Krakowie-Bieżanowie (wraz 
z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-Bieżanowie (tom II) (in:) Wielokulturowa osada 
w Krakowie-Bieżanowie stanowisko 8 (wraz z włączonym stanowiskiem 14 w Krakowie-
Bieżanowie), powiat krakowski, raport w archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań 
Autostrad, ed. I. Wójcik, 2012.

 « D. Stefański: Materiały krzemienne ze stanowiska 15 w Krakowie-Bieżanowie (tom VII) 
(in:) Kraków-Bieżanów, stanowisko 15 (nr autostradowy 99, 101 i 209), raport w archiwum 
Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad, ed. M. M. Przybyła, 2012.

 « D. Stefański: Tanged Point Technocomplex – Swiderian, but what else? New findings from 
Kraków region, southern Poland, “Quartär” 64, 2017, pp. 241–264.

 « D. Stefański: Dynamika osadnictwa kultur z tylczakami łukowymi i ostrzami trzoneczko-
watymi w zachodniej części Północnego Podkarpacia, Unpublished doctoral dissertation 
written under the supervision of prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Faculty of History 
of the Jagiellonian University, Kraków 2019.

 « D. Stefański, J. Wilczyński: Extralocal raw materials in the Swiderian culture: case study 
of Kraków-Bieżanów sites, “Anthropologie”, (Brno) 50, 4, 2012, pp. 427–442.



Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś ZABYTKI SCHYŁKOWOPALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE... Katarzyna Lajs, Jarosław M. Fraś LATE PALEOLITHIC AND MESOLITHIC ARTEFACTS...496 497

 « M. Sudoł-Procyk, M. Brandl, M. T, Krajcarz, M. Malak, M. Skrzatek, D. Stefański,  
E. Trela-Kieferling, D. Werra: Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, 
use and distribution by prehistoric communities in Central Europe, „Antiquity” Vol. 95,  
No. 383, 2021, s. 1–7.

 « A. Szybowicz: Wyniki badań osady wielokulturowej w Podłężu, stanowisko 3, „Badania 
archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 
1984–1985”, Wieliczka 1985, s. 22–41.

 « P. Valde-Nowak: Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, stanowisko I, „Infor- 
mator Archeologiczny. Badania”, 1986, s. 11–12.

 « P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point 
Technocomplexes in the North Carpathian zone, „Recherches Archéologiques”, 5–6, 
2013–2014, s. 69–85.

 « P. Valde-Nowak, A. Muzyczuk: Magdalenian settlement at Hłomcza (Polish Carpathians), 
„Acta Archaeologica Carpathica”, 35, 1999–2000, s. 5–32.

 « P. Valde-Nowak, M. Soják: Contribution to the Mesolithic in the Slovak Carpathians, 
„Slovenská archeológia”, LVIII-1, 2010, s. 1–12.

 « P. Valde-Nowak, A. Tarasiński: Results of archaeological rescue excavations at Mucharz 
(Beskidy Mts.), „Recherches Archéologiques Nouvelle Serie” 2, 2010, s. 185–201.

 « M. J. Weber, S. B. Grimm, M. Baales: Between warm and cold: Impact of the Younger  
Dryas on human behavior in Central Europe, „Quaternary International”, 242, 2011,  
s. 277–301.

 « H. Więckowska: Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski, „Światowit”, 
30, 1969, s. 23–115.

 « J. Wilczyński: Paleolityczne oraz mezolityczne wyroby kamienne ze stan. 10, 11 
w Targowisku, pow. wielicki (w:) Targowisko, stan. 10, 11 – osadnictwo z epoki kamienia, 
„Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 
w Małopolsce”, red. A. Zastawny, 2014, s. 21–62.

 « T. Wiśniewski: Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na zie- 
miach polskich (w:) Krzemień czekoladowy w pradziejach. Studia nad gospodarką surow-
cową, red. W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Warszawa, Lublin 2008, 
s. 137–150.

 « T. Wiśniewski: Stare Baraki. A new Magdalenian site in eastern Poland, „L’Anthropo- 
logie”, 58(2–3), 2020, s. 303–320.

 « M. Sudoł-Procyk, M. Brandl, M. T, Krajcarz, M. Malak, M. Skrzatek, D. Stefański,  
E. Trela-Kieferling, D. Werra: Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, 
use and distribution by prehistoric communities in Central Europe, “Antiquity” Vol. 95,  
No. 383, 2021, pp. 1–7.

 « A. Szybowicz: Wyniki badań osady wielokulturowej w Podłężu, stanowisko 3, “Badania 
archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 
1984–1985”, Wieliczka 1985, pp. 22–41.

 « P. Valde-Nowak: Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, stanowisko I, “Infor- 
mator Archeologiczny. Badania”, 1986, pp. 11–12.

 « P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański: Arch-backed and Tanged Point Techno- 
complexes in the North Carpathian zone, “Recherches Archéologiques”, 5–6, 2013–2014, 
pp. 69–85.

 « P. Valde-Nowak, A. Muzyczuk: Magdalenian settlement at Hłomcza (Polish Carpathians), 
“Acta Archaeologica Carpathica”, 35, 1999–2000, pp. 5–32.

 « P. Valde-Nowak, M. Soják: Contribution to the Mesolithic in the Slovak Carpathians, 
“Slovenská archeológia”, LVIII-1, 2010, pp. 1–12.

 « P. Valde-Nowak, A. Tarasiński: Results of archaeological rescue excavations at Mucharz 
(Beskidy Mts.), “Recherches Archéologiques Nouvelle Serie” 2, 2010, pp. 185–201.

 « M. J. Weber, S. B. Grimm, M. Baales: Between warm and cold: Impact of the Younger  
Dryas on human behavior in Central Europe, “Quaternary International”, 242, 2011,  
pp. 277–301.

 « H. Więckowska: Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski, “Światowit”, 
30, 1969, pp. 23–115.

 « J. Wilczyński: Paleolityczne oraz mezolityczne wyroby kamienne ze stan. 10, 11 
w Targowisku, pow. wielicki (in:) Targowisko, stan. 10, 11 – osadnictwo z epoki kami-
enia, “Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 
w Małopolsce”, ed. A. Zastawny, 2014, pp. 21–62.

 « T. Wiśniewski: Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na ziemiach 
polskich (in:) Krzemień czekoladowy w pradziejach. Studia nad gospodarką surowcową, 
red. W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Warszawa, Lublin 2008,  
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W dniu 19 października 2021 r. zmarł Prof. dr hab. Antoni Jodłowski, długoletni 
dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, który kierował tą instytucją aż do 
grudnia 2015 r. 

Profesor był archeologiem, specjalistą w zakresie archeologii solnictwa i wczesnego 
średniowiecza. Urodził się 5 września 1941 r. w Kowalowej, pow. tarnowski. W 1964 r. 
ukończył studia wyższe na kierunku Archeologia Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Na tej samej uczelni uzyskał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk humanistycznych  
w 1971 r. i doktora habilitowanego w 1976 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1994 r. 
Od momentu ukończenia studiów aż do roku 2015 pracował w Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce, gdzie przeszedł wszystkie stopnie pracy naukowej i zawodowej, tj. w latach 
1964–76  był kierownikiem działu archeologicznego, 1976–90  pełnił funkcję wicedyrek-
tora ds. merytorycznych, natomiast od 1990 do 2015 r. pracował na stanowisku dyrektora 
tej instytucji. 

Działał również aktywnie poza sferą działalności muzealnej – od 1978 r. był wykładowcą 
Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1972 r. był 
członkiem Komisji Archeologicznej oddziału PAN w Krakowie, a od 1990 r. należał do 
Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie. Następnie w 1995 r. został powo-
łany przez Prezydenta RP w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
na okres czterech lat. Uczestniczył także w radach naukowych kilku muzeów w Polsce. 
W 1987 r. został członkiem Międzynarodowej Komisji Historii Solnictwa (Commision 
Internationale d’Histoire du Sel), w której pełnił funkcję Wiceprezydenta.

Profesor został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985 r.), odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1984 r.), a także medalami: „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – srebrnym 
(2011 r.) oraz złotym (2016 r.) – przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Warto także wspomnieć, że Dyrektor Jodłowski był nagradzany za prace 
naukowe przez Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego (1982 r.) i Ministra 
Kultury i Sztuki (1989 r.). 

Jego dorobek naukowy stanowią 42 przebadane stanowiska archeologiczne oraz  
148 prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym ponad  

106 samodzielnych publikacji, głównie z zakresu warzelnictwa i górnictwa solnego.  
Spośród ważniejszych opracowań warto wymienić: Eksploatacja soli na terenie Małopolski 
w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, t. IV, 1971; Technika produkcji soli na terenie Europy w pradziejach i we wcze-
snym średniowieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. V, 1976;  
Die Salzgewinnung auf polnischem Boden im vorgeschtlicher Zeit Und im Frühen Mittelalter, 
1977; Wieliczka. Zabytkowa kopalnia soli, Warszawa 1987; Żupa Solna w Wieliczce, Wie- 
liczka 2000; Wieliczka, solne dziedzictwo kultury, Wieliczka 2009; Dzieje wielickiej żupy 
solnej, Wieliczka 2015. Ponad 75 pozycji to oryginalne prace twórcze, a pozostałe mają 
charakter publikacji źródłowych, polemicznych i sprawozdawczych. Obejmują one proble-
matykę osadnictwa wczesnośredniowiecznego Małopolski i powstawania miast (Wieliczka, 
Bochnia, Dobczyce, Dębica, Tarnów, Ropczyce), początków eksploatacji soli na ziemiach 
polskich, zwłaszcza okolic Wieliczki i Bochni oraz zagadnienia związane z organizacją 
muzealnictwa technicznego (górniczego), a także wystawiennictwa. Profesor zorganizował 
ponadto siedem dużych wystaw, w tym trzy zagraniczne (Niemcy – Bochum, Austria – 
Wiedeń, Klagenfurt), przedstawiających dorobek polskiego muzealnictwa w badaniach nad 
przeszłością przemysłu solnego i jego znaczeniem w dziejach państwa polskiego. Prezentacja 
tych ekspozycji w dużym stopniu przyczyniła się do rozpropagowania w Europie zarówno 
polskiej archeologii górniczej, jak też polskiego muzealnictwa górniczego i wielickiej 
kopalni soli. Jako współwykonawca pełnej inwentaryzacji zabytkowych kopalń w Wieliczce 
i Bochni, z równoczesnym przygotowaniem założeń konserwatorskich ochrony zabyt-
kowej kopalni soli w Wieliczce, aktywnie działał przy sporządzeniu wniosku o wpisanie 
kopalni wielickiej na I Międzynarodową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  
w 1978 r. Doprowadził do ukończenia odbudowy Zamku Żupnego w Wieliczce – najwięk-
szego architektonicznego zabytku w mieście – gdzie zlokalizowano siedzibę Muzeum Żup 
Krakowskich wraz z magazynami i wystawami, poszerzając znacząco istniejące ekspozycje 
muzealne. Uczestniczył także w działaniach związanych z wpisaniem Zamku Żupnego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013 r. 

Należy także podkreślić, iż Dyrektor A. Jodłowski zawsze wspierał działalność i roz- 
wój współpracujących z Muzeum wielu organizacji takich jak: Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Żup Krakowskich, Towarzystwo Straussowskie oraz Fundacja Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych w Krakowie.

Profesor Antoni Jodłowski pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek pełen energii 
i pasji – zaangażowany w prowadzenie badań naukowych i zawsze aktywnie działający na 
rzecz rozwoju wielickiego Muzeum. 

Cześć Jego pamięci!
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1. Struktura organizacyjna i kierunki działania

Rok 2020 przyniósł dużo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, która 
spowodowała zmianę funkcjonowania wielu instytucji państwowych. Szczególnie 
dotknęła instytucje kultury, przede wszystkim muzea i inne obiekty turystyczne, 
chętnie odwiedzane przez zwiedzających przybywających z Polski i zagranicy. 
Wprowadzenie obostrzeń sanitarnych wymusiło podjęcie pracy zdalnej – dzia-
łania dotychczas realizowane z udziałem zainteresowanych odbywały się on-line. 
Konieczne stało się dostosowanie oferty wydarzeń muzealnych do zupełnie nowej 
koncepcji w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców i utrzymania zain-
teresowania działalnością kulturalną Muzeum. Zamknięcie Trasy Turystycznej 
w wielickiej kopalni soli oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka spowodowało drastyczne obniżenie dochodów obydwu instytucji, a także 
korektę dotychczasowych planów pracy. Dotknęło to zwłaszcza Muzeum, które 
przeznaczało znaczne środki finansowe na organizację wystaw i imprez muzealnych 
oferujących rozmaite atrakcje, szkolenia pracowników czy wyjazdy zagraniczne. 

Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego poprzez 10-osobową Radę Muzealną powołaną na VI kadencję 
(2020–2024), w składzie: prof. dr hab. Jacek Purchla – przewodniczący Rady,  
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, Jarosław Czuba – Dyrektor Generalny 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Stefan Dousa,  
prof. dr hab. Łukasz Gaweł, prof. dr hab. Piotr Franaszek, Adam Kociołek – 
Starosta Wielicki, Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki, prof. dr hab. Ryszard Antoni 
Legutko, Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Stan osobowy załogi na dzień 31.12.2020 r. wynosił 104 osoby, w tym 29 muze-
alników, w administracji i obsłudze 75 osób. 

Kontynuowano działania w ramach funkcjonowania Konserwatora Krakowskich 
Żup Solnych – Dyrektora J. Godłowskiego w zabytkowych wyrobiskach górniczych 

THE CHRONICLE OF THE CRACOW SALTWORKS MUSEUM  
IN WIELICZKA OF 2020

1. The organisational structure and directions of activity

The year 2020 brought numerous challenges related to the COVID-19 pandemic, 
which changed the functioning of many state institutions. It particularly affected 
cultural institutions, primarily museums and other tourist facilities eagerly visited 
by Polish and foreign guests. The introduction of sanitary restrictions forced 
the commencement of remote work – the activities carried out so far with the 
participation of the parties concerned took place on-line. It became necessary 
to adapt the offer of the Museum events to a completely new concept in order 
to reach the largest audience possible, and maintain interest in the cultural activity of 
the Museum. The closure of the Tourist Route in the Wieliczka Salt Mine and the 
underground exhibition of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka resulted 
in a drastic reduction in the income of both the institutions, and the correction of 
existing work plans. This particularly affected the Museum which had provided 
considerable financial resources to the organisation of exhibitions, museum events 
offering various attractions, employee training and trips abroad.

The direct supervision over the Museum is exercised by the Minister of Culture 
and National Heritage through the 10-person Museum Council appointed for the 
6th term (2020–2024), composed of Prof. Jacek Purchla, PhD, the Chairman of 
the Council, Prof. Bronisław Barchański, PhD, Eng., Jarosław Czuba – General 
Director of the Ministry of Culture, National Heritage and Sport, Prof. Stefan 
Dousa, Prof. Łukasz Gaweł, PhD, Prof. Piotr Franaszek, PhD, Adam Kociołek – 
the Staroste of Wieliczka, Artur Kozioł – the Mayor of Wieliczka, Prof. Ryszard 
Antoni Legutko, PhD, Bartosz Skaldawski – Director of the National Heritage 
Institute of Poland.

The number of staff members as on 31st December 2020 was 104 people, 
including 29 museum workers, 75 people in administration and service. The activities 
of Director J. Godłowski, the Conservator of Monument of the Cracow Saltworks 
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zlokalizowanych na teranie Kopalni Soli „Wieliczka” i Kopalni Soli Bochnia. 
Mimo ograniczeń spowodowanych obostrzeniami sanitarnymi udało się opracować  
konieczną dokumentację oraz prowadzić prace zmierzające do zachowania i zabez-
pieczenia szczególnie cennych wyrobisk. Prace zespołu znalazły finał pod postacią 
wydanych opinii konserwatorskich, pozwoleń i zaleceń dotyczących najcenniej- 
szych zachowanych wyrobisk, pod kątem możliwości ich zachowania i zabezpie-
czenia. Zespół, w którego skład wchodzą pracownicy Muzeum oraz Kopalni Soli 
„Wieliczka” kontynuował inwentaryzację podziemnych wyrobisk wielickiej kopalni, 
pozyskując okazy geologiczne oraz gromadząc cenny materiał fotograficzny doty-
czący unikatowych przestrzeni w kopalni. 

Mimo powstałych trudności nie zrezygnowano z pozyskiwania cennych 
obiektów do zbiorów muzealnych. Do kolekcji zakupiono 19 nowych obiektów, 
w tym 7 do Zbioru Techniki Górniczej. 

W 2020 r. oddano do konserwacji wiele cennych obiektów. Łącznie wykonano 
1392 konserwacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym: 49 pełnych (9 na zewnątrz), 
45 częściowych (2 na zewnątrz) oraz 1298 zabezpieczających. 

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w Muzeum stało się przygo- 
towanie i przeprowadzenie pierwszego etapu remontów w budynku głównej 
siedziby Muzeum przy ul. Daniłowicza 12 (prace dotyczą przestrzeni biurowych – 
realizacja w latach 2021–2024) oraz kompleksu Zamku Żupnego w celu moderni-
zacji jego wnętrz na potrzeby nowej aranżacji ekspozycji stałej, a także w aspekcie 
możliwości realizacji wystaw czasowych, poprawy warunków przechowywania 
i udostępniania obiektów oraz przystosowania oferty kulturalnej Muzeum dla osób 
z niepełnosprawnościami (2018–2023). 

Zespół ds. wystawy stałej, uwzględniając aktualne propozycje, kontynuował 
prace nad przygotowaniem ostatecznej koncepcji scenariusza przy współpracy firm 
zewnętrznych w zakresie zawartości merytorycznej, aranżacji plastycznej i działal-
ności promocyjnej. Pracownicy Muzeum, podobnie jak w ubiegłych latach, reali-
zowali wiele tematów i projektów badawczych, w ramach których powstały arty-
kuły naukowe, opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce” oraz kilka wystaw czasowych. Nastąpiło także przesunięcie terminu orga-
nizacji kolejnej Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów 
Podziemnych Wieliczka–Zabrze na 2023 r. 

 

were continued in the historic mining workings located in the “Wieliczka” Salt 
Mine and the Bochnia Salt Mine. Despite the limitations caused by sanitary 
restrictions, it was possible to prepare the necessary documentation and carry out 
works aimed at preserving and securing particularly valuable workings. The team’s 
work finished in the form of conservation opinions, permits and recommendations 
regarding the most valuable workings preserved, with regard to the possibility 
of their preservation and protection. The team, composed of the employees of 
the Museum and the “Wieliczka” Salt Mine, continued the inventory of the 
underground workings of the Wieliczka Salt Mine, acquiring geological specimens 
and collecting valuable photographic material about the unique spaces in the mine.

Despite the difficulties that arose, the acquisition of valuable exhibits for the 
Museum collections was not abandoned. 19 new objects were purchased for 
the museum collections, including 7 for the Mining Technology Collection.

It was in 2020 that many valuable exhibits were commissioned for maintenance. 
A total of 1,392 internal and external maintenance works were carried out, including 
49 full (9 outside), 45 partial (2 outside) and 1,298 protective ones.

One of the most important tasks carried out at the Museum was the preparation 
and implementation of the first stage of repairs at the headquarters of the Museum 
at 12 Daniłowicza St. (the works concern office spaces – to be implemented in 
2021–2024) and the Saltworks Castle complex in order to modernise its interiors 
for the needs of the new permanent exhibition, as well as in terms of the possibility 
to hold temporary exhibitions, improvement of conditions for the storage and 
accessibility of exhibits, as well as adaptation of the cultural offer of the Museum 
to the needs of the disabled (2018–2023).

Taking into account the current proposals, the team for the permanent exhibition 
continued work on the preparation of the final concept of the scenario in cooperation 
with external companies in the field of substantive content, artistic arrangement 
and promotional activities. Like in previous years, the employees of the Museum 
carried out many topics and research projects, a part of which was creating scientific 
articles and publishing them in The Studies and Materials for the History of Saltworks 
in Poland, as well as several temporary exhibitions. There was also the postponement 
of the organisation of the next International Conference of Mining Museums and 
Underground Heritage Parks in Wieliczka–Zabrze to 2023.
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2. Działalność naukowo-badawcza

Działania Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych – Dyrektora  
J. Godłowskiego w podziemnych wyrobiskach górniczych historycznej kopalni soli  
w Wieliczce oraz podziemnych wyrobiskach górniczych zabytkowej części kopalni  
soli w Bochni:
 – wydanie pozwoleń konserwatorskich: wydano 30 nowych pozwoleń konser-

watorskich na zabudowy, zabezpieczenia, przebudowy i inne roboty górnicze 
w zabytkowych kopalniach soli w Wieliczce i w Bochni; 

 – wydanie zaleceń konserwatorskich: wydano 2 zalecenia konserwatorskie; 
 – wydanie opinii konserwatorskich: wydano 1 opinię konserwatorską dla projektów  

i ekspertyz planowanych prac górniczo-konserwatorskich;
 – w wyniku wielomiesięcznych starań doprowadzono do zmiany projektów likwi-

dacyjnych na projekty przewidujące zachowanie zabytkowych komór Kloski, Lill 
i Skulimowski wraz z podjęciem możliwych działań górniczych w celu ochrony 
tych wyrobisk. 

W ramach swojej działalności Konserwator wraz z zespołem przeprowadzał 
kontrole w wyznaczonych rejonach podziemnych wyrobisk górniczych, wydał 
decyzje zmieniające wcześniejsze pozwolenia oraz udzielił odpowiedzi instytu-
cjom zewnętrznym. Rozpisano 2 kontrole konserwatorskie z zaleceniami pokon-
trolnymi. Ogółem wydano 8 decyzji zmieniających wcześniej wydane pozwolenia 
konserwatorskie. 

(W konsultacjach projektów, opinii i w przygotowaniu pozwoleń konser-
watorskich brał udział zespół w składzie: Dyrektor J. Godłowski, J. Charkot, 
J. Chrząszczewski, Z. Jawień, W. Jaworski, M. Skubisz, R. Zadak.) 

Studia historyczno-konserwatorskie (opracowania dokumentacyjne): 
 – Studium historyczno-konserwatorskie podłużni Teresa, poprzeczni Błagaj, 

podłużni Geramb Zachód i chodnika obejściowego obok szybu Kingi na 
poziomie IIn w Kopalni Soli „Wieliczka”;

 – Studium historyczno-konserwatorskie szybiku Wojciech, komory Magdalena 
i komory Margielnik w Kopalni Soli „Wieliczka”;

 – Studium historyczno-konserwatorskie podłużni Biliński i poprzeczni Biliński 3 
na poziomie VIII w Kopalni Soli „Wieliczka”;

2. The scientific and research activity

The activities of Director J. Godłowski, the Conservator of Monuments of 
the Cracow Saltworks in the underground mining workings of the historic salt 
mine in Wieliczka and the underground mining workings of the historic part of 
the salt mine in Bochnia:
 – the issue of conservation permits: 30 new conservation permits were issued 

for building, security, reconstruction and other mining works in the historic 
salt mines in Wieliczka and Bochnia.

 – the issue of conservation recommendations: 2 conservation recommendations 
were issued.

 – the issue of conservation opinions: 1 conservation opinion was issued for the 
projects and expert opinions on the mining and conservation works planned.

 – as a result of many months of effort, the decommissioning projects were changed 
to projects providing for the preservation of the historic chambers of Kloski, Lill 
and Skulimowski along with undertaking possible mining activities to protect 
these workings.

As a part of his activity, the Conservator and his team carried out inspections in 
designated areas of the underground mining excavations, issued decisions amending 
previous permits and provided replies to external institutions. Two conservation 
inspections with post-inspection recommendations have been prepared. In total, 
8 decisions were issued amending the previously issued conservation permits. 

(A team composed of Director J. Godłowski, J. Charkot, J. Chrząszczewski, 
Z. Jawień, W. Jaworski, M. Skubisz, R. Zadak participated in the consultations on 
projects, opinions and in the preparation of conservation permits.)

Historical and conservation studies (documentary elaborations):
 – The historical and conservation study of the Teresa drift, the Błagaj crosscut, 

the Geramb Zachód drift and a bypass gallery next to the Kinga shaft at the 
IIn level of the “Wieliczka” Salt Mine;

 – The historical and conservation study of the Wojciech shaft, Magdalena chamber 
and Margielnik chamber in the “Wieliczka” Salt Mine;

 – The historical and conservation study of the Biliński drift and the Biliński 3 
crosscut at the VIII level of the “Wieliczka” Salt Mine;
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 – Studium historyczno-konserwatorskie wyrobisk rejonu Kloski i Colloredo 
w Kopalni Soli „Wieliczka”; 

 – Studium historyczno-konserwatorskie chodnika łączącego komorę Holzbring 
z komorą Urszula na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka”. 

Inne prace (kontynuacja):
 – „Warzelnictwo solne w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza – zabytki w zbio-

rach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” ( J. M. Fraś, E. Kolebuk);
 – Katalog zbiorów geologicznych (W. Kuc, R. Zadak);
 – „Monografia Saliny Wielickiej w czasach austriackich” ( J. Charkot, B. Konwerska,  

U. Mróz, M. Skubisz, R. Zadak);
 – „70/70” – przygotowanie scenariusza wystawy (B. Konwerska, M. Skubisz);
 – „70/70” – przygotowanie not do katalogu wystawy (Dyrektor J. Godłowski, 

B. Konwerska, M. Skubisz, J. M. Fraś, M. Gil, U. Mróz, K. Ochniak-Dudek, 
I. Pawłowska-Pich, K. Stabrawa-Powęska, P. Witalis, R. Zadak);

 – „XIX-wieczne poglądy na budowę geologiczną złoża solnego Wieliczki” (U. Mróz,  
R. Zadak). 

Prace naukowe indywidualne:
 – „Ruch turystyczny w Kopalni Soli „Wieliczka” w okresie zarządu austriackiego 

(1772–1918)”, (B. Konwerska);
 – „Od Awita Szuberta do Filipa Kalwajtysa – 100 lat fotografii wielickiej kopalni  

soli” (B. Konwerska); 
 – „W opiece i trosce” (K. Stabrawa-Powęska);
 – „Wizerunki XIX-wiecznych strojów urzędników państwowych/górniczych” 

(K. Stabrawa-Powęska);
 – „Inicjatywy lokalne na rzecz dziedzictwa górniczego Wieliczki” (K. Stabrawa- 

-Powęska);
 – „Kolekcja porcelany Achima i Beate Middelschulte z Niemieckiego Muzeum 

Górnictwa Bochum” (K. Stabrawa-Powęska);
 – „Architektura salin wielicko-bocheńskich w latach 1772–1918” (K. Ochniak- 

-Dudek); 
 – „Katalog solniczek Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce. Nabytki 

z lat 2014–2020”, t. 2 (K. Ochniak-Dudek);
 – „Sól na stole. Ilustrowana historia naczyń przyprawowych” (K. Ochniak-Dudek);
 – wstęp do albumu „Fascynujący świat kryształów. Wieliczka” (W. Kuc); 

 – The historical and conservation study of the workings of the Kloski and  
Colloredo regions in the “Wieliczka” Salt Mine;

 – The historical and conservation study of the gallery connecting the Holzbring 
Chamber with the Urszula Chamber at the Ist level of the “Wieliczka” Salt  
Mine.

Other works (continuation):
 – Saltworking in the Bronze Age and the Early Iron Age – monuments in the collections 

of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka ( J. M. Fraś, E. Kolebuk);
 – The Catalogue of Geological Collections (W. Kuc, R. Zadak);
 – The Monograph of the Wieliczka Saltworks in Austrian times ( J. Charkot, 

B. Konwerska, U. Mróz, M. Skubisz, R. Zadak);
 – 70/70 – the preparation of the exhibition scenario (B. Konwerska, M. Skubisz);
 – 70/70 – preparation of the exhibition catalogue notes (Director J. Godłowski, 

B. Konwerska, M. Skubisz, J. M. Fraś, M. Gil, U. Mróz, K. Ochniak-Dudek, 
I. Pawłowska-Pich, K Stabrawa-Powęska, P. Witalis, R. Zadak);

 – 19th-century Views on the Geological Structure of the Wieliczka Salt Deposit 
(U. Mróz, R. Zadak).

Individual scientific works:
 – Tourist Traffic in the “Wieliczka” Salt Mine during the Austrian Administration 

(1772–1918), (B. Konwerska);
 – From Awit Szubert to Filip Kalwajtys – 100 Years of Photography of the Wieliczka 

Salt Mine (B. Konwerska); 
 – In the care and concern (K. Stabrawa-Powęska);
 – The Images of 19th Century Outfits Worn by State/Mining Officials (K. Stabrawa- 

-Powęska);
 – Local Initiatives for the Mining Heritage of Wieliczka (K. Stabrawa-Powęska);
 – Achim and Beate Middelschulte’s Porcelain Collection from the German Bochum 

Mining Museum (K. Stabrawa-Powęska);
 – The Architecture of the Wieliczka-Bochnia Saltworks in 1772–1918 (K. Ochniak- 

-Dudek); 
 – A Catalogue of Salt Cellars of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka.  

The 2014–2020 Acquisitions, vol. 2 (K. Ochniak-Dudek);
 – Salt on the Table. The Illustrated History of Spice Containers (K. Ochniak-Dudek);
 – An introduction to the album World of fascinating crystals. Wieliczka (W. Kuc); 
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 – „Geologia w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” (W. Kuc); 
 – „Sole wtórne – próba wyjaśnienia genezy form skupień” (R. Zadak);
 – „Górnictwo skalne w okolicach Wieliczki – rewizja” (P. Witalis); 
 – „Transport podziemny w kopalni soli Wieliczki i Bochni” (P. Witalis);
 – „Czym się różni pies od kogutka. Czyli rzecz o narzędziach dawnych górników” – 

opracowanie scenariusza wystawy (P. Witalis);
 – „Działalność rodziny Morsztynów w Żupach Krakowskich” (M. Gil); 
 – „Dzieje Żup Krakowskich w późnym średniowieczu” (M. Gil);
 – „Czasy saskie znane i nieznane” (U. Mróz);
 – „Opis kopalni w Wieliczce i Bochni pod zarządem G. P. Steinhausera jako 

źródło do poznania dziejów Żup Krakowskich w czasach saskich” (U. Mróz);
 – Przygotowanie Kroniki MŻKW do kolejnego tomu „Studiów i Materiałów do 

Dziejów Żup Solnych w Polsce” (U. Mróz);
 – Opracowanie dokumentacji cyfrowej stanowiska 8 w Zakrzowie oraz stano- 

wiska 43 w Bochni-Chodenicach (E. Kolebuk);
 – „Górnictwo złota na przestrzeni dziejów. Najważniejsze muzea górnicze, skanseny  

i kopalnie turystyczne na świecie” (M. Dziobek-Motyka);
 – „Wybrane okręgi górnictwa opali w Australii – historia i zagospodarowanie 

turystyczne” (M. Dziobek-Motyka);
 – „Dziedzictwo górnicze regionu Erzgebirge-Krusnohori i jego zagospodaro-

wanie turystyczne” (M. Dziobek-Motyka);
 – „Od słowackiego Dubnika do australijskiego Coober Pedy – górnictwo opali 

i turystyka w kopalniach” (M. Dziobek-Motyka);
 – „Górnictwo solne i kopalnie turystyczne w Rumunii” (M. Dziobek-Motyka).

3. Prace dokumentacyjne

Badania terenowe, wykopaliskowe: kontrola wykopów ziemnych na terenie Wie- 
liczki i okolic ( J. M. Fraś, E. Kolebuk).

 – Geology in the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (W. Kuc); 
 – Secondary Salts – an Attempt to Explain the Genesis of Cluster Forms (R. Zadak);
 – Rock Mining in Wieliczka Area – a Review (P. Witalis); 
 – Underground Transport in the Salt Mines of Wieliczka and Bochnia (P. Witalis);
 – The Difference between a Dog and a Rooster. The Tools of the Former Miners –  

the preparation of the exhibition scenario (P. Witalis);
 – The Activity of the Morsztyn Family in the Cracow Saltworks (M. Gil); 
 – The History of the Cracow Saltworks in the Late Middle Ages (M. Gil);
 – The Known and Unknown Saxon Times (U. Mróz);
 – The Description of the Mines in Wieliczka and Bochnia, under the Management of 

G. P. Steinhauser, as a Source for Learning about the History of the Cracow Saltworks 
in the Saxon Times (U. Mróz);

 – The preparation of the MŻKW chronicle for the next volume of The Studies 
and Materials for the History of Saltworks in Poland (U. Mróz);

 – The preparation of digital documentation regarding site 8 in Zakrzów and site 
43 in Bochnia-Chodenice (E. Kolebuk);

 – Gold Mining throughout History. The Most Important Mining Museums, Heritage 
Parks and Tourist Mines in the World (M. Dziobek-Motyka);

 – The Selected Opal Mining Districts in Australia – the History and Tourist 
Infrastructure (M. Dziobek-Motyka);

 – The Mining Heritage of the Erzgebirge-Krusnohori Region and its Tourist 
Infrastructure (M. Dziobek-Motyka);

 – From Slovak Dubnik to Australian Coober Pedy – Opal Mining and Tourism in 
Mines (M. Dziobek-Motyka);

 – Salt Mining and Tourist Mines in Romania (M. Dziobek-Motyka).

3. Documentation work

Field studies, excavations: control of earthworks in Wieliczka and the surrounding 
area ( J. M. Fraś, E. Kolebuk).
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4. Prace opublikowane

 – J. Charkot: Wybrane wyrobiska górnicze kopalni wielickiej w rejonie kopuły 
grot kryształowych, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”,  
t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 8–81;

 – M. Skubisz: Katastrofalny wyciek słodkiej wody w poprzeczni Kloski w wielickiej 
kopalni w 1868 roku. Reminiscencje społeczne, „Studia i Materiały do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 82–181; 

 – K. Stabrawa-Powęska: Religijność jako jeden z elementów dziedzictwa kulturo-
wego górniczej Wieliczki, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 182–235; 

 – J. M. Fraś, M. Materna: Wyniki inwentaryzacji badań nieinwazyjnych kopców 
ziemnych na stanowiskach Bochnia 120 i Łapczyca 90 w kontekście problemu  
występowania kurhanów na lessach wielicko-bocheńskich, „Studia i Materiały do 
Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 236–297;

 – J. M. Fraś, E. Kolebuk, S. Pawlikowski: Badania archeologiczne prowadzone przez 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 2018–2019, „Studia i Materiały 
do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXIV, Wieliczka 2020, s. 298–325; 

 – Kronika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za rok 2019, oprac. U. Mróz. 

5. Publikacje pracowników poza Muzeum

W 2020 r. nie doszło do publikacji artykułów pracowników merytorycznych 
Muzeum poza wydawnictwami własnymi. 

6. Sesje i konferencje na terenie Muzeum

 – „Problemy konserwatorskie zabytkowej Kopalni Soli «Wieliczka», sesja 
Polskiego Komitetu Naukowego TICCIH – referat Dyrektor J. Godłowski;

 – „Kopalnia Soli «Wieliczka» i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – przeszłość, 
teraźniejszość i najbliższa przyszłość”, sesja Polskiego Komitetu Naukowego 
TICCIH, referat M. Dziobek-Motyka. 

4. Works published

 – J. Charkot: Selected Mining Excavations of the Wieliczka Mine in the Area of   the 
Crystal Caves Dome, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 8–81;

 – M. Skubisz: The Catastrophic Spill of Fresh Water in the Wieliczka Mine Kloski 
Crosscut in 1868. Social Reminiscences, “Studia i Materiały do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce”, vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 82–181; 

 – K. Stabrawa-Powęska: Religiosity as One of the Elements of the Cultural Heritage 
of Mining Wieliczka, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 
vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 182–235; 

 – J. M. Fraś, M. Materna: The Results of the Inventory on the Non-invasive Study 
of Earth Mounds at Bochnia 120 and Łapczyca 90 Sites related to the Issue of the 
Occurrence of Barrows in the Wieliczka–Bochnia Loess, “Studia i Materiały do 
Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 236–297;

 – J. M. Fraś, E. Kolebuk, S. Pawlikowski: The Archaeological Research Conducted by 
the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka in 2018–2019, “Studia i Materiały 
do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, vol. XXXIV, Wieliczka 2020, pp. 298–325; 

 – The Chronicle of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka for 2019, 
compiled by U. Mróz. 

5. Publications by the workers outside the Museum 

No articles by the Museum professional staff, apart from the Museum’s own 
publications, were published in 2020.

6. Museum sessions and conferences within the Museum area

 – Conservation Issues of the Historic “Wieliczka” Salt Mine, a session of the TICCIH, 
a Polish Scientific Committee – a paper by Director J. Godłowski;

 – “Wieliczka” Salt Mine and the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka – the Past, 
the Present and the Nearest Future, a session of the TICCIH Polish Scientific 
Committee, a paper by M. Dziobek-Motyka. 
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7. Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w Muzeum

Z powodu obostrzeń sanitarnych nie było możliwości organizacji zebrań nauko- 
wych w tradycyjnej formie. 

8. Udział w sesjach, seminariach i konferencjach  
organizowanych poza Muzeum

 – webinarium on-line pt. „Edukacja muzealna – spotkanie liderów i liderek edukacji 
muzealnej” organizowane przez Muzeum Warszawy, Muzeum Józefa Piłsuds- 
kiego w Sulejówku oraz Forum Edukatorów Muzealnych (M. Gawrońska);

 – II konferencja w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0 – „W poszukiwaniu 
turysty Premium”, Miasto Kraków (M. Waśniowska-Nowak, R. Sagan);

 – webinarium „CoronADvirus czyli o komunikacji w czasach pandemii”, Strategy 
and Innovation Director, Ringier Axel Springer Polska w Warszawie (M. Bo- 
gucka, S. Tomczyńska);

 – seminarium dotyczące wykorzystania darmowych i niskobudżetowych taktyk do 
zbudowania zaangażowania i docierania do nowych odbiorców, w ramach Mar- 
keting w Kulturze LIVE, Agencja Social Tigers (P. Chwalba, S. Tomczyńska);

 – „Marketing w Kulturze”, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku (P. Chwalba);
 – „I Love Marketing”, MaxROY.com w Poznaniu (S. Tomczyńska, P. Chwalba);
 – udział w szkoleniach on-line: „Dostępność a nowe technologie”, „Brail w insty-

tucjach kultury – przeżytek czy konieczność ?”, „Jak zapewnić dostępność dla 
osób ze szczególnymi potrzebami w instytucjach kultury”, „#dostępność-uczę 
się – webinar” (M. Gawrońska);

 – uczestnictwo w sesji zorganizowanej przez CIMUSET ICOM (K. Stabrawa- 
-Powęska);

 – webinarium on-line pt. „The invincible city. Society in cultural heritage reco-
very”, MKiDN (K. Stabrawa-Powęska);

 – szkolenie on-line „Dać rzeczy słowo, czyli jak pisać o dziedzictwie”, Małopolski 
Instytut Kultury (K. Ochniak-Dudek);

 – sesja on-line Polskiego Komitetu Naukowego TICCIH (M. Dziobek-Motyka);
 – telekonferencje Komitetu Narodowego ICOM Polska (M. Dziobek-Motyka);

7. Papers presented at scientific meetings in the Museum

Due to sanitary restrictions, it was not possible to organise scientific meetings 
in a traditional form.

8. Participation in sessions, seminars and conferences  
organised outside the Museum

 – an on-line webinar entitled Museum Education – a Meeting of Leaders of the 
Museum Education organised by the Museum of Warsaw, the Józef Piłsudski 
Museum in Sulejówek and the Forum of Museum Educators (M. Gawrońska);

 – The 2nd conference, a part of project Miasta Historyczne 3.0 – “W poszukiwaniu 
turysty Premium” [Historical Cities 3.0 – “In Search of a Premium Tourist”], 
the City of Krakow (M. Waśniowska-Nowak, R. Sagan);

 – webinar CoronADvirus or Communication in the Time of Pandemic, Strategy and 
Innovation Director, Ringier Axel Springer Polska in Warsaw (M. Bogucka,  
S. Tomczyńska);

 – a seminar on the use of free and low-budget tactics to build engagement and 
reach new audiences, as a part of Marketing w Kulturze LIVE [Marketing in 
Culture], Social Tigers Agency (P. Chwalba, S. Tomczyńska);

 – “Marketing w Kulturze”, the Institute of City Culture in Gdańsk (P. Chwalba);
 – “I Love Marketing”, MaxROY.com in Poznań (S. Tomczyńska, P. Chwalba);
 – participation in on-line training: Accessibility versus New Technologies, Brail in 

Cultural Institutions – a Relic or a Necessity?, How to Ensure Accessibility for People 
with Special Needs in Cultural Institutions, #dostępność-uczę się [accessibility – 
I learn] – a webinar (M. Gawrońska);

 – participation in a session organised by CIMUSET ICOM (K. Stabrawa-Powęska);
 – on-line webinar The Invincible City. The Society in Cultural Heritage Recovery, 

MKiDN (K. Stabrawa-Powęska);
 – on-line training Give Proper Words to Things or How to Write about Heritage, 

Lesser Poland Institute of Culture (K. Ochniak-Dudek);
 – an on-line session of the TICCIH Polish Scientific Committee (M. Dziobek- 

-Motyka);
 – teleconferences of the National Committee of ICOM Poland (M. Dziobek- 

-Motyka);
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 – ERIH Annual Conference 2020 „Keeping the Wheels Turning” połączo- 
na z Generalnym Zgromadzeniem ERIH, Oberhausen/Niemcy, on-line  
(M. Dziobek-Motyka). 

9. Referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników  
Muzeum Żup Krakowskich poza siedzibą Muzeum

 – „Inicjatywy lokalne na rzecz dziedzictwa górniczego Wieliczki”, referat przy-
gotowany na konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
„Miasteczko-Sztetl-Städtchen”. Wokół konstruowania wielokulturowości i lo- 
kalnego dziedzictwa, Przysucha (przeniesiono na 2021 r.), (K. Stabrawa-Powęska);

 – „Budowa kolekcji muzealnej na przykładzie kolekcji zabytkowych naczyń do 
soli Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce”, referat wygłoszony 
zdalnie na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Region KULTURZE”, 
Bełchatów, 25 września (K. Ochniak-Dudek). 

10. Wystawy

W 2020 r. zaprezentowano ogółem 4 nowe wystawy czasowe w sali wystaw 
czasowych Zamku Żupnego, kilka wystaw planszowych na dziedzińcu zamkowym, 
jak również poza siedzibą Muzeum. 

Wystawy stałe:
 – kontynuacja prac nad scenariuszem nowej ekspozycji stałej w Zamku Żupnym 

(zespół ds. wystawy stałej we współpracy z firmami zewnętrznymi);
 – uzupełnienie wystawy stałej solniczek w Zamku Żupnym o nowe nabytki 

(K. Ochniak-Dudek);
 – uzupełnienie ekspozycji geologicznej w komorze Russegger VI o nowe opisy 

obiektów i nowe ekspozytory (R. Zadak);
 – demontaż stałej wystawy archeologicznej w Zamku Środkowym w związku 

ze zmianą organizacji ruchu turystycznego i przygotowanie nowej ekspozycji 
( J. M. Fraś, E. Kolebuk). 

 – ERIH Annual Conference 2020 Keeping the Wheels Turning connected with the 
ERIH General Assembly, Oberhausen/Germany, online (M. Dziobek-Motyka). 

9. Papers prepared and delivered by the employees of the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka outside the premises of the Museum

 – Local Initiatives for the Mining Heritage of Wieliczka, a paper prepared for 
Miasteczko-Sztetl-Städtchen. The Construction of Multiculturalism and Local 
Heritage, a scientific conference of the Polish Ethnological Society; Przysucha 
(postponed to 2021), (K. Stabrawa-Powęska);

 – Building a Museum Collection on the Example of Collections of Antique Salt Vessels 
in the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, a speech delivered remotely at the 
6th National Scientific Conference “The Region for CULTURE”, Bełchatów, 
25th September (K. Ochniak-Dudek). 

10. Exhibitions

A total of 4 new temporary exhibitions were presented in 2020 in the temporary 
exhibition room of the Saltworks Castle, and several board exhibitions in the castle 
courtyard, as well as outside the Museum premises.

Permanent exhibitions:
 – continuation of works on the scenario for the new permanent exhibition in the 

Saltworks Castle (the team for the permanent exhibition in cooperation with 
external companies);

 – supplementing the permanent exhibition of salt cellars in the Saltworks Castle 
with new acquisitions (K. Ochniak-Dudek);

 – supplementing the geological exposition in the Russegger VI chamber with new 
captions for exhibits and new display units (R. Zadak);

 – dismantling the permanent archaeological exhibition in the Central Castle, 
in connection with the change in the organisation of tourist traffic and 
preparation of a new exhibition ( J. M. Fraś, E. Kolebuk). 
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Wystawy czasowe: 
 – „Światło i sztuka. Lampy z XIX i XX w.” (12.12.2019–17.03.2020 r.), Zamek 

Żupny. Wystawa prezentuje sprzęt oświetleniowy z 2. połowy XIX i XX w. 
Ukazano kolekcję unikatowych lamp naftowych – ich powstanie związane 
było z działalnością Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego na 
ziemiach polskich. Zwracają one uwagę przede wszystkim ze względu na tech-
nikę wykonania oraz różnorodność i piękno zdobnictwa. Kolejną część wysta- 
wy poświęcono lampom technicznym, gdzie zaprezentowano lampy samo-
chodowe, rowerowe, okrętowe, wojskowe oraz proste lampy wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym. Największym unikatem przedstawionym na 
wystawie była lampa łukowa, jedna ze stu lamp, które pod koniec XIX w. oświe-
tliły Wieżę Eiffla w Paryżu. Dla lamp górniczych wydzielono osobną kate-
gorię – najnowsze nabytki Muzeum. Najważniejszym celem wystawy było 
ukazanie różnorodności sprzętu oświetleniowego zastosowanego na prze-
łomie stuleci. Eksponaty wypożyczono z kolekcji Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie, prywatnej kolekcji „Zaginione światło”, należącej do p. Janusza 
Chmielniaka oraz zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (U. Mróz, 
M. Ajkowska-Mazur); 

 – „XXI Salon Sztuki POLART” (8.06–8.09.2020 r.), Zamek Żupny. Na wystawie 
zaprezentowano prace malarskie, rzeźby oraz medale znanych i cenionych 
współczesnych artystów. Swoje prace pokazało 23 twórców. Wydany został także 
katalog z pracami poszczególnych autorów (K. Stabrawa-Powęska); 

 – „Kopalnia soli w Wieliczce na dawnych fotografiach” (23.05–20.11.2020 r.), 
Zamek Żupny. Wystawa prezentowała fotografie wielickich podziemi z końca 
XIX i początku XX w. autorstwa najbardziej znanych wielickich fotografów 
(A. Szuberta, J. Czarneckiego, W. Gargula). Ponadto na ekspozycji znalazły 
się wybrane eksponaty wchodzące w skład zakupionej kolekcji kilkudziesięciu 
urządzeń mierniczych (teodolity, niwelatory, kompasy) z XIX i pocz. XX w. 
(R. Sagan);

 – „Czym się różni pies od kogutka? Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych 
górników” (4.12.2020–7.02.2021 r.), Zamek Żupny. Wystawa narzędzi i sprzętu 
górniczego zestawionych z historycznymi zdjęciami. Ekspozycja prezentuje 
tematykę technicznych urządzeń górniczych używanych w wielickiej kopalni 
na przestrzeni wieków. W zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
zachowało się ich wiele – od kilofków i klinów po drewniane i żelazne młoty, 
dłuta, wiertła, gracki, osełki, łopaty, taczki, psy i beczki. Dzięki nim górnicy 

Temporary exhibitions: 
 – Light and Art. The 19th and 20th c. Lamps. (12.12.2019–17.03.2020), The Saltworks 

Castle. The exhibition presents lighting equipment dating back to the second 
half of the 19th and 20th c. There is a collection of unique kerosene lamps whose 
creation was related to the activity of Ignacy Łukasiewicz, a pioneer of the oil 
industry in Poland. They attract attention mainly due to the manufacturing 
technique as well as the variety and beauty of the ornamentation. The next 
part of the exhibition is devoted to technical lamps, where car, bicycle, ship and 
military lamps as well as simple lamps used in the household are presented. 
The most unique item presented at the exhibition was an arc lamp, one of the 
hundred lamps that illuminated the Eiffel Tower in Paris at the end of  
the 19th c. A separate category has been created for mining lamps – the latest 
acquisitions of the Museum. The principal purpose of the exhibition was to  
show the diversity of lighting equipment used at the turn of the centuries. 
The exhibits were borrowed from the collection of the Subcarpathian 
Museum in Krosno, the private collection The Lost Light which belongs to  
Mr Janusz Chmielniak, and the collection of the Cracow Saltworks Museum  
in Wieliczka (U. Mróz, M. Ajkowska-Mazur);

 – The 21st POLART Salon of Art (8.06–8.09.2020), The Saltworks Castle. 
The exhibition presents paintings, sculptures and medals of well-known 
and respected contemporary artists. 23 artists displayed their works.  
A catalogue including the works of individual authors was published as well 
(K. Stabrawa-Powęska); 

 – The Wieliczka Salt Mine in Old Photographs (23.05–20.11.2020), the Saltworks 
Castle. The exhibition presented photographs of the Wieliczka underground 
from the end of the 19th and the beginning of the 20th c. by the most famous 
photographers from Wieliczka (A. Szubert, J. Czarnecki, W. Gargul).  
Moreover, the exhibition includes selected objects from the purchased collection 
of several dozen measuring devices (theodolites, levellers, compasses) from the 
19th and early 20th c. (R. Sagan);

 – What is the Difference between a Dog and a Rooster? The Working Tools of 
Former Miners (4.12.2020–7.02.2021), the Saltworks Castle. An exhibition of 
mining tools and equipment juxtaposed with historical photos. The exhibition  
presents the subject of technical mining equipment used in the Wieliczka mine 
over centuries. Many of them have been preserved in the collection of the Cracow 
Saltworks Museum in Wieliczka – from pickaxes and wedges to wooden and 
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przez stulecia eksploatowali i transportowali sól, pozostawiając za sobą labirynt 
komór i korytarzy. Urządzenia górnicze zostały pogrupowane według specjali-
zacji pracowniczych, m.in. kopaczy, nosiczy i cieśli. Wystawę można było zwie-
dzać także wirtualnie (P. Witalis). 

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i koniecznością zamknięcia 
Zamku Żupnego wraz z salą wystaw czasowych oraz Salą Gotycką niektóre 
z planowanych wystaw zostały przełożone na kolejne lata („Środkowoeuropejska 
kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI–XVIII w.) z kolekcji H. Matzke”; 
„Podziemne adresy. Tablice z wielickiej kopalni soli”; „Wieliczka i Malbork – 
śladami zabytków na liście UNESCO”). Ekspozycje te zostały zastąpione przez 
inne, prezentujące nowo nabyte obiekty z kolekcji muzealnej („Kopalnia soli 
w Wieliczce na dawnych fotografiach”; „Czym się różni pies od kogutka? Czyli 
rzecz o narzędziach dawnych górników”). 

Cykl wystaw planszowych poświęconych wybranym zagadnieniom z historii 
Polski, prezentowany na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce: 
 – „Ludzie Polskiej Kultury I” (4.09.2019 – 2.03.2020 r.); „Polskie formacje  

wojskowe…” (23.04.2020 – 8.06.2020 r.); „Zbrodnia katyńska (8.06 – 
23.07.2020 r.); „Granice Rzeczpospolitej” (23.07– 26.08.2020 r.); „W drodze  
do niepodległości II” (26.08.2020 – nadal); „Ludzie Polskiej Kultury” 
(11.12.2020 – nadal); „W drodze do niepodległości II” (11.12.2020 – nadal). 

Poza siedzibą Muzeum zaprezentowano wystawy:
 – Polskie formacje wojskowe w czasie II wojny światowej (Muzeum Narodowe 

Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Historii Kielc, Zespół Parkowo-
Dworski w Sieniawie);

 – Ludzie Polskiej Kultury I (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
Zespół Parkowo-Dworski w Sieniawie);

 – Ludzie Polskiej Kultury II (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Prze- 
myślu);

 – Granice Rzeczpospolitej 1918–1945 (Zespół Parkowo-Dworski w Sieniawie); 
 – W drodze do niepodległości I (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Prze- 

myślu). 
(Dyrektor J. Godłowski, M. Bogucka, R. Sagan) 

iron hammers, chisels, drills, grits, whetstones, shovels, wheelbarrows, carts and 
barrels. It is thanks to them that, for centuries, miners exploited and transported 
salt, leaving behind a labyrinth of chambers and corridors. Mining equipment 
has been grouped according to workers’ specialisations, such as diggers, carriers 
and carpenters. The exhibition could also be visited online (P. Witalis).

Due to the limitations related to the pandemic and the necessity to close the 
Saltworks Castle along with the temporary exhibition room and the Gothic Hall, 
some of the planned exhibitions were postponed to the following years (The Central 
European Table Culture and Royal Table Silver (16th–18th c.) from the collection of 
H. Matzke; Underground Addresses. Plaques from the Wieliczka Salt Mine; Wieliczka 
and Malbork – Following the Traces of Monuments on the UNESCO List). These 
exhibitions were replaced by others, presenting newly acquired objects from the 
museum collection (The Wieliczka Salt Mine in Old Photographs, The Difference 
between a Dog and a Rooster. The Tools of the Former Miners). 

A series of board exhibitions devoted to selected issues of Polish history, 
presented in the courtyard of the Saltworks Castle in Wieliczka:
 – The People of Polish Culture I (4.09.2019 – 2.03.2020); Polish Military Units… 

(23.04.2020 – 8.06.2020); The Katyn Massacre (8.06 – 23.07.2020); The Borders 
of the Republic of Poland (23.07 – 26.08.2020); On the Way to Independence II 
(26.08.2020 – until present); The People of Polish Culture (11.12.2020 – until 
present); On the Way to Independence II (11.12.2020 – until present). 

The following exhibitions were presented outside the Premises of the 
Museum:
 – Polish Military Units during World War II (the National Museum of the Prze- 

myśl Land, the Museum of the History of Kielce, the Park and Manor  
Complex in Sieniawa);

 – The People of Polish Culture I (the National Museum of the Przemyśl Land, 
the Park and Manor Complex in Sieniawa);

 – The People of Polish Culture II (the National Museum of the Przemyśl Land);
 – The Borders of the Republic of Poland 1918–1945 (the Park and Manor Complex 

in Sieniawa); 
 – On the Way to Independence I (the National Museum of the Przemyśl Land). 

(Director J. Godłowski, M. Bogucka, R. Sagan) 
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11. Zbiory

W 2020 r. zakupiono 19 nowych obiektów muzealnych, ściśle związane 
z profilem Muzeum, w tym: 5 do Zbiorów Etnografii, 6 do Zbioru Sztuki, 1 do 
Zbioru Kartograficznego oraz 7 do Zbiorów Techniki Górniczej. Zakupy muze-
aliów finansowane są ze środków własnych Muzeum. 

W 2020 r. zakupiono 10 nowych obiektów do zbiorów biblioteki oraz 7 obiek- 
tów będących kontynuacją nabywanych tytułów (stare nr inwentarzowe). 

Do zbiorów przyjęto ogółem 55 darów (15 do Zbioru Etnograficznego, 3 do 
Zbioru Sztuki, 1 do Zbioru Kartograficznego, 32 do biblioteki, 4 do Zbiorów 
Specjalnych). Pojawiło się 8 pozyskań własnych (2 do Zbioru Techniki Górniczej, 
1 do Zbioru Etnograficznego, 1 do Zbioru Kartograficznego, 1 do Zbioru 
Geologicznego i 1 do Zbiorów Specjalnych). 

Do najciekawszych nabytków z 2020 r. należą:
 – ,,Widok wnętrz i pracy w kopalni soli w Wieliczce”, J. E. Nilson, C. B. Müller, 

Augsburg, 1760 r.;
 – zestaw 22 odręcznych rysunków przedstawiających Wieliczkę i saliny galicyj-

skie, XIX w.;
 – niwelator, A. Teiner, Karlsbad, ok. 1810 r.;
 – wiszący kompas górniczy, C. E. Kraft, Wiedeń, ok. 1880 r.;
 – patera z postacią górnika i dedykacją dla starosty górniczego Jeschkego, Wiedeń, 

1863 r.;
 – para solniczek wykonanych z talarów;
 – solniczka agatowa, Niemcy, koniec XV w.;
 – barta górnicza paradna, Saksonia, lata 1790–1820. 

12. Edukacja, w tym imprezy cykliczne

Zajęcia edukacyjne: ogółem w 2020 r. przeprowadzono 179 lekcji muzealnych 
(w tym: 104 warsztaty, 75 lekcji on-line). 

11. The collections

It was in 2020 that 19 new museum exhibits were purchased, as closely related 
to the Museum’s profile, including: 5 for the Ethnographic Collection, 6 for the Art 
Collection, 1 for the Cartographic Collection and 7 for the Mining Technology 
Collections. The purchases of museum collection elements are financed from the 
Museum’s own funds.

It was in 2020 that 10 new objects were purchased for the library collection and 
7 objects that were a continuation of the titles purchased (old reference numbers).

A total of 55 gifts were accepted for the collection (15 to the Ethnographic 
Collection, 3 to the Art Collection, 1 to the Cartographic Collection, 32 to the 
library, 4 to the Special Collections). There were 8 own collections (2 for the Mining 
Technology Collection, 1 for the Ethnographic Collection, 1 for the Cartographic 
Collection, 1 for the Geological Collection and 1 for the Special Collections).

The most interesting acquisitions of 2020 include:
 – The view of the interior and work in the salt mine in Wieliczka, J. E. Nilson,  

C. B. Müller, Augsburg, 1760;
 – a set of 22 freehand drawings depicting Wieliczka and the Galician saltworks, 

19th c.;
 – a leveller, A. Teiner, Karlsbad, ca. 1810;
 – a hanging mining compass, C. E. Kraft, Vienna, ca. 1880;
 – an epergne depicting a figure of a miner and a dedication to mining administrator 

Jeschke, Vienna, 1863;
 – a couple of salt cellars made of thalers;
 – an agate salt cellar, Germany, late 15th c.;
 – a ceremonial mining halberd, Saxony, 1790–1820. 

12. Education, including periodic events

Educational classes: the total of 179 museum classes (in which 104 workshops, 
75 on-line classes) were conducted in 2020. 
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Cykliczne programy edukacyjne organizowane przez Muzeum:
 – „Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna” (REMIK) – kontynuacja 

(we wrześniu zrealizowano 2 tematy – „Tajemnice ukryte w obrazach” oraz 
„Wielickie solny skarb”, w październiku zrealizowano 4 tematy – „Podziemne 
żywioły”, „Podróżujemy po świecie”, „Górnicze ABC” oraz „Sól na zdrowie”); 

 – „Mama, tata i ja” – program interaktywnych spotkań rodzinnych realizowanych 
na wystawach w Zamku Żupnym i ekspozycji muzealnej na III poziomie kopalni 
(we wrześniu zrealizowano 2 spotkania „Solniczki dawniej i dziś”). W ostatnim 
kwartale zrealizowano temat „Podziemni przyjaciele – górnik i koń” oraz tematy 
on-line „Historia zapisana w legendach” i Górnicza szychta”;

 – Koncerty umuzykalniające – koncerty Filharmonii Krakowskiej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zabytkowych wnętrzach Zamku 
Żupnego; 

 – Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – 
w 2012 r. odbyło się łącznie 5 spotkań Towarzystwa w formie seminariów 
i wyjazdów studyjnych;

 – „Muzeum przyjazne dzieciom” – zrealizowano 19 spotkań w ramach „Lata 
z Muzeum” – przygotowanie programu warsztatów na dziedzińcu zamkowym 
(tematy: „Górnicze zmagania na dziedzińcu”, „Zamkowe KOŁO FORTUNY”, 
„Tajemnice i sekrety archeologii”, „Solniczki z Wieliczki”, „Zabytki wokół nas – 
spacer tematyczny po mieście”, „Zamkowe łamigłówki”, „Radosna twórczość – 
tworzenie przez zabawę”, „Zabawy naszych dziadków”); 

 – „Senior w Muzeum” – cykliczne spotkania dla osób 60+ na wystawach czasowych  
w Zamku Żupnym i podziemnej ekspozycji muzealnej na III poziomie kopalni, 
odbyły się dwa spotkania na ekspozycji na III poziomie „Podziemne miasto”, 
odbyło się spotkanie on-line pt. „Kinga i Barbara – patronki górników”. 

Jednorazowe programy edukacyjne:
 – opracowanie gier terenowych i questów: „Szlakiem wielickich zabytków”, 

„Poszukiwanie zamkowych tajemnic”, „Nasze miasto wczoraj i dziś”;
 – przygotowanie filmów edukacyjnych na stronę internetową Muzeum oraz 

Facebook, projekt #eksperci z domu, w którym grupa pracowników merytorycz-
nych przygotowała filmy dotyczące ich aktualnie prowadzonych prac badaw-
czych, zachęcając tym samym do brania aktywnego udziału w życiu Muzeum 
podczas pandemii;

Periodic educational programs organised by the Museum:
 – Regional Museum and Cultural Education (REMIK) – continuation (two 

following topics were covered in September – Secrets Hidden in Painting  
and Wieliczka Salt Treasure, 4 themes were implemented in October – 
The Underground Elements, We travel around the World, The Mining ABCs  
and Salt for Health); 

 – Mum, Dad and I – a program of interactive family meetings organised at the 
exhibitions in the Saltworks Castle and the museum exhibition on the third 
level of the mine (two Salt Cellars in the Past and Today meetings were held 
in September). In the last quarter, the topic of Underground Friends – a Miner 
and a Horse and on-line topics History Written in Legends and A Mining Shift 
were carried out;

 – musical concerts – the Cracow Philharmonic concerts for preschool and early-
school children in the historic interiors of the Saltworks Castle;

 – Meetings of the Society of the Friends of the Cracow Saltworks Museum in 
Wieliczka – in 2012 a total of 5 meetings of the Society took place in the form 
of seminars and study trips;

 – A Child-friendly Museum – 19 meetings were held as a part of the “Summer  
with the Museum” – preparation of the workshop programme in the castle 
courtyard (topics: Mining Struggle in the Courtyard, The Castle WHEEL OF 
FORTUNE, The Mysteries and Secrets of Archaeology, Salt Cellars from Wieliczka, 
Monuments around us – a Thematic Tour of the Town, Castle Puzzles, Joyful 
Creativity – Creating through Play, Our Grandparents’ Games);

 – A Senior Citizen at the Museum – regular meetings for people aged 60+ at 
temporary exhibitions in the Saltworks Castle and the underground museum 
exhibition at level III of the mine; two meetings were held at the exhibition 
entitled The Underground Town at level III; Kinga and Barbara – the Patrons of 
Miners.

One-time educational programs:
 – preparing field games and quests: Following the Trail of Wieliczka Monuments, 

Searching for Castle Mysteries, Our City Yesterday and Today;
 – preparation of educational films for the Museum website and Facebook, 

the #eksperci z domu [experts from home] project, in which a group of professional 
staff prepared films about their current research work, thus encouraging people 
to take an active part in the life of the Museum during the pandemic;
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 – opracowanie i rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjno-promocyjnego pt. „Nie 
boimy się pytać”; przedsięwzięcie ma na celu aktywizację rodziców i dzieci do 
lat 10 poprzez aktywne uczestnictwo na muzealnym Facebooku; 

 – opracowanie i przygotowanie pomocy edukacyjnych zamieszczonych na interne-
towej stronie Muzeum do pobrania (np. quizy, kolorowanki), karty gier i zabaw 
z okazji Barbórki; 

 – „Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe” – spotkania przeznaczone dla se- 
niorów i wnuków, realizowane na dziedzińcu zamkowym (łącznie odbyły się 
3 spotkania, zrealizowano tematy: „Monotypia – czyli sztuka jednego odbicia” 
i „Dawne zabawy”);

 – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Z moich rodzinnych stron – zabytki 
zapomniane, warte ocalenia”, nadesłano 1089 prac z 267 placówek naukowo-
-oświatowych i artystycznych oraz 62 prace indywidualne;

 – współorganizacja wraz z Wojewodą Małopolskim, Kopalnią Soli „Wielicz- 
ka” S.A. i Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Spółka z o.o. kon- 
kursu „zaŚPIEWAJ i TY NIEPODLEGŁEJ !” w ramach III edycji: „Rozśpie- 
wana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!”;

 – „Spotkanie ze sztuką w samo południe” – warsztaty plastyczne on-line dla rodzin 
z dziećmi. Podczas 6 spotkań zrealizowano 3 tematy: „Monotypia – sztuka 
jednego odbicia”, „Drzeworyt – najstarsza technika graficzna”, „Malarstwo – 
sztuka wolności”; 

 – konkurs on-line „Barbórkowe życzenia dla górników” skierowany do przedszkoli, 
szkół podstawowych oraz rodzin. Napłynęło 51 prac, w tym 30 z oddziałów 
przedszkolnych i szkolnych, 13 od rodzin i 8 prac indywidualnych. 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych: 
 – „Muzeoterapia” – w ramach programu nieodpłatnie prowadzono działania dla  

osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorych oraz wychowanków domów 
dziecka i świetlic („Muzeum na zamówienie”; „W odwiedziny do Muzeum”, 
„Krok w solną przygodę”, ogółem odbyło się 9 spotkań on-line z uczniami 
Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce);

 – „Muzeum w pudełku” – opracowanie projektu, który ma na celu zaprezento-
wanie zasobów Muzeum poza jego siedzibą. Na jego podstawie będą prowa-
dzone działania edukacyjne dla rozmaitych odbiorców, którzy nie mogą zwie-
dzać Muzeum w tradycyjny sposób z powodu różnych dysfunkcji; 

 – preparing and commencement of an educational and promotional project 
entitled We are not Afraid to Ask; the project aims to activate parents and children 
under 10 years of age through activity in the Museum Facebook page;

 – preparation of educational aids available for download on the Museum website 
(e.g. quizzes, drawings for colouring), cards for games and activities on the 
occasion of St. Barbara’s Day;

 – Intergenerational Holiday Workshops – meetings for senior citizens and grand-
-children, carried out in the Castle courtyard (there were 3 meetings in total, 
which covered the following topics: A Monotype – or the Art of One Reflection 
and Old Games);

 – an artistic competition for children and youth From my Homeland – Forgotten 
Monuments Worth Saving; 1089 works from 267 scientific, educational and 
artistic institutions as well as 62 individual works were submitted;

 – co-organisation of competition SING AS WELL FOR THE INDEPEN- 
DENT! with the Voivode of Lesser Poland, Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A. 
and Kopalnia Soli “Wieliczka” Trasa Turystyczna Spółka z .o.o., as a part  
of the 3rd edition of Lesser POLAND Singing from the Baltic Sea to Silesia!;

 – Meeting Art at Noon – online artistic workshops for families with children. 
During the 6 meetings 3 topics were covered: A Monotype – or the Art of One 
Reflection, Woodcut – the Oldest Graphic Technique, Painting – the Art of Freedom;

 – online competition Wishes for Miners on St Barbara’s Day aimed at kinder- 
gartens, primary schools and families. 51 jobs were submitted, including 30 
from kindergarten and school classes, 13 from families and 8 individual jobs.

Actions for people with disabilities and marginalised groups:
 – Museotherapy – activities for people with intellectual disabilities, the sick and 

children from orphanages and clubhouses were carried out free of charge under 
the program (Museum on Request; A Visit to the Museum, A Step into a Salt 
Adventure; there were a total of 9 online meetings with students of the Frater 
Alojzy Kosiba School Complex in Wieliczka); 

 – The Museum in a Box – preparing a project aimed at presenting the Museum 
resources outside its premises. On its basis, educational activities will be 
conducted for various recipients who cannot visit the Museum in the tradi- 
tional way due to various dysfunctions;
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 – Koordynator dostępności – opracowanie „Planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Muzeum na 
lata 2020–2023” oraz „Deklaracji dostępności”; 

 – Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych nie realizowano corocznych 
muzealnych imprez plenerowych („Święto soli”) ani cyklicznych imprez ogól-
nopolskich („Noc Muzeów”). 

13. Promocja

Promocja wydarzeń muzealnych w mediach: 
Promocja wszystkich wydarzeń muzealnych w mediach (TV, prasa, radio, portale 
internetowe, Facebook), prowadzenie monitoringu mediów pod kątem ukazywania 
się wiadomości o aktualnych wydarzeniach muzealnych oraz aktualizacja informacji 
o podziemnej ekspozycji muzealnej i Zamku Żupnym, ścisła współpraca z patro-
nami medialnymi w trakcie realizacji imprez muzealnych: 
 – 44 informacje prasowych i 8 reklam (w tym 4 w czasopismach zagranicznych 

„Apollo” i „Welkunst”);
 – 907 informacji na portalach;
 – 35 emisji w radiu (4 wywiady i 1 spot);
 – 9 wywiadów i relacji w TV;
 – prowadzenie mediów społecznościowych: Facebook, You Tube, Instagram;
 – promocja na Facebooku (całkowity zasięg: 2 014 779, reakcje: 66 205, liczba 

udostępnień: 8152, całkowity zasięg: 1 471 569, liczba wpisów: 208); stronie 
internetowej (liczba odsłon: 133 915, liczba wpisów: 132);

 – kampania bilbordowa – „Spotkajmy się w Muzeum dziś wirtualnie jutro realnie” 
(Kraków);

 – realizacja wirtualnego zwiedzania Zamku Żupnego i wystawy czasowej „Czym 
się różni pies od kogutka? Czyli rzecz o narzędziach dawnych górników”; 

 – udział w akcjach organizowanych przez wewnętrzne podmioty MKiDN, POT, 
Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa i muzea krakowskie, ESKY, 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

 – współpraca z domami medialnymi, agendami marketingowymi i PR oraz innymi 
podobnymi podmiotami. 
 

 – The Accessibility Coordinator – the development of the Action Plan for the 
Improvement of Accessibility to People with Special Needs at the Museum for  
2020–2023 and the Accessibility Declaration;

 – Due to the sanitary restrictions introduced, neither the annual open-air museum 
events (The Salt Festival) nor regular national events (The Night of Museums) 
were organised.

13. Promotion

The promotion of museum events in the media:
The promotion of all museum events in the media (TV, press, radio, Internet 
portals, Facebook), monitoring the media in terms of publishing news about current 
museum events and current update of information regarding the underground 
museum exhibition and the Saltworks Castle, close cooperation with media patrons 
in the course of hosting the Museum events:
 – 44 press releases and 8 advertisements (including 4 in Apollo and Welkunst 

foreign magazines);
 – 907 pieces of news on portals;
 – 35 radio broadcasts (4 interviews and 1 spot);
 – 9 interviews and TV coverage;
 – running social media: Facebook, You Tube, Instagram;
 – promotion on Facebook (total range: 2,014,779, reactions: 66,205, number of 

shares: 8,152, total range: 1,471,569, number of posts: 208); website (number 
of views: 133,915, number of posts: 132);

 – a billboard campaign – Let’s Meet at the Museum Virtually Today and Personally 
Tomorrow (Krakow);

 – implementation of a virtual tour of the Saltworks Castle and the temporary 
exhibition The Difference between a Dog and a Rooster. The Tools of the Former 
Miners;

 – participation in actions organised by internal entities of the Ministry of Culture 
and National Heritage, the Polish Tourist Organisation, MKiDN, POT,  
the Lesser Poland Voivodeship, the Krakow City Hall and Krakow museums, 
ESKY, the Marshal’s Office of the Lesser Poland Voivodeship;

 – cooperation with media houses, marketing and PR agencies and other similar 
entities.
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Wydawnictwa

Naukowe:
 – „Kamienne siekiery i topory w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” 

( J. M. Fraś, K. Lajs), monografia;
 – „Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego 

(1772–1918)”, (B. Konwerska), monografia;
 – „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXIV, czasopismo 

naukowe.

Popularno-naukowe: „Wieliczka. Fascynujący świat kryształów” (M. Pawlikowski, 
K. Prądzyński). 

Inne: w 2020 r. Muzeum wydrukowało kilkadziesiąt plakatów, ulotek, zapro-
szeń, materiałów edukacyjnych i promocyjnych, miesięcznik – „Gazeta Muzealna”  
(12 edycji) oraz kalendarz Muzeum Żup Krakowskich na 2021 r. (300 sztuk).

14. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Instytucje krajowe:
 – współpraca z Polskim Komitetem Naukowym TICCIH – inauguracja człon-

kostwa instytucjonalnego, organizacja całodniowej sesji w Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka w Zamku Żupnym, wizyta w Kopalni Soli „Wieliczka”; 

 – wyjazdy krajowe (szkoleniowe): ze względu na sytuację wywołaną pandemią 
COVID-19 nie podjęto się organizacji wyjazdów szkoleniowych na terenie 
kraju. 

 – wyjazdy zagraniczne (szkoleniowe): z powodu sytuacji wywołanej pandemią 
COVID-19 przełożony został wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii. 

Instytucje zagraniczne: 
 – UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza- 

tion / Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury);
 – ICOM (International Council of Museums / Międzynarodowa Rada Muzeów) – 

inauguracja prac przy tworzeniu Międzynarodowego Komitetu ds. Muzeów 

Publications

Scientific publications:
 – Stone Axes and Hatchets in the Collection of the Cracow Saltworks Museum in 

Wieliczka ( J. M. Fraś, K. Lajs), a monograph;
 – Tourist Traffic in the Wieliczka Salt Mine during the Austrian Administration 

(1772–1918), (B. Konwerska), a monograph;
 – Studies and Materials for the History of Saltworks in Poland, vol. XXXIV, a scien- 

tific journal.

Popular-scientific publications: Wieliczka. The fascinating world of crystals (M. Pa- 
wlikowski, K. Prądzyński). 

Other: in 2020 the Museum printed several dozen posters, leaflets, invitations, 
educational and promotional materials, monthly magazine Gazeta Muzealna 
[Museum Journal] (12 editions) and the calendar of the Cracow Saltworks Museum 
for 2021 (300 copies).

14. Cooperation with domestic and foreign institutions

National institutions:
 – the cooperation with the TICCIH Polish Scientific Committee – the inaug- 

uration of institutional membership, organisation of a full-day session in the 
Saltworks Castle of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, a visit to the 
“Wieliczka” Salt Mine;

 – domestic (training) trips: no training trips were organised within the country 
due to the situation caused by the COVID-19 pandemic;

 – foreign (training) trips: the training trip to Spain was postponed due to the 
situation caused by the COVID-19 pandemic.

Foreign institutions: 
 – UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga- 

nisation);
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Górniczych w ramach międzynarodowego ICOM we współpracy z Komitetem 
Polskim;

 – ICMS ICOM (The International Committee for Museums Security) – nawią-
zanie kontaktów i prace wstępne przy organizacji corocznej międzynarodowej 
konferencji komitetu w Polsce (Wieliczka–Zabrze–Kraków), planowanej (po 
zmianach) na wrzesień 2021 r. (opracowanie programu, kosztorysu, projektu 
umowy trójstronnej, współpraca z MDiDK); 

 – OWHC (Organisation of  World Heritage Cities / Organizacja Miast Świa- 
towego Dziedzictwa);

 – TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage / Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego); 

 – współpraca z AMHA (Australasian Mining History Association );
 – IMHC (International Mining History Congress),
 – NAHMO (National Association of Mining History Organisations);
 – SEDPGYM (Hiszpańskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Geologicznego  

i Górniczego); 
 – ERIH (European Route of Industrial Heritage / Europejski Szlak Dziedzictwa 

Przemysłowego), udział w konferencji on-line ERIH Annual Conference 2020 
„Keeping the Wheels Turning” połączonej ze zgromadzeniem generalnym 
ERIH, Oberhausen/Niemcy;

 – muzea górnicze w Norwegii – szczegółowa kwerenda na temat działalności  
muzeów i kopalń turystycznych, nawiązanie kontaktów pod kątem pozyskania 
partnera do projektu w ramach programu „Kultura – fundusze EOG”, przygo-
towanie części kontentu do wniosku o dotację, opisów projektu dla partnerów, 
planu i kosztorysu współpracy na lata 2020–2022, redakcja listu intencyjnego 
ze Stiftelsen Foldall Gruver, projekt umowy;

 – muzea górnicze w Hiszpanii – współpraca przy organizacji programu mery-
torycznego grupowego szkolenia pracowników merytorycznych w Andaluzji;

 – Muzeum Solivar w Preszowie, prezentacja wystaw planszowych „Sól na świe- 
cie w fotografii” (styczeń–wrzesień) oraz „Muzeum Żup Krakowskich Wie- 
liczka” (październik–grudzień), wizyta dyrektora J. Godłowskiego, spotkanie  
z dr. M. Duchonem (Solivar), umowa o współpracy;

 – Słowackie kopalnie soli w Dubniku – wizytacje trasy turystycznej i górniczej, 
spotkanie z M. Turkiem, prezesem Slovenské opálové bane s. r. o. 

 – udział w targach TEFAF w Maastricht (Dyrektor J. Godłowski oraz dyrektor 
B. Konwerska); 

 – ICOM (the International Council of Museums) – the inauguration of works 
on the creation of the International Committee for Mining Museums under 
the ICOM in cooperation with the Polish Committee;

 – ICMS ICOM (the International Committee for Museums Security) – 
establishing contacts and preliminary works on the organisation of the annual 
international conference of the committee in Poland (Wieliczka–Zabrze–
Krakow), planned (after changes) for September 2021 (the preparation of the 
program, the cost estimate, a draft of tripartite agreement, cooperation with 
the MDiDK); 

 – OWHC (the Organisation of  World Heritage Cities);
 – TICCIH (the International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage); 
 – cooperation with the AMHA (the Australasian Mining History Association);
 – IMHC (the International Mining History Congress),
 – NAHMO (the National Association of Mining History Organisations);
 – SEDPGYM (the Spanish Society for the Preservation of Geological Heritage 

and Mining); 
 – ERIH (the European Route of Industrial Heritage), the participation in online 

ERIH Annual Conference 2020 Keeping the Wheels Turning combined with 
the participation in the general assembly of the ERIH, Oberhausen/Germany;

 – mining museums in Norway – a detailed query on museum activities and tourist 
mines, establishing contacts in terms of acquiring a partner for the project under 
program “Culture – EOG funds”, preparation of some of the content for an 
application for a grant, project descriptions for partners, cooperation plan and 
cost estimate for 2020-2022, editing the letter of intent with Stiftelsen Foldall 
Gruver, a draft agreement; 

 – mining museums in Spain – cooperation in the organisation of a substantive 
program for group training of professional employees in Andalusia;

 – the Solivar Museum in Prešov, a presentation of board exhibitions Salt in the 
World in Photography ( January-September) and The Cracow Saltworks Museum 
in Wieliczka (October-December), a visit of director J. Godłowski, meeting 
with M. Duchon, PhD (Solivar), a cooperation agreement;

 – Slovak salt mines in Dubnik – visits to the tourist and mining route, a meeting 
with M. Turek, the CEO of the Slovenské opálové bane s.r.o.

 – participation in the TEFAF fair in Maastricht (Director J. Godłowski and 
Director B. Konwerska);



KRONIKA MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA ZA ROK 2020 CHRONICLE OF THE CRACOW SALTWORKS MUSEUM IN WIELICZKA FOR 2020536 537

 – wymiana biblioteczna w ramach współpracy z innymi muzeami z: Národní 
Technické Muzeum (Praga), Landesamt für Archeologie mit Landesmuseum 
für Vorgeschichte (Niemcy), Naturhistorisches Museum (Wiedeń), Biblioteka 
Kongresowa Stanów Zjednoczonych. 

15. Pozostałe

 – złożenie wniosku aplikacyjnego w sprawie środków z funduszy EOG na 
Modernizację Zamku Północnego. Wniosek po przejściu wnikliwej oceny mery-
torycznej uzyskał punktację, która nie pozwoliła na otrzymanie dofinansowania;

 – uzdatnienie pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez Archiwum Powiatowe 
na potrzeby przechowywania księgozbioru Muzeum – demontaż regałów,  
przebudowa instalacji klimatyzacyjnej;

 – wykonywanie prac budowlanych, murarskich, elektrycznych oraz robót wykoń-
czeniowych w obiektach MŻKW, zorganizowanie warsztatu mechanicznego;

 – szkolenie posługiwania się technikami alpinistycznymi w pracach na wysoko- 
ściach w podziemnych wyrobiskach górniczych dla pracowników Muzeum; 

 – modernizacja iluminacji i oświetlenia awaryjnego w Komorze Michał Saurau, 
w celu dopuszczenia do ruchu turystycznego;

 – (24 września) zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy z 16 kwietnia 2008 r. pomiędzy 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka a Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A. doty-
czącej wspólnej organizacji ruchu turystycznego w ramach Trasy Turystycznej 
i podziemnej ekspozycji muzealnej; aneks obejmował m. in. przedłużenie dotych-
czasowej umowy na nowych warunkach oraz warunki finansowe współpracy. 

Opracowanie: Urszula Mróz

 – library exchange as related to the cooperation with other museums: the Ná- 
rodní Technické Muzeum (Prague), the Landesamt für Archeologie mit 
Landesmuseum für Vorgeschichte (Germany), the Naturhistorisches Museum 
(Vienna), the United States Library of Congress. 

15. Others

 – submitting an application for funds from the EEA funds for the Modernisation 
of the Northern Castle. After passing a thorough substantive evaluation, 
the application received a score which prevented it from the funding;

 – adjusting the rooms previously occupied by the County Archives for the 
purposes of storing the Museum book collection – dismantling the shelves, 
the reconstruction of the air-conditioning system;

 – carrying out the construction, bricklaying, electrical and finishing works in the 
MŻKW facilities, organising a mechanical workshop;

 – a training for the Museum employees in the use of mountaineering techniques 
when working at heights in underground mining workings;

 – modernisation of the illumination and emergency lighting in the Michał Saurau 
Chamber in order to allow tourist traffic; (24th September) the conclusion of 
Annex 3 to the Agreement of 16th April 2008 between the Cracow Saltworks 
Museum in Wieliczka and the Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A., concerning 
the joint organisation of tourist traffic as part of the Tourist Route and the 
underground museum exhibition; the annex included, among others, the rene- 
wal of the existing contract on new terms, as well as the financial terms of 
cooperation.

Elaborated by Urszula Mróz
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Do art.   Bachmistrzostwa wielickie i bocheńskie w średniowieczu 
The Wieliczka and Bochnia masteries of works in the middle ages

1. Siedziba urzędu bachmistrza wielickiego (Dwór P[ana] Bachmistrza) na mapach 
Wieliczki przechowywanych w zbiorze kartograficznym Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce (mapy w orientacji południowej): Marcin German, 1638,  
sygn. VII/430 (oryginał został poważnie uszkodzony w wyniku konserwacji  
nieumiejętnie przeprowadzonej w latach 60. XX w.)
The seat of the office of Wieliczka master of works (the Manor House of the Master  
of Works) on the maps of Wieliczka stores in the cartographic collection of the  
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (maps in the south orientation):  
Marcin German, 1638, no. VII/430 (the original was seriously damaged  
as a result of unskilful conservation in the 1960’s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2. Siedziba urzędu bachmistrza wielickiego (Dwór P[ana] Bachmistrza) na mapach 
Wieliczki przechowywanych w zbiorze kartograficznym Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce (mapy w orientacji południowej): Kopia współczesna mapy Marcina 
Germana przechowywana w zbiorze podręcznym Działu Historii i Kultury  
Materialnej Górnictwa Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
The seat of the office of Wieliczka master of works (the Manor House of the Master  
of Works) on the maps of Wieliczka stores in the cartographic collection of the  
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (maps in the south orientation):  
A contemporary copy of Marcin German’s map stored in the concise collection  
of the Department of History and Material Culture of Mining at the Cracow  
Saltworks Museum in Wieliczka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3. Siedziba urzędu bachmistrza wielickiego (Dwór P[ana] Bachmistrza) na mapach 
Wieliczki przechowywanych w zbiorze kartograficznym Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce (mapy w orientacji południowej): Wilhelm Hondius, Gdańsk, 1645,  
sygn. VII/462
The seat of the office of Wieliczka master of works (the Manor House of the Master  
of Works) on the maps of Wieliczka stores in the cartographic collection of the  
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (maps in the south orientation):  
Wilhelm Hondius, Gdańsk, 1645, no. VII/462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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4. Siedziba urzędu bachmistrza wielickiego (Dwór P[ana] Bachmistrza) na mapach 
Wieliczki przechowywanych w zbiorze kartograficznym Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce (mapy w orientacji południowej): Jan Ezajasz Nilson, Augsburg, 1768,  
sygn. VII/469
The seat of the office of Wieliczka master of works (the Manor House of the Master  
of Works) on the maps of Wieliczka stores in the cartographic collection of the  
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (maps in the south orientation):  
Jan Ezajasz Nilson, Augsburg, 1768, no. VII/469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Do art.  Górnicze metody zabezpieczania wyrobisk kopalń Wieliczki i Bochni... 
        Mining methods of protecting the excavations of Wieliczka and Bochnia mines...

1. Studnia i stuła przy szybie Bużenin, Communications Strecke aus dem Tagschat  
Bużenin mit dessen Schacht Brun, A. Fischer, 1801, nr inw. VII–204
A well and a tunnel at the Bużenin shaft, Communications Strecke aus dem Tagschat 
Bużenin mit dessen Schacht Brun, A. Fischer, 1801, inv. no. VII–204 . . . . . . . . . . . . . 139

2. Obudowa drewniana szybu Sutoris i szybiku Bonderz w kopalni bocheńskiej, Plan der 
Aufnahme vom Schachte Sutoris bis zum Grubenschacht Bondesch vom de  
gesenket bis auf den Horizont des 2 ten H. Laufes…, 1830, nr inw. VII–2099
The timbering of the Sutoris shaft and Bonderz pit-hole in the Bochnia mine, Plan der 
Aufnahme vom Schachte Sutoris bis zum Grubenschacht Bondesch vom de  
gesenket bis auf den Horizont des 2 ten H. Laufes…, 1830, inv. no. VII–2099  . . . . . . 140

3. Skręcenie i wyboczenie obudowy szybu Regis, Plan Uiber die Verschibung des Tag –  
und Fahrtschachtes Regis und der Aufeinander folge der Gebirgsschichten,  
R. Saulenfels, 1840, nr inw. VII–715
Twisting and buckling of the Regis shaft lining, Plan Uiber die Verschibung des Tag –  
und Fahrtschachtes Regis und der Aufeinander folge der Gebirgsschichten,  
R. Saulenfels, 1840, inv. no. VII–715  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

4. Zabezpieczenia szybów kopalni wielickiej obudową drewnianą i murowaną.  
Tarcze szybowe w kopalni soli w Wieliczce, 1922, nr inw. VII–872
The protection of the Wieliczka mine shafts with timbering and brick lining.  
The cross-sections of the Wieliczka shafts, 1922, inv. no. VII–872  . . . . . . . . . . . . . . . 148

5. Drewniana obudowana na nieprzebudowanym odcinku szybu Regis w kopalni  
wielickiej (fot. R. Zadak)
The timbering on an unrebuilt section of the Regis shaft in the Wieliczka mine  
(phot. by R. Zadak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6. Obudowa całodrzewna porzeczni Powroźnik na poziomie I kopalni wielickiej  
(fot. K. Kozłowski)
The timbering of the Powroźnik crosscut at level I of the Wieliczka salt mine  
(phot. by K. Kozłowski)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
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Master Baker Diploma for Franciszek Wiązownicki, Temesvár (Hungary),  
30 April 1908, Archives of Cracow Saltworks Museum in Wieliczka,  
inventory No. R/237  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

29. Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarskim dla Franciszka Wiązownickiego,  
Kraków, 18 listopada 1931, Arch. MŻKW, nr inw. R/238
Master Baker Diploma for Franciszek Wiązownicki, Kraków, 18 November 1931,  
Archives of Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, inventory No. R/238  . . . . . . . 278

30. Dyplom mistrzowski w zawodzie kowalskim i ślusarskim dla Piotra Lelito, Kraków,  
1 lutego 1931, Arch. MŻKW, nr inw. R/239
Master Blacksmith and Locksmith Diploma for Piotr Lelito, Kraków,  
1 February 1931, Archives of the Cracoww Saltworks Museum in Wieliczka,  
inventory No. R/239  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

31. Kubek srebrny z herbem Wieliczki, nn., srebro, emalia, Kraków, 1906,  
Zb. Sz. MŻKW, nr inw. IV/1044
Silver cup with the Wieliczka coat of arms, silver, enamel, Kraków, 1906,  
Art Collections of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, unnumbered,  
inventory No. MŻKW/IV/1044  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

32. Kościółek św. Sebastiana w Wieliczce od strony północnej na podstawie srebrnego  
kubka z herbem Wieliczki, nn., srebro, emalia, Kraków 1906, MŻKW,  
Zb. Sz., nr inw. IV/1044
Church of St. Sebastian in Wieliczka from the northern side, at the bottom  
of the silver cup with the Wieliczka coat of arms, silver, enamel, Kraków, 1906,  
Art Collections of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, unnumbered,  
inventory No. MŻKW/IV/1044  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Do art.   Sześć rzeźb z serii górników manufaktury porcelany w Miśni... 
Six sculptures of the miners – series made in the meissen porcelain manufactory...

1. Zespół górników porcelanowych w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce  
(nr inw. IV/1826/1–6), (fot. Dariusz Kołakowski, 2020)
The set of porcelain miner figurines in possession of the Cracow Saltworks Museum  
in Wieliczka (inv. no. IV/1826/1–6), (photograph by Dariusz Kołakowski, 2020)  . . . 306

2. Figurki górników z serii górników, wymodelowanej w Miśni ok. 1750 r.  
(wg D. Fabian, „Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert”,  
Bad Neustadt/Saale 1997, s. 44–45)
Figurines of miners from the series modelled in Meissen around 1750 (based on  
D. Fabian, “Meissener Porzellan mit Bergmannsmotiven im 18. Jahrhundert”,  
Bad Neustadt/Saale 1997, pp. 44–45)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

3. Stan czterech rzeźb górników z kolekcji G. G. von Klemperera na aukcji  
8 grudnia 2010 r. w Londynie (fotografia dzięki uprzejmości Bonhams)
The condition of four miner figurines from G. von Klemperer’s collection  
at the auction of 8.12. 2010 in London (photography: courtesy of Bonham’s)  . . . . . . 313

 4. Stan czterech rzeźb górników z kolekcji G. G. von Klemperera na aukcji  
10 maja 2014 r. w Schloss Ahlden (wg katalogu aukcji)
The condition of four miner figurines from G. von Klemperer’s collection  
at the auction of 10 May 2014 in Schloss Ahlden  
(according to the auction catalogue)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

 5. Komplet górników obecnie w zbiorach Hallwyl Museum, Miśnia, ok. 1752 r. (?),  
modelarz J. J. Kaendler (fot. Jens Morg)
A complete set of miners, presently in the collection of Hallywl Museum, Meissen, 
around 1752 (?), modeller: J. J. Kaendler (photograph by Jens Morg)  . . . . . . . . . . . . 326

 6. Rycina „Summus Metallorum Praefectus / Der ober Berg-Haubtmann”,  
J. Ch. Weigla, wyd. Norymberga 1721, tabl. 2 
Engraving “Summus Metallorum Praefectus / Der ober Berg-Haubtmann”,  
J. Ch. Weigel, published in Nuremberg 1721, table 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

 7. Rycina „Citharaedus metallicus / Ein Berg-Sänger”, J. Ch. Weigla,  
wyd. Norymberga 1721, tabl. 17
Engraving “Citharaedus metallicus / Ein Berg-Sänger”, J. Ch. Weigel,  
published in Nuremberg 1721, table 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

 8. Zdjęcia w świetle widzialnym (VIS) figurek: A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW 
IV/1826/2, C) MŻKW IV/1826/3, D) MŻKW IV/1826/4, E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6 (fot. Tomasz Wilkosz)
Photographs in visible light (VIS) of figurines: A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW 
IV/1826/2, C) MŻKW IV/1826/3, D) MŻKW IV/1826/4, E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6 (photograph by Tomasz Wilkosz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

 9. Górnicy z kolekcji G. von Klemperera, obecnie w zbiorach Porzellansammlung,  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (fot. Jürgen Lösel)
Miners from G. von Klemperer‘s collection, presently in possession  
of Porzellansammlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden  
(photograph by Jürgen Lösel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

10. Znaki manufaktury Miśni z wielickich figurek: A) MŻKW IV/1826/4,  
B) MŻKW IV/1826/5, C) MŻKW IV/1826/3 (fot. Dariusz Kołakowski, 2021 r.)
Trademarks of the Meissen manufactory from figurines of Wieliczka:  
A) MŻKW IV/1826/4, B) MŻKW IV/1826/5, C) MŻKW IV/1826/3  
(photograph by Dariusz Kołakowski, 2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

11. Zdjęcie w świetle widzialnym (VIS) fragmentu figurki: A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2, F) MŻKW IV/1826/6 (fot. Tomasz Wilkosz)
Photograph in visible light (VIS) of a fragment of figurine:  
A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW IV/1826/2, F) MŻKW IV/1826/6  
(photograph by Tomasz Wilkosz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

12. Zdjęcie fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV): A) MŻKW IV/1826/1,  
B) MŻKW IV/1826/2, C) MŻKW IV/1826/3, D) MŻKW IV/1826/4,  
E) MŻKW IV/1826/5, F) MŻKW IV/1826/6 (fot. Tomasz Wilkosz)
Photograph of fluorescence triggered by ultraviolet light (UV):  
A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW IV/1826/2, C) MŻKW IV/1826/3,  
D) MŻKW IV/1826/4, E) MŻKW IV/1826/5, F) MŻKW IV/1826/6  
(photograph by Tomasz Wilkosz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359



SPIS ILUSTRACJI LIST OF ILLUSTRATIONS548 549

13. Radiogram cyfrowy (RTG): A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW IV/1826/2,  
C) MŻKW IV/1826/3, D) MŻKW IV/1826/4, E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6 (fot. Tomasz Wilkosz)
Digital radiography: A) MŻKW IV/1826/1, B) MŻKW IV/1826/2,  
C) MŻKW IV/1826/3, D) MŻKW IV/1826/4, E) MŻKW IV/1826/5,  
F) MŻKW IV/1826/6 (photograph by Tomasz Wilkosz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

14. Wynik analizy spektralnej wykonanej metodą fluorescencji rentgenowskiej białego 
obszaru dla figurek MŻKW IV/1826/1 (linia czerwona), MŻKW IV/1826/2  
(linia czarna)
Results of spectral analysis performed using the X-ray fluorescence method  
of the white area for figurines MŻKW IV/1826/1 (red line),  
MŻKW IV/1826/2 (black line)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Do art.   Zabytki schyłkowopaleolityczne i mezolityczne... 
Late paleolithic and mesolithic artefacts...

1. Ostrze trzoneczkowate kultury świderskiej, wykonane z krzemienia jurajskiego  
podkrakowskiego, Wieliczka st. 112
Photo 1. Tanged point of the Swiderian culture, made of Jurassic flint  
from the Cracow area, Wieliczka site 112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

2. Znaleziska zabytków schyłkowopaleolitycznych w zbiorach MŻKW na tle 
najważniejszych stanowisk w regionie. Zebrane przez autorów  
wg D. Stefański 2019, P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański 2014,  
M. Połtowicz-Bobak 2006. Podkład mapy za https://www.geoportal.gov.pl
Finds of Late Palaeolithic artefacts in the collection of the Cracow Saltworks  
Museum in Wieliczka against the background of the most important sites  
in the region. Compiled by the authors according to D. Stefański 2019,  
P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, D. Stefański 2014, M. Połtowicz-Bobak 2006. 
Background map source https://www.geoportal.gov.pl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

3. Mezolityczny rdzeń odłupkowy wykonany z rogowca mikuszowickiego,  
Kokotów st. 15
Mesolithic flake core made of Mikuszowice hornstone, Kokotów site 15  . . . . . . . . . . 426

4. Mezolityczny półtylczak skośny (ostrze typu Nowy Młyn), wykonany z krzemienia 
czekoladowego, Biskupice st. 1
Mesolithic obliquely truncated piece (blade of the Nowy Młyn type),  
made of chocolate flint, Biskupice, site 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

5. Znaleziska zabytków mezolitycznych w zbiorach MŻKW na tle najważniejszych 
stanowisk w regionie. Zebrane przez autorów wg M. Nowak, T. Rodak 2015,  
L. Czerniak, M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski 2015. Podkład mapy  
za https://www.geoportal.gov.pl
Finds of Mesolithic artefacts in the collection of the Cracow Saltworks Museum  
in Wieliczka against the background of the most important sites in the region.  
Compiled by the authors according to M. Nowak, T. Rodak 2015, L. Czerniak,  
M. Wąs, B. Józwiak, M. Szydłowski 2015. Background map source  
https://www.geoportal.gov.pl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

 6. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1 – Grabie Uznańskie st. 1–2;  
2, 3 – Kraków-Bieżanów st. 12; 4 – Ochojno Górne st. 3; 5–6 – Podłęże st. 3
Late Paleolithic artefacts. 1 – Grabie Uznańskie site 1–2;  
2, 3 – Kraków-Bieżanów site 12; 4 – Ochojno Górne site 3;  
5–6 – Podłęże site 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

 7. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1–4 – Podłęże st. 3
Late Paleolithic artefacts. 1–4 – Podłęże site 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

 8. Zabytki schyłkowopaleolityczne. 1–5 – Wieliczka st. 112; 6–7 – Zakrzów st. 8
Late Paleolithic artefacts. 1–5 – Wieliczka site 112; 6–7 – Zakrzów site 8  . . . . . . . . 474

 9. Zabytki mezolityczne. 1–2, 4 – Barycz st. 7; 5 – Biskupice st. 1;  
3, 6–9 – Bochnia-Chodenice st. 43
Mesolithic artefacts. 1–2, 4 – Barycz site 7; 5 – Biskupice site 1;  
3, 6–9 – Bochnia-Chodenice site 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

10. Zabytki mezolityczne. 1 – Bojańczyce st. 1; 2 – Chorągwica st. 6;  
3 – Gdów st. 2; 4–8 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1 – Bojańczyce site 1; 2 – Chorągwica site 6;  
3 – Gdów site 2; 4–8 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

11. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

12. Zabytki mezolityczne. 1–9 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–9 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

13. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

14. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

15. Zabytki mezolityczne. 1–8 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–8 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

16. Zabytki mezolityczne. 1–6 – Kokotów st. 15
Mesolithic artefacts. 1–6 – Kokotów site 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

17. Zabytki mezolityczne. 1 – Kraków-Bieżanów st. 9; 2 – Kraków-Bieżanów st. 11;  
3–4 – Kraków-Bieżanów st. 12; 5 – Kraków-Bieżanów st. 30; 6 – Wieliczka st. 11
Mesolithic artefacts. 1 – Kraków-Bieżanów site 9; 2 – Kraków-Bieżanów site 11;  
3–4 – Kraków-Bieżanów site 12; 5 – Kraków-Bieżanów site 30;  
6 – Wieliczka site 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483



SPIS ILUSTRACJI550

18. Zabytki mezolityczne. 1 – Wieliczka st. 43; 2–3 – Wieliczka st. 96;  
4 – Wieliczka st. 111; 5–10 – Wieliczka st. 112
Mesolithic artefacts. 1 – Wieliczka site 43; 2–3 – Wieliczka site 96;  
4 – Wieliczka site 111; 5–10 – Wieliczka site 112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

19. Zabytki mezolityczne. 1–3 – Wieliczka st. 112; 4 – Zakrzów st. 8;  
5 – Zbydniowice st. 4
Mesolithic artefacts. 1–3 – Wieliczka site 112; 4 – Zakrzów site 8;  
5 – Zbydniowice site 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485


