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KAMIENICA PRZY UL. KRAKOWSKIEJ POD NR 30  
na krakowskim Kazimierzu – jej historia i rekonstrukcja,  

w. XVI i XVII, działalność piwowarska w okresie świetności domu 
 
 

I. Wstęp 
 
Niniejszy artykuł powstał na podstawie badań architektonicznych podjętych 

w terenie1 oraz kwerendy archiwalnej w aktach miasta Kazimierza znajdujących 
się w Archiwum Narodowym w Krakowie2. Posesja, którą się zajmujemy, znajduje 
się w bloku zabudowy zamkniętym od północy ul. Józefa, od południa pl. Wolnica, 
od wschodu ul. Bożego Ciała, a od zachodu ul. Krakowską. Jest to działka czworo-
kątna, nieregularna, wydłużona na osi północ-południe. Jej modernistyczną kamie-
nicę zbudowano z cegieł, zaś w piwnicach użyto kamień – „dzikie” łomy wapienia 
jurajskiego. Budynek jest czterokondygnacyjny, o układzie trzytraktowym. Starsze 
partie murów i fragmenty sklepień występują w piwnicach, ponadto do wysokości 
nieco powyżej pierwszego piętra zachowana jest stara struktura murów granicz-
nych (il. nr 1).  

 
 

II. Dzieje posesji 
 
Miasto Kazimierz3 powstało w oparciu o przywilej lokacyjny z dnia 27 lutego 

r. 1335, wydany przez króla Kazimierza Wielkiego. W 1340 r. dołączono do Ka-
zimierza centrum osadnicze wsi Bawół, a w roku 1369 zakończono opasywanie 
miasta murem4. Jerzy Wyrozumski stwierdza: „Urbanistyczne założenie Kazimie-

                                                 
1 Wykonane przez Stanisława Sławińskiego i Dorotę Rozbicką. 
2 Kwerenda Sławomira Dryi i Stanisława Sławińskiego. 
3 Dane historyczne o mieście wg: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice i place krakowskiego 

Kazimierza. Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków 1992.  
4 B. K r a s n o w o l s k i , Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej 

w XIII i XIV wieku, cz. 2, Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004, 
s. 89.  
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rza powstało niewątpliwie po roku 1340, a więc po przekazaniu miastu przez króla 
wsi Bawół”5. Pomimo ambitnych planów nowe miasto nie stanowiło konkurencji 
dla niemal sto lat wcześniej lokowanego Krakowa, stając się „satelitą” wzmacnia-
jącą rangę stolicy. Centrum Kazimierza stanowił prostokątny rynek, z którego wy-
krojono później dzisiejszy, znacznie mniejszy plac Wolnica. Z główną osią komu-
nikacyjną założenia (północ-południe) pokryły się ulice, dzisiaj złączone w jedną 
ulicę Krakowską6 – Krakowska (od płn.) i Solna (Wielicka – od płd.), połączone 
traktem poprowadzonym pomiędzy handlową zabudową rynku7. Dzisiejszy kształt 
rynku (Wolnicy) jest efektem przekształceń z końca XVIII wieku i pierwszej po-
łowy wieku XIX, będących następstwem zniszczeń wojennych i upadku miasta. 
Najbardziej wiarygodnej rekonstrukcji zasięgu pierwotnego rynku dokonał Bogu-
sław Krasnowolski8. Pierwotną linię regulacyjną zachowała w zasadzie do dzisiaj 
północna pierzeja Wolnicy, z pewnym przesunięciem kontynuowana w pierzei ul. 
Węgłowej9. Częściowo zachowana jest też pierzeja wschodnia. Od południa nato-
miast powiększono jeden z dwóch pierwotnych bloków zabudowy w kierunku 
północnym, zaś pierwotna pierzeja występuje w dzisiejszym wschodnim odcinku 
ul. Skawińskiej. Pierzeja zachodnia (po założeniu w obrębie rynku nowego bloku 
zabudowy) stała się pierzeją ul. Augustiańskiej. Nie do końca dla nas zrozumiały 
opis podziału i zabudowy miasta (w tym rynku) zawarty jest w spisach podatku 
zwanego szosem z lat 1385, 1386, 1387 i 139010.  

Nie sposób pominąć innej rekonstrukcji pierwotnego obrysu rynku autorstwa 
Janusza Bogdanowskiego. Przyjął on, z pewną zmianą, koncepcję pierwotnego 
rynku, zbliżoną do rekonstrukcji Świszczowskiego11 oraz Marii Borowiejskiej Bir-
kenmajer12, powtarzając tezę o starszym kwadratowym rynku i jego przekształce-
niu w wieku XVI. W średniowieczu rynek miał sięgać od południowej pierzei dzi-
                                                 

5 J. W y r o z u m s k i , Dzieje Krakowa, t. 1, Kraków do schyłku wieków średnich, Kra-
ków 1992, s. 246. 

6 Dane o ul. Krakowskiej wg: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 80-82, 90-101. 
7 Tamże, s. 80-81. 
8 Dane o Rynku wg: tamże, s. 168-176. 
9 S. Św i s z c z o w s k i , Założenie i rozwój miasta Kazimierza, „Biuletyn Krakowski” 

1961, t. 3, s. 42. Ustawienie klasycystycznej elewacji kamienicy w tej pierzei, przesuniętej 
nieco w kierunku południowym (zabudowa przedproża lub podcienia), potwierdzono 
w opracowaniu konserwatorskim z ubiegłego wieku, zob.: D. C z a p c z yń s k a , W. K o -
m o r o w s k i ,  M .  Łu k a c z , Ekspertyza konserwatorska. Budynek przy ul. Krakowskiej 29 
/ Węgłowa 1, 1a, Miejskie Biuro Projektów 1981, mps, t. 1-3. Pogląd podtrzymano w: 
B. K r a s n o w o l s k i , Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w wieku XIV, „Rocz-
nik Krakowski” 54 (1988), s. 34. 

10 Pisze o tym Stanisław Kutrzeba – S. K u t r z e b a , Ludność i majątek Kazimierza 
w końcu XIV stulecia, „Rocznik Krakowski” 3 (1900), s. 186; zob. też: Księgi radzieckie 
kazimierskie, 1369-1381 i 1385-1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932. 

11 S. Św i s z c z o w s k i , Założenie..., s. 42, tenże, Miasto Kazimierz pod Krakowem, 
Kraków 1981, s. 63-65.  

12 M. B o r o w i e j s k a - B i r k e n m a j e r o w a , Kształt średniowiecznego Krakowa, 
Kraków 1975, s. 160. 
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siejszej ul. Skawińskiej do ul. Skałecznej, a więc w przybliżeniu do linii granicznej 
pomiędzy dwoma domami znajdującymi się niegdyś na posesji Krakowska nr 2813. 
W XVI i XVII wieku rynek pomniejszono, kształtując dzisiejszą pierzeję północną 
Wolnicy14. W świetle takiej rekonstrukcji obszar południowej posesji Krakowska 
nr 28 i innych po jej stronie południowej to wtórny i stosunkowo późny element 
przyrynkowego bloku zabudowy. 

Pozostańmy jednak przy koncepcji Bogusława Krasnowolskiego. Blok, w któ-
rym znajduje się omawiana posesja, zachował swoje pierwotne granice zewnętrz-
ne15, przy czym podzielony był pierwotnie na dwa bloki, w tym mniejszy przyryn-
kowy zorganizowany jednym rzędem działek. „Skomplikowaną strukturę miał 
lokacyjny blok zabudowy pomiędzy północnym bokiem placu Wolnica (rynku) 
oraz dzisiejszymi ulicami: Krakowską, Józefa i Bożego Ciała. Południowa część 
zajęta była przez działki przyrynkowe, ujęte na zapleczu uliczką, biegnącą ku ko-
ściołowi Bożego Ciała w przedłużeniu dzisiejszej ul. Skałecznej; uliczka ta pozba-
wiona poważniejszego znaczenia nie przetrwała długo i najpóźniej w połowie wie-
ku XV została zabudowana”16. Oznaczało to scalenie w jeden duży dwóch mniej-
szych bloków pamiętających lokację miasta. Dla nas wschodni odcinek wspomnia-
nej ulicy jest ważny, ponieważ wyznaczał południową granicę dzisiejszej kamieni-
cy Krakowska nr 30, a ściślej tylne granice działek przyrynkowych, z których póź-
niej, podziałem poprzecznym do pierwotnego, wydzielono posesje przy ul. Kra-
kowskiej (nr 30-34).  

Nie sposób dzisiaj związać z omawianą kamienicą zapisków z wieków śred-
nich. To samo odnosi się do domów sąsiednich. Natomiast dla zrozumienia prze-
kazów źródłowych z XVI-XVIII wieku konieczne jest przeprowadzenie rekon-
strukcji podziału własności przynajmniej części wschodniej pierzei ul. Krakow-
skiej. Jak już wspomniano, ukształtowano je w ramach pierwotnego („lokacyjne-
go”) podziału, a następnie podział pierwotny częściowo utrwalono, jak i skorygo-

                                                 
13 Granica ustalona w terenie wg: badania archeologiczno-architektoniczne Katarzyna 

Schejbal-Dereń i Marek Dereń, przy współpracy Stanisława Sławińskiego i Małgorzaty 
Mamicy; zob. też poniżej domniemania B. Krasnowolskiego o wschodnim przedłużeniu 
ul. Skałecznej.  

14 J. B o g d a n o w s k i , Problemy metodologiczne rewaloryzacji urbanistyczno-
krajobrazowej miasta zabytkowego na przykładzie Kazimierza Krakowskiego, „Studia 
i materiały”. Wydawnictwa PKZ, Warszawa 1985, s. 23, 25, plany: 1, 2. 

15 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 37-42, 63. 
16 Tamże, s. 38. Dzisiejsza ul. Skałeczna pod koniec XIV w. składała się z dwóch od-

cinków – ul. św. Stanisława i ul. św. Katarzyny, zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., 
s. 131-132; Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402, wyd. A. Chmiel, Kra-
ków 1932, s. 165, 184, 202, 253-254, ulica św. Stanisława wzmiankowana jest wcześniej – 
1369, 1377 r. – tamże, s. 14, 88. W r. 1420 wzmiankowana jest ul. Scaleczska,  
w r. dwukrotnie 1425 ul. Scalska, zob.: Acta scabinalia casimiriensia 1407-1427, wyd. 
B. Wyrozumska, „Fontes Cracovienses”, nr 4, Kraków 1996, s. 274, nr 2285, s. 381, nr 
2906, s. 392, nr 2986. Domniemane wschodnie przedłużenie ulicy, dochodzące do ul. Bo-
żego Ciała, nie jest potwierdzone, jak dotąd, materiałami archiwalnymi. 
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wano, w ciągu kolejnych stuleci. Działania te prowadzono aż po czasy niemal nam 
współczesne. Rozległe badania historyczne stosunków własnościowych na tym 
obszarze prowadził Bogusław Krasnowolski, toteż jego ustalenia stanowią punkt 
wyjścia dla dalszych, w tym naszych, prac badawczych. Na sąsiedniej posesji (od 
północy), dzisiaj Krakowska nr 28, znajdowały się, po likwidacji przedłużenia ul. 
Skałecznej, dwa odrębne domy, według Krasnowolskiego, pamiętające wieki śred-
nie. Dom północny występuje w źródłach początkowo jako „Szpuntowski”, potem 
posiadali go: Kulkowicz, Golińscy, a w początkach XIX wieku posesja należała do 
spadkobierców Żyda Samuelsohna17. W południowej partii dzisiejszej posesji nr 28 
stosunkowo wcześnie zabudowano wspomnianą wyżej ulicę18, łącząc w jedną ca-
łość dwa pierwotne bloki. Stojący w jej miejscu dom początkowo należał do znanej 
kazimierskiej rodziny Stalnych, potem mieszkał w nim aptekarz (niewątpliwie 
Zalas), po nim „aptekarka” Zalasowa19, w pierwszej połowie wieku XVII była to 
kamienica Jana Laytnera (znanego budowniczego); jeszcze w drugiej połowie wie-
ku XVII w zapiskach występuje kamienica Laytnerowska. Inni właściciele w wie-
ku XVII to Rościszewski, szlachcic Pławiński i Putonowicz. W pierwszej połowie 
wieku XVIII posesję dzierżyła wdowa Ostrowska. W końcu wieku XVIII kamieni-
ca należała do szlachcica Zagórskiego. Początek wieku XIX to czas własności 
spadkobierców wspomnianego wyżej Samuelsohna. I tak dobiegła końca „staro-
polska” epoka w dziejach kamienicy. Jej ukształtowanie osiągnięte pod koniec 
wieku XVI, nieco zakłócone późniejszymi przebudowami, trwało aż do przebudo-
wy XX wieku. 

Pierwotnej działce „lokacyjnej”, w którą wchodziła też frontowa część naszej 
posesji, dziś odpowiadają: narożna część domu Wolnica nr 2, kamienica przy ul. 
Krakowskiej nr 36 oraz domy ul. Krakowskiej nr: 34, 32. Według Krasnowolskie-
go, w czasach nowożytnych, domom „nr 30 i 32 odpowiadała do czasu potopu 
jedna własność, wykształcona najpóźniej w 1 połowie wieku XV na zapleczu daw-
nych działek zwróconych w rynek”20. Poniżej uściślamy ten pogląd, w znacznej 
mierze słuszny, oparty na analizie układu działek w obrębie bloku. Na owej połą-
czonej posesji, jak pisze Krasnowolski, stał dom Stanisława Bociana, potem jego 
właścicielem był niejaki Zielony, a po nim rodzina o nazwisku Pukal21. Od roku 
1619 do najazdu szwedzkiego właścicielem kamienicy, według Krasnowolskiego, 
miał być „Cichoniowski vel Cichoniowicz”22. Podział na dwa odrębne domy, dzi-
siejszy nr 30 i 32, miał nastąpić zaraz po ustąpieniu Szwedów23. Ten pogląd jednak 
poddajemy krytyce (zob. niżej). Kamienica nr 30 należała aż do XVIII wieku do 
Luteckich, a na przełomie XVIII i XIX wieku do Pawła Siweckiego. Dom dzisiej-

                                                 
17 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99-100.  
18 Tamże.  
19 Niewątpliwie wdowa po Zalasie, stąd „aptekarka”. 
20 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99-100. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 Tamże.  
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szy zbudowano w 1907 roku „na starych fundamentach” według projektu Benia-
mina Torbe24.  

Dom odpowiadający dzisiejszej kamienicy nr 32 „utrzymał zrazu nazwę ka-
mienicy Cichoniowskiej”, zrujnowany w czasach szwedzkich, w roku 1671 należał 
do szpitala św. Leonarda. Ta własność występowała w roku 1733. W tym czasie 
jako właściciel występuje też Barankowicz. Na przełomie XVIII i XIX wieku dom 
należał do złotnika Michała Mertolda, zaś dzisiejsza kamienica powstała w roku 
1914 według projektu Jozuego Oberledera25. „Z zaplecza dawnej działki przyryn-
kowej wyodrębniona została też posesja nr 34”26. Niewielkie jej rozmiary potwier-
dzają określenia: lapidea minor lub „kamieniczka” (zob. niżej). W połowie wieku 
XVI stał tu murowany dom stolarza Wojciecha, w roku 1582 była tu własność 
krawca Matiasza, a na początku wieku XVII występują w zapiskach dwaj apteka-
rze: Michałowicz (Michalewicz) i Wojciech. W 1628 roku dom posiadał Franci-
szek Witosz alias Rybka, od około 1634 roku do końca XVII wieku była to kamie-
nica Rzepczyńskich. W pierwszej połowie wieku XVIII odnotowana jest „kamieni-
ca Goniolczyńska”27. Poniżej i do tej posesji odnosimy nasze uwagi. 

W regularnym bloku kazimierskim o zachowanych pierwotnych granicach ze-
wnętrznych, istotnym problemem jest stan zachowania jego podziałów wewnętrz-
nych. Pomimo gruntownych zmian zabudowy pierwotne granice działek (w tym 
moduł wytyczony w następstwie lokacji) wykazują niejednokrotnie dużą trwałość. 
Gorzej jest z pierwotnymi kamienicami, nie mówiąc już o domach drewnianych, 
których wszelki ślad zaginął i być może kiedyś zostanie wydobyty przez archeolo-
gów. „Najstarsza zabudowa mieszkalna jest słabo zbadana. Początkowo domino-
wały zapewne domy drewniane, lecz już w wieku XIV pojawiły się na rynku mu-
rowane ‘kamienice’ zajmujące całe szerokości działek, z przedprożami (zapewne 
wtórnie dobudowanymi). Przy głównych ulicach zabudowa murowana rozwija się 
co najmniej od wieku XV”28. Kazimierskie działki „lokacyjne” były szerokie na 
14,43 m (45 stóp = 3 pręty), a ich długości wynosiły 47,10 m (150 stóp = 10 prę-
tów)29. Inne wartości (działki węższe i często krótsze) wyliczył wcześniej Stefan 
Świszczowski30.  

Plany archiwalne (XVIII i XIX w.) przedstawiają interesujący nas blok zabu-
dowy w jego pierwotnym obrysie. Tak pozostało do dziś, bowiem zmiany linii 
regulacyjnych w wiekach XIX i XX były nieznaczne. Podziały wnętrza i ich wcze-
sna nowożytna korekta (następująca od XVI wieku) zostały utrwalone także póź-
niejszą zabudową. W wyniku naszych badań i kwerend w zasadzie została po-
twierdzona przedstawiona powyżej teza Bogusława Krasnowolskiego o wydziele-

                                                 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 Tamże, s. 100-101. 
27 Tamże, s. 101. 
28 Tamże, s. 14. 
29 B. K r a s n o w o l s k i , Lokacyjne układy..., s. 123. 
30 S. Św i s z c z o w s k i , Założenie..., s. 66-67, tenże, Miasto..., s. 174. 
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niu dzisiejszych posesji Krakowska 30, 32 i 34 z pierwotnych działek przyrynko-
wych31. Przyjmujemy, że pierwotna zabudowa na omawianej posesji, jak i na są-
siedniej od południa (nr 32), była późniejsza od domów stojących w pierzei rynku. 
Nie możemy natomiast wypowiedzieć się jednoznacznie o datowaniu najstarszych 
partii kamienicy Krakowska nr 34. Znacznie starszy od pierwotnych wątków bu-
dowlanych domu nr 30 jest południowy mur graniczny z nieistniejącą kamienicą nr 
28 (dom południowy) stojącą w miejscu wspomnianej ulicy32. Mieliśmy dostęp do 
niego od strony piwnic domu nr 30 i zasugerowaliśmy jego powstanie w dwóch 
fazach: pierwsza połowa XV wieku – odcinek zachodni, koniec wieku XV lub 
XV/XVI – odcinek wschodni33. W wyższych partiach (na piętrze) mur ten jest 
znacznie późniejszy (zob. niżej)34.  

Wróćmy do kamienicy nr 30. Mury starszej zabudowy w niej zachowane roz-
warstwiamy na kilka faz. 

 
Faza I. Jest to stosunkowo długi okres przypadający bezpośrednio po lokacji 

miasta Kazimierza w roku 1335, a więc część wieku XIV i XV. Podział własno-
ściowy w interesującym nas rejonie oparty był na wytyczeniu modularnych działek 
przyrynkowych, których osie założono prostopadle do północnej pierzei rynku. Od 
północy działki te, tworzące odrębny, płytki blok, jakoby ograniczała ulica – 
wschodnie przedłużenie dzisiejszej ul. Skałecznej, które, jak wiemy, niedługo po-
tem zaadaptowano na posesję założoną równolegle do wytyczonych pierwotnie 
działek przy ul. Krakowskiej (idąc w kierunku ul. Józefa). Bogusław Krasnowolski 
twierdzi, że przy rynku, między ulicami Krakowską i Bożego Ciała wytyczono 
pierwotnie sześć regularnych działek, ale w wieku XVI-XVII posesji tych było 
tylko pięć. Działka w narożniku z ul. Krakowską (dziś. Wolnica nr 2) w roku 1550 
należała do kuśnierza Jana35. Liczbę pięciu kamienic przyrynkowych potwierdza 
regestr domów z roku 163236. Krasnowolski mylnie przesunął wyodrębnienie do-
mu nr 30 na rok najpóźniej 1444, sugerując przy tym jego połączenie z domem nr 
3237. W rzeczywistości bardziej prawdopodobne jest, że obszar odpowiadający 

                                                 
31 Zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 100. 
32 Zob.: Tamże, s. 99. 
33 Tu przypominamy, że niedawno na posesji Krakowska nr 28 prowadzono badania 

archeologiczne (pp. K. Schejbal-Dereń i M. Dereń) i pomocnicze dla nich badania architek-
toniczne (S. Sławiński i M. Mamica). 

34 Rekonstrukcja domów stojących niegdyś na posesji Krakowska 28 będzie przedmio-
tem odrębnego artykułu.  

35 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 174. 
36 Regestr gospód w (...) Krakowie (...) przez Jakuba Aleksandra Biedrzyckiego, stanow-

niczego Króla JM porządnie zrewidowanych i przejrzanych (...) Roku Pańskiego 1632 [w:] 
Rejestry gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie i Biblioteki Jagiellońskiej, wyd. K. Follprecht, Kraków 2005, s. 137-138. 

37 Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, t. 4, Kraków 1884, 
s. 179-180, nr CCCLXXV (dalej jako: CDUC), zob. błędna interpretacja tego dokumentu 
w: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99-100. 
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frontowej części dzisiejszych kamienic Krakowska 30 i 32 w wiekach XIV, XV i w 
znacznej części wieku XVI należał do narożnej działki przyrynkowej (dziś narożna 
część pl. Wolnica nr 2 i ul. Krakowska nr 36, frontowe partie kamienic – ul. Kra-
kowska nr 34-30). Wszystko to jest do przyjęcia, zakładając jej szerokość w pierzei 
rynku na maksymalnie 14, 43 m (według Krasnowolskiego). Grunt odpowiadający 
natomiast po części traktom tylnym kamienic nr 30, 32 i 34, jak i ich podwórzom, 
należałby pierwotnie do innych działek przyrynkowych – dzisiaj odpowiadają im 
przy pl. Wolnica: częściowo nr 2 i nr 3. Na planie senackim z początku wieku XIX 
kamienica przyrynkowa to narożny dom nr 128 o rzucie wydłużonym na osi pół-
noc-południe38. W fazie I na interesującym nas skrawku gruntu nie było jeszcze 
zabudowy murowanej (czego nie możemy potwierdzić dla domu Krakowska 34), 
na co wskazują wątki murów i sklepień występujące w piwnicach kamienicy nr 30, 
a także w tych piwnicach, i powyżej, mur graniczny z domem nr 32, przypisane 
przez nas fazom późniejszym. Przypuszczamy natomiast, że zaplecze narożnej 
działki przyrynkowej, z domem w miejscu dzisiejszych kamienic pl. Wolnica nr 2 
i Krakowska nr 36, zabudowane było, zwłaszcza w pierzei ul. Krakowskiej, jakąś 
zabudową drewnianą. Dzisiaj nie ma po niej żadnego śladu na skutek wybrania 
nawarstwień ziemnych, między innymi dla budowy piwnic domu nr 30. Pod koniec 
wieku XV lub w początku XVI (co przesuwa ten stan zabudowy w II fazę omawia-
nego domu) na pewno już istniał, na całej długości piwnic domu nr 30, czyli ów-
czesnej tylnej granicy działek przyrynkowych, północny mur graniczny należący 
do domu Krakowska nr 28 (płd). Dom ten, co wspomniano wyżej, powstał w miej-
scu ulicy, na posesji powtarzającej kierunek podziałów zastosowany pierwotnie 
w północno-zachodniej części bloku (dzisiaj Krakowska 26 i dalej, idąc w kierunku 
północnym). Jeszcze w roku 1582 był to dom drewniany, bowiem zapisano, że 
dom niegdyś (olim) Marcina Szpunta stoi przy ul. Krakowskiej (nr 28 płn.), a są-
siedzi to Stanisław Masło konsul (nr 26 płd.39) i drewniany dom Michała miecznika 
(nr 28 płd.)40. Przyjmujemy, że dom nr 28 (płd.) był początkowo budynkiem drew-
nianym o płytkim rzucie, stojącym na murowanej piwnicy z około połowy wieku 
XV, nic natomiast nie wiemy o jego ewentualnym drewnianym trakcie tylnym, 
jeszcze nie podpiwniczonym. Trakt ten, o ile istniał, zniesiono w następnej fazie 
rozbudowy domu, gdy zbudowano część wschodnią wspomnianego muru nieco 
przesuniętą w kierunku południowym i zapewne murowaną piwnicę tylną41. Na 

                                                 
38 Zob.: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwa-

ny Senacki, wyd. H. Münch, Kraków 1959, sekcje 57 i 62. 
39 Zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99. 
40 Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Akta m. Kazimierza, rkps K 440, s. 250. 
41 Odkryli ją K. Schejbal-Dereń i M. Dereń w roku 2010. Przesunięcie muru granicz-

nego w kierunku południowym (stwierdzone w piwnicach domu nr 30) przypomina liczne, 
potwierdzone w terenie, przesunięcia murów granicznych, występujące w średniowiecz-
nych domach krakowskich, co badacze interpretują jako ustępstwo na korzyść posesjonata 
budującego mur własnym nakładem i wiążą z zastosowaniem krakowskiego wilkierza 
z 1367 r. (zob. ostatnie omówienie zagadnienia w: W. K o m o r o w s k i , Średniowieczne 
domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku), kamienice, pałace miejskie 
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tejże piwnicy stanął nowy drewniany trakt tylny domu nr 2842. Nastąpiło to zapew-
ne pod koniec wieku XV, a najpóźniej na przełomie XV i XVI wieku 43. Przypusz-
czamy, że początkowo wysokość tego muru na całej jego długości ograniczono do 
piwnic, co najwyżej parteru (il. nr 2). 

 
Faza II. Także pod koniec wieku XV – lub raczej na przełomie XV i XVI wie-

ku, na co wskazuje wątek z dużych, nieregularnych łomów wapienia, południowe-
go muru granicznego (w piwnicach domu nr 30) – wzniesiono budynek odpowia-
dający traktowi frontowemu dzisiejszej kamienicy Krakowska 32 – naszym zda-
niem, boczną oficynę narożnej posesji przyrynkowej (jej budynkowi frontowemu 
dziś odpowiada część domu pl. Wolnica 2 i dom Krakowska 36). Narożne położe-
nie działki umożliwiało komunikację z rynkiem i z główną arterią miasta, ul. Kra-
kowską. Takie uprzywilejowane położenie bywało bardzo często impulsem do 
przerobienia oficyny na samodzielną kamienicę, co w przypadku domów nr 30, 32 
i 34 nastąpiło niedługo potem44. Północno-wschodni (zewnętrzny) narożnik oficy-
ny (nr 32) występuje w południowym murze granicznym piwnicy domu nr 30 (dziś 
trakt środkowy), a także na jego pierwszym piętrze (il. nr 3).  

Budynek oficyny przynajmniej w piwnicy był murowany. Do końca nie wie-
my, czy od razu zbudowano pozostałe mury jego kondygnacji powyżej piwnic, czy 
tylko poprzestano na budowie dzisiejszego muru granicznego i drewnianych ścia-
nach poprzecznych (zob. niżej faza IV, 1600 r.). Istnienie piętra potwierdza wspo-
mniany narożnik oraz artykulacja ściany granicznej z kamienicą nr 30, w której 
wątkach, odkrytych od strony jej wnętrza na pierwszym piętrze, występują dwa 
okna (?) lub wnęki – te ostatnie od razu założone z myślą o dalszej rozbudowie 
oficyn posesji przyrynkowej. Jak wiemy, istnieją przesłanki, że z kolei dom Kra-
kowska 28 płd. był drewniany (zob. wyżej wzmianka z roku 1582) i nie miał jesz-

                                                 
i rezydencje kanonicze. Trwałość gotyckiego modelu w nowożytności, „Prace Naukowe 
Muzeum Narodowego w Krakowie”, t. IV, Kraków 2014, s. 157-161). Obowiązywanie 
zasad tego wilkierza w mieście Kazimierzu nie jest jak dotąd jednoznacznie stwierdzone. 
W zapiskach archiwalnych istnieją jednak ślady ich zastosowania, i to w kazimierskim 
„mieście żydowskim”. Wykładnia rzeczoznawców budowlanych (co znamienne krakow-
skich wiertelników), pochodna od treści wilkierza, odnotowana jest w trzech przypadkach 
rozpatrywania problematyki murów granicznych w mieście żydowskim na Kazimierzu, w r. 
1596 i r. 1597 – Księga Wiertelnicza Krakowska, cz. 3, (1592-1597), Ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Krakowie, wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz 
Walczy, „Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Fontes Cracivienses” 7, 
Kraków 2000, s. 191-192, nr 608 (1596), s. 195, nr 611 (1596), s. 229-230, nr 644 (1597). 

42 Tezę tę uwiarygodnia cytowana wyżej zapiska z r. 1582. 
43 Rozwarstwienie i datowanie muru wg wątków dostępnych w piwnicach domu Kra-

kowska nr 30. 
44 W Krakowie znane są przykłady usamodzielnienia się oficyn na posesjach naroż-

nych – np. dzieje zabudowy, która weszła po r. 1400 w Collegium Maius, czy też prze-
kształcenia na działce „Siedmiu Kramów” (dziś południowa pierzeja pl. Dominikańskiego) 
zachodzące już od w. XV, a sfinalizowane w XVI w.  
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cze murowanego południowego muru granicznego – na piętrze, a może i na parte-
rze. Należy założyć, że do jego południowej ściany granicznej przylegały drewnia-
ne oficyny domów przyrynkowych. Prawdopodobnie istniała już wtedy kamienica 
nr 34 – jako najstarszy z segmentów oficynowych narożnej kamienicy przyrynko-
wej. Na terenie posesji nr 30 nie było jeszcze zabudowy murowanej, mógł nato-
miast stać tu budynek drewniany – oficyna lub budynek gospodarczy należący do 
narożnej działki przyrynkowej (il. nr 4, 5).  

 
Faza III. Pomiędzy 1547 a 1550 rokiem (zob. niżej) nastąpiła budowa muro-

wanego, przynajmniej w piwnicach, traktu frontowego kamienicy Krakowska nr 
30. Akcja budowlana prowadzona w obrębie posesji już wydzielonej (ale zapewne 
jeszcze nie powiększonej w kierunku wschodnim), w obrębie własności tej samej 
rodziny Bocianów, nastąpiła kilkadziesiąt lat po zbudowaniu oficyny na dzisiejszej 
posesji nr 32. Zachowany jest dolny fragment wschodniego muru nowej zabudowy, 
dostawiony poprzecznie do podłużnego muru traktu frontowego kamienicy nr 32, 
w pobliżu jego pierwotnego narożnika północno-wschodniego. Poziome deskowa-
nie (szalowanie wykopu fundamentowego) odciśnięte na wschodnim licu muru 
poprzecznego oraz licujący ścianę wątek ceglany po jego stronie zachodniej (na 
tym samym poziomie, co deskowanie) wskazują, że w miejscu zachodniej części 
dzisiejszej kamienicy nr 30 powstała piwnica45. Zachowany jest też fragment tego 
muru poprzecznego, dochodzący do granicznego muru piwnic domu nr 28. Odkry-
liśmy też dwa skrajne fragmenty elewacji zachodniej, wpisanej w ówczesną pierze-
ję ul. Krakowskiej. Linia tej elewacji była nieco cofnięta w kierunku wschodnim 
w stosunku do dzisiejszej, ustalonej w roku 1907. Piwnica od razu nakryta była 
ceglanym sklepieniem kolebkowym o osi równoległej do ul. Krakowskiej. Jej mury 
poprzeczne i sklepienie zostały wtórnie związane z południowym murem granicz-
nym (z nr 32) poprzez zabudowanie gniazd wtórnie w nim wykutych. Zgodę na 
takie działania można wytłumaczyć związkami rodzinnymi pomiędzy właściciela-
mi obu budynków. Poza tym południowy mur graniczny piwnicy został od jej wnę-
trza oblicowany cegłami analogicznymi jak użyte do budowy sklepienia. Do muru 
północnego (należącego do sąsiada nr 28) sklepienie dostawiono – odkryliśmy 
przyległy do tego muru „płaszcz” stanowiący ościeże zejścia do piwnicy z ul. Kra-
kowskiej. Naszym zdaniem, murowana, co najmniej w piwnicach, zabudowa na 
posesji nr 30, już wydzielona własnościowo, zamknęła optycznie ciąg zabudowy 
działki przyrynkowej, wpisanej w pierzeję ul. Krakowskiej. Nic nie możemy nato-
miast powiedzieć o jej ówczesnych wyższych kondygnacjach (il. nr 6, 7).  
                                                 

45 Deskowanie miało sens w przypadku głębokiego wykopu fundamentowego, co au-
tomatycznie eliminuje tezę o równoczesnym zbudowaniu piwnic tylnego traktu domu. 
Niewątpliwie, na co wskazuje oblicowanie muru cegłą od strony traktu frontowego, nie 
zastosowano tu techniki budowy, polegającej na budowie najpierw muru (w tzw. ciasnym 
wkopie), a potem dopiero wykopania piwnic (co stwierdziliśmy w jednym przypadku muru 
na posesji przy ul. Bonifraterskiej – wyniki badań w opracowaniu). Zresztą w przypadku 
budowy obu traktów naraz poziom ich piwnic byłby identyczny, a więc po obu stronach 
ściany występowałoby ww. licowanie lub deskowanie. 
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Faza III/IV. Budzi wątpliwości materiał (cegła lub drewno), z którego wznie-
siono piętro nad traktem frontowym domu nr 30, istniejące na pewno w fazie IV, 
a może już i w fazie III. Od południa miało ono zamknięcie dzisiejszym murem 
granicznym z traktem frontowym domu nr 32, w którym istniały wnęki lub przero-
bione na nie okna46. Z kolei występowanie na piętrze wnęk w północnym murze 
granicznym z domem nr 28, od strony wnętrza nr 30, może wskazywać na 
uwzględnienie interesów właściciela naszej kamienicy47 czy wręcz budowę jej 
własnego muru na murze sąsiada występującym w niższej kondygnacji. Jak pamię-
tamy, jeszcze w roku 1582 dom nr 28 płd. był drewniany48, co jednak nie wyklucza 
udziału jego właściciela w budowie tego muru granicznego. Prawdopodobnie na 
piętrze mur ten był jednofazowy na całej swojej długości, a jego uskokowe prze-
łamanie, dzisiaj niedostępne (stąd brak podstaw do rozwarstwienia muru na dwie 
fazy), jest powtórzeniem linii muru dwufazowego w niższej partii (piwnice). Przy-
puszczamy zatem, że nadbudowa muru granicznego nastąpiła dopiero w związku 
z budową naszego traktu tylnego (zob. faza IV), a występowanie wnęk od strony 
naszej kamienicy świadczy o co najmniej jakiejś ugodzie pomiędzy jej właścicie-
lem i właścicielem domu sąsiedniego (nr 28), do którego mur należał na pewno 
w piwnicach, a może i w parterze. Można też przyjąć, że związanie murów po-
przecznych naszego traktu frontowego na piętrze, z murem północnym49, jest wtórne, 
a wówczas jest on nieco starszy niż sądzimy, przynajmniej w partii zachodniej, zaś 
ściany poprzeczne piętra naszego budynku były w fazie III drewniane.  

 
Faza IV. Należy zadać pytanie, kiedy ostatecznie wydzielono z posesji naroż-

nej i wyodrębniono kamienice nr 30 i 32, a następnie przyłączono do nich zaadap-
towane na trakty tylne i podwórza fragmenty innych działek przyrynkowych (pl. 
Wolnica nr 2 – wsch. – i nr 3). Owo powiększenie posesji, jednakże o znacznie 
krótszym od dzisiejszego zasięgu podwórza, połączone z budową traktu tylnego, 
zamyka stosunkowo krótki proces usamodzielnienia omawianego domu. Na pewno 
nastąpiło to przed rokiem 1655, a potwierdzone zostało zapiskami z lat 1632 
i 163350 (zob. niżej). Analizując zapiski archiwalne z wieku XVII, ale nawiązujące 
do starszych stosunków własnościowych51, sądzimy jednak, że już w roku 1550 
oba domy były wydzielone jako odrębne własności. Nie mamy natomiast przesła-
nek na takie datowanie powiększenia, w kierunku wschodnim, ich działek. Jak 
wskazują wyniki badań architektonicznych, kamienica Krakowska nr 30 była, 
w swojej rozwiniętej formie, dwukondygnacjowa i podpiwniczona, o głębokim, 
                                                 

46 Dzisiejsze zamurowania tych wnęk, równo z licem muru, powstały w pierwszej po-
łowie XIX w.  

47 Wykluczamy interpretację, że są to (dziś zamurowane) otwory domu nr 28, bowiem 
takie nie mogły być otwarte do posesji sąsiada.  

48 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 440, s. 250. 
49 Zachowane są, w licu muru granicznego, wystrzępienia po tych wiązaniach. 
50 Rejestr gospód, s. 141, ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 769, s. 10-11. 
51 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 747, s. 13, 16, 17, rkps K 748, s. 14, 17, por. rkps 

K 746, s. 545. 
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dwutraktowym rzucie. Budowa traktu tylnego potwierdza niezbicie samodzielność 
domostwa, bowiem dwupasmowy jego układ raczej wyklucza interpretację, iż był 
on początkowo tylną oficyną kamienicy przyrynkowej, sąsiedniej dla domu naroż-
nego, później przyłączonej do traktu frontowego domu (nr 30) przy ul. Krakow-
skiej. Brak jest też otworów w południowym murze granicznym tylnego traktu 
naszej kamienicy, które taką pierwotną funkcję mogłyby potwierdzać. Wątki ce-
glane traktu tylnego w piwnicach domu nr 30 można datować na połowę wieku 
XVI, a w ostateczności ich datowanie można przeciągnąć nawet do połowy wieku 
XVII52. Nie sądzimy, że murowany trakt tylny poprzedzony był niepodpiwniczo-
nym traktem drewnianym, choć i tego nie sposób całkowicie wykluczyć. Tak czy 
owak murowany tylny trakt kamienicy nr 30 jest późniejszy od jej traktu frontowe-
go oraz od traktu tylnego kamienicy nr 28 (tu: w piwnicach i być może parterze).  

Ostatecznie więc przyjmujemy budowę traktu frontowego w fazie III na nie-
długo przed rokiem 1550, a po roku 1547 (zob. niżej uzasadnienie tego datowania). 
Trakt tylny natomiast i północny mur graniczny na piętrze53 (na całej długości do-
mu) mogły powstać około roku 1582, w którym sąsiedni dom nr 28 był (poza piw-
nicami) jeszcze drewniany. W trakcie tylnym kamienicy nr 30 zbudowano dwie 
równoległe piwnice (różnej szerokości), na co wskazuje zróżnicowanie materiałów 
w strzępiach ich sklepień zachowanych przy murach granicznych, jak i siedemna-
stowieczny opis domu, który analizujemy poniżej. Rozdzielający te piwnice mur 
podłużny nie jest zachowany, o ile nie pozostał z niego kamienny fundament, na 
którym dzisiaj stoi jeden z murów podłużnych piwnic domu z roku 1907. Na styku 
z domem nr 32, też wyodrębnionym (zob. niżej r. 1600), stanęła w tym czasie ścia-
na prawdopodobnie wspólna dla tylnych traktów obu budynków, na której od razu 
osadzono ceglane sklepienie południowo-wschodniej piwnicy domu nr 30, zacho-
wane w formie strzępia54. Kamienne sklepienie drugiej (szerszej) piwnicy traktu 
tylnego opiera się na kamiennym płaszczu dostawionym równolegle do starszego 
muru domu Krakowska nr 28 (płd.) (il. nr 8, 9). Płaszcz nie był kontynuowany 
w parterze, o którego murze granicznym nie możemy teraz nic powiedzieć, oraz na 
piętrze, gdzie ścianę graniczną z nr 28 budowano, naszym zdaniem, wspólnie lub 
nawet z wyłącznej inicjatywy właściciela kamienicy nr 30, na całej długości obu 
domów. Sądzimy, że nastąpiło to właśnie w fazie IV, a świadczą o tym wyrobione 
w murze, zarówno w trakcie frontowym, jak i tylnym, wnęki kamienicy nr 3055. 
Naszym zdaniem, równocześnie ze ścianą graniczną zbudowano, też nieistniejącą, 
elewację zachodnią kamienicy nr 30 oraz również już nieistniejącą elewację 
wschodnią. W tym czasie zbudowano też mur traktowy na piętrze. Należy dodać, 

                                                 
52 Wskazują na to wymiary cegieł (układ wątku główkowy): 8 x 13,5 x ? cm, 8,5 x 13,5 

x ? cm, 8,5 x 13 x 26 cm, 9 x 13,5 x ? cm  
53 Nie wiemy czy wcześniej istniał ten mur w parterze. 
54 Nie wiemy jaka jest struktura tego muru od strony domu nr 32, w XVII w. nie pod-

piwniczonego w trakcie tylnym (zob. niżej r. 1684). 
55 W trakcie tylnym zbudowano ich dolne partie, po czym zrezygnowano z nich, zamu-

rowując je, a wyżej ciągnąc jednolity mur bez wnęk.  



SŁAWOMIR DRYJA, STANISŁAW SŁAWIŃSKI 90

że budowa północnego muru granicznego musiała mieć jakiś wpływ na przekształ-
cenia wciąż drewnianego domu nr 28. Dawne okna na piętrze, w murze granicz-
nym z kamienicą nr 32, zapewne były zaadaptowane na wnęki domu nr 30, o ile od 
razu nimi nie były. Jak już wspomnieliśmy, podwórze kamienicy było początkowo 
mniejsze niż dzisiejsze, bowiem w roku 1632 napisano: „Zadź [podwórze] ciasna, 
na której słodownia z gumnem”56. Szerokość domu wyniosła ok. 10 m, co jest nie-
zwykle bliskie krakowskiej kamienicy półkuryjnej57, ale w omawianym przypadku 
trudno mówić o jakimś celowym nawiązaniu do modułów krakowskich (il. nr 10). 

 
Faza III-IV w zapiskach źródłowych  
Z fazami III i IV można już wiarygodnie związać zapiski źródłowe, które poni-

żej przedstawiamy w kontekście poszerzonym o dane dla posesji sąsiednich. Za-
cząć należy jednak od końca wieku XV. W spisach urzędników miasta Kazimierza, 
w latach 1485 oraz 1489-1496, występuje w kazimierskiej ławie Johannes Boczan 
vel Boczanek, sądząc ze zdrobnienia, syn jakiegoś wcześniej żyjącego Bociana, 
a być może przodek Stanisława Bociana, o którym piszemy poniżej58. Jeszcze 
wcześniej, bo w roku 1438, sąd ławniczy potwierdził sprzedaż domu narożnego 
przy rynku kazimierskim przez niejakiego Mikołaja Gedencke, położonego na-
przeciwko domu rzeźnika Piotra Bociana59. Zbieżność przezwisk, zawodu, a nawet 
topografia domu, w opisie podobna do sytuacji posesji Stanisława Bociana przez 
nas omawianej, mogą nie być przypadkowe.  

Przejdźmy teraz do zapisków nie budzących wątpliwości. W roku 1544 arcybi-
skup gnieźnieński i biskup krakowski, prymas Polski, Piotr Gamrat, potwierdził 
zapis czynszu dla Akademii Krakowskiej, na domu w mieście Kazimierzu przy ul. 
Krakowskiej, należącym do Wojciecha Stalnego (nr 28 płd.), położonym pomiędzy 
domem Marcina Szpunta (nr 28 płn.) i posesją Stanisława Bociana, być może jesz-
cze całą narożną posesją przyrynkową (wraz z dzisiejszym domem Krakowska nr 
30)60. Stanisław Bocian zasiadał już w roku 1533 pośród ławników miasta, ponadto 
in Ponte Regali (na Stradomiu) występuje advocatus (wójt) Albertus Stalny61. Sta-
nisław Bocian (Boczanek, Boczan, Boczian), który był rzeźnikiem, wzmiankowany 
jest w spisach ławników w latach następnych aż po rok 154162. Bliżej połowy wie-

                                                 
56 Rejestr gospód ..., s. 141. 
57 Zob.: W. G r a b s k i , Wybrane zagadnienia z urbanistyki średniowiecznego Krako-

wa, „Biuletyn Krakowski”, t. III, Kraków 1961, s. 106-107.  
58 M. S t a r z yń s k i , Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku, Kraków 2016, in-

formacja ogólna na s. 126, poszczególne wzmianki, z l. 1485, 1489-1496, na s.: 62, 66-73.  
59 M. S t a r z yń s k i , s. 137, nr 24.  
60 CDUC, nr CCCLXXV, s. 179-180. 
61 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 380, s. 125. Według M. Starzyńskiego w r. 1533, 

w latach 1531-1534, 1544, Wojciech Stalny, krawiec, był wójtem miasta Kazimierza 
(M. S t a r z yń s k i , Urzędnicy...), informacja ogólna na s. 142, poszczególne wzmianki,  
z l. 1531-1534, 1544, na s.: 104-107, 116). 

62 Tamże, s. 153, 171, 186, 232, 276, 311. Pisze o tym. Także M. S t a r z yń s k i   
(Tenże, Urzędnicy...), dla okresu t1531- 1541 (informacja ogólna na s. 126, a poszczególne 
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ku XVI zapiski stają się coraz bardziej treściwe. Marcin Starzyński sądzi, że Stani-
sław Bocian zmarł przed 28 lipca 1547 r.63. W tym samym roku zdążył spisać te-
stament, w którym podano informację o jego zawodzie rzeźniczym i urzędzie rajcy 
kazimierskiego. Testament został sporządzony w jego domu, którego położenia 
domyślamy się w rejonie omawianej posesji. Testator zeznał, że jest zobowiązany 
zwrócić swej żonie Agnieszce 24 grzywny „monety i liczby polskiej”, które otrzy-
mał od niej jako pożyczkę; dług ten zapisał i zabezpieczył tejże Agnieszce na po-
łowie swojego domu i ogrodu położonego przy Psim Rynku. Położenie domu nie 
jest jasno określone, a jego powiązanie z ogrodem, zapewne niezabudowaną pose-
sją, nie jest oczywiste. Zakładamy, że ogród znajdował się przy Psim Rynku, zaś 
dom był położony przy ul. Krakowskiej64. Przewidując zgon, Bocian zalecił też 
oddać swojej żonie 80 złotych polskich, które był od niej kiedyś pożyczył, a dług 
miał być spłacony z placu tegoż Bociana (aream suam), znajdującego się pomiędzy 
domem Wojciecha Stalnego a domem „testatora”. Ów plac testator zapisał swoje-
mu zięciowi Grzegorzowi rzeźnikowi i córce Jadwidze. Położenie placu, niewąt-
pliwie wówczas niezabudowanego65 i jeszcze niepowiększonego, obok domu Stal-
nego, zdaje się wskazywać na jego lokalizację przy ul. Krakowskiej, w miejscu 
dzisiejszej frontowej partii domu nr 30. Był to więc plac wydzielony w nieokreślo-
nym czasie z posesji narożnej i zapisany najbliższym krewnym. Sąsiedni dom Bo-
ciana to właśnie ów dom narożny lub już wydzielona dzisiejsza posesja nr 32. Pro-
blem tkwi jednak w tym, że w testamencie nie napisano jednoznacznie o położeniu 
domu Bociana w tym rejonie, jak i nie zapisano takiego domu żadnemu ze spadko-
bierców. Stąd nasza uwaga, że dom przyrynkowy z pozostałymi oficynami (lub 
tylko posesja Krakowska nr 32) był w sposób oczywisty dziedziczony przez bez-
pośrednich spadkobierców testatora.  

Jeszcze w roku 1549 dowiadujemy się w tym rejonie tylko o kamienicy (domus 
lapidea) Marcina Szpunta przy ul. Krakowskiej (nr 28 płn.)66. Dane dla roku 1550, 
bardzo dokładne i ułatwiające identyfikacje domów, zawarte są w spisach podat-
kowych z lat 1673 i 169267. Opis własności przy ul. Krakowskiej zacznijmy od 
dzisiejszej posesji nr 28. W księdze podatkowej spisanej w roku 1550 występuje 
jako posesjonat Szpunt (nr 28, dom płn.)68. Kamienica Szpuntowska (na jej posesji 
browar i słodownia), stojąca pomiędzy posesjami Wojciecha Stalnego (nr 28 płd.) 
oraz posesją Tobiasza Foxa (nr 26), wzmiankowana jest w zapisie z roku 155269. 

                                                 
wzmianki na s. 104-113); ponadto był członkiem rady urzędującej w latach: 1542, 1543, 
1546, 1547 (tamże, s. 126 oraz s. 114, 115, 118, 119), a w r. 1545 należał do rady starej 
(tamże, s. 126 i s. 117). 

63 Tamże, s. 126.  
64 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 439, s. 95 – cały dokument na s. 94-96, nasza in-

terpretacja według tłumaczenia z łaciny pana Karola Nabiałka. 
65 Nie istniała już wtedy na nim domniemana drewniana zabudowa. 
66 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 439, s. 108. 
67 Występują w nich odwołania do lat wcześniejszych.  
68 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 746, s. 545.  
69 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 381, s. 297. 
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Wróćmy do roku 1550. Kolejny zapis dotyczy kamienicy (domus lapidea) Stalne-
go, a potem Michała Miecznika (Krakowska 28 – dom płd.)70. To ostatnie dziwnie 
brzmi w świetle wzmianki o drewnianym domu Michała Miecznika z roku 1582 
(zob. wyżej), ale zapiska dotycząca roku 1550 powstała dopiero w 1673 roku, 
w którym dom Stalnego od dawna był kamienicą, czym można wytłumaczyć ten 
anachronizm. Bogusław Krasnowolski mylnie „osadził” rodzinę Stalnych w tym 
domu już w wieku XV71. Kolejny dom, czyli dzisiejsza kamienica Krakowska 30, 
to w roku 1550 „domus lapidea Zielony po tym [w czasach późniejszych] Puchala 
[Pukala], Cichoszowski, teraz [tzn. w r. 1673] sukcesorów Pana Luteckiego”72. 
A więc w trzy lata po spisaniu testamentu Stanisława Bociana na wyżej wymienio-
nym placu (o ile znajdował się on przy ul. Krakowskiej) stał już odrębny dom. Na 
pewno, co już wspomniano, był murowany, przynajmniej w piwnicy, i odpowiadał 
(w przybliżeniu) traktowi frontowemu dzisiejszej kamienicy. Jego określenie, jako 
domus lapidea, może być jednak takim samym anachronizmem jak w przypadku 
domu nr 28 (płd.). Sądzimy, że w roku 1550 głębokości posesji nowego domu od-
powiadała szerokość działki przyrynkowej, z której ją wydzielono. Dom w pełni 
murowany, o głębokim rzucie, na placu powiększonym w kierunku wschodnim, 
stanął tu najprawdopodobniej około roku 1582. Następny dom (naszym zdaniem, 
dzisiejszy nr 32) pod datą 1550 to domus lapidea mensatoris, później własność 
„Maylatów krawców”, następnie Cichoniowicza, „teraz [czyli w 1673 r.] szpitala 
św. Leonarda”73. Ciągłość zapisków dowodzi, że zawsze w nich chodzi o ten sam 
dom – w roku 1632 i 1633 Cichoniowicz na pewno posiadał posesję nr 32 (zob. 
niżej). To wszystko oznacza, że spadkobiercy Bociana pozbyli się prawdopodobnie 
kamienicy narożnej i na pewno domów nr 30 i 32 zaraz po roku 1547 a przed ro-
kiem 1550. Według Krasnowolskiego, stolarz o imieniu Wojciech mieszkał w dzi-
siejszym domu Krakowska nr 3474, co jednak, naszym zdaniem, nie jest pewne, 
podobnie jak nie jest zgodne ze stanem faktycznym domniemanie tego badacza, że 
jakoby w wieku XVI nie były jeszcze rozdzielone dzisiejsze kamienice przy ul. 
Krakowskiej nr 30 i 32 – dowodzi tego ciągłość zapisów od roku 1550. Brak 
w wyżej przytoczonych spisach wzmianki o dzisiejszej kamienicy Krakowska 34 
wynika, naszym zdaniem, z jej przynależności do narożnej, przyrynkowej posesji. 
Krasnowolski podaje, że w roku 1550 dom przyrynkowy należał do kuśnierza  
Jana75, co potwierdza zapiska w źródłach wyjaśniająca przy tym (pośrednio) brak 
wzmianek o dzisiejszej kamienicy Krakowska 34 – pod rokiem 1673, napisano dla 
roku 1550: „Domus lapidea Joannis pellionis spustoszała, tył od tej kamienicy 
[w tym przypadku wyodrębniony dzisiejszy dom nr 34] trzyma [w r. 1673] JMP 

                                                 
70 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 747, s. 16, rkps K 748, s. 17. 
71 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99. 
72 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 747, s. 17, rkps K 748, s. 17 (zob.: rkps K 746, 

s. 545). 
73 ANK, rkps K 746, s. 545, rkps K 747, s. 17, rkps K 748, s. 17. 
74 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 101. 
75 Tamże, s. 174. 
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Domoracki alias Rzepczyński”76. W innych zapiskach z XVII wieku Rzepczyński 
występuje też jako właściciel domu nr 34. Z przytoczonych danych wynika, że 
kamienica nr 34 była ściśle związana z domem przyrynkowym, a jej wyodrębnie-
nie nastąpiło stosunkowo późno, niemniej przed rokiem 1655 (zob. niżej r. 1632). 
Nie ma natomiast podstaw, aby łączyć w jedną własność i strukturę budowlaną 
(pomiędzy r. 1550 a 1655) kamienice nr 30 i 32, te bowiem były odrębne najpóź-
niej od roku 1550. W 1553 roku spadkobiercy Zielonego, wdowa po nim Agniesz-
ka i jej syn Wawrzyniec, jak i duchowny Jakub Zielony (stopień pokrewieństwa 
z pozostałymi spadkobiercami nieznany), sprzedali Stanisławowi Pukalowi pieka-
rzowi (pistor) swój dom przy ul. Krakowskiej (nr 30), stojący pomiędzy domami: 
Wojciecha Stalnego (nr 28 płd.) i Wojciecha stolarza (nr 32)77. W roku 1558 przy 
ul. Krakowskiej spisano: Szpunta (nr 28 płn.), Pukala (nr 30) i stolarza (nr 32); 
brak natomiast zapiski, którą można by odnieść do domostwa nr 3478. W 1568 roku 
podano następujące posesje: Szpuntowej – wdowy? (nr 28 płn.), Michael gladiator 
(nr 28 płd.), „Pukal advocatus” (nr 30), Włoszka, wdowa po Maylacie (nr 32) 
i znów brak zapiski o odrębnym domostwie nr 3479. W 1564 roku Jadwiga Maylat 
spisała w swym domu testament80. W 1576 roku występują w spisie podatkowym: 
dom Szpuntowski (nr 28 płn.), Miecznik (nr 28 płd.)81, „pan Pukal Consul” (nr 30), 
„Dilągowski in domo Majlat” (nr 32), „Lorenc aptekarz” (nr 34?); następnie:  
„Michał kuśnierz w Gwieździe” (po drugiej stronie ulicy, dziś pod nr 27)82. 
W latach 1578–1603 Jędrzej Pukal, rajca miejski (1600 r.), występuje w rejestrach 
czopowego83.  

Domniemana przez nas akcja rozbudowy i przebudowy domu, być może pier-
wotnie o mieszanej konstrukcji, w kamienicę o przewadze ścian murowanych (zob. 
opis poniżej) przypada na okres własności Pukala, toteż można ją interpretować 
jako planowe powiększenie warsztatu piwowarskiego, o dwie piwnice tylnego 
traktu84. Własność Pukalów, jak i po nich Cichoszowskich (zob. niżej), pokrywa 
się w czasie z epoką świetności kamienicy i – co należy podkreślić – są to  

                                                 
76 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 747, s. 13; K 748, s. 14. 
77 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 381, s. 420-421 – według tłumaczenia pana  

Karola Nabiałka.  
78 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 751, s. 5. 
79 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 752, s. 31. 
80 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 439, s. 294. 
81 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 753, s. 13. 
82 Dom przy ul. Krakowskiej nr 27 nosił miano „Ciemna Gwiazda”: B. K r a s n o w o l -

s k i , Ulice..., s. 90, w r. 1649 został odnotowany jako „Pod Gwiazdą”: Rewizja gospód 
w Krakowie z 1649 roku, w: Rejestry gospód, s. 213. 

83 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 718-726.  
84 Liczne piwnice domów krakowskich jak i kazimierskich, o ile nie służyły słodow-

niom, wykorzystywane były przy produkcji piwa jako pomieszczenie fermentacyjne i leża-
kownie. Warzelnia (wówczas zwana browarem) z reguły znajdowała się w podwórzu – 
S. D r y j a , S. S ł a w iń s k i , Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, „Biblioteka 
Krakowska”, nr 155, Kraków 2010, s. 26-27.  
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lata przed najazdem szwedzkim. O panującym w tym czasie dostatku zdaje się 
świadczyć intensywna działalność piwowarska prowadzona na terenie posesji 
(zob. niżej). 

Wróćmy jednak do topografii w rejonie naszego domu: w roku 1579 kamienica 
Szpunta (nr 28 płn.) stała pomiędzy domami Stanisława Masło (nr 26 płd.) i Mi-
chała Miecznika (nr 28 płd.)85. W roku 1581: nadal dom Szpuntowski (nr 28 płn.), 
Miecznik (nr 28 płd.), tamże aptekarz – według Krasnowolskiego, był to Zalas86; 
Pukal konsul (nr 30), „Maylath sartor” (nr 32)87. Niejakiego Matiasza krawca 
w roku 1582 osadza Krasnowolski pod nr 3488. Analogiczna kolejność występuje 
w niedatowanym spisie z końca wieku XVI89. W innej zapisce, z roku 1581, dom 
Jana Maylata (nr 32) znajdował się przy domu Pukala rajcy (nr 30) oraz w tyle 
kamienicy niegdyś (olim) Jana kuśnierza (narożny dom przyrynkowy wraz z pose-
sją Krakowska nr 34)90. W roku 1582 zapisano, co przytaczamy powyżej, że dom 
niegdyś Marcina Szpunta stoi przy ul. Krakowskiej (nr 28 płn.), a sąsiedzi to Stani-
sław Masło konsul (nr 26 płd.91) i drewniany dom Michała miecznika (nr 28 płd.)92. 
W roku 1583 spisano inwentarz ruchomości pozostałych po Katarzynie, wdowie 
Szpuntowej (nr 28 płn.) i potwierdzono przynajmniej dwukondygnacjowy gabaryt 
kamienicy93. W roku 1587 Stanisław Pukal (nr 30) już nie żył. Spisano pozostałe 
po nim ruchomości, a wśród egzekutorów jego testamentu znajdował się syn  
Jędrzej Pukal. Żyła też Agnieszka, wdowa po Stanisławie. „Naczynia do rzemiosła 
piekarskiego” nieboszczyk darował przed śmiercią żonie, stąd nie weszły w inwen-
tarz. W spisie dotyczącym głównie ruchomości wzmiankowany jest sklep – czyli 
pomieszczenie sklepione (w parterze?), „izba na dole”, piętro („na górze), gdzie 
była m.in. „izdebka”, wspomniano też o „wielkiej szafie w murze” i almariach, 
czyli wnękach94. W roku 1589 opisano też murowany dom Szpuntowski (nr 28 
płn.), co najmniej jednopiętrowy, ze stajnią, łaźnią, słodownią i niegdyś browarem 
na tyle95. W roku 1600 wspomniany jest dom niewątpliwie po Janie Maylacie 
krawcu (nr 32), częściowo murowany a częściowo drewniany, przy ul. Krakow-
skiej, pomiędzy domem Andrzeja Pukala rajcy (nr 30) i kamienicą Jana kuśnierza 
(razem: dom przyrynkowy i dzisiejsza kamienica Krakowska nr 34)96. Przypusz-
czamy, że w znacznej mierze drewniany był niepodpiwniczony tylny trakt tego 

                                                 
85 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 446, s. 129  
86 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99. 
87 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 754, s. 7. 
88 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 101. 
89 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 760, s. 3-4.  
90 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 440, s. 243.  
91 Zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99. 
92 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 440, s. 250. 
93 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps 446, s. 221-223. 
94 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 447, s. 19-20. 
95 Tamże, s. 63-65. 
96 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 391, s. 933-934, rkps K 441, s. 280.  
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domu. W roku 1605 spisane zostały97: kamienica Szpuntowska (nr 28 płn.), 
a w niej aptekarka, według Krasnowolskiego była to aptekarka Zalasowa – zapew-
ne wdowa po aptekarzu Zalasie98 (nr 28 płd.), Pukal consul, czyli rajca miejski 
(nr 30), „Michałowicz aptekarz scabinus”, a więc ławnik miasta Kazimierza (nr 32, 
wg Krasnowolskiego nr 3499). W roku 1607 treść spisu jest niemal identyczna, tyle, 
że pod nr 32 spisano Wojciecha aptekarza (czyżby nadal Michałowicza?)100. 
W roku 1612: kamienica Szpuntowska (nr 28 płn.), Zalasowa aptekarka (nr 28 
płd.), Pukal konsul (nr 30), aptekarka (nr 32)101. Natomiast w części spisu dla rynku 
(jego pierzeja północna to w „szosach”: tertia pars Circuli) występuje kamienica 
„D. Andrzejowiczowej102, P. Rzepczyńskiego, Sikorska103 z części czwartej”104 (pl. 
Wolnica nr 2 oraz Krakowska nr 36 i 34). W roku 1614: kamienica Szpuntowska 
(nr 28 płn.), aptekarka (nr 28 płd.), Pukal (nr 30), Wojciech aptekarz (nr 32)105, 
a w rynku (naszym zdaniem, wraz z Krakowską nr 34) jako współwłaściciele 
Rzepczyński i Sikorski106. W roku 1617: kamienica Szpuntowska (nr 28 płn.), ap-
tekarka (nr 28 płd.), Pukal rajca (nr 30), „Michałowicz consul” (nr 32)107, a przy 
rynku własność rajcy Rzepczyńskiego108. W roku 1619: kamienica Szpuntowska 
(nr 28 płn.), aptekarka (nr 28 płd.), „Cichoszowski consul” – doktor filozofii i ce-
niony orator109 (nr 30), „Michałowicz consul” (nr 32)110, a przy rynku kamienica 
Rzepczyńskiego111. W roku 1628 spisano: Stanisława Kuklowicza kuśnierza (nr 28 
płn.), Jana Laytnera (nr 28 płd.)112, Cichoszowskiego rajcę (nr 30); ponadto: „Fran-
ciszek Witosz alias Rybka” 113 (nr 32 lub, wg Krasnowolskiego, nr 34114). W rege-
strze Biedrzyckiego z roku 1632 występują: kamienica konwisarki (nr 28 płn.), 
kamienica Laytnera mularza (nr 28 płd.); „W kamienicy P. Sebastiana Cichoszow-
skiego rajce kazimierskiego [nr 30]: izba na dole, sklep, piwnic 2. Zadź [podwórze] 
ciasna, na której słodownia z gumnem. Na górze izdebek 2 bez kownat [komnat] i 
szala” – ta ostatnia to sień piętra. Potem: „Kamieniczka Cichoniowica krawca [32]: 
                                                 

97 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 762, s. 16. 
98 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 99. 
99 Tamże.  
100 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 763, s. 16. 
101 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 764, s. 29. 
102 Własność radnego Andrzejowicza – zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 174). 
103 Tamże – potwierdzenie własności radnego Sikorskiego. 
104 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 764, s. 12. 
105 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 765, s. 30. 
106 Tamże, s. 25. 
107 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 766, s. 28. 
108 Tamże, s. 16. 
109 J. B i e n i a r z ó w n a , J. M. M a ł e c k i , Kraków w wiekach XVI-XVIII, Dzieje Kra-

kowa, t. 2, Kraków 1984, s. 221. 
110 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 767, s. 30. 
111 Tamże, s. 16. 
112 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 768, s. 16. 
113 Tamże, s. 17. 
114 B. K r a s n o w o l s k i , Ulice, s. 101. 
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izdeb 2, sklep, kramik, piwnica, zadź ciasna, komora”115. Porównując dane z roku 
1632 z późniejszymi zapiskami, stwierdzamy, że w regestrze Biedrzyckiego opisa-
na jest po raz pierwszy kamienica nr 30 o głębokim rzucie. Bardzo istotną informa-
cję zawarto w ustępie pt. „Czwarta część rynku kazimierskiego” (odpowiada „trze-
ciej stronie rynku” w podatkowych księgach kazimierskich), kamienica Rzepczyń-
skiej (pl. Wolnica 2 i Krakowska 36) i „Podle tejże kamienice kamieniczka mała 
w ulicy Krakowskiej” (niewątpliwie nr 34)116. Dane z roku 1632 potwierdzają, 
zresztą po raz kolejny, rozdzielenie kamienic nr 30 i 32 oraz istnienie domu nr 34, 
wydzielonego już na stałe z narożnej przyrynkowej posesji. Jak już pisaliśmy, są-
dzimy, że w tymże czasie podwórza domostw 30 i 32 wydzielone były z części 
posesji przyrynkowych (wschodnia część dzisiejszego nr 2 i nr 3). W roku 1633 
spisano identyczne dane: Kuklowicz (nr 28 płn.), Jan Laytner (nr 28 płd.), Cicho-
szowski rajca (nr 30)117, Wojciech Cichoniowicz (nr 32), „lapidea minor P. Rzep-
czyński” (nr 34)118, zaś przy rynku kamienica Rzepczyńskiego119 – czyli, że po-
twierdzony jest podział fizyczny przy utrzymaniu jednej własności. Takie same 
dane występują z spisie podatkowym z roku 1634120. W latach 1634-1637 Cicho-
szowski rajca płacił „wodne”121, co potwierdza pośrednio funkcjonowanie na jego 
posesji słodowni (i browaru?). W roku 1637 w zapiskach występują: kamienica 
Jana Laytnera (nr 28 płd.), kamienica Sebastiana Cichoszowskiego rajcy kazimier-
skiego (nr 30), kamienica Cichoniowicza (nr 32), „domus lapidea minor Rzepczyń-
skiego” (nr 34)122. To samo w roku 1638123 i w roku 1640124, w roku 1641 „lapidea 
minor Rzepczyńskiej”125.  

W 1639 roku Sebastian Cichoszowski już nie żył, toteż spisano pozostałe po 
nim ruchomości, przy okazji podając niektóre informacje o zabudowie posesji nr 
30126. W kamienicy wymieniono: piwnicę, jakiś „sklepik” i „sklep” (pomieszczenia 
sklepione, zapewne w parterze) – w sklepie złożona była „strzelba”, czyli ognisty 
oręż mieszczanina zobowiązanego do obrony swojego miasta127. Ponadto wymie-
niono: „izbę”, „izdebkę”, „komnatę”, „komorę”, kuchnię i – co najważniejsze – 
„salę” przed izbą – czyli sień na piętrze, nad sienią parteru. Wśród ruchomości 
zwraca uwagę zapiska: „obraz Pana Pukala i syna jego” – dwa odrębne portrety 
poprzednich właścicieli, bowiem w izbie (zapewne na piętrze) było razem „obra-

                                                 
115 Rejestr gospód..., 1632, s. 141. 
116 Tamże, s. 137. 
117 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 769, s. 10. 
118 Tamże, s. 11. 
119 Tamże, s. 7. 
120 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 770, s. 8, 14-15. 
121 ANKr., rkps K 727, K 728. 
122 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 562, s. 269. 
123 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 771, s. 5. 
124 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 773, s. 13. 
125 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 772, s. 24. 
126 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 448, s. 484-486. 
127 Tamże, s. 485. 
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zów wielkich pięć”, w złoconych ramach – oprócz wyżej wymienionych: „Obraz 
największy Panny Mariej. Obraz Adama. Obraz Daniela”. Były tu też poza owymi 
pięcioma: „obraz Panny Mariej mały” i „obraz Świętego w kącie”128. W tyle pose-
sji znajdowały się słodownia i browar129 – ze spisu wynika połączenie obu w jed-
nym, chyba nie w pełni opisanym budynku (zob. niżej dokładniejszy opis z roku 
1684), z przewagą funkcji browarniczej. Wskazuje na to spis sprzętu zgromadzo-
nego w „słodowni”: znajdował się tu kocioł „wlepiony” w kotlinę, czyli osadzony 
na stałe w okrągłym, obmurowanym niskim murkiem palenisku, a w „sklepie” 
(a więc budynek był murowany) trzy inne kotły130. Kotły służyły na pewno do pro-
dukcji piwa. Ponadto w słodowni były dwie siekiery i piła, pod lasami – czyli pod 
piecem do suszenia ziarna na słód, na którym oparty był drewniany ruszt dla skła-
dania tego ziarna131 – „wilk” (żelazny ruszt). To ostatnie jest niejasne, bowiem wilk 
stawiano pod kotłem w browarze. Obok, albo raczej też w „słodowni”, złożono 
pozostały sprzęt piwowarski: „koryt pod piwo 3”, „kadka do zlewania piwa, na niej 
żelazna obręcz”132. Liczba znormalizowanych beczek na piwo („achteli starych”) 
złożonych w piwnicy (domu lub „słodowni”) albo w podwórzu wynosiła 60 sztuk, 
ponadto „półachteli 4” i „cebrów do zlewania 2”133. Do produkcji piwa i suszenia 
ziarna na słód potrzebny był opał, stąd: „drew rzezanych cztery gromady, i w bro-
warze [użyto określenia wymiennego dla ww. budynku „słodowni”?] trochę tak 
i w domu. Bukowych i dębowych, wszystkie rachowano na złotych czterysta”134. 
Nieboszczyk Cichoszowski sprzedawał ważone w jego browarze piwo często na 
kredyt. Poświęcony jest temu ustęp inwentarza, który przytaczamy w całości: „Pi-
wo na karbach co winni. Pan Laytner [sąsiad spod nr 28 płd.] za achteli 8. Pan 
Głąb za achteli cztery. Michałowa za achteli jedenaście. Blaszkowa za achteli je-
denaście po złotych cztery, groszy dwadzieścia. Pani Żelaszowska za achteli 25. 
Wałaszkowa za achteli 22. P. Just za achteli 11. Staszkowa achteli 8. Jewułowi-
czowa achteli 3. P. Błażejowa szewcowa achteli 24. Z Mydlanowskiego achteli 8. 
Żydzi. Wieprzkowa achteli sześć. Item cztery. Heliasz achteli 4. Item achteli 5. 
Abracham 2. Marek 2. Malka 4. Item 3. Marek drukarz 3. Item 2. Izrael Szymon 6. 
Litman 8. Sklarka 3. Józek 8. Item 9”135.  

W roku 1643 kamienica sukcesorów Sebastiana Cichoszowskiego (nr 30) stała 
pomiędzy kamienicami Wojciecha Cichoniowicza krawca (nr 32) i Jana Laytnera 
(nr 28 płd)136. Właściciele w tym rejonie odnotowani w roku 1654 to: Goliński (nr 
28 płn.), Rostaszewski (nr 28 płd.), Lutecki (nr 30), posesja Cichoniowicza (nr 32), 

                                                 
128 Tamże.  
129 Tamże, s. 484-486. 
130 Tamże, s. 484. 
131 Jest to jedyne urządzenie związane z produkcją słodu odnotowane w spisie. Lasy 

były drewnianym rusztowaniem z półkami na ziarno, nałożonym na piec.  
132 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 448, s. 486. 
133 Tamże 
134 Tamże, s. 486-487. 
135 Tamże, s. 487. 
136 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 443, s. 434. 



SŁAWOMIR DRYJA, STANISŁAW SŁAWIŃSKI 98

Rzepczyńscy (nr 34)137. Dane z roku 1655 niewiele odbiegają od poprzednich (nr 
30 – Lutecki)138. Tak samo w roku 1658139 – ale jest to już okres upadku miasta. 
Kolejny spis z tego roku wyjaśnia kondycję domu nr 32 – kamienica Cichoniowi-
cza opisana jako pusta, czyli zrujnowana140 – niewątpliwie „po nieprzyjacielu”. 
W roku 1662 bez większych zmian141, przy czym identyfikację kamienicy Goliń-
skiego (28 płn.) potwierdza zapiska w dziewiętnastowiecznej hipotece, dotycząca 
roku 1661142. Około 1667 roku: kamienica Golińskiego (nr 28, płn.), kamienica 
Laytnerowska (nr 28 płd.), kamienica Luteckiego rajcy (nr 30), kamienica dawniej 
Cichoniowska, teraz szpitala św. Leonarda – remontowana po zniszczeniach wo-
jennych (nr 32), „kamienica Rzepczyńskiego bez tyłu [w tym przypadku: „bez 
podwórza”, albo podwórze bardzo było małe] po nieprzyjacielu reparowana” (nr 
34)143. W roku 1668 dane te same, jeszcze raz podkreślono, że kamienica Rzep-
czyńskiego jest „bez tyłu”144. W roku 1669: kamienica Golińskiego (nr 28 płn.), 
kamienica Gawińskiego (nr 28 płd.), kamienica Luteckiego rajcy – w niej mieszka 
Szymon „piwniczny” (winiarz), a więc potwierdzone jest istnienie piwnic (nr 30), 
kamienica Cichoniowska, szpitala św. Leonarda (nr 32), kamienica po Rzepczyń-
skim – Chechelskiej wdowy (nr 34)145. W roku 1671: kamienica Golińskiego (nr 28 
płn.), kamienica Gawińskiego (nr 28 płd.), kamienica Luteckiego rajcy – „w piw-
nicy komor[nik]” (nr 30), kamienica Cichoniowska – szpitalna (nr 32), kamienica 
Rzepczyńska – „bez tyłu” (nr 34)146. W innej wersji szosu kamienica nr 30 należała 
do „sukcesorów p. Luteckiego”147. W roku 1671 kamienice Cichoniowską (nr 32) 
wynajęto Wojciechowi Baranowiczowi i jego żonie Teresie148. W roku 1678 opisa-
no kamienicę Rzepczyńską (nr 34), w której mieszkali Domaraccy, stojącą przy 
ul. Krakowskiej, pomiędzy kamienicą Sapalińską (przyrynkową) 149 a kamienicą 
Cichoniowską (nr 32). Można domyśleć się, iż był to dom bez podwórza (albo 
z bardzo małą „zadzią”), jednopiętrowy i podpiwniczony – do piwnicy chodzono 
z ulicy150. W roku 1679: w domu nr 30 Lutecka wdowa151, taż kamienica stała po-
między Laitnerowską (nr 28 płd.) i Cichoniowiczowską (nr 32)152. 

                                                 
137 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 775, s. 4. 
138 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 776, s. 22, s. 23. 
139 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 777, s. 8, także rkps K 567, s. 297. 
140 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 778, s. 26, 61. 
141 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 781, s. 5, rkps K 805, s. 16. 
142 ANK, rkps WMK Hip. 11, s. 226. 
143 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 785, s. 11. 
144 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 786, s. 11. 
145 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 787, s. 15. 
146 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 788, s. 18. 
147 Tamże, s. 87. 
148 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 358, s. 677. 
149 Zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice..., s. 174.  
150 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 397, s. 467-468. 
151 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 808, s. 14. 
152 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 420, s. 187. 
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W roku 1684 na instancję Jana Luteckiego spisano rewizję podupadłej już ka-
mienicy Luteckich (nr 30) stojącej przy ul. Krakowskiej pomiędzy kamienicami: 
Gawińską (nr 28 płd.) i Cichoniowską (nr 32)153. Dom był podpiwniczony, piętro-
wy, o dwutraktowym rzucie rozwiniętym w głąb posesji. „Do piwnice z ulice 
wchodząc drzwi i płatwy, na których leżą drzwi zwierzchnie, także dach złe, zgni-
łe, wschody także drewniane, wszystkie złe”. Do piwnicy w trakcie frontowym 
chodzono zatem z ulicy schodami pogrążonymi w szybie. Dostęp do nich był przez 
drzwi, tzw. połogie czyli leżące poziomo154. Osłonięte były one daszkiem opartym 
na elewacji frontowej. Do piwnic traktu tylnego chodzono z podwórza – „w piw-
nicznej szyjej z tyłu schodów nie masz, ani pokrycia żadnego nad nią” – czyli da-
chu, który osłaniał przed deszczem zewnętrzne schody pogrążone w szybie zejścia. 
W trakcie frontowym była jedna piwnica, nakryta sklepieniem kolebkowym o osi 
podłużnej równoległej do ulicy, co wynika z analizy odkrytych reliktów. W trakcie 
tylnym były dwie piwnice, większa pod izbą: „wychodząc z tej piwnice [frontowej] 
do drugiej piwnice ku izbie” oraz piwnica pod „gankiem” (równoległym do izby 
przechodem na podwórze), z której chodzono do „ganku” – „u drugich drzwi, które 
idą pod ganek [był uszkodzony zamek], wychodząc z tej piwnicy na wschodzie do 
ganku drzwi złe”. Komunikację z wnętrzem budynku miała także piwnica fronto-
wa: „do piwnice pod sienią będącej wschody napsowane”. W trakcie frontowym 
parteru mieściła się sień (w niej zniszczona „podłoga tarciczna”), a obok „sklep” 
(pomieszczenie sklepione), zaś na podwórze prowadził w tylnym trakcie przechód 
– nazwany w opisie „gankiem” (o również zniszczonej podłodze). Sądzimy, że 
przechód znajdował się w południowej części rzutu. W trakcie tylnym była też 
„izba dolna” (czyli „izba tylna”) – „w izbie w jednym oknie błona zła”. Piętro: 
„wszedłszy na górę, na salę [nad sienią parteru155] w stropie trzy tramy ugniły, 
podstemplowane są”. Z sali były okna „na ulicę w pół złe”. Obok „sali” była izba – 
„w izbie nad sklepem dolnym piec trochę napsowany, ławy snadź były wkoło, 
teraz ich nie masz”. Nad dolną izbą, czyli w trakcie tylnym, była „izba górna”, 
z piecem, również nakryta stropem z drewnianych belek: „w izbie górnej nad dolną 
izbą w piecu [tu opis stanu kafli], okna w szybach złe, tamże w powale jedna belka 
zgniła, druga także za piecem nadgniła podstemplowania potrzebuje. U drzwi do 
tej izby antaby nie masz”. Obok było mniejsze pomieszczenie – „w izdebce, która 
jest nad dolnym gankiem [przechodem], piec zły, ławy, które były wkoło, teraz 
tylko [ich] czwarta część, jest okno”. Tejże izdebki dotyczy ciekawa, wcześniejsza 
zapiska z roku 1663: na murze granicznym z kamienicą Cichoniowiczowską (nr 
32) oparty był murłat156, a na nim belki stropu w kamienicy Luteckiego: „Widzieli-
                                                 

153 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 421, s. 67-68.  
154 Nie wiemy czy takie drzwi zakładano, w XVII w., także pod lekkim skosem w sto-

sunku do poziomu ulicy lub podwórza.  
155 „Sale”, czyli górne sienie odpowiadające rzutem sieni parteru, występowały często 

w kamienicach krakowskich, już w wiekach średnich (zob.: W. K o m o r o w s k i , Średnio-
wieczne domy..., s. 189).  

156 Murłat, murłata (z niem.) – belka przyścienna (w zasadzie położona na odsadze-
niach muru), na której, w płytkich wcięciach, opierano belki stropowe (te osadzone jeszcze 
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śmy w izbie pobocznej od strony kamienice niegdy Cichoniowiczowskiej, a teraz 
szpitala św. Leonarda, murłat podłużni, na którym wszystkie belki tejże izby leżą 
zasadzone, złupany wzdłuż przez wszystko. Takowego murłata złupieniem belki 
z tegoż murłata wypadły i z miejsca swego [tu fragment nieczytelny], że gdyby nie 
stemple, których jest in numero pięć, wszytka powała by się była i z belkami zawa-
liła”. I tu wiertelnicy ustalili przyczynę szkody w budynku: „tośmy (…) uznali 
i dostatecznie wynaleźli, że ruina nie skąd inąd, tylko z częstego w ten mur z dział 
bicia stała się, bo z tak częstego z dział bicia mur się wstrząsnął i w stronę ustą-
pił”157. Dzisiaj wydaje się nieprawdopodobne, aby Czarniecki w roku 1655 (bijąc 
z dział z Wawelu – Kazimierz zajęli Szwedzi szybkim szturmem, bez zbytniego 
trudu i uporczywego bombardowania miasta158) lub sojusznicze wojska polsko-
cesarskie w roku 1657, oblegając Szwedów, zawzięli się na mur graniczny pomię-
dzy kamienicami przy ul. Krakowskiej. Raczej były to zabłąkane kule. Wróćmy do 
roku 1684: „Na strychu dach i rynny złe. Leje się wszędy. Jako izba dolna idzie 
jest przemurowanie [izba poddasza, nad tylnym traktem], gdzie drzwi były, teraz 
ich nie masz, tylko haki. W murze nad izdebką górną, w stropie, dziura wygniła”. 
Na podstawie tego fragmentu opisu nie możemy ustalić formy ówczesnego dachu. 
Elewacja tylna: „Nad oknami górnej izby obsadzek we trzy szary gontów cale zły” 
– odsadzenie elewacji obdaszone gontem. Opisana powyżej kamienica stanowiła 
typ bliski występującemu nagminnie w Krakowie i tamże ukształtowanemu w cią-
gu XIV i XV wieku domu średniej szerokości (tzw. półkuryjnego), o głębokim 
rzucie, z reguły dwutraktowego – z sienią i sklepem w trakcie frontowym oraz 
przechodem i izbą tylną w trakcie tylnym159. Przy elewacji tylnej był na piętrze 
drewniany ganek, którym chodzono do klozetu – „tamże na tyle ganek drewniany, 
który idzie od górnego mieszkania ad locum secretum dla dawności wali się, tylko 
stemplem podstemplowany, dach nad nim cale zły. Nad sekretem dach także zły 
i ściany około niego nie masz. Podle tego sekretu była kiedyś stajenka teraz (…) 
zniesiona i nie masz” (il. nr 11, 12, 13). Nie wiedząc na pewno, jaka była wówczas 
głębokość posesji, przyjmujemy, że podwórze było mniejsze niż w wieku XIX 
i dzisiaj (w roku 1632 „zadź ciasna”160). Stała w nim murowana słodownia, zapew-

                                                 
czopami w gniazdach wyrobionych w murze), oraz czółka stanowiące wypełnienie niewiel-
kich wnęk powstałych pomiędzy murłatami, pułapem stropu i jego belkami. Murłaty to 
także belki dla oparcia belek więźby dachowej. Zob.: „Murłat” to „Łata, podstawek, który 
się kładzie wzdłuż muru, żeby belki w przek idące muru samego nie dostawały” – S. M. 
L i n d e , Słownik języka polskiego, t. 3, Lwów 1857, s. 182.  

157 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 101, s. 392-393. 
158 Zob.: Dzieje Krakowa..., t. 2, s. 368. 
159 Rozwinięte dwutraktowe układy domów występowały licznie w XVI-wiecznym 

Krakowie, a zatem i na pewno na Kazimierzu, zob.: M. Łu k a c z , Pierwsze fazy kształto-
wania się dominującego typu kamienicy krakowskiej, „Teka Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury”, t. XXII, 1988, s. 11. Ostatnio problematykę tych kamienic, podsumowując do-
tychczasowy stan badań, omówił Waldemar Komorowski (W. K o m o r o w s k i , Średnio-
wieczne domy..., s. 168-171, 190.  

160 Rejestr gospód..., 1632, s. 141. 
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ne w pozycji oficyny tylnej zajmującej całą szerokość posesji. Budynek ten do-
kładnie opisano: „pod indermachem piwnica, gdzie było gumno do roszczenia 
słodu, do niej wschodów ani drzwi, ani nakrycia nad piwniczną szyją i policzka 
jednego murowanego nie masz i do samej piwnicy przez sklepienie przecieka”. 
A więc piwnica sklepiona, w której kiełkowało, na glinianej polepie (gumnie), 
zboże na słód. Przypomnijmy, że słodownia wzmiankowana jest już w roku 1632 
jako „słodownia z gumnem”161. Sądzimy, że piwnica znajdowała się pod całą ofi-
cyną, a jej powierzchnię określamy jako co najmniej 40 m kwadratowych162. Pro-
wadziły do niej zewnętrzne schody z podwórza, pogrążone w gruncie, w szybie 
o murowanych ściankach bocznych („policzkach”), niegdyś niewątpliwie osłonięte 
daszkiem. Kondygnacje nad piwnicą opisano w sposób następujący: „indermach 
murowany, gdzie było przedtym koryto [w korycie moczono zboże przed roszcze-
niem na gumnie], słodownia i izdebka dołem, górą zaś spiklerz, wewnątrz poruj-
nowane. Sklepienia, które było nad korytem i w słodowni także komina nie masz, 
rozebrano to wszystko i materiej z tego nie masz, ściana tylko przednia i to wszyt-
ka na kilka łokci wzwyż, a wszerz jako idzie ten indermach, złamana i materie 
z niej nie masz. Drzwi tak do koryta, jako i do izdebki nie masz, od okna jednego 
do tej izdebki kraty jednej nie masz”. Z opisu wynika, że nad piwnicą, w parterze, 
były trzy pomieszczenia. Pierwsze to pomieszczenie z korytem do moczenia ziarna 
przed jego roszczeniem, a drugie to „słodownia”, w tym przypadku chyba dawny 
browar (czyli warzelnia), co wynika z dokumentu z roku 1639 (zob. wyżej). Oba te 
pomieszczenia były, naszym zdaniem, nakryte wspólnym sklepieniem i rozdzielo-
ne cienką ścianą (drewnianą?) stojącą poprzecznie na sklepieniu piwnicy. Obok 
było trzecie pomieszczenie – izdebka, chyba mieszkalna, dla jakiegoś pracownika 
słodowni, nie wiemy, jaką ściana wydzielona i czy również nad nią założone było 
sklepienie wspólne dla pozostałych pomieszczeń. Nad tym, na piętrze lub podda-
szu, ulokowano spichlerz na ziarno i słód – zapewne zajmujący całą powierzchnię 
budynku. Wiedząc, że spływ wód deszczowych z dachu nie mógł się odbywać do 
sąsiednich posesji, rekonstruujemy dach oficyny jako pulpitowy o spadku w kie-
runku własnego podwórza. Znamienne jest, że w stosunku do inwentarza z roku 
1639 nie wspomniano w ogóle o produkcji na posesji piwa, co oznacza, że od pew-
nego czasu go tutaj nie warzono. Przedstawiono natomiast niemal kompletny opis 
budynku, niegdyś i browaru, służącego potem tylko do produkcji słodu. W spisie 
podstawowych urządzeń, w którym występują już nieistniejące gumno i koryto, 
brak jest wzmianki o lasach – tj. piecu, na którym założone były drewniane półki 
do suszenia ziarna (czyli lasy). Urządzenie to musiało być w roku 1684 zniszczone, 
skoro nic o nim nie napisano. W roku 1639 lasy prawdopodobnie znajdowały się 
w opisywanym budynku. Sądzimy, że na niedługo przed sporządzeniem opisu 
w roku 1684 stały w pomieszczeniu zwanym słodownią lub w izdebce. Inna moż-
liwa ich lokalizacja to jakiś nieistniejący już w roku 1684 przewiewny, drewniany 

                                                 
161 Tamże.  
162 Zakładając co najmniej 4 m szerokości rzutu tej piwnicy i ok. 10 m jej długości 

wpisanej w szerokość posesji.  



SŁAWOMIR DRYJA, STANISŁAW SŁAWIŃSKI 102

budyneczek obok słodowni. W podwórzu posesji była kiedyś studnia – „na tyle 
studnia zawalona”. 

W tymże roku 1684 opisano też sąsiednią kamienicę Cichoniowską (nr 32), ja-
ko stojącą w ul. Krakowskiej pomiędzy kamienicą sukcesorów Luteckiego (nr 30) 
a Rzepczyńską nr 34)163. Był to dom o stosunkowo głębokim rzucie, trzytraktowy – 
w trakcie frontowym parteru sień (od płd.) i „sklep”, w trakcie tylnym izba i prze-
chód (od płd.). W trakcie środkowym, bardzo płytkim, znajdowała się kuchenka 
pokrywająca się w rzucie z szyją, którą chodzono do piwnic. Opisano, co ciekawe, 
tylko dwie piwnice w trakcie frontowym – pod sienią i sklepem – które mogły być 
podzieloną wtórnie pierwotną piwnicą (z fazy II) oficyny domu przyrynkowego. 
Na piętrze domu były izby mieszkalne i kuchnia. Analogicznie opisano ten dom 
w roku 1685, po remoncie dokonanym przez Wojciecha Barankowicza, cyrulika, 
mieszczanina kazimierskiego i jego małżonkę, dalej nic nie pisząc o podpiwnicze-
niu traktu tylnego, którego zapewnie wówczas, jak i przedtem, nie było164. Taki 
sam stan piwnic zdaje się wynikać z opisu z roku 1753 – kamienica Barankowicza 
(nr 32), pomiędzy Lutecką (nr 30) a kamienicą Niedzielskich (nr 34)165. Podwórze 
domu (nr 32) było w tym czasie chyba mniejsze niż w wieku XIX i dzisiaj, bowiem 
w roku 1632 wspomniano, że „zadź ciasna”166. 

Im później, tym kazimierskie księgi podatku miejskiego stają się mniej kom-
pletne, a to w związku ze zniszczeniem znacznej części zabudowy miasta, w wyni-
ku czego opłaty pobierano tylko z niektórych nieruchomości. W roku 1692: 
„kam[ienica] Zielony P. Luteckiego” (Krakowska 30), kamienica Maylatów Ba-
rankowicza” (Krakowska 32)167. W latach 1692-1694 kamienica nr 30 nadal 
w posiadaniu Luteckiego168. W roku 1747 napisano o kamienicy po zmarłym Lu-
teckim (nr 30)169. Jeszcze w roku 1752 wzmiankowana jest kamienica Luteckich170. 
Po przebudowach w wieku XIX i początku XX niewiele pozostało ze starej sub-
stancji kamienicy.  

 
III. Produkcja piwa w dzisiejszej posesji nr 30 przy ul. Krakowskiej 

 
Należy powiedzieć, że w XVI wieku piwowarstwo kazimierskie nie ustępowa-

ło wiele krakowskiemu. Z tegoż też powodu aglomeracja krakowska obejmująca 
Kraków, Kazimierz i Kleparz przynosiła około 60% wpływów czopowego z całego 
województwa krakowskiego171. W 2 poł. XVI wieku dostrzegalna jest znacząca 

                                                 
163 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 421, s. 71-73.  
164 Tamże, s. 124-126. 
165 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 358, s. 285-287. 
166 Rejestr gospód...,1632, s. 141. 
167 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 748, s. 48. 
168 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 795, s. 7, rkps K 809, s. 15-16. 
169 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 358, s. 275. 
170 Tamże. 
171 Źródła dziejowe, t. 9, Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586, 

w dwóch częściach, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1881, s. 268-284. 
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redukcja produkcji kleparskiej i malejąca produkcja w Krakowie przy zauważal-
nym wzroście aktywności piwowarskiej na Kazimierzu172. Ze zwiększającą się 
produkcją powiązana była liczba osób wykonujących zawód piwowara. W roku 
1564 było ich na Kazimierzu około 90 (w Krakowie około 130), zaś w roku 1580 – 
niemal 110 (w Krakowie 106)173. O ile więc w Krakowie i na Kleparzu możemy 
mówić o zaniku części browarów i ograniczeniu produkcji, o tyle na Kazimierzu 
obserwujemy rozwój tego przemysłu. Struktura piwowarstwa kazimierskiego była 
odmienna od krakowskiej. W Krakowie browary i słodownie rozmieszczone były 
w większości w blokach zabudowy przy murach miejskich, w przyrynkowych blo-
kach zabudowy (przy ulicach magistralnych) należały do rzadkości, zanikając tam 
jeszcze pod koniec wieku XVI, zaś przy rynku nie występowały w ogóle. Na Ka-
zimierzu natomiast w niektórych posesjach przyrynkowych funkcjonowały browa-
ry i słodownie. Piwowarstwem zajmowali się na Kazimierzu nawet rajcy miejscy 
(proceder niespotykany w Krakowie), zaś struktury cechowe wydają się, że były 
silniejsze od krakowskich. Zgodnie z ustawą z roku 1558 mówiącą, aby piwowar 
nie podniecał jedno dnia dziesiątego do onego dnia, którego podniecał (zapisy te 
powtórzono następnie w latach 1559, 1560, 1564, 1569 – z przeniesieniem kary 5 
grzywien na kamień wosku – i 1575), ograniczono produkcję do maksymalnego 
poziomu 35 warów rocznie, czego przestrzegano skrupulatnie, na co też wskazują 
rejestry czopowego174. Podobnymi ograniczeniami w pobliskim Krakowie nikt się 
nie przejmował. Tym można wytłumaczyć fakt, że pomimo zbliżonej liczby piwo-
warów, w roku 1578 w Krakowie odprowadzono 11364 florenów czopowego, zaś 
na Kazimierzu 6573, czyli niemal o połowę mniej175.  

Browar Jędrzeja Pukala, w dzisiejszej posesji ul. Krakowska nr 30, należał do 
najaktywniejszych w mieście176. W roku podatkowym 1580/81 wyprodukowano 
w nim 31 warów (najczęściej warzył niejaki Kopyto – 33 razy)177. Należy jednak 
zaznaczyć, że w rok podatkowy zaliczono wówczas pięć kwartałów, zaś ogólna 
liczba wyprodukowanych w mieście warów wyniosła 2021178.  

                                                 
172 K. B o r o d a , Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 

2016, s. 525, 531. 
173 ANK, Akta m. Krakowa, rkps 2369, 2377, Akta m. Kazimierza, rkps K 843.  
174 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 718, 719, 720, 721, 843. 
175 Źródła dziejowe, t. 9, Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586, 

w dwóch częściach, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1881, s. 268269. 
176 Andrzej Pukal opłacał podatki ze swojego browaru, jednak z uwagi na inne zajęcia 

podejrzewamy, że do prac związanych z warzeniem piwa zatrudniał najemnych piwowa-
rów. 

177 ANK, Akta m. Kazimierza, rkps K 719. 
178 Wielkość beczki kazimierskiej (w źródłach beczki występują jako achtele) była 

większa od krakowskiej (liczącej 62 garnce) i wynosiła 66 garnców. Dopuszczano, aby 
z pojedynczego waru (przez war rozumiemy porcję piwa możliwą do uzyskania z jednego 
cyklu produkcyjnego) nalewać maksymalnie 25 achteli. Oznacza to, że war kazimierski 
liczył około 4450 litrów piwa i był nieznacznie mniejszy od krakowskiego, który obliczamy 
na około 4850 – 4950 litrów. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795), 
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IV. Podsumowanie 
 
W tekście powyżej przedstawiliśmy ukształtowanie (w ciągu wieku XVI) roz-

winiętej kamienicy miejskiej, na posesji utworzonej poprzecznym podziałem na-
rożnej działki przyrynkowej, poprzez rozbudowę jednotraktowej zabudowy (samo-
dzielnej, jednakże wzniesionej w sytuacji i proporcjach rzutu typowych dla oficy-
ny) w dom o głębokim, dwutraktowym rzucie. Analogiczne procesy zachodziły 
zarówno na Kazimierzu (sąsiednie domy Krakowska nr 32 i 34, utworzone z ofi-
cyn), jak i oczywiście w pobliskim Krakowie – np. przekształcenie zabudowy 
zwanej „Siedem Kramów” w południowej pierzei dzisiejszego pl. Dominikańskie-
go179. Trudno tu jednak mówić o stosowaniu jakichś uniwersalnych modułów po-
działu i rozbudowy, a raczej należy sądzić o dostosowywaniu się do istniejących 
warunków przestrzennych i budowlanych. Godne podkreślenia są: stosunkowo 
późne uformowanie rozwiniętej kamienicy Krakowska nr 30 przy zastosowaniu 
dawno już utrwalonego w Krakowie układu „półkuryjnej” kamienicy. Zdawałoby 
się, że optymalny system rozbudowy domów w głąb działki, wzorowany na kra-
kowskim, winien dominować także na Kazimierzu, czego jednak nie można po-
twierdzić w dzisiejszym stanie badań. 

I na tym właściwie należałoby poprzestać ze względu na stosunkowo nikły stan 
wiedzy o domach miasta Kazimierza, jak i zadziwiającą różnorodność ich układów 
stwierdzoną w nielicznych domach poddanych badaniom architektonicznym. Zja-
wisku temu należy poświęcić kilka słów.  

Według Stefana Świszczowskiego, stare murowane domy, do dziś zachowane 
na Kazimierzu, pochodzą głównie z XVI i XVII wieku180. W przypadku omawianej 
kamienicy spostrzeżenie to jest trafne. Za błędny uznajemy natomiast pogląd 
Świszczowskiego, że jakoby szczególnie dokładny i wiarygodny, także w ukazaniu 
kazimierskich działek siedliskowych i ich zabudowy, jest plan szwedzki z roku 
1702181. Na tymże planie, co ma być też potwierdzone badaniami w terenie, w no-
wożytnym Kazimierzu dominował następujący system domów stojących w jednej 
pierzei: „na przemian dwa domy trzytraktowe i po ich bokach dwa dwutraktowe 
albo półtoratraktowe”; głębokość budynków o głębszym rzucie dochodziła do 
26 m, płytszych do 10-12 m182. Byłby to zatem system kształtowania bloków zabu-
dowy z założenia krzywdzący część posesjonatów. Naszym zdaniem, Świszczow-
ski zbyt gorliwie dopatrywał się reguły w konwencji zastosowanej przez rysownika 

                                                 
t. II, z. 2, pod red. F. Piekosińskiego, Kraków 1892, s. 715. W statucie bednarzy kazimier-
skich zapisano: „a każdy achtel ma mieć w sobie garczy sześćdziesiąt y sześć według daw-
nej miary”. Por. też: S. Dryja, Krakowskie miary piwowarskie w XVI wieku, Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, 59 (2011), nr 1, s. 20. 

179 Zob.: S. S ł a w iń s k i ,  A .  K w a śn i e w i c z ,  M .  S u l m a , współpraca: B. Kmie-
cik, H. Rojkowska, A. Szymaniuk, Studium urbanistyczno-konserwatorskie staromiejskiego 
bloku nr 34 w Krakowie, „Miejskie Biuro Projektów w Krakowie”, 1983, mps, s. 47-52. 

180 S. Św i s z c z o w s k i , Założenie, s. 70. 
181 S. Św i s z c z o w s k i , Miasto Kazimierz, s. 171-173.  
182 Tamże, s. 173 (także: S. Św i s z c z o w s k i , Założenie, s. 70-71). 
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oraz w zjawisku zróżnicowania wielkości powierzchni domów183, oczywistym na 
Kazimierzu nękanym klęskami w większym stopniu niż zamożniejszy Kraków 
i nigdy w pełni odbudowanym. Z kolei Bogusław Krasnowolski, skupiając się na 
zagadnieniach urbanistycznych i socjotopograficznych, nie rozwinął analizy ukła-
dów domów Kazimierza i ich przekształceń w ciągu wieków184. Wyjątek w publi-
kowanym dorobku tego Badacza stanowi artykuł poświęcony narożnej, szesnasto-
wiecznej kamienicy przy ul. Józefa nr 36, wzniesionej przez włoskich budowni-
czych dla jednego ze starszych gminy żydowskiej, reprezentującej typ odmienny 
od wspomnianego wyżej domu półkuryjnego185. Kwerendy i badania architekto-
niczne dokonane przez Stanisława Sławińskiego dla wspomnianej wyżej posesji 
Krakowska nr 28 wnoszą jeszcze jeden przykład kamienicy dwutraktowej w typie 
krakowskich domów półkuryjnych – południowy z domów na tej realności186. 
W zespół schroniska Brata Alberta przy ul. Skawińskiej nr 4-6 wchodzą trzy star-
sze działki187 – i tu przynajmniej w jednym przypadku możemy mówić o jakimś 
nawiązaniu do krakowskiego schematu domu półkuryjnego. W przebadanych na-
tomiast gruntownie piwnicach trzech domów przyrynkowych, w tym dwóch drew-
nianych188 (dawna południowa pierzeja Rynku kazimierskiego, dziś duża narożna 
posesja przy ul. Bonifraterskiej /ul. Trynitarska) występują jeszcze inne typy zabu-
dowy: dwa domostwa o płytkim rzucie (jednotraktowe) oraz narożny budynek, 
pierwotnie jednotraktowy, o pogłębionym w wieku XVII rzucie, ale o elewacji 
frontowej osadzonej w pierzei ulicy wychodzącej z rynku (dziś ul. Bonifraterska), 
i dzięki temu zabiegowi prezentujący typ płytkiej w rzucie kamienicy szerokofron-
towej, stojącej bokiem do swego podwórza189. Z kolei przebadane w roku 1989 
piwnice kamienicy przy ul. Krakowskiej nr 14, odpowiadającej dwóm starszym 
domom, reprezentują dosyć proste układy – jedno i dwutraktowy – niepozwalające 
na dokładną rekonstrukcję parteru190. W przebadanym w roku 1981 przez Marka 
                                                 

183 Na planie z r. 1702 przedstawionym przypadkowo. 
184 Zob.: B. K r a s n o w o l s k i , Ulice... . 
185 Zob. B.: K r a s n o w o l s k i , Kamienica Jonasza syna Abrahama – dzieło współpra-

cowników Berrecciego, „Rocznik Krakowski” t. 89 (2013), s. 59-66. 
186 Z notatek Stanisława Sławińskiego, autora kwerend i konsultacji historyczno-

architektonicznych dla badań archeologicznych prowadzonych przez K. Schejbal – Dereń 
i M. Derenia.  

187 Zob.: M. N i w iń s k i ,  H .  J a s i eń s k i , Dom Brata Alberta, Kraków 1939, J. H i -
ży c k a ,  S .  S ł a w iń s k i , Frygasiówka, opracowanie historyczno-naukowe (z sondażowy-
mi badaniami w piwnicach) budynku przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie, Kraków 1994, mps.  

188 Jeden z nich stał na murowanej piwnicy, drugi także w piwnicy zbudowany był 
z drewna. 

189 S. D r y j a ,  S .  S ł a w iń s k i ,  D .  O s iń s k i , Sprawozdanie z badań archeologicz-
nych związanych z planowaną zabudową działki nr 68, obr. 15 Śródmieście, ul. Trynitar-
ska/Bonifraterska w Krakowie, 2014, mps. 

190 Zob.: S. S ł a w iń s k i ,  A .  K w a śn i e w i c z ,  J .  H i ży c k a , Ekspertyza konser-
watorska i opracowanie naukowo historyczne z badaniami architektonicznymi, kamienica 
przy ul. Krakowskiej 14 w Krakowie, wykonano w: „Archikon”, Pracownia architektonicz-
no-Konserwatorska, rkps, Kraków 1989, s. 12-13, rys. nr 20.  
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Łukacza (z zespołem) domu Krakowska 29/Węgłowa 1 występują podpiwniczenia 
trzech średniowiecznych domów przyrynkowych o głębokim rzucie, których roz-
planowanie można przenieść do parteru, jednakże o odmiennym od „krakowskie-
go” układzie. Jeszcze innego typu przyrynkowy dom kazimierski odkrył Kazimie-
rza Wajda w murach kamienicy przy Krakowskiej nr 46191. Nie jesteśmy jednak 
upoważnieni do publikowania odkryć obu wspomnianych Autorów. Świadomie 
pomijamy problematykę kilku przebadanych architektonicznie domów znajdują-
cych się w centrum „miasta żydowskiego” (przy ul. Szerokiej) o niezbyt jasnej 
genezie, jako rozwijających się w innych warunkach, zdeterminowanych przez 
ciasnotę dzielnicy żydowskiej. 

Jak więc widzimy, określenie miejsca kamienicy przy ul. Krakowskiej nr 30 
w typologii starej zabudowy mieszkalnej Kazimierza wymaga poszerzenia zakresu 
badań nad domami tego miasta, znacznie wykraczającego poza problematykę 
omawianego domu i jest wielkim wyzwaniem dla przyszłych badaczy. 

 
 

S t r e s z c z e n i e  
 
Artykuł przedstawia dzieje i przemiany budowlane mieszczańskiej kamienicy stojącej 

przy ul. Krakowskiej nr 30 na działce wtórnie wydzielonej z tylnych partii posesji przyryn-
kowych, pamiętających okres tyczenia miasta i działek siedliskowych (od roku 1335 po-
cząwszy). Wydzielenie omawianej posesji, płytszej niż dzisiejsza, jako samodzielnej wła-
sności, nastąpiło po roku 1547, a przed 1550. Stanęła tu, do około roku 1582, jednopiętro-
wa i podpiwniczona kamienica o dwutraktowym, głębokim rzucie. Po zabudowie tej pozo-
stały relikty murów w piwnicach dzisiejszej kamienicy oraz mury graniczne nieco powyżej 
wysokości pierwszego piętra. Zachowany jest dokładny opis domu z roku 1684. W tyle 
posesji stała murowana słodownia (opisy z roku 1639 i 1684), był tam też i browar. Okres 
intensywnej produkcji piwa na posesji odnotowano pod koniec XVI wieku oraz w pierw-
szej połowie wieku XVII. 

 
Słowa klucze: Kazimierz koło Krakowa; działka przyrynkowa; domy przy ulicy Krakow-
skiej; rajca kazimierski Pukal; słodownia, browar; produkcja piwa na Kazimierzu. 

 
 
The tenement house at Krakowska Street No. 30 in Krakow's Kazimierz district  

– its history and reconstruction, the sixteenth and seventeenth centuries,  
the brewing activities in the heyday of the house 

 
S u m m a r y  

 
The article presents the history and construction transformation of the bourgeois tene-

ment at 30 Krakowska Street, on a plot of land separated from the back of the peripheral 
premises, remembering the period of the city and habitat plots (from 1335 onwards). The 

                                                 
191 K. W a j d a  i zespół, Ekspertyza konserwatorska dla budynku Krakowska 46 w Kra-

kowie, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie, 1974, mps. 
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separation of the discussed property, which was smaller than it is today, as an independent 
property, occurred after 1547 and before 1550. Until around 1582, a one-story tenement 
house with a cellar stood there. After this development, the remains of the walls in the cel-
lars of today's tenement house and the border walls were slightly above the height of the 
first floor. A precise description of the house from 1684 is preserved. In the back of the 
property stood a brick malting plant (descriptions from 1639 and 1684), there was also 
a brewery there. The period of intensive beer production on the property was recorded at 
the end of the 16th century and in the first half of the 17th century. 

 
Key words: Kazimierz near Krakow; parcel plot; houses at Krakowska Street; councilor of 
Kazimierz Pukal; malt house, brewery; beer production in Kazimierz. 
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