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Treœæ: Komora Micha³owice nale¿y do najbardziej znanych wyrobisk w Kopalni Soli Wieliczka.
Usytuowana w centrum kopalni, ³¹cz¹ca ze sob¹ poziom I z poziomem II ni¿szym, jest atrakcj¹ trasy
turystycznej od pocz¹tku jej kszta³towania siê, czyli od lat 30. XIX stulecia. W procesie zabezpie-
czania komory Micha³owice prowadzono w zasadzie wszystkie rodzaje prac górniczych maj¹cych
zastosowanie w wielickiej kopalni. W celu rozpoznania budowy geologicznej najbli¿szego otoczenia
komory wykonano ca³y szereg prac, pocz¹wszy od bezpoœredniego kartowania wyrobisk, poprzez
prace wiertnicze a¿ do badañ geofizycznych. Celem niniejszego artyku³u jest, oprócz przedstawienia
historii komory Micha³owice oraz budowy geologicznej górotworu w jej rejonie, ukazanie procesu
zabezpieczania tego wyrobiska w zale¿noœci od postêpuj¹cego przez lata rozpoznania geologicznego
jego otoczenia oraz wp³ywu budowy geologicznej tej partii z³o¿a na dobór w³aœciwych zabezpiecza-
j¹cych prac górniczych.

S³owa kluczowe: miocen, z³o¿e soli kamiennej Wieliczka, komora Micha³owice, sól zielona bry³owa,
zabezpieczanie komór

Abstract: The Micha³owice chamber is one of the most famous excavations in the Wieliczka Salt
Mine. Located in the centre of the mine, connecting level I with level II lower, is a tourist attraction
of the underground tourist route from the beginning of its evolution, i.e. from the thirties of the 19th
century. Virtually all types of mining works used in the Wieliczka mine have been conducted in the
renovation process of the Micha³owice chamber. In order to recognise the geological structures of the
closest environment of the chamber a wide range of works have been conducted, from direct mapping
of excavations, through drilling works to geophysical surveys. The purpose of this article, apart from
presenting the history of the excavation and also the geological structures surrounding the Micha³o-
wice chamber, is to show how the renovation process depends on geological recognition of this part
of the salt deposit.

Key words: Miocene, Wieliczka salt deposit, Micha³owice chamber, green block salt, chamber reno-
vation
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KOMORA MICHA£OWICE – RYS HISTORYCZNY

Nazwê komory tradycyjnie wywodzi siê od Micha³a z Dan Micha³owicza. Niestety,
w ¿adnej z dostêpnych publikacji ich autorzy nie rozwijaj¹ tej lakonicznej informacji i nie
wyjaœniaj¹ zwi¹zku owego chor¹¿ego wojsk króla Jana III Sobieskiego z wielick¹ ko-
palni¹. Jedynie w ksi¹¿ce Wieliczka. Nowy ilustrowany opis salin wielickich ze szczególnem
uwzglêdnieniem czêœci turystycznej kopalni z 1927 roku autor Jan S³owik podaje, ¿e nazwê
tê nadano z okazji zwiedzania kopalni przez rotmistrza W.P. Micha³a z Dan Micha³owicza.
Najprawdopodobniej jednak nazwa komory sw¹ genezê wywodzi od wsi Micha³owice,
z której mogli pochodziæ górnicy pracuj¹cy w tej czêœci kopalni.

Na podstawie zachowanych materia³ów archiwalnych wiadomo, ¿e w rejon zespo³u
dzisiejszych komór Urszula – Micha³owice – Drozdowice górnicy dotarli w po³owie XVII w.
(po zg³êbieniu szybu Dani³owicza w 1635 r.). Najstarszym wyrobiskiem w tym rejonie jest
dzisiejsza komora Urszula Górna, która w sprawozdaniu Komisji Królewskiej nosi nazwê
Komory Nowej, a której eksploatacja rozpoczê³a siê w roku 1674. Nazwa Micha³owice
pojawia siê w sprawozdaniach Komisji z 1685 r. i przez wiele lat dotyczy ona kompleksu
dzisiejszych komór Urszula Górna – Micha³owice. Na przekroju zamieszczonym na mapie
III poziomu kopalni autorstwa Jana Gottfryda Borlacha z 1719 r. widoczne s¹ dwie komo-
ry: górna na wysokoœci poziomu I oraz dolna w zaawansowanej fazie eksploatacji, obie
nosz¹ce nazwê Micha³owice (Fig. 1). Dopiero w XIX wieku na sta³e pojawia siê nazwa ko-
mory Urszula Górna.

Wydobycie soli w komorze Urszula Dolna rozpoczêto oko³o 1762 roku, zakoñczono
przed 1803 rokiem. Zlikwidowano j¹ w latach 1875–1879 poprzez wykasztowanie i pod-
sadzenie (Paluch-Staszkiel 1978, Wójcik 2001).
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Fig. 1. Fragment przekroju z mapy Jana Gottfryda Borlacha Delineatio Tertiae Salisfodinae Wielicensis,
rejon szybu Dani³owicza (1719). Archiwum Dzia³u Mierniczego KS Wieliczka

Fig. 1. Section from the map of Jan Gottfryd Borlach Delineatio Tertiae Salisfodinae Wielicensis,
Dani³owicz shaft area (1719). Wieliczka Salt Mine measuring department archive



Historia w³aœciwej komory Micha³owice, wed³ug literatury Ÿród³owej, siêga oko³o
1717 roku, kiedy to z poziomu I, z komory Urszula Górna (eksploatowanej do oko³o
1733 roku) wykonano szybik, którym rozpoznano bry³ê soli zielonej póŸniejszej komory.
Kilka lat póŸniej, oko³o 1724 roku, z rejonu komór Sancta Rosa wykonano szybik Mi-
cha³owice. Oba szybiki po³¹czono nastêpnie chodnikiem wentylacyjnym, którym rozciêto
bry³ê soli zielonej. Przekrój zamieszczony na mapie J.G. Borlacha z 1719 roku (Fig. 1)
z wyraŸnie ju¿ ukszta³towan¹ komor¹ nie potwierdza tych informacji. Sugeruje albo znacznie
wczeœniejsze (ni¿ w roku 1717) rozpoczêcie eksploatacji wyrobiska, albo póŸniejsz¹ aktua-
lizacjê map (wydanych drukiem w Augsburgu w roku 1768).

Eksploatacjê bry³y komory Micha³owice (metod¹ rêczn¹, klinow¹) zakoñczono pomiê-
dzy 1766 a 1803 rokiem. W jej wyniku powsta³o wyrobisko o imponuj¹cych rozmiarach
i o urozmaiconej architekturze.

W pierwszej po³owie XIX stulecia rejon komory Micha³owice zobrazowano na kilku
mapach i przekrojach. Ukazuj¹ one niezwykle skomplikowany obraz najbli¿szego otocze-
nia komory, czyli szereg blisko siebie po³o¿onych du¿ych wyrobisk (Fig. 2, 3).

Tak efektowna i dogodnie po³o¿ona komora nie mog³a pozostaæ poza obrêbem trasy
turystycznej kopalni, któr¹ w nowoczesny i profesjonalny sposób ówczesny jej zarz¹d
zacz¹³ urz¹dzaæ od oko³o 1830 roku. Komorê dostosowano do ruchu turystycznego, a jej
wygl¹d z tego okresu mo¿na podziwiaæ na sztychu Ludwika Emanuela Hrdiny z 1842 roku
(Fig. 5). Ludwig Emanuel Hrdina, który by³ mierniczym górniczym, wykona³ m.in. prze-
kroje i mapy komór Micha³owice – Urszula (Fig. 4).
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Fig. 2. Wycinek mapy Grundriss Kreutz und Seiger Riss des Janina Felds – Joseph Mathias Lebzeltern,
Alekxander [?] v. Grubenthal, Joseph Strobl z okresu 1799–1803 r. Archiwum Dzia³u Mierniczego

KS Wieliczka

Fig. 2. Section of the map Grundriss Kreutz and Seiger Riss des Janina Felds – Joseph Mathias
Lebzeltern, Alekxander [?] v. Grubenthal, Joseph Strobl from 1799–1803. Wieliczka Salt Mine mea-

suring department archive
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Fig. 3. Obraz mierniczy zespo³u komór Micha³owice – Urszula oraz Drozdowice – fragment mapy
Grundriss von einen Theil des Wieliczkaer Steinsalz Werkes – jej autorstwo przypisuje siê Józefowi

Fischerowi w r. 1829. Archiwum Dzia³u Mierniczego KS Wieliczka

Fig. 3. Surveying image of the chamber complex Micha³owice – Urszula and Drozdowice – a section
from the map Grundriss von einen Theil des Wieliczkaer Steinsalz Werkes – its authorship is attribu-

ted to Joseph Fischer in 1829. Wieliczka Salt Mine measuring department archive

Fig. 4. Fragment przekroju z mapy Ludwiga Emanuela Hrdiny z 1843 roku Karte von den Gruben
Kämmern Ursula und Micha³owice. Archiwum Dzia³u Mierniczego KS Wieliczka

Fig. 4. Section from the map of Ludwig Emanuel Hrdina Karte von den Gruben Kämmern Ursula
und Micha³owice from 1843. Wieliczka Salt Mine measuring department archive



W tamtych czasach trasa turystyczna przebiega³a od komory Urszula Górna, z której
zwiedzaj¹cy schodzili schodami, do stropowej czêœci komory Micha³owice. Nastêpnie
goœcie przemieszczali siê do s¹siedniej komory Urszula Dolna, w której system podwiesza-
nych schodów prowadzi³ ich z powrotem do komory Micha³owice, do jej œrodkowej partii.
St¹d przechodzili schodami do sp¹gu komory na poziom II ni¿szy, do poprzeczni Rarañcza
(ówczeœnie nazywanej Lichtenfels).
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Fig. 5. Sztych Ludwika Emanuela Hrdiny z 1842 roku

Fig. 5. Engraving by Ludwig Emanuel Hrdina from 1842



O wra¿eniach wyniesionych z pobytu w komorze Micha³owice w tych latach œwiadczy
Krótki rys historyczny, geologiczny i górniczy Wieliczki z 1843 roku autorstwa Ludwika
Zejsznera: „Po moœcie postêpuje siê przez bramê, nad któr¹ wisi krata kolcami naje¿ona,
podobnie jak w rycerskich zamkach u mostów zwodzonych, do komory Micha³owice; jest
to najwiêksza, a jednoczeœnie najwspanialsza komora w ca³ej kopalni, o której ju¿ wy¿ej
mieliœmy sposobnoœæ mówienia; spód jej nie jest równy, sk³ada siê z wielkich progów,
tworz¹cych rodzaj amfiteatru. Kiedy siê na sam spód st¹pi, wys³any ch³opiec zapala miot³ê,
wtedy dopiero poznaje siê co za ogromne przestrzenie chowaj¹ te ciemnoœci. Na galeryi
zrobionej z drzewa, przy samej prawie powale zaczepionej, przechodzi siê z pal¹c¹ miot³¹
ch³opiec, wtedy oko przestrzenie rozmierza. Mimowolnie umys³ podziwienie unosi nad t¹
niezmiern¹ przestrzeni¹, której niespodziewa³o siê znaleŸæ. W œrodku tej niezmiernej jamy
wisi ¿yrandol maj¹cy ok. 42 stóp œrednicy, ca³kiem z kryszta³ów przeŸroczystych zrobiony,
podobnie jak szk³o szlifowanych. Ogieñ bengalski, nierównie mocniej oœwietlaj¹c tê kom-
orê, sprawia widok jeszcze wspanialszy, a gdy gasn¹æ zacznie, gdy cienie swe dziedzictwo
zajmowaæ poczynaj¹, przedmioty coraz zostaj¹ niewyraŸniejszemi, wtedy poœpieszyæ trze-
ba do chodników i zawrzeæ siê w ciasnych œcianach, a za œwiat³em kaganka torowaæ sobie
drogê do dalszych komór, do dalszych wra¿eñ” (Zejszner 1843).

Pierwsze zabezpieczenia stropu komory, w postaci obudowy podporowej tak charakte-
rystycznej dla dzisiejszego jej wygl¹du, powsta³y w latach 70. XIX wieku. Skorygowano
wtedy te¿ przebieg trasy turystycznej, któr¹ poprowadzono z drugiego tarasu schodami
w centrum komory, a nie jak dotychczas wzd³u¿ pó³nocnego ociosu. Komora Urszula Dolna
zosta³a zaœ w latach 1875–1879 wy³¹czona z trasy turystycznej, wykasztowana i wype³-
niona podsadzk¹ – g³ównie rumem (rumoszem) solnym (Fig. 6).

Wygl¹d fragmentu trasy turystycznej z tego okresu przedstawia relacja zamieszczona
w numerze 1 z 4 stycznia 1896 roku warszawskiego pisma „Wêdrowiec”: „Po zwiedzeniu
kaplicy przechodzi siê kolejno do komory Urszuli, sk¹d wspania³ym portalem opuszcza siê
poziom pierwszy, a gromadka turystów schodzi po 120 stopniach na poziom drugi, otwie-
raj¹cy wspania³y widok na komorê Micha³owice (…) Jest to jedna z najwspanialszych
komór pod wzglêdem rozmiarów i objêtoœci (…) Strop tej imponuj¹cej, w ciemnoœci zda
siê bezbrze¿nej przestrzeni podpiera ca³y las drzewa w sztucznych wi¹zaniach, bêd¹cych
pomnikowem dzie³em sztuki in¿ynierskiej i ciesielskiej. Majestat tej komory przedstawia
siê oczom turysty w ca³ej pe³ni dopiero wtedy, gdy zap³onie œwiecznik wspania³y z kryszta-
³owej soli u stropu zawieszony o 300 œwiecach, których œwiat³o wzmacnia mnóstwo lam-
pek i ogni bengalskich” (N.N. „Montanus”1896).

Dalsze prace górnicze na wiêksz¹ skalê prowadzono w komorze Micha³owice oraz
w komorze Urszula Górna w latach 1900–1911 (Fig. 7). W komorze Micha³owice w czêœci
pó³nocno-zachodniej wybudowano kolejne wi¹zki podporowe, natomiast komorê Urszula
Górna wykasztowano i wy³¹czono z trasy turystycznej. W zwi¹zku z tym skorygowano jej
przebieg – poprowadzono j¹ jedynie sp¹giem komory przez obecn¹ poprzeczniê Rarañcza
(wtedy nazwanej Lichtenfels). Poprzeczniê specjalnie obudowano na odcinku, w którym
przechodzi³a przez komorê, wybito z niej te¿ nowe do niej przejœcie.

W okresie miêdzywojennym komora Micha³owice w dalszym ci¹gu nale¿a³a do zes-
po³u komór turystycznych kopalni (Fig. 8) i tak w postaci nadanej jej przed pierwsz¹ wojn¹
œwiatow¹ komora Micha³owice przetrwa³a do pocz¹tku lat 60. XX wieku. Pogarszaj¹cy siê
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stan wyrobiska wymusi³ przeprowadzenie prac górniczych, które zrealizowano w latach
1960–1963. Wtedy to komora wzbogaci³a siê w w¹tpliwej urody sztywne, ciê¿kie betono-
we progi w rejonie wschodniego ociosu wyrobiska. Podparto tak¿e wiêkszymi ni¿ do tej
pory kasztami komorê Urszula Górna.
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Fig. 6. Komora Micha³owice po zabudowie w latach 70. XIX wieku pierwszego fragmentu obudowy
– „koszykowej”. Fot. Awit Schubert oko³o 1890 roku

Fig. 6. Micha³owice chamber after constructing the first part of supports in the seventies of the 19th
century. Phot. Awit Schubert c. 1890



Ponownie udostêpniona na potrzeby podziemnej turystyki komora Micha³owice przez
nastêpne 22 lata pe³ni³a rolê jednego z ciekawszych obiektów trasy turystycznej. Niestety,
wzrastaj¹ca znów destrukcja wyrobiska by³a przyczyn¹ kolejnej decyzji o wy³¹czeniu jej
z ruchu turystycznego, co nast¹pi³o w 1985 roku.
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Fig. 7. Komora Micha³owice w pierwszych latach XX wieku podczas budowy kolejnych elementów
obudowy podporowej (widoczne rusztowania i pomosty). Fot. Jan Czarnecki, 1903

Fig. 7. Micha³owice chamber in the first years of the 20th century during the construction of succes-
sive supporting elements of the casing (see scaffolding and stagings). Phot. Jan Czarnecki, 1903



Na pocz¹tku lat 90. XX wieku wykonano szereg prac zmierzaj¹cych do doraŸnego za-
bezpieczenia wyrobiska, a w 1997 roku rozpoczêto kompleksowe zabezpieczenie komory,
które zakoñczono w 2007 r. (Fig. 9–11).
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Fig. 8. Ostateczny wygl¹d komory Micha³owice po remoncie z lat 1900–1911.
Fot. W³adys³aw Gargul, ok. 1920 r.

Fig. 8. Micha³owice chamber final appearance after the renovation in the years 1900–1911.
Phot. W³adys³aw Gargul, c. 1920
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Fig. 9. Komora Micha³owice podczas prac zabezpieczaj¹cych w latach 90. XX wieku. Widoczna siatka
kotwienia niskiej, wschodniej partii stropu

Fig. 9. Micha³owice chamber during renovation works in the nineties of the 20th century. Visible grid
anchoring the low eastern part of the chamber’s roof
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Fig. 10. Fragment nowej wi¹zki podporowej w komorze Micha³owice

Fig. 10. Fragment of the new supporting beam in the Micha³owice chamber



UWARUNKOWANIA MIERNICZO-GÓRNICZE
KOMORY MICHA£OWICE

Komora Micha³owice jest jedn¹ z najwiêkszych w kopalni. Jej wysokoœæ dochodzi do
36 m, szerokoœæ do 18 m, a d³ugoœæ do 28 m. Objêtoœæ wyrobiska mo¿na oszacowaæ na
oko³o 23 000 m3.

Sp¹g komory Micha³owce w jej czêœci wschodniej znajduje siê na g³êbokoœci oko³o
+141.5 m p.p.t., strop zaœ nieco poni¿ej poziomu I na g³êbokoœci oko³o +175.0 m p.p.t. Ko-
mora nachylona jest w kierunku wschodnim pod k¹tem oko³o 30°. Jej sp¹g jest ukszta³to-
wany w szereg tarasów wznosz¹cych siê w kierunku zachodnim. Strop komory zaœ obni¿a
siê „uskokami” w kierunku wschodnim (Fig. 12).

Komora Micha³owice umiejscowiona jest w bardzo skomplikowanym uk³adzie prze-
strzennym wyrobisk. Na powierzchni nad ni¹ zlokalizowany jest kompleks budynków re-
kreacyjnych – dawny basen, zasypany, pe³ni¹cy obecnie funkcjê hali sportowej. Na wyso-
koœci I poziomu zlokalizowanych jest szereg komór wykonanych w bry³ach soli zielonej.
Nad komor¹ Micha³owice zlokalizowana jest komora Urszula Górna, nieco dalej na wschód
wykonano komorê Kazanów. Nad obydwoma tymi wyrobiskami znajduje siê komora
Radziwi³³. Na po³udnie od tego zespo³u, nad po³udniowo-wschodnim fragmentem komory
Micha³owice umiejscowiona jest komora Kotoñ. Wyrobiska te s¹ po³¹czone chodnikami,
miêdzy innymi poprzeczni¹ Kotoñ (Fig. 13). Komora Urszula Górna jest dostêpna, w wiêk-
szoœci jest wykasztowana. Pozosta³e wyrobiska s¹ zakasztowane lub/i podsadzone rumoszem
i nie s¹ dostêpne.
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Fig. 11. Komora Micha³owice – wygl¹d po zakoñczeniu prac zabezpieczaj¹cych, 2009 r.

Fig. 11. Micha³owice chamber – view after the completion of protection works, 2009



Pomiêdzy poziomami I a II ni¿szym do po³udniowo-wschodniej partii komory Mi-
cha³owice przylegaj¹ niedostêpne i zlikwidowane, podsadzone komory Urszula Dolna,
Drozdowice I oraz Drozdowice V, wykonane w bry³ach soli zielonej. Równie¿ w bryle soli
zielonej wykonana zosta³a (dziœ niedostêpna) komora IIn/213 po³o¿ona oko³o 20 metrów
na pó³nocny zachód od komory Micha³owice.

Bry³a komory Micha³owice spoczywa na z³o¿u pok³adowym, w którym wyeksploato-
wano, prawdopodobnie w po³owie XIX wieku, komorê Haluszka, zlokalizowan¹ oko³o
30 m na pó³noc od komory Micha³owice (Fig. 13). Komora ta ³¹czy siê z kompleksem
komór Piotrowice z XVII wieku.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
GÓROTWORU W OTOCZENIU KOMORY MICHA£OWICE

Z³o¿e soli kamiennej Wieliczka uformowane zosta³o w postaci dwóch kontrastowo
ró¿ni¹cych siê czêœci: dolnego z³o¿a pok³adowego oraz górnego z³o¿a bry³owego.
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Fig. 12. Mierniczy (fotogrametryczny) przekrój pod³u¿ny E-W przez komorê Micha³owice z zazna-
czonymi elementami obudowy podporowej i kasztem we wschodniej czêœci wyrobiska. Archiwum

Dzia³u Mierniczego KS Wieliczka

Fig. 12. Surveying (photogrammetry) longitudinal cross-section E-W through the Micha³owice chamber
with selected elements of supporting beams. Wieliczka Salt Mine measuremnts department archive



Z³o¿e bry³owe wykszta³cone jest w postaci masy bezstrukturalnych ska³ p³onnych
z rozmieszczonymi w nich bry³ami soli kamiennej. Ska³ami p³onnymi s¹ i³owce margliste
z rozproszonymi w nich kryszta³kami halitu – zubry solne. Zasadniczym elementem z³o¿a
bry³owego s¹ bry³y soli kamiennych tzw. zielonych laminowanych (typowych). S¹ to grubo-
krystaliczne sole kamienne charakteryzuj¹ce siê wyraŸn¹ laminacj¹ wynikaj¹c¹ z ró¿nego
stopnia zanieczyszczenia i³em przestrzeni miêdzykrystalicznej.

Z³o¿e pok³adowe z kolei wykszta³cone jest w postaci szeregu ró¿ni¹cych siê litologicz-
nie pok³adów soli kamiennych poprzedzielanych przerostami ska³ p³onnych o ró¿nej mi¹¿-
szoœci. Uformowane jest w trzy g³ówne ³uski tektoniczne, które w interesuj¹cej nas partii
górotworu zapadaj¹ na po³udnie pod k¹tem oko³o 30–40° (Wiewiórka 1985).
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Fig. 13. Przekrój geologiczny SW-NE przez górotwór w najbli¿szym otoczeniu zespo³u komór Droz-
dowice – Micha³owice: S – sole spizowe z³o¿a pok³adowego, ImZ – ska³y p³onne z³o¿a bry³owego,

i³owce margliste, zubry solne, ZBt – sól zielona bry³owa

Fig. 13. Geological cross-section SW-NE through the formation in the immediate vicinity of the team
chambers Drozdowice – Micha³owice: S – spisum salt of stratiform deposit, ImZ – barren rocks of

boulder deposit, marly claystones, zubers, ZBt – blocks of green salt



Komora Micha³owice zosta³a wykonana w du¿ej bryle soli zielonej typowej ZBt
w partii z³o¿a bry³owego wype³niaj¹cej synklinalne zag³êbienie pomiêdzy dwoma ³uskami
z³o¿a pok³adowego – po³udniow¹ i centraln¹. Z³o¿e bry³owe w tej partii z³o¿a charaktery-
zuje siê du¿¹ koncentracj¹ bry³ soli zielonych.

Bry³a komory jest posadowiona w z³o¿u odmiennie od wiêkszoœci bry³ soli zielonych.
Wiêkszoœæ bry³ nachylona jest w kierunku pó³nocnym, bry³a komory Micha³owice zaœ po-
chylona jest w kierunku na zachód, pod k¹tem oko³o 30° w stosunku do poziomu. Po³o¿e-
nie bry³y komory Micha³owice pokazane zosta³o na przekroju (Fig. 14) (Gawe³ 1962).

Rejon komory Micha³owice po³o¿ony jest w centralnej partii z³o¿a, w której nie wys-
têpuj¹ ¿adne wiêksze dop³ywy, ani zbiorniki wody, wiêc mo¿na uznaæ, ¿e nie wystêpuje tu
zagro¿enie wodne. Komora Micha³owice znajduje siê w znacznej odleg³oœci od pó³nocnej
strefy granicznej, a tak¿e od wystêpuj¹cych w kopalni niewielkich dop³ywów wód
z warstw podsolnych. Pomimo tego z uwagi na specyficzn¹ budowê geologiczn¹, bardzo
skomplikowan¹ tektonikê oraz ca³y rozwój wydarzeñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ tej partii
z³o¿a, migruj¹ca nawet w niewielkich iloœciach solanka mo¿e mieæ pewien wp³yw na stan
zachowania komory. W samej komorze obserwowano zjawiska hydrogeologiczne o nie-
wielkiej skali. Stwierdzono, ¿e strop po³udniowo-wschodniej, ni¿szej czêœci komory by³
zawilgocony oraz wystêpowa³y tam wykroplenia nieprzekraczaj¹ce 5 kropli/minutê.

Solanka wystêpowa³a równie¿ na zrêbie (burcie) stanowi¹cym przejœcie do centralnej
i zachodniej czêœci komory, o czym œwiadcz¹ wystêpuj¹ce tu dawne nacieki solne. Podczas
prowadzonych prac w latach 90. ubieg³ego stulecia nawiercono pe³nonasycon¹ solankê
w otworze kontrolnym wierconym w œrodkowej, przysp¹gowej czêœci komory. Przypusz-
czalnie trafiono na solankê wype³niaj¹c¹ dawne rz¹pie w zlikwidowanej komorze Urszula
Dolna. Uzyskano wtedy jednorazowy wyp³yw w iloœci oko³o 350 litrów, który jednak usta³.
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Fig. 14. Wycinek przekroju geologicznego nr 8 przez szyb Dani³owicz autorstwa Antoniego Gaw³a
(Gawe³ 1962). Zaznaczono bry³ê soli zielonej komory Micha³owice: S – sole spizowe z³o¿a pok³adowego,

ZB – z³o¿e bry³owe

Fig. 14. Section from the geological cross-section no. 8 through the Dani³owicz shaft by Antoni
Gawe³ (Gawe³ 1962). Selected block of green salt of the Micha³owice chamber: S – spisum salt of

stratiform deposit, ZB – rocks of boulder deposit



W miejscach gdzie wystêpowa³y zawilgocenia, obserwowano odspojenia, spêkania po
przerostach i szczeliny. Drogami migracji solanki wewn¹trz bry³y soli, oprócz wystêpuj¹-
cych ju¿ stref spêkañ i nieci¹g³oœci, by³y laminy zawieraj¹ce wiêksze iloœci materia³u teryge-
nicznego. Dodatkowo nale¿y pamiêtaæ, ¿e drogami migracji wód do komory Micha³owice
mog¹ byæ s¹siednie, jak ju¿ wspomniano, w wiêkszoœci niedostêpne, podsadzone wyrobiska.

Obecnie w poprzeczni Rarañcza biegn¹cej pod komor¹ zarejestrowane s¹ dwa wycieki
pe³nonasyconej solanki WIIn-4 i WIIn-5, ujête w rz¹piach i systematycznie odwadniane.
Dop³yw ich nie przekracza 0.25 l/min.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w komorze Micha³owice nie obserwuje siê zna-
cz¹cych zjawisk hydrogeologicznych, natomiast w jej najbli¿szym otoczeniu rejestrowane
s¹ wycieki o niewielkim sumarycznym dop³ywie (Przyby³o & Stecka 2000).

DOTYCHCZAS WYKONANE BADANIA GÓROTWORU
W NAJBLI¯SZYM OTOCZENIU KOMORY MICHA£OWICE

Pierwsze udokumentowane badania górotworu w otoczeniu komory Micha³owice wy-
konano w latach 1959–1960 (Zalewski 1960). W ich wyniku stwierdzono nasilenie uszko-
dzeñ w zachodniej partii komory, spêkania i przemieszczanie siê ociosów i stropu w stronê
komory, nierównomiern¹ pracê obudowy. Wyniki badañ przyczyni³y siê do wykonania
w latach póŸniejszych robót górniczych w tym rejonie.

W 1980 roku Krakowskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne wykona³o inwentaryzacjê fo-
togrametryczn¹ komory Micha³owice (Fig. 12).

Na potrzeby ostatniego kompleksowego remontu komory rozpoczêtego w latach 90.
XX wieku wykonano szereg prac badawczych, z czego nale¿y wyró¿niæ rozpoznanie bu-
dowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych w otoczeniu komory Micha³owice
(Go³da 1991), pomiary parametrów geotechnicznych ska³ w otoczeniu komory (Biel et al.
1997) czy te¿ geomechaniczn¹ ocenê statecznoœci górotworu w otoczeniu komory Micha³o-
wice (K³eczek & Flisiak 1997). W 1998 roku wykonano wiercenia bezrdzeniowe w sp¹gu
oraz w stropie komory Urszula Górna, a tak¿e bezrdzeniowe otwory kontrolne w po³udnio-
wym ociosie komory Micha³owice, którymi rozpoznano gruboœæ skorupy solnej komory,
któr¹ oceniono na od 1.5 do 3.5 m (Fig. 13).

W 1999 roku przeprowadzono w wyrobiskach kopalni Wieliczka podziemne wielopo-
ziomowe badania geofizyczne-grawimetryczne (Fajklewicz 2000). W wyniku przeprowa-
dzonych badañ stwierdzono, ¿e w badanym rejonie wystêpuje jeszcze inna struktura zak³ó-
caj¹ca ziemskie pole si³y ciê¿koœci, a któr¹ mo¿na wi¹zaæ z pozosta³¹ pustk¹ poeksploata-
cyjn¹ lub nie wybran¹ bry³¹ soli zielonej. Przybli¿on¹ lokalizacjê obiektu za³o¿ono powy-
¿ej komory Micha³owice a poni¿ej sp¹gu poprzeczni Kotoñ (Fig. 13).

W 2000 roku zespó³ geologów KS Wieliczka dokona³ aktualizacji rozpoznania budo-
wy geologicznej górotworu w najbli¿szym otoczeniu komory Micha³owice. W wyniku tych
prac powsta³y szczegó³owe mapy i przekroje rejonu Drozdowice – Micha³owice – Urszula
wykonane w skali 1 : 100 (Przyby³o & Stecka 2000) (Fig. 13).

Od 1997 roku OBR CHEMKOP prowadzi pomiary deformacji obudowy podporowej
w komorze Micha³owice (Bieniasz 2003, Bieniasz & Wojnar 2007).
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G£ÓWNE PRACE ZABEZPIECZAJ¥CE
W KOMORZE MICHA£OWICE WYKONANE W LATACH 1762–2006

Prace zabezpieczaj¹ce w komorze Micha³owice mo¿na podzieliæ na kilka g³ównych
etapów. W XVIII wieku w latach eksploatacji komory wykonano szereg drobnych robót,
np. wykonano kaszty w pewnych partiach wyrobisk w rejonie komory. W latach 1830 do
1840 przeprowadzono szereg prac maj¹cych na celu dostosowanie jej do potrzeb nowo po-
wstaj¹cej trasy turystycznej – zaszalowano ods³oniêcia ska³ p³onych, zbudowano galerie
i przejœcia schodowe, podsadzono wyrobisko do rzêdnej poprzeczni Rarañcza (ówczeœnie
nazywanej Lichtenfels).

Kolejne prace zabezpieczaj¹ce prowadzono w latach 70. XIX stulecia, kiedy to wzmoc-
niono strop komory poprzez postawienie pierwszych elementów obudowy podporowej –
obudowy „koszykowej”, zbudowano te¿ kaszt w pó³nocno-zachodnim naro¿niku komory.

W pocz¹tkowych latach XX wieku (1900–1911) rozbudowano istniej¹c¹ obudowê
podporow¹ o kolejne ramy umiejscowione w czêœci pó³nocno-zachodniej komory, wybudo-
wano te¿ solne mury oporowe wzmacniaj¹ce wschodni ocios wyrobiska.

W latach miêdzywojennych nie prowadzono w komorze prac, w ka¿dym razie brak
jest o tym jakichkolwiek informacji.

Kompleksowy remont wyrobiska przeprowadzono w latach 60. XX wieku, co pozwo-
li³o na wykorzystywanie wyrobiska do celów turystycznych przez nastêpne 22 lata. Prze-
budowano wtedy wszystkie mury oporowe, zwiêkszono kubatury kasztów, wzmocniono
ramy obudowy podporowej.

Po wy³¹czeniu w 1985 roku komory z trasy turystycznej zaplanowano kolejny kom-
pleksowy jej remont, który prowadzono w dwóch etapach od 1991 roku do 1997 roku. Wy-
konano wtedy szereg wstêpnych prac zabezpieczaj¹cych, a nastêpnie w 1997 roku roz-
poczêto gruntowny remont wyrobiska, (miêdzy innymi stawiaj¹c kolejne ramy obudowy
podporowej, zakotwiono strop i ociosy komory, wykonano szereg iniekcji stabilizuj¹cych
górotwór), który zosta³ ukoñczony w 2006 roku.

UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE WP£YWAJ¥CE
NA SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KOMORY MICHA£OWICE

Budowa górotworu w najbli¿szym otoczeniu komory Micha³owice w sposób zasadni-
czy rzutuje na przeprowadzone w niej prace zabezpieczaj¹ce. Spoœród g³ównych czynni-
ków nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce:

– Komora zosta³a wykonana w z³o¿u bry³owym, w bardzo du¿ej bryle soli zielonej, co
rzutowa³o na jej kszta³t oraz wymiary – jest to w miarê regularna pustka o objêtoœci
oko³o 23 000 m3. W skorupie solnej widoczna jest gêsta sieæ przewarstwieñ soli „jar-
czystej” bêd¹cych p³aszczyznami powstawania spêkañ. Te jej cechy ju¿ po kilku-
dziesiêciu latach od ukoñczenia jej eksploatacji wymusi³y koniecznoœæ wybudowania
obudowy podporowej, która by³a stopniowo rozbudowywana do dzisiaj. Istnienie spê-
kañ i odspojeñ w skorupie solnej wyrobiska wymusi³o tak¿e usuniêcie czêœci p³yty
stropowej w czêœci pó³nocno zachodniej komory. Praca górotworu sta³a siê koniecz-
noœci¹ wzmacniania istniej¹cej obudowy podporowej szeregiem opasek stalowych
i odci¹gów, zapobiegaj¹cych jej przemieszczaniu siê i destrukcji.
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– Naruszenie skorupy solnej robotami górniczymi, wynikaj¹ce z nierównomiernego
kszta³tu bry³y, wymusi³o obudowanie (zaszalowanie) tych partii ociosów komory, w któ-
rych ods³oniêto ska³y p³onne – zubry. Zlikwidowano tak¿e poprzez wykasztowanie
chodniki i wcinki, którymi rozpoznawano zaleganie bry³y.

– Komora zosta³a wykonana w partii z³o¿a charakteryzuj¹cej siê koncentracj¹ du¿ych
bry³ soli zielonej – bry³a komory znajduje siê w synklinalnym zag³êbieniu pomiêdzy
dwoma ³uskami z³o¿a pok³adowego (Fig. 14). Koncentracja du¿ych bry³ soli zielonej
w pobli¿u szybu Dani³owicza spowodowa³a, ¿e rejon ten podlega³ intensywnej eksploa-
tacji. W efekcie filary miêdzykomorowe s¹ bardzo niewielkie b¹dŸ wrêcz nie istniej¹.
Ich odtworzenie by³o i jest zatem nadal podstaw¹ prowadzonych prac zabezpiecza-
j¹cych. Uzyskuje siê to przez wype³nianie materia³em iniekcyjnym podsadzonych
w ubieg³ych wiekach g³ównie rumoszem s¹siaduj¹cych wyrobisk. Konieczne okaza³o
siê tak¿e zespolenie iniekcjami pó³ki stropowej pomiêdzy komorami Mich³owice oraz
Urszula Górna.

– U³o¿enie przestrzenne bry³y – pochylenie jej w kierunku na zachód, pod k¹tem oko³o
30° w stosunku do poziomu (Fig. 12), spowodowa³o powstanie du¿ej p³aszczyzny
sp¹gu, który pod wp³ywem ruchów górotworu ma tendencjê do „wyciskania” siê do
wewn¹trz wyrobiska. Konieczne okaza³o siê wiêc jego ustabilizowanie poprzez zabu-
dowê szeregu tarasów i murów oporowych – solnych i betonowych.

– Obserwowane naprê¿enia pionowe w komorze, wynikaj¹ce z du¿ej kubatury bry³y,
wymusi³y stabilizacjê i wzmocnienie istniej¹cych w pó³nocnej partii wyrobiska kasztów
poprzez zainiekowanie materia³em wzmacniaj¹cym wype³niaj¹cego je rumoszu solnego.

– Brak nad bry³¹ komory utworów z³o¿a pok³adowego uniemo¿liwi³ zastosowanie me-
tody kotwienia polegaj¹cej na podwieszeniu skorupy solnej komory do ska³ bardziej
zwiêz³ych. Konieczne okaza³o siê w tym przypadku stworzenie „p³aszcza ochronnego”
wokó³ bry³y komory (kotwienie wzmacniaj¹ce).

– Penetracja solanek do komory, pomimo ich niewielkich iloœci i wydajnoœci, wymusza
dok³adne ujmowanie wycieków zlokalizowanych wokó³ komory oraz systematyczne
ich odwanianie.

PODSUMOWANIE

Komora Micha³owice nale¿y do najciekawszych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka.
Okaza³y, monumentalny wygl¹d, obudowa podporowa o ciekawej konstrukcji, przynale¿-
noœæ do trasy turystycznej kopalni, niepowtarzalna budowa geologiczna górotworu w jej
otoczeniu – predysponuj¹ j¹ do miana najwa¿niejszych, obok kaplicy œw. Kingi, komory
Pieskowa Ska³a czy te¿ komory Saurau, wyrobisk turystycznych i muzealnych kopalni.

Historia prac eksploatacyjnych i zabezpieczaj¹cych lokuje j¹ w niezwyk³ym czasie.
Swoje istnienie rozpoczyna w czasach I Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prace zabez-
pieczaj¹ce i adaptacyjne do celów turystycznych prowadzono w niej w okresie Cesarstwa
Austriackiego, a nastêpnie monarchii austro-wêgierskiej. W II Rzeczypospolitej komora
w dalszym ci¹gu pe³ni³a funkcjê obiektu turystycznego. Czas PRL przyniós³ jej kompleksowy
remont. Rzeczpospolita Polska odrodzona po 1989 r. ponownie zmuszona zosta³a do podjê-
cia trudu jej ratowania.
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Jak widaæ, w zabezpieczenie komory Micha³owice zaanga¿owani byli administratorzy
kopalni Wieliczka reprezentuj¹cy kilka formacji pañstwowych. Przyk³ad tej komory obra-
zuje, ¿e ratowanie wyrobisk kopalni Wieliczka nie jest, niestety, procesem jednorazowym,
a ci¹g³ym, wymagaj¹cym powtarzania co kilkadziesi¹t lat.
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Summary

The Micha³owice chamber is one of the most famous excavations in the Wieliczka Salt
Mine. Located in the center of the mine, connects level I with level II. Its name has tradi-
tionally been related to Micha³ Micha³owicz of Dan, troop officer of the 17th century Polish
King Jan III Sobieski.

Miners arrived in the area of the present Micha³owice chamber in the middle of the
17th century, soon after the Dani³owicz shaft was built in 1635. The oldest chamber in the
region is, according to literature, todays’ Urszula upper chamber, which according to the
Royal Commission’s report is called the New Chamber. The report dates the beginning of
its exploitation from the year 1674. The name Micha³owice appears for the first time in re-
ports from 1685 and for many years was applied to the present Urszula Upper chamber –
Micha³owice chamber complex. The history of the proper Micha³owice chamber dates back
to 1717 (according to source materials), when a shaft from the Upper Urszula chamber on
the I level was built and a green salt block of the future Micha³owice chamber was recognised.

The Micha³owice chamber was exploited between 1766 and 1803. As a result of the
excavation works a chamber of an impressive size and diversified architecture came into
being. The Micha³owice chamber is 36 meters high, 18 meters wide and 28 metres long.
The capacity of this excavation can be estimated at around 23 000 m3.

Figures 1–5 show an image of the Micha³owice chamber in the 18th century (cross
section of Jan Gotfryd Borlach) and in the 19th century (in lithographs of Ludwig Emanuel
Hrdina and on maps of Alexander v. Grubenthala and Joseph Strobel, of Joseph Fisher, of
Ludwig Emanuel Hrdina). Figure 12 shows a present measuring cross-section of the
Micha³owice chamber.

The Micha³owice chamber was included in the then emerging tourist route in circa
1830.

The first protection works against collapsing in the Micha³owice chamber, in the form
of supporting the chamber’s roof, so characteristic for the way it looks today, were con-
ducted in the seventies of the 19th century. Further protection works were made in this
chamber and in the upper Uszula chamber between 1900–1911. Consecutive supporting
structures were built in the north-west part of the Micha³owice chamber, whilst the Upper
Urszula chamber was excluded from the tourist route.

Figures 6–8 show images of the Micha³owice chamber on photos of Awit Schubert
(around 1890), Jan Czarnecki (1903) and Wladyslaw Gargul (around 1920).

The Micha³owice chamber survived in the form given before the World War I to the
sixties of 20th century. Its worsening state enforced another renovation, which was realized
in the years 1960–1963.
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Re-released for underground tourism the Micha³owice chamber was one of the most
interesting tourist objects for the next 22 years. Unfortunately, its increasing destruction en-
forced another decision of excluding this chamber from the tourist route in 1985.

A series of temporary protection works of the excavation were conducted in the early
nineties of the 20th century. A comprehensive renovation began in 1997 and was com-
pleted in 2007.

Figures 9–12 show the Micha³owice chamber during the renovation in the nineties of
the 20th century and after its completion in 2007.

The Micha³owice chamber was made in large block of typical green salt. This part of
the boulder deposit is located in a syncline between two folds (the southern and the central)
of the stratiform deposit. These folds dip to the south at an angle of approximately 30–40°.
The blocks of green salt in this part of the Wieliczka salt deposit are highly concentrated.

Figure 13 shows a cross-section of the geological formation in the region of the
Micha³owice chamber by Antoni Gawel, 1962. Figure 14 shows a geological cross-section
of the closest environment of the Micha³owice chamber by Jerzy Przyby³o and Jadwiga
Stecka, 2000.

There are no observed significant hydro-geological phenomena in the Micha³owice
chamber. However, inflows of salt wather are recorded in its immediate surroundings,
which although of a small flow, can influence the state of the chamber.

The geological features of the formation in the closest vicinity of the Micha³owice
chamber essentially influence the works carried out to save this chamber. The chamber is
located in the boulder part of the salt deposit, in a part, which was intensively mined in the
past centuries. As a result the pillars between chambers are very small or even non-existent.
Therefore, their restoration was and still is the basis of the safety works.

The spatial arrangement of the Micha³owice chamber salt block – its inclination to-
wards the west at an angle of approximately 30° in relation to the level, resulted in a cre-
ation of a large surface of the sole, which – under the influence of moving rocks tends to
“extrude” into the chamber.

The observed vertical stress in the chamber, resulting from the large capacity of the
block, enforced stabilization and strengthening of the existing wooden pillars in the north-
ern part of the chamber.

The Micha³owice chamber example illustrates that preservation of the Wieliczka Salt
Mine excavations is not a one-time process, but continuous, requiring repetition every few
years.
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