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órnictwo kruszcowe było istotnym elementem rozwoju gospodarczego i kulturowego ziem położonych na pograniczu
Śląska i Małopolski w średniowieczu i epoce
nowożytnej. Polska od średniowiecza do końca
wieku XVII była jednym z największych producentów ołowiu w Europie, a ołów, obok soli, był
głównym produktem eksportowym z rodzimych
surowców mineralnych i stanowił istotną gałąź
handlu małopolskiego.
Ołów był znany i wykorzystywany jako jeden z sześciu metali świata starożytnego. Powszechność
stosowania ołowiu była spowodowana stosunkowo
prostą metodą produkcji, niską temperaturą topnienia oraz dużą gęstością. Towarzyszyła temu łatwość jego eksploatacji. Płytko zalegające pokłady
ołowiu miały liczne wychodnie na powierzchnię.
Galena, zwana błyszczem ołowiu, ze względu na
swój metaliczny połysk była niezwykle łatwa do zauważenia. Metaliczna ruda mogła być z łatwością
ręcznie oddzielona od skały płonnej. Działalność
górnicza z powodzeniem uzupełniała podstawową działalność rolniczą społeczeństwa wiejskiego.
Wobec tego eksploatacja złóż kruszców była powszechnym źródłem dochodu dla mieszkańców
regionu w średniowieczu i epoce nowożytnej.
Podstawę dla ukazania historii górnictwa kruszcowego stanowi dzieło Georgiusa Agricoli (1494–
1555, niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg, mineralog, lekarz i „ojciec geologii”) De
re metallica libri XII. Książka została ukończona
w 1550 roku, lecz w druku ukazała się dopiero
w marcu 1556 roku, w cztery miesiące po śmierci autora. Było to dzieło życia Agricoli, pracę nad
nim rozpoczął w 1527 roku — zaczął zbierać materiały i czynić bezpośrednie obserwacje. Zarys
całości dzieła istniał już w 1533 roku, opóźnienie
w druku było spowodowane wykonywaniem licznych drzeworytów, które — w ogólnej liczbie 273
— przedstawiają warunki występowania surowców kopalnych w przyrodzie, eksploatację górniczą i procesy hutnicze. Stanowią one niewątpliwą
ozdobę dzieła, w wysokim stopniu podnosząc
jego wartość i popularność. Zostały one wykona-

ne w niezwykle przejrzysty sposób, dając świetne
wyobrażenie o pracy górnika i hutnika. De re metallica stanowi kompendium wiedzy o górnictwie
i metalurgii oraz najlepsze źródło ikonograficzne
dla średniowiecznego i nowożytnego górnictwa
i hutnictwa. Na kartach De re metallica szczegółowo opisany jest m.in. polski sposób przeróbki rud
ołowianych, wykorzystywany powszechnie w regionie śląsko-małopolskich złóż kruszcowych.
Katalog, mający konstrukcję problemową, składa
się z trzech artykułów, uzupełnionych materiałem ikonograficznym. W pierwszym artykule pt.
Wokół Agricoli, czyli znaleziska archeologiczne średniowiecznych i nowożytnych reliktów górnictwa
i hutnictwa kruszców Dariusz Rozmus przedstawia
zabytki archeologiczne związane ze średniowiecznymi i nowożytnymi reliktami górnictwa i hutnictwa kruszców. Niektóre z nich można porównać
do narzędzi i urządzeń przedstawionych w De
re metallica Agricoli. Ukazane zostały przykłady
założeń przestrzennych, takich jak: szyby, bruki
i rowy, których resztki pozostały archeologicznymi świadectwami działalności przemysłowej naszych przodków i dostarczyły niezwykle istotnych
informacji o rozwoju i zaawansowaniu technologicznym żyjących tu ludzi na przestrzeni prawie
1000 lat.
Artykuł Sławomira Witkowskiego pt. Początki górnictwa i hutnictwa na pograniczu śląsko-małopolskim w średniowieczu stanowi przegląd informacji
źródłowych odnoszących się do początków górnictwa i hutnictwa na interesującym nas terenie.
Cezury chronologiczne obejmują okres od II połowy XI stulecia, czyli pierwszych przekazów historycznych odnoszących się do górnictwa, aż po
początki XVI wieku. Dodatkową wartość artykułu
stanowi uzupełnienie o przedstawienie dziejów
politycznych i kościelnych pogranicza śląsko-małopolskiego, które miały bezpośredni wpływ na
rozwój lub stagnację górnictwa kruszcowego.
Trzeci artykuł pt. Przyczynek do dziejów sztolni
w Długoszynie autorstwa Adriana Ramsa prezentuje
treść umowy między Janem Konarskim, biskupem
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ematem tego artykułu jest pokazanie archeologicznych zabytków związanych
ze średniowiecznymi i nowożytnymi reliktami górnictwa i hutnictwa kruszców. Niektóre
z nich można porównać do narzędzi i urządzeń
przedstawionych w wydanej w XVI wieku książce De re metallica autorstwa Georgiusa Agricoli.
Pokażemy też kilka przykładów założeń przestrzennych takich jak szyby, bruki i rowy, których
resztki pozostały jako archeologiczne świadectwa
działalności przemysłowej naszych przodków.
Wszystkie te świadectwa udało nam się zebrać
dzięki prowadzonym już od prawie 30 lat badaniom archeologicznym na obszarach kruszconośnych pomiędzy Olkuszem a Bytomiem, Siewierzem i Tarnowskimi Górami. Prace archeologiczne
prowadzone przez różne ekipy archeologiczne dostarczyły niezwykle istotnych informacji o rozwoju
i zaawansowaniu technologicznym żyjących tu ludzi na przestrzeni prawie 1000 lat1. Dawnym przemysłem interesują się obecnie nie tylko archeolodzy i historycy. Warto dodać, że w dzisiejszych czasach amatorskie poszukiwanie śladów górnictwa
oraz turystyka nastawiona na zwiedzanie starych
założeń przemysłowych (stare fabryki, skanseny
przemysłowe), w tym tras podziemnych (sztolnie
w nieczynnych kopalniach), cieszy się stale wzrastającym zainteresowaniem2.
Georgius Agricola (Georg Bauer ur. 24 marca 1494
roku, zm. 21 listopada 1555 roku) pozostawił po sobie wiele prac w tym dzieło niezwykłe De re metallica libri XII. Jest to wspaniały i kompleksowy opis
działalności górniczej i hutniczej w nowożytnej
Europie, na dodatek ilustrowany szczegółowymi
rysunkami. W pierwszym wydaniu tego dzieła,
które ukazało się w Bazylei w 1556 roku, czyli już po
1
2

D. Rozmus, Poszukiwacze zaginionego Zagłębia, „Nowe
Zagłębie” 2009, nr 5, s. 52–53.
Powstaje wiele filmów dokumentalnych omawiających
ten temat, zob. m.in.: https://www.youtube.com/watch?v=P4XcVP3oHKA. W serii Skarby Srebrnego Miasta
nadawanej przez Olkusztv można obejrzeć cały cykl filmów poświeconych starym kopalniom, sztolniom i zabytkom przemysłowym regionu zob.: http://www.olkusz.
tv/component/k2/itemlist/category/19.html?Itemid=136.

śmierci samego Agricoli, umieszczono 273 ilustracje3. Dla okresu wczesnego średniowiecza podobne znaczenie dla poznania ówczesnej metalurgii,
chemii (alchemii) posiada dzieło mnicha Teofila
Prezbitera4.
Georgius Agricola zbierał materiały do swojej
pracy przede wszystkim na terenie ówczesnych
Czech oraz Saksonii. Pochodził zresztą z Glauchau (Głuchów?) nad rzeką Muldą. Uczęszczał do
szkół w Zwickau (Ćwików?)5. Przez lata mieszkał
w Chemnitz — mieście usytuowanym w rejonie
pasma Erzgebirge (czeskie Krušné hory, u nas używa się też określenia Góry Kruszcowe, gdy chodzi
o pasmo Rudaw)6. Interesował się działalnością inżynierską w całej środkowej Europie, w tym i w naszym kraju. To akurat szczególnie nie dziwi, ponieważ w tym okresie w Polsce i na obszarach bezpośrednio graniczących od zachodu z ówczesną
Koroną Królestwa Polskiego panował złoty czas
działalności górniczej i hutniczej. To Agricoli zawdzięczamy wzmiankę o Olkuszu, w De veteribus
3

4

5

6

S. Firszt, Wstęp, [w:] Georgius Agricola, De re metallica libri
XII, tłum. K. Kurková, Jelenia Góra 2000, s. 5; K. Maślankiewicz, Georgius Agricola 1494–1555, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 1956, t. 1, nr 4, s. 655–683.
Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum.
S. Kobielus, Kraków 1998. Danuta Molendowa datuje powstanie dzieła Teofila Prezbitera na okres pomiędzy X a XI
wiekiem. Zob.: D. Molenda, Początek eksploatacji galmanu
na ziemiach polskich (do połowy XVII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1973, t. 21, s. 39. Obecnie raczej
przyjmuje się, że napisał on swoją pracę w wieku XII.
K. Maślankiewicz, Georgius Agricola…, s. 658. Większość
nazw na tym terenie ma słowiańsko-łużyckie korzenie.
Ponieważ język łużycki był w tym czasie dla części ludności wiejskiej językiem mówionym, pojawia się nawet
pytanie, czy Agricola mógł go znać?
Związkom pomiędzy Saksonią a Czechami w czasach
Georgiusa Agricoli poświecono wiele prac naukowych,
w tym dwujęzycznych czesko-niemieckich materiałów
pokonferencyjnych. Zob. m.in.: Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert — Sasko-české vztahy v 16.
Století, 6. Agricola-Gespräch Wissenschaftliche Konferenz
veranstaltet vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz,
der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg
und dem Karlovarské muzeum 24.–26. März 2000 Alte
Münze in Jáchymov, Herausgegeben von Friedrich Naumann, Chemnitz 2001.
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Obszar będący przedmiotem naszych rozważań
jest silnie pofałdowany, jednakże zbocza wzniesień
opadają stosunkowo łagodnie. Brakuje większych
cieków wodnych. Istniejąca sieć rzeczna w części
wschodniej omawianej krainy należy w większości
do dorzecza Czarnej i Białej Przemszy, które po
połączeniu zasilają Wisłę. Tu też mają swoje źródła
takie wielkie rzeki jak Pilica i Warta. W dolinach
występują liczne zastoiska wodne i mokradła. Gleby, poza nielicznymi wyjątkami, są najczęściej dość
słabe. W wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej
partii badanego obszaru, liczyć się można z nawianiami piasku z obszarów pustyń, przede wszystkim
z odtwarzanej obecnie, jako atrakcja turystyczna,
pustyni Błędowskiej, ale również z nieistniejącej
już pustyni Starczynowskiej.
Opisywana kraina to obecnie pogranicze Górnego Śląska i Małopolski8, obszar bardzo zmieniony
przez działalność człowieka. Początki tych intensywnych zmian w środowisku naturalnym o charakterze antropogenicznym sięgają wczesnego średniowiecza. Związane są one z górnictwem i hutnictwem kruszcowym. Podstawą górnictwa były,
w pewnym zakresie nadal są, rudy cynku i ołowiu9,
7

8

9

Cyt. za: A. Krupkowski, Polskie metody wytwarzania metali w XVI wieku, [w:] Georgius Agricola 1494–1555. Górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz, red. E. Olszewski,
Wrocław 1957, s. 202.
W początkowym okresie rozbicia dzielnicowego tereny
położone w zachodniej Małopolsce znajdowały się wciąż
w senioralnej dzielnicy krakowskiej. Zmiany nastąpiły
dopiero w 1179 roku. Na mocy decyzji księcia Kazimierza
Sprawiedliwego większość terytoriów nad rzekami Przemszą i Brynicą przekazano jednemu z synów Władysława II Wygnańca, księciu Mieszkowi Plątonogiemu (jego
data urodzenia jest niepewna, mieści się w przedziale
1136–1146; zmarł w 1211 roku). Zdaniem Jerzego Rajmana już w 1177 roku wymieniony w dokumencie Mieszka
Starego młody książę, czyli Mieszko Plątonogi, posiadał
swoje księstwo i jest to pierwsze księstwo śląskie, znane
jako księstwo raciborskie. Zob.: J. Rajman, Utworzenie
księstw raciborskiego i opolskiego. Z problematyki pierwszego podziału Śląska w drugiej połowie XII wieku, „Wieki
Stare i Nowe” 2011, t. 3(8), s. 58–59. Późniejsze wydarzenia
historyczne związały te ziemie ze Śląskiem. Rozciągnięcie
nazwy „Śląsk” na tereny dorzecza Górnej Odry nastąpiło
jednakże dopiero w XIV wieku, a samej nazwy „Górny
Śląsk” użył po raz pierwszy dopiero w XV wieku Jan Bielik z Kornic, urzędnik wyniesiony na stanowisko starosty
Górnego Śląska przez króla węgierskiego Macieja Korwina (zmarł w 1490 roku). Zob.: I. Panic, Kształtowanie się
pojęcia i terytorium Górnego Śląska w średniowieczu, [w:]
Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, red. D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik,
Gliwice 2004, s. 31. Pojęcie graniczącego z Górnym Śląskiem Zagłębia Dąbrowskiego uformowało się w ciągu
ostatnich dwustu lat.
Jest to przede wszystkim galena (PbS) i cerusyt (PbC03).
Na temat złóż kruszców zob. m.in.: M. Nieć, Złoża rud

zawierające w swoim składzie domieszkę związków
srebra10. Złoża rud cynku i ołowiu należą do szeroko występującej w różnych miejscach na świecie grupy złóż typu Mississippi Valley11. Nie brak
również na tym terenie rud żelaza. Są to przede
wszystkim siarczki żelaza (FeS2). W warstwach
wietrzeniowych, a więc tych, które z punktu widzenia możliwości średniowiecznych górników były
najłatwiej dostępne, występują też złoża limonitów
(2Fe2O3 * nH2O).
W istocie złoża metali na szeroko rozumianym obszarze występowania dolomitów kruszconośnych
są polimetaliczne. Często współwystępują minerały rudne Zn i Pb (sfaleryt, galena) oraz Fe (piryt,
markasyt). Niektóre mineralizacje to konglomerat
związków metali. Możemy opisać niezwykle piękne
minerały, takie jak zamieszczony w albumie Kraina
Białej Przemszy kamień w postaci skupień złotawo
lśniącego siarczku żelaza — markazytu (FeS2), wytrąconego na powierzchni brązowego fragmentu
rudy cynku — sfalerytu (ZnS, blendy cynkowej).
Dodatkowo opisywany kawałek rudy jest zmieszany z galeną (PbS), czyli rudą ołowiu12. Czasami
mamy do czynienia z tzw. brekcją złożową, w której
okruchy skalne dolomitu są spojone rudami metali:
markazytem, sfalerytem i galeną13. Nietrudno zgadnąć jak dużym wyzwaniem dla dawnych górników
i hutników było rozpoznanie i rozdzielenie tych
rud, zarówno od skały dolomitowej, jak i od siebie.
Każdą należało przecież wytopić w odpowiedni dla
niej sposób. Na dodatek właściwości niektórych
z nich nie były w dawnych czasach powszechnie
znane (np. rudy cynku)14. I w tym wypadku w dziele Agricoli znajdziemy w wielu miejscach pożyteczne wskazówki jak to zrobić, jak rozdzielać rudę od
skały i jak ją wytapiać.

10

11

12
13
14

cynku i ołowiu, [w:] Surowce metaliczne. Cynk, ołów, red.
J. Kicki, Kraków 1997.
Zawartość związków srebra w rudzie może sięgać maksymalnie od 2,5 do 2,7%. Zwykle jest to siarczek srebrowy –
argentyt (błyszcz srebrowy – Ag2S). Wartości te zależą od
poszczególnych złóż, istnieją złoża bogate w srebro i złoża
bardzo ubogie.
J. Cabała, B. Żogała, R. Dubiel, Geochemical and Geophysical Study of Historical Zn–Pb Ore Processing Waste Dump
Areas (Southern Poland), „Polish Journal of Environmental Study” 2008, vol. 17, No. 5, s. 694.
Por.: Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek, red.
A. Czylok, J. Niewdana, A. Tyc, Olkusz 2006, s. 58, fot.
E. Szelęgi.
J. Niewdana, E. Świć, Żywioły w świecie podziemnych skarbów olkuskich kopalń rud, Bukowno 2011, s.205, ilustracja
brekcji.
Początki metalurgii cynku to dość tajemnicza kwestia, na
której rozwikłanie nie mamy tutaj miejsca. Metal ten, będąc „oczywiście” metalem nieznanym, służył za podstawę
tworzenia od już od „głębokiej” starożytności mosiądzów,
czyli generalnie stopów miedzi i cynku. Generalnie „nieznany metal” jest składnikiem znanych od starożytności,
choć trzeba przyznać, dość rzadkich zabytków wykonanych z niego samego, a nie z mosiądzu. Warto się nad tym
zagadkowym problemem pochylić.

Obszar pogranicza śląsko-małopolskiego jest obecnie najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce. Nietrudno zgadnąć co jest tego główną przyczyną. Do górnictwa rud srebra i ołowiu, które rozpoczęto we wczesnym średniowieczu15, w czasach
nowożytnych doszło wydobycie i wytop rud cynku,
a także wydobycie węgla kamiennego. Po upadku
Rzeczypospolitej interesy zaborców odzwierciedliły się w tym regionie. Do końca okresu rozbiorów
zbiegały się tutaj granice państw zaborczych (słynny
Trójkąt Trzech Cesarzy. Obecnie są to tereny miast:
Mysłowice (dzielnice Brzęczkowice i Słupna) oraz
Sosnowca (dzielnice Modrzejów i Jęzor).
Źródła historyczne wspominające o istnieniu na
tym terenie bogactw naturalnych i wczesnośredniowiecznej działalności górniczej są bardzo dawne. Pochodzą one ze źródeł orientalnych (Szlomo
Ben Icchaq, zwany Raszi)16 oraz z dokumentów wystawionych przez papieską kancelarię w XII wieku
(Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku17). Najstarsze ślady
15

16

17

W tym opracowaniu nie poruszamy zagadnienia pradziejowego wydobycia i wytopu ołowiu. Można jednak stwierdzić, że w okresie halsztackim plemiona kultury łużyckiej
(określenie kultury archeologicznej) używały ołowiu m.in.
do wyrobu ozdób. Na ten temat zob.: E. Szydłowska, Eksploatacja i przetwórstwo metali kolorowych na Górnym
Śląsku u schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza,
[w:] Pamiętnik Muzeum Miedzi, t. 1, red. Z. Bukowski,
Legnica 1982; E. Szydłowska, Zagadnienie eksploatacji
ołowiu w kulturze łużyckiej w Polsce, [w:] Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Europy
Środkowej, red. B. Gediga, Wrocław 1988, E. Szydłowska,
Użytkowanie metali kolorowych przez ludność podgrupy
częstochowsko-gliwickiej kultury łużyckiej, „Śląskie Prace
Prahistoryczne” 1995, t. 4, s. 85–96.
Najwcześniejsze dane o srebrze w kontekście Olkusza pochodzą ze źródeł orientalnych, zob.: R. P y t e l, Wzmianka
o Olkuszu oraz o kopalniach złota, srebra i soli w Polsce z XI
wieku, „Slavia Antiqua” 1970, t. 17, s. 173–174; D. Rozmus,
Czy Olkusz ma coś wspólnego z biblijnym Ha-’Elqoš ?, „Slavia Atiqua” 2002, t. 43, s. 97–132. Można też spekulować,
czy podana u Ibrahima ibn Jakuba informacja o handlu
cyną pomiędzy Krakowem a Pragą nie odnosi w istocie
do handlu ołowiem. Tym bardziej, że te metale mylono
przez wieki, co do nazwy, nigdy natomiast nie mylono
ich, co do właściwości. Por. D. Rozmus, Abar, „Slavia Atiqua” 2006, t. 47, s. 191–196; D. Rozmus, B. Szmoniewski,
Early Mediewal Lead Processing in The Slavic territories
and The Possible Mention of Trade in Lead by Ibrahim Ibn
Yaqub, “Peuce serie noua VI – studii si cercetari de istorie
si arheologie” 2008, s. 323–330.
Jest to dokument wystawiony 7 lipca 1136 roku w Pizie
przez Innocentego II. Papież na prośbę arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba bierze w nim jego samego i archidiecezję
gnieźnieńską pod opiekę św. Piotra i zatwierdza posiadłości. W dokumencie nieznany z imienia urzędnik kancelarii
papieskiej umieścił krótką wzmiankę: „[…] Item villa ante
Bitom que Zversov dicitur cum rusticis, argenti fossoribus
[…]”, por. tekst bulli w: Chrestomatia staropolska. Teksty do
roku 1543, wyb. i oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław
2004, s. 17–22 oraz w aneksie do artykułu: S. Witkowski,
Górnictwo srebra i ołowiu w świetle Bulli gnieźnieńskiej
z 1136 roku. Lokalizacja osady Zversov, [w:] Gospodarka
nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początków XX
wieku w świetle badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2009, s. 161.

archeologiczne tego typu działalności odnoszą się
najprawdopodobniej do wieku XI i bez wątpliwości
do wieku XII18.
Obecnie znamy liczne stanowiska archeologiczne
o charakterze hut, tworzące wczesnośredniowieczne
(wczesnopolskie) zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu.
W tekście użyto zamiennie terminów piece i paleniska. Wynika to z tego, że archeolodzy odkrywają
tylko resztki tego typu obiektów i odtworzenie ich
pierwotnego wyglądu nie będzie już nigdy możliwe. Piece i paleniska odkryto przede wszystkim
w Dąbrowe Górniczej – Łośniu, Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Wielkich, Sosnowcu – Zagórzu, Bytomiu, Olkuszu (w tym przypadku piece
z młodsze z okresu od XIV–XVII wieku). Z działalnością związaną z hutnictwem i handlem ołowiem
wiążą się stanowiska z Siewierza, Przeczyc i wiele
innych19. W ostatnich latach możemy jeszcze dodać
znaleziska z Jaworzna20, a z 2016 roku znaleziska ze
Starego Bukowna (niepublikowane). Na tych stanowiskach archeologicznych przeważają znaleziska zabytków wykonanych z ołowiu, kawałki surowego wytopionego ołowiu oraz glejta, czyli tlenek
ołowiu służący do wielu celów.
Tlenkowe związki ołowiu, zwłaszcza glejta (PbO)
i minia (Pb2O3), obok potażu i soli są doskonałymi
topnikami, które razem z kwarcem tworzą podstawowe składniki receptur glazur ceramicznych21.
Mamy tego liczne dowody w postaci wspaniałych
znalezisk ceramiki szkliwionej na omawianym terenie22. Szkliwo ołowiowe przetrwało do czasów
współczesnych w garncarstwie ludowym23. Poza
18

19
20

21
22

23

Daty radiowęglowe, niestety mało precyzyjne, uzyskane dla
stanowiska w Dąbrowie Górniczej – Łośniu rozpoczynają
się od 1039 roku. Ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej –
Strzemieszycach Wielkich uzyskano również daty C14, sięgające X wieku, zob.: A. Rogaczewska, Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Wielkich
stanowisko nr 2, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą
w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, Sosnowiec
– Cieszyn 2005, s. 81.
D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa
srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Śląska
i Małopolski (2. połowa XI–XII /XIII w.), Kraków 2014.
D. Rozmus, B. Szmoniewski, Znaleziska wczesnośredniowiecznych ciężarków ołowianych z okolic Jaworzna, [w:]
Jaworzno interdyscyplinarne. Regionalizm w szkole i edukacji, t. 6, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno
– Częstochowa 2013, s. 15–25.
R. Lelek, Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI–XVII w.),
Kraków 2004, s. 38 i nast.
R. Bodnar, L. Krudysz, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej – Łośnia „Skarb hutnika”, Frümittealterliche glasierte
Keramik aus Dąbrowa Górnicza – Łosień. „Der Schatz des
Mettalschmeltzes”, [w:] Wczesnośredniowieczne odważniki
i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej – Łośnia, red. R.
Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Kraków – Dąbrowa
Górnicza 2006.
E. Fryś-Pietraszkowa, Ceramika, [w:] Sztuka ludowa
w Polsce, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kuńczyńska-Iracka,
M. Prokopek, Warszwa 1988, s. 99.
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et novis metallis pisze o istnieniu „[…] znakomitej
kopalni położonej pomiędzy rzekami Pilzą a Wisłą,
którą Polacy, lud szczepu Wenedów zamieszkujący
tę okolicę, zwykli nazywać Elkosch”7.

Znamy też z omawianego obszaru, co warto podkreślić, depozyty monet oraz placków srebra. Są
to m. in. dwa skarby depozytów srebrnych, jeden
pochodzi z okolic Bytomia, a konkretnie z Bytomia Radzionkowa (Stroszek)26, a drugi z Dąbrowy
Górniczej – Łośnia27, ten depozyt to wielokrotnie
opisywany Skarb hutnika.
W obu przykładach widać, że jest to surowe srebro
pochodzące bezpośrednio z wytopu. W przypadku Łośnia, dzięki licznym analizom kilkudziesięciu placków srebra znajdujących się w zbiorach
Muzeum Sztygarka, wiemy to na pewno. Dzięki
analizom wiemy również, że występuje w nich
dość wysoka zawartość ołowiu, sięgająca nawet
w niektórych przypadkach 18%28. Oznacza to, że
24
25
26

27

28

Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyńska encyklopedia
rolnicza, tłum. I. Mikołajczyk, Toruń 2012, s. 350–351.
Por. W. Pastuszka, W Bytomiu odkryto pozostałości grodu,
http://archeowiesci.pl/2014/10/20/w-bytomiu-odkryli-pozostalosci-grodu/, dostęp: 20.10.2014.
Depozyt odnaleziony jeszcze w XIX wieku w okolicy Bytomia Radzionkowa (Stroszek). Składały się nań kawałki
lanego i siekanego srebra. Do dzisiaj zachowały się w Muzeum w Berlinie z tego skarbu trzy sztuki lanego srebra,
zob.: B. Butent-Stefaniak, D. Malarczyk, Obieg pieniężny
na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII
wieku), Wrocław 2009, s. 130.
D. Rozmus, S. Suchodolski, J. Tokaj, Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej – Łośnia.
Monografia część 1. Early Medieval „Metalurgist Hoard”
from Dąbrowa Górnicza – Łosień. A Monograph. Part 1,
Dąbrowa Górnicza 2014.
Zestawienia i tabele wraz z interpretacją również w odniesieniu do innych skarbów srebrnych zamieszczam w:
D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa
srebra i ołowiu…, s. 186.

wspomniane bryłki srebra (placki) nie mogły być
materiałem do wybijania monet. Srebro do tego
przeznaczone musiało być w mennicy, zapewne krakowskiej, jeszcze lepiej oczyszczone i nieco uszlachetnione innymi dodatkami, takimi jak miedź
i złoto. Dodatkowo poza analizami zabytków ołowianych wykonano liczne analizy, zarówno bryłek,
jak i wyrobów (ciężarki) świetnie odsrebrzonego
ołowiu, świadczące o efektywności procesu oddzielania ołowiu i srebra.
Kwestia dostępu do srebra (w ujęciu piszącego te
słowa był to metal strategiczny w okresie średniowiecza — przyp. aut.) była w rozumieniu ekonomicznych podstaw formowania się wczesnopiastowskiej monarchii29. Do tego stopnia kluczowa,
że można wymienić kilka epizodów wojennych
z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza,
które mogą mieć charakter wojen o surowce30. Surowców tych potrzebowali również nasi południowi sąsiedzi, co wyjaśnia ich, nie tylko handlowe,
zainteresowanie obszarami południowej Polski.
Ołów w dwunastowiecznej Pradze pochodził z obszarów wychodni dolomitów kruszconośnych na
obecnym obszarze zachodniej Małopolski i Górnego Śląska. O prawdziwości tego, często już wcześniej wyrażanego poglądu, przesądziły badania
izotopów ołowiu31. Możliwe że wytopiony w ówczesnej południowej Polsce ołów płynął do Czech już
dużo wcześniej32. Jak widać z przytoczonych powyżej przykładów, w czasach, gdy Georgius Agricola
pisał swoje dzieło, tereny pogranicza Małopolski
i Górnego Śląska miały już za sobą długą tradycję
rozwoju przemysłu wydobywczego i hutniczego.
Oczywiście sposoby rozpoznania przez naszych
przodków użytecznych kopalin były odmienne od
29

30

31

32

D. Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Śląska i Małopolski, [w:] Argenti fossores et alii.
Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska
i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego
średniowiecza (X-XII wiek), red. P. Boroń, Wrocław 2013,
s. 261–272
P. Boroń, D. Rozmus, Traces of war of ores in the Middle
Ages on the border of Upper Silesia and Malopolska, [w:]
Argenti Fodina 2014, ed. J. Labuda, Banská Štiavnica 2015,
s. 91–98.
V. Ettler, Z. Johan, J. Zavrel, M. Selmi Wallisova, M. Mihaljevič, O. Šebek, Slag remains from the Na Slupi site (Prague,
Czech Republic): evidence for early medieval non-ferrous
metal smelting, “Journal of Archaeological Science” 2015,
vol. 53, p. 72–83.
L. Chróst, Ołowiowy ślad „Wiślan” odczytany z torfowisk
obszaru kruszconośnego śląsko-małopolskiego, [w:] Argenti
fossores et alii…, s. 175–186. Dotychczasowe wnikliwe badania Danuty Molendowej koncentrowały się na okresie
późnego średniowiecza od XIII wieku poczynając, por.:
D. Molenda, Polski ołów na rynkach Europy Środkowej
w XIII–XVII w., „Studia i Materiały z Historii Kultury
Materialnej” 2001, t. 69. Por. Też: D. Rozmus, Abar…,
s. 191–196; D. Rozmus, B. Szmoniewski, Early Mediewal
Lead Processing…, s. 323–330.

obecnie stosowanych. Inna była klasyfikacja złóż,
inne były teorie o pochodzeniu metali czy, lepiej to
ujmując, poglądy o ich narodzinach i o dojrzewaniu kruszców w trzewiach Ziemi. Bez wątpliwości
obserwowano przyrodę, zabarwienie liści drzew.
Zwracano uwagę na drzewa rosnące nienaturalnie. Znano zapewne odmiany roślin „lubiących”
rosnąć na pokładach poszczególnych metal. Na
podstawie różnych przesłanek ówcześni „geolodzy” typowali miejsca, w których występowały
dostępne do eksploatacji złoża rud miedzi, cyny
i ołowiu oraz złoto i niezwykle rzadko występujące w przyrodzie srebro rodzime. W Polsce znaleziska srebra rodzimego stwierdzono w Tarnowskich
Górach33, na Dolnym Śląsku w Miedziance, w Kowarach, w Kletnie w rejonie Szklarskiej Poręby,
w rudzie malachitowej w Miedziance w Górach
Świętokrzyskich, w Tatrach w rejonie Krywania
i Mnicha.
Należy mieć również świadomość, że w poszukiwaniu kopalin dużą rolę odgrywali różdżkarze, chociaż — jak stwierdza sam bohater naszej
opowieści Georgius Agricola — nie wszyscy poszukiwacze twierdzili, że różdżki są pomocne. Jak
pisał niemiecki metalurg i dodatkowo zilustrował
to w swojej książce, różdżkami (tzw. virgula) leszczynowymi poszukuje się żył srebra, wykonanymi
z jesionu — miedzi, a z sosny — ołowiu i cyny. Żelazne służą do poszukiwań złota34. Agricola doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia górnictwa
i hutnictwa dla rozwoju cywilizacji „[…] że zaś
górnictwo przyniosło wielu ludziom bogactwo,
wiemy z historii, gdyż […] na kruszcach lub wyrobach z nich wzbogaciło się kilka państw kwitnących, wielu królów i ogromna liczba prywatnych
rzemieślników”35.
Słowa Georgiusa Agricoli wydają się nad wyraz
trafne dla wszystkich epok w dziejach ludzkości.
Nie jest to określenie gołosłowne, ponieważ przed
metalami przez tysiąclecia (linia ludzka sięga niewątpliwie około 2 milionów lat, a może i więcej)
były to surowce kamienne i niezbędna do przeżycia
sól. Już praludzie wydobywali surowiec kamienny
do produkcji narzędzi wykonując odkrywki. Kopalnia krzemienia w Krzemionkach Opatowskich
to wspaniały przykład górniczej infrastruktury
z okresu neolitu. Jest to tym bardziej prawdziwe,
ponieważ, przykładowo, w okolicach Olkusza gleby są piaszczyste, wyjątkowo słabe. Jak zauważył
33

34
35

Prof. Tadeusz Karwan (emerytowany, ale wciąż bardzo aktywny profesor na AGH) opowiadał mi jak w 1947 roku
widział w kopalni w Tarnowskich Górach w zaczopowanym wylocie struktur wulkanicznych swoistą srebrną
plombę. Utworzyło ją srebro wytopione wtórnie przed
milionami lat w hydrotermalnym procesie wulkanicznym.
Wedle oceny mogło być tego metalu ok. 700 kg (sic!).
G. Agricola, De re metallica…, s. 43.
Tamże, s. 11.

Agricola: „czasami jest ziemia, która nie daje plonów, gdy się ją zasieje, jeśli ją będziesz wydobywać
wyżywi o wiele więcej ludzi niż gdyby przynosiła
plony”36. Nic jednak nie jest za darmo.
Eksploatacja i hutnicza przeróbka kruszców zaowocowała silnym zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego w metale ciężkie37, co mogło w przeszłości i może być obecnie szkodliwe dla żyjących
na tym terenie zwierząt, roślin i ludzi. Dodatkowo
przeprowadzono badania składu chemicznego zawartości zanieczyszczeń w rejonie reliktów pieców
hutniczych na stanowisku nr 8 Dąbrowie Górniczej – Łośniu. W powierzchniowej warstwie ziemi,
w humusie i w podglebiu stwierdzono następujące
minerały: cerusyt — PbCO3, tlenki ołowiu – PbO,
a także metaliczny ołów, baryt — BaSO4, szkliwo
krzemionkowe i glinokrzemiany. Zidentyfikowano również fosforowe związki ołowiu, takie jak piromorfit — Pb5[Cl(PO4)3]38. Gleba jest zatem mocno zatruta i trudno się z tego powodu cieszyć. Ma
to też pewien pozytywny aspekt, ale niestety tylko
dla badań archeologicznych. Dzięki tym niezwyczajnym substancjom odłożonym w glebie, możemy wyznaczyć stanowiska, na których odbywała
się wczesnośredniowieczna działalność hutnicza39.
Na rycinach zamieszczonych w dziele Georgiusa
Agricoli, poza licznymi przykładami zastosowania
często sprzężonych ze sobą przemyślnych maszyn
prostych (dźwignie i dźwigi, kołowroty, wielokrążki itp.), widzimy też nieład, w sposób oczywisty
związany z miejscami o charakterze budowlanym
czy też przemysłowym. Obserwujemy liczne hałdy towarzyszące stanowiskom produkcyjnym oraz
miejscom płukania rudy (flotacji). Brak górnictwa
złota na opisywanym przez nas terenie uwolnił nas
od zanieczyszczeń rtęcią stosowaną przy pozyskiwaniu tego metalu z amalgamatów, w jakich zwykle występuje ten szlachetny metal w złożach40. Na
36
37

38

39

40

Tamże, s. 12
„Minerały metalonośne są reprezentowane przez węglany
Zn i Pb, siarczki Fe–Zn–Pb, tlenki Fe i nietrwałe siarczany
Fe, Zn, Pb. […] Wśród minerałów Zn–Pb–Fe występujących w glebach przeważa smitsonit, cerusyt oraz tlenki
i wodorotlenki Fe. W rejonie historycznych i współczesnych składowisk procesy utleniania siarczków bardzo
wyraźnie zaznaczają się krystalizacją siarczanów Ca i Fe
na korzeniach roślin”. Cyt. za: J. Cabała, Metale ciężkie
w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploracji rud
Zn–Pb, Katowice 2009, s. 109.
J. Cabała, D. Rozmus, E. Szeląg, Heavy metal in topsoil
polluted by historical Pb–Ag–Zn smelting, mining and processing activities, „Polish Journal of Environmental Study”
(w przygotowaniu do druku).
D. Rozmus, B. Szmoniewski, Did the advancement of early
mediaeval technology of silver and lead smelting cause pollution? A case study of the Łosień – Strzemieszyce region,
„Acta Rerum Naturalium” 2014, s. 203–215.
Złoto często tworzy skomplikowane amalgamaty z innymi
metalami, na przykład rtęcią, do których nie chemicznie,
ale fizycznie przylega, dzięki temu można je później wydzielić. W przypadku srebra, rtęć (oraz siarczan miedzi)
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produkcją szkła i szkliwieniem naczyń, glejta używana była również w świecie bizantyjskim jako
składnik maści przeciwko świerzbowi (sic!) u koni24.
Możliwe, że tego typu medyczne zastosowanie tego
specyfiku znane było też w świecie zachodnim. Glejta służy też w samym procesie wytopu ołowiu. Uzyskanie ołowiu metalicznego z występującej najczęściej w naturze rudy — galeny jest możliwe na wiele
sposobów. Najprostszy z nich obejmuje dwa etapy.
W pierwszym odbywa się prażenie galeny (PbS),
w wyniku czego otrzymywany jest tlenek ołowiu
(PbO), czyli glejta (2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2).
W etapie drugim po zmieszaniu galeny surowej
i wyprażonej, czyli w tym wypadku już w znacznej
części glejty, zachodzi reakcja: PbS + 2PbO = 3Pb
+ SO2. Jak widać zapotrzebowanie na glejtę rzeczywiście było bardzo powszechne. Kolejnych dowodów na to dostarczyły nam całkiem niedawne
badania archeologiczne w Bytomiu. We wrześniu
2014 roku na wczesnośredniowiecznym grodzisku
Małgorzatka w Bytomiu podczas badań prowadzonych przez archeologa M. Paternogę odkryto wiele
kolejnych brykietów glejty. Było to zresztą główne
znalezisko pozyskane podczas tych badań25.
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Rozpoczęte we wczesnym średniowieczu górnictwo i hutnictwo srebra i ołowiu na obszarach dolomitów kruszconośnych przeżywało okresy prosperity, jak i zastoju. Powodem tego były perturbacje
polityczne, jak i wyczerpywanie się płytko położonych złóż kruszców. Rozwój technik górniczych,
w tym systemów wentylacji i odwodnienia, umożliwiał dotarcie do głębszych pokładów rud cynku
i ołowiu (z domieszką związków srebra). Okresy
prosperity i czasami wprost upadku, warunkowane wspomnianymi powyżej przyczynami, najlepiej
widać na przykładzie dziejów gospodarczych Olkusza i regionu, tak wnikliwie opisanych przez Danutę Molendową43. W okolicach tego miasta zachowało się też najwięcej śladów działalności górniczej
i hutniczej z okresu życia Georgiusa Agricoli.

41
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zastosowano przy pozyskaniu tego kruszcu w Andyjskiej
Kopalni Potosi — dzisiejsza Boliwia. Złoża eksploatowano
od XVI wieku, a życie straciły tam ogromne rzesze indiańskich górników. Można rzec, że dzięki Bogu nie stosowano
tych technik na naszym obszarze.
G. Agricola, De re metallica…, s. 422.
A. Feliksik, Przyroda Jury a eksploatacja kruszców na przykładzie Ziemi Olkuskiej, „Ilcusiana” 2011, nr 5, s. 99–111.
Głównym składnikiem rud galmanowych jest węglan
cynku — smitsonit (ZnCO3) bądź krzemian cynku — kalamin lub hemimorfit (H2Zn2SiO5). Spotyka się też zapis
Zn4[Si2O7][OH]2H2O. Kolejną rudą cynku na tych obszarach jest blenda cynkowa (ZnS). Por. też dostępne w Internecie prezentacje dotyczące flory galmanowej: P. Kapusta,
G. Szarek-Łukaszewska, A.M. Ociepa, M. Zarzyka-Ryszka,
K. Grodzińska, B. Godzik, Roślinność gleb galmanowych
i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej
i krajobrazowej terenów pogórniczych. Prezentacja z projektu MF EOG PL0265, http://botany.pl/metalflora/proje.
html, dostęp: 25.05.216.
Por. m. in.: D. Molenda, Olkusz średniowieczny od połowy
XIII do połowy XV wieku, [w:] Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, red. F. Kiryk, R. Kołodziejczyk, Warszawa-Kraków 1978, s. 148–218; D. Molenda, Górnictwo kruszcowe
na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku.
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 15,
Wrocław 1963; D. Molenda, Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI–XVIII wieku. Z dziejów
postępu technicznego w eksploatacji kruszców, Wrocław
1972; D. Molenda, Rozkwit miasta w drugiej połowie XVI
w. i w pierwszej Polowie XVII wieku, [w:] Dzieje Olkusza
i regionu olkuskiego..., s. 234–306. Por. też: E. Krygier, D.
Molenda, A. Saładziak, Inwentaryzacja zabytków górniczych w powiecie olkuskim, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 1964, t. 12, nr 3, s. 480–493.

Powróćmy do dzieła Georgiusa Agricoli44. Praktycznie wszystkie prace w Polsce i na świecie omawiające starożytne i średniowieczne technologie
odwołują się do jego dzieł, docenia się nawet poszczególnych tłumaczy dzieła Agricoli na języki
współczesne45. Do Agricoli odwołuje się w pracach
poświęconych lampkom górniczym46, różdżkarstwu47, wentylacji w kopalniach48, zagadnieniom
związanym z BHP w górnictwie na przestrzeni
wieków49. Można by wymieniać jeszcze wiele innych przykładów odwoływania się do spuścizny
Agricoli. Najważniejsze, z punktu widzenia autora
tego tekstu są prace, które koncentrują się na odtworzeniu dawnych technologii wydobycia i wytopu kruszców przy pomocy ilustracji i wskazówek
zawartych w książce Agricoli50. Duże zasługi w tej
dziedzinie wniósł do polskiej literatury przedmiotu metalurg Jerzy Piaskowski51.
Powyżej, w skrócie, ustosunkowaliśmy się do percepcji dzieła Agricoli w środowisku ludzi odtwarzających dawne technologie i zajmujących się
ochroną dziedzictwa przemysłowego. Najlepszym
polem do tego typu badań są oryginalne zabytki
lub założenia przemysłowe pochodzące z czasów
Agricoli. Dlatego musimy się zastanowić co prze44
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46

47
48
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W Chemnitz jest instytut badawczy Agricola-Forschungszentrum Chemnitz. Na stronach internetowych tego instytutu można zapoznać się z pracami poświęconymi dorobkowi Agricoli, zob.: http://www.georgius-agricola.de/
downloads.html, dostęp 25.05.2016.
Chodzi w tym wypadku o Herberta Hoovera — 31 prezydenta USA, który wraz ze swoją żoną Lou Henry Hoover
przełożył i wydał w 1912 roku De re metallica na język
angielski. Zob.: W. B. Jensen, Herbert Hoover and the History of Chemistry. Department of Chemistry, University of
Cincinnati, OH 45221-0172. Notes from the Oesper Collections Museum Notes, February 2011. Herbert Clark
Hoover we wstępie do swojego tłumaczenia dzieła Agricoli określał go jako jednego z najwybitniejszych badaczy
wszechczasów.
S. Krupa, Z dziejów dawnej techniki górniczej – przyczynek
do rozpoznania dawnych metod oświetlenia górniczego na
przykładzie Miedzianki Świętokrzyskiej, [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 5, red.
P. P. Zagożdżon, M. Madziarz, Wrocław 2013, s. 125–136.
A. J. Ellis, The Divining rod a History of Water Witching
with Bibliography, Washington 1917.
D. Pęczek, F. Rosiek, M. Sikora, J. Urbański, Rozwój wentylacji kopalń na przestrzeni dziejów, „Prace Naukowe
Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” 2006, nr
117. Studia i Materiały nr 32/2006, s. 257-266.
W. Preidl, Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie XVI
wieku, zob.: http://www.history-of-mining.pwr.wroc.pl/
attachments/article/10/27Preidl-BHP_w_gornictwie_w_
XVI_w.pdf , dostęp: 19.03.2016.
Por.: C. M. Helm-Clark, Smelting Silver, https://www.
google.pl/search?q=Catherine+M.+HelmClark,+Sm
elting+Silver,+Creative+Commons+License&ie=utf8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=XWzuVqr3K4rt6ASrkYvw
CQ, dostęp: 20.03.2016.
J. Piaskowski, Metalurgia w XVI w. w świetle dzieła Agricoli De re metalica, [w:] Georgius Agricola 1494–1555…,
s. 135–136. Ważne są też prace: A. Krupkowski, Polskie metody wytwarzania metali…, s. 201–210.

trwało ze spuścizny dawnych hutników i metalurgów? Czas działa nieubłaganie na przedmioty wykonane z nietrwałych materiałów, takich jak drewno, nie oszczędza też metalu. Tylko nieliczne artefakty z czasów, w których opisywał je Agricola, nie
uległy zniszczeniu. W rejonie Olkusza szczególna
sytuacja środowiskowa, wiążąca się z przykryciem
reliktów dawnej działalności nawianymi piaskami, umożliwiła zachowanie śladów działalności
przemysłowej człowieka z przed wieków, w tym
z czasów działalności Georgiusa Agricoli52. Dzięki temu zachowały się relikty płuczek i budynków
z XIV i XV wieku w Hutkach. Miejscami okrywała
je trzy metrowa warstwa nawianego piachu. Odsłonięto je podczas eksploatacji ściany w kopalni
piasku podsadzkowego.
Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych
w ciągu ostatnich 30 lat, głównie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, odkryto kilka ważnych zabytków pochodzących z okresu średniowiecza. Zabytki pochodzą z okresu od przełomu XI i XII wieku
do XV wieku. Zabytki drewniane posiadają datowania dendrochronologiczne (kilka dat z początku
XIV wieku oraz data z 1444 roku). Niektóre z tych
zabytków posiadają wyraźne analogie do narzędzi
i urządzeń opisanych i przedstawionych w dziele
Agricoli. W katalogu przytoczymy kilka wybranych przykładów takich znalezisk. Co ciekawe,
udało się nawet uchwycić pewne elementy infrastruktury przemysłowej. Opis znalezisk zaczniemy
właśnie od niej.

szyby górnicze
Rejony, w których występują dolomity kruszconośne, pokryte są licznymi śladami wyrobisk. Często
ze względu na brak rozpoznania archeologicznego
nie wiadomo czy mamy do czynienia z wlotami
szybów z istniejącymi poniżej bocznymi chodnikami czy tylko z formą wyrobiska określaną jako
pinga. Pinga (określenie używane m.in. przez Hieronima Łabęckiego) to pojedynczy owalny wykop,
będący śladem po drążeniu skały w poszukiwaniu
kruszcu53. Często te owalne wykopy, usytuowane
bezpośrednio obok siebie, zajmują duże obszary terenu, a ich liczba w danym miejscu może iść
w setki, a nawet tysiące. Niezwykle trudną kwestią
jest określenie chronologii tego typu wyrobisk.
W praktyce pinga z okresu średniowiecza (lub
wczesnego średniowiecza) w swojej formie wystę52

53

J. Roś, D. Rozmus, Akumulacja eoliczna piasku w okolicach
Olkusza i jej znaczenie w archeologicznych badaniach powierzchniowych i wykopaliskowych na tym terenie, „Zeszyty
Muzeum Zagłębia w Będzinie” 1999, t. 5, s. 47–64, D. Rozmus, O piaskach, co pogrzebały naszą przeszłość, czyli specyficzne warunki występowania stanowisk archeologicznych
w rejonie Olkusza, „Ilcusiana” 2011, nr 4, s. 8–14.
H. Łabęcki, Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod
względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841, s. 168.

powania w terenie niczym nie różni się od wykopu
z okresu nowożytnego. Bez szczegółowych badań,
datowanie tych pozostałości działalności górniczej
jest niemożliwe. W Dąbrowie Górniczej – Łośniu
odkryto przykład takiego szybu. Ze względu na
brak śródków finansowych nie został on przebadany do końca, stąd nie znamy jego głębokości.
Tego typu badania są drogie, wymagają m.in. zapewnienia bezpieczeństwa ludzi pracujących przy
wykopaliskach. Zapewne ponad szybem postawiony był kołowrót, służący jako maszyna wyciągowa
i obsługujący wydobycie kruszcu i transport ludzi.
Ślady archeologiczne tego typu szybów zbadali archeolodzy pracujący w rejonie Jihlavy54. Dzięki ich
badaniom znamy cały przekrój takiej pingi. Należy
przypuszczać, że odkryta w Łośniu pinga posiadała podobną konstrukcje (ryc. 1).

bruki
Bruki odkryto na kilku stanowiskach związanych
z wytopem ołowiu. Najlepiej zostały one rozpoznane na stanowiskach: Dabrowa Górnicza – Łosień i Sosnowiec – Zagórze55. Bruki wykonano poprzez ułożenie płaskich kamieni w jednej, dwóch,
a nawet — jak w przypadku Sosnowca – Zagórza
— trzech warstwach. Bruki przylegały do pieców
i palenisk hutniczych. W Łośniu, poza resztkami
bruku przylegającego do pieca hutniczego, odsłonięto jeszcze dwie pozostałości kamiennego bruku
oznaczone jako obiekty 10/2003 oraz 11/2003. Pozostałości pieców w postaci obiektów określonych
jako 1/2002, 7/2003 oraz 8/2003 znajdowały się nieopodal, na zachód od pozostałości bruków. W Sosnowcu – Zagórzu paleniska hutnicze (obiekty:
2/2009, 7/2010) znajdowały się po przeciwległych
stronach kamiennego bruku. (ryc. 2.5–2.6). Jaka
była funkcja tych bruków? Można przypuszczać,
że służyły one jako miejsca, na których ustawiano
różne rzeczy. Mogły również ułatwiać komunikację pomiędzy różnymi częściami huty. Możliwe,
że w niektórych przypadkach ich funkcja była
jeszcze inna. Na wspomnianych powyżej stanowiskach produkcyjnych odkryto również doły
posłupowe, czyli ślady po wbitych slupach, sugerujące istnienie zadaszeń, zapewne wznoszonych
ponad piecami hutniczymi. W przypadku Dąbrowy Górniczej – Łośnia można nawet zasugerować
istnienie budowli w typie otwartej hali. Czy pozostałości bruków mogą być śladem po kamiennej
podłodze w tej hali? To bardzo kusząca hipoteza,
54

55

P. Hrubý, K. Malý, Hornictví na Jihlavsku: vyrobnĕ distribučni vztahy Jihlavy a dulni aglomerace Staré Hory vr 13
století, [w:] Montánna archeológia na Slovensku (25 rokov
výskumu lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici — Medzinárodny seminár 7.9.2005), Banská Štiavnica 2006, s. 67–86
(w szczególności s. 71, il. 7 i 8.).
D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu…, s. 205–207, ryc. 190–197.
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jednej z ilustracji zamieszczonej w dziele Agricoli
widzimy człowieka, w tym wypadku hutnika wytapiającego ołów, odtruwającego swój organizm poprzez jedzenie masła. Rysunek opatrzony stosownym komentarzem: „głodny mistrz je masło, by
nie szkodziła mu trucizna którą wydobywa trzon,
ponieważ to jest środek przeciwko temu”41. Z drugiej jednak strony, jest wiele roślin, które doskonale czują się na glebach zawierających pierwiastki
metaliczne związane ze złożami kruszców np. tzw.
flora galmanowa42.

płuczki
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W latach 1993 i 1998 odkryto w Hutkach koło Bolesławia (w okolicach Olkusza)57 koryta, identyczne jak koryta przedstawiane na rycinach z dzieła
Agricoli. W dziele Agricoli jest wiele ilustracji
koryt, niektóre z nich bardzo przypominają koryto odkryte w Hutkach (ryc. 3 i ryc. 4). W jednym
przypadku przedstawione koryto jest identyczne,
poza rozmiarami, do zabytku odkrytego w Hutkach pod Olkuszem58. Zabytki te zachowały się
dzięki temu, że stanowiły elementy infrastruktury
górniczej, usytuowanej nieopodal zabagnionych
stawów, których brzegi w celu umocnienia były
palowane. Gleba bagienna sprzyja konserwacji zabytków wykonanych z materiałów organicznych.
Koryto zabezpieczone w 1998 roku zostało wykonane z jednego pnia jodły ściętej w 1444 roku59.
Zacytujmy tutaj tylko fragment z Georgiusa Agricoli: „niecki do płukania są wydrążone z jednego
pnia […]60. Aby zapewnić spadek dla przepływu
wody, jeden koniec płuczki został podniesiony
i umieszczony na drewnianym stelażu, którego
resztki udało się odsłonić (ryc. 3.2). Obok płuczki
zauważono spąg owalnego paleniska hutniczego
(ryc. 3.2). Koryto miało 12,9 metra długości, szerokość wylotu wynosiła 1 metr (ocalono ok. 7 metrów
drewnianego koryta)61. Pierwotnie koryto płuczki
przykrywała pokrywa wykonana z innego kawałka
drewna, niestety zachowała się w złym stanie, który uniemożliwiał transport w całości i konserwację
(ryc. 3.2). Dno płuczki podczas eksploracji było po56
57

58
59

60
61

G. Agricola, De re metallica…, s. 248.
Na temat badań w Hutkach zob.: J. Pierzak, D. Rozmus,
Wyniki badań ratowniczych na terenie osady hutniczej z XVI
wieku w Hutkach, gmina Bolesław, [w:] Człowiek i Środowisko Naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, red. K. Bąk,
Dąbrowa Górnicza 1995, s. 69–77; J. Pierzak, D. Rozmus,
J. Roś, Wyniki badań ratowniczych na późnośredniowiecznej
osadzie produkcyjnej w Hutkach k. Olkusza, [w:] Badania
Archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych
w roku 1998, red. E. Tomczak, Katowice 2001, s. 193–204;
J. Pierzak, J. Roś, D. Rozmus, Osady produkcyjne w Hutkach
k. Olkusza, [w:] Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, red
D. Rozmus, Kraków 2004, s. 81–94.
G. Agricola, De re metallica…, s. 317.
E. Szychowska-Krąpiec, M. Krąpiec, Dendrochronologiczne datowanie prób drewna z konstrukcji drewnianych odkrytych w piaskowni Hutki, gm. Bolesław woj. Katowickie
(opracowanie w Archiwum PSOZ, Katowice 1998).
G. Agricola, De re metallica…, s. 309.
Zabytek ten znajduje się na wystawie stałej w Muzeum
Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.

kryte piaskiem, fragmentami żużla i wytopionego
ołowiu oraz ceramiką. Biorąc pod uwagę charakter znalezisk we wnętrzu płuczki oraz w rejonie jej
roznosu, można przypuszczać, że płukano w niej
rudę i pozostałości po wytopie w celu pozyskania
półproduktu oraz odzyskania tych kawałków gotowego metalu, których nie odnaleziono podczas
rozgarniania sztosu, czyli doraźnego pieca hutniczego. We wnętrzu płuczki odnaleziono skupiska
kamieni, które spowalniały przepływ wody. Mogą
one też być dowodem na użycie w procesie wytopu
kamienia wapiennego jako topnika62. Należy przypuszczać, że w płuczce znajdowały się także drewniane zastawki. Podczas badań w 1998 roku odnaleziono również drewnianą łopatkę. Dawne łopaty
wykonywane były przede wszystkim z drewna,
a końcówki ich krawędzi okuwano metalem. Niestety tego zabytku nie udało się ocalić.
Obok płuczek wykonanych z pni drzew, budowano
również płuczki w formie rowów. Takie urządzenia odkryto również w Hutkach. W wypadku zbadanych urządzeń ściany rowów obudowane były
klepkami. Nie posiadały one drewnianego dna.
Oddajmy głos Agricoli: „Polacy zaś w rowie o długości dziesięciu stóp, szerokości trzech, wysokości
jednej i ćwierć, płuczą zanieczyszczoną powierzchniową rudę ołowiu bowiem jest zmieszana z gliną
prawie żółtą, którą pokrywa mokry i piaskowy ił.
Więc wpierw ją, potem rudę się wykopuje i wozi
nad potok lub rzekę i wrzuca do rowu, do którego
wpuszcza się wodę przez koryto”63.

szkieletowe konstrukcje
drewniane
Płuczce towarzyszyły częściowo spalone elementy
konstrukcji w postaci zaostrzonych drewnianych
pali (ryc. 4.2, 4.3). Kilka z nich było osadzonych
w belkach posiadających wyciosane gniazda, które umożliwiały osadzenie pionowych, wbijanych
w grunt pali. Podczas badań w 1998 roku pobrano
43 próbki drewna. Stwierdzono fragmenty m.in.:
jodły, sosny, dębu i wiązu. Jak wykazały analizy
dendrochronologiczne, próbki z badanych konstrukcji pochodzą z drzew rosnących w tym samym czasie. Najstarsze elementy to belki dębowe
i wiązowe, wykonano je z drzew ściętych w latach
1321–132364. Jak widać, pochodzące z XIV wieku
konstrukcje towarzyszyły płuczce z XV wieku.
Pionowe pale, w których osadzono jedną z belek,
wykonane zostały z drewna jodłowego datowanego na lata 1324–1327. Słupowa konstrukcja baraku,
magazynu lub zwyczajnej wiaty była zadaszona.
Zachowały się resztki nadpalonych, nieokorowanych dranic (ryc. 4.4). Budynek gospodarczy
62
63
64

J. Piaskowski, Metalurgia w XVI w…, s. 135–136.
G. Agricola, De re metallica…, s. 320.
E. Szychowska-Krąpiec, M. Krąpiec, Dendrochronologiczne
datowanie prób drewna…

spłonął, płuczka została porzucona, nie znany
przyczyny tego wydarzenia. Działalność górnicza
i hutnicza trwała na tym terenie w następnych stuleciach, dlatego niejasne jest porzucenie płuczki,
której wykonanie nie było przecież prostym przedsięwzięciem.

piece hutnicze
Cała opisana powyżej infrastruktura przemysłowa
służyła najważniejszym elementom osady hutniczej, jakimi były piece hutnicze. Oczywiście trzeba
mieć świadomość, że archeologiczne ślady to tylko
niekompletne pozostałości po konkretnych założeniach, w tym wypadku po paleniskach czy piecach
hutniczych. Zwykle są to spągi, czyli dolne części
takich obiektów, które odkrywamy podczas wykopalisk zaraz po zdjęciu humusu. Czasami są to części pieców wkopane w grunt (ryc. 5, ryc. 6). Wypełniska tych obiektów zawierają popiół, a także — jak
w wypadku pieca z Łośnia (obiekt 1/2002) — pełen
wsad w postaci m.in. związków ołowiu. Piec ten
w terminologii hutniczej został „zatrzymany w biegu”. Proces hutniczy nigdy nie został zakończony,
a piec pozostał niewygarnięty (ryc. 5.1–5.4).
Relikty, które odkryto na stanowiskach hutniczych,
sprowadzają się do śladów po prostych, owalnych
paleniskach, czasami obstawionych kamieniami.
Takie formy palenisk hutniczych znamy zarówno
z okresu wczesnego średniowiecza z Dąbrowy Górniczej – Łośnia, Sosnowca – Zagórza, jak i ze stanowisk w Hutkach koło Olkusza, datowanych już na
okres od XIV do XVII wieku.
Znamy też formy pieców bardziej zaawansowane w swojej konstrukcji. Budowano je w postaci
komór, wyłożonych płaskimi kamieniami, nad
którymi wznosiły się ściany wykonane z gliny.
Zachował się nawet fragment ścianki pieca z odciśniętymi śladami palców. Odbiły się one podczas
obmazywania ścianek i kopuły pieca. To właśnie
piec określony jako obiekt 1/2002 jest tym „zatrzymanym w biegu” piecem hutniczym (ryc. 5.1–5.4).
Wspomniany obiekt pochodzi z XII wieku i od
opisanych i zilustrowanych w dziele Agricoli pieców do wytopu ołowiu dzieli go ponad 300 lat. Należy sądzić, że przedstawiony w polskim wydaniu
De re metallica wizerunek pieca hutniczego65 oraz
opis jego działania przedstawia urządzenie dużo
bardziej zaawansowane niźli te, które zbudowano
kilkaset lat wcześniej w Łośniu i Zagórzu66. Jednakże kilka elementów jest wspólnych. Są to owalny
albo okrągły kształt. Piec posiadał zapewnie kopulaste zwieńczenie z otworem u góry. Piec posiadał
też otwory, przez które dostarczano paliwo, czyli
drewno i otwory na dysze (ryc. 7), czyli końcówki
65
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G. Agricola, De re metallica…, s. 422.
Tamże, s. 415.

miechów zapewniających sztuczny nawiew w tego
typu urządzeniach. Jak pisał Agricola: „oprócz tego
są przy murze, którym chroniony jest główny mur
dwa otwory o szerokości trzech dłoni dla umieszczenia ujścia miechów […]”67. Na osadzie hutniczej
w Dąbrowie Górniczej – Łośniu i w Sosnowcu –
Zagórzu odnaleziono tysiące fragmentów dysz.
(ryc. 7.1–7.22)
Wytop ołowiu można przeprowadzać na wiele
sposobów. Wytop, w którym główną rolę odgrywają związki węgla, Agricola opisał w następujący
sposób:
11

Polacy posługują się ogniskiem na 4 stopy
wysokim, sporządzonym z gliny, wyłożonym
cegłami, które opada na obie strony. Na górnej,
płaskiej powierzchni ogniska kładą oni
duże bierwiona, na to mniejsze kawałki,
a poszczególne części spajają gliną; na to
przychodzą cienkie wióry, a na to znowu czysta
ruda ołowiana, którą nakrywają grubymi
warstwami drewna. Po zapaleniu tychże
wytapia się ruda i spływa na niżej umieszczone
drewno, skoro i ono z kolei przez ogień zostaje
strawione, zbierają oni masę zawierającą metal.
Jeśli potrzeba, to masę tę przetapia się raz lub
więcej razy w podobny sposób. Placki ołowiu
ostatecznie umieszcza się na drewnie, które leży
w poprzek wielkiego tygla i nadtapia się je68.

narzędzia
Ostatnią kategorią zabytków, które pozostały do
omówienia są narzędzia. Mamy tu na myśli narzędzia górnicze takie jak: żelazka i kopaczki (ryc. 8
i ryc. 9). Żelazka to niewielkie kilofki o długości
zwykle do 30 cm. Mają one liczne analogie na osadach górniczo-hutniczych w Europie i na świecie.
Zabytki odnalezione w późnośredniowiecznym
horyzoncie w Dąbrowie Górniczej – Łośniu można zestawić z analogicznymi żelazkami z Czech69,
Niemiec70, Węgier71 i innych krajów. Świadczy to
67
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69
70

71

Tamże, s. 415.
Cyt. za: A. Krupkowski, Polskie metody wytwarzania…, s. 202.
P. Hejhal, P. Hrubý, K. Malý, P. Rous, M. Vokač, D. Zimola, Dolováni drahých kovú na Českomoravske vrchovinĕ,
[w:] Montánna archeológia na Slovensku…, s. 53, obr. 8.
W. Schwabenicky, Mittelalterlicher Silberbergbau in Sachsen Forschungsstand – Probleme – Fragestellungen, [w:]
Aufbruch inter Tage. Stand und Aufgaben der montanarchaologischen Forschung in Sachsen, Arbeits- und Forschungsberichte, z. 22, hrsg. R. Smolnik, Dresden 2011,
s. 12, rys. 12; Ch. Hemker, W. Schwabenicky, Montanarchaologischen Forschung in Sachsen, [w:] Ausgrabugen
in Sachsen 2 Landesamt fur Archaologie. Arbeits- und
Forschungsberichte zur Sachsischen Bodendenkmalpflege,
z. 21, Dresden 2010, s. 111, rys. 4: 15–24.
A. Szeman, Mittelalterliche Berggezenge in Ungarn, [w:]
Argenti Fodina 2011, Slovenske banske muzeum Banská
Štiavnica, red. J. Labuda, Banská Bystrica 2012, s. 100, rys.
1; s. 101, rys. 8; s. 102, rys. 11 i inne.
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tym bardziej że przylegały one do pieców lub są
w ich bezpośredniej bliskości. Przytoczone przykłady pochodzą z XII wieku, nie mniej jednak kilka wieków później te same założenia pojawiają się
na rycinach w dziele Georgiusa Agricoli56. W tym
jednak przypadku bruk jest usytuowany na otwartej przestrzeni (ryc. 2).

Kopaczki, zwykle uszkodzone lub zużyte, są dość
powszechnie odnajdowanymi zabytkami w miejscach dawnej aktywności górniczej. Jednakże takie
zabytki pochodzące z okresu średniowiecza są już
bardzo rzadkie. W Krzykawce w gminie Bolesław
udało się znaleźć tego typu narzędzie72. Ciekawe,
że datowana na przełom XIV i XV wieku kopaczka jest identyczna z narzędziem znajdującym się
w herbie Olkusza (ryc. 9.5)
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Dodatkowo istnieje grupa narzędzi ważnych w działalności hutniczej oraz w pracach złotniczych. Mam
tutaj na myśli żarna do mielenia rudy. Egzemplarze
takich żaren zostały znalezione w Dąbrowie Górniczej – Łośniu. Są one w tej chwili przedmiotem
szczegółowych badań i przygotowań do publikacji73. Niezwykłym znaleziskiem jest osełka, będąca
w istocie kamienie probierczym. Również i ten zabytek pochodzi z Łośnia. Jest on, tak jak większość
zabytków z tego stanowiska, starszy od przedstawionych w dziele Agricoli kamieni probierczych,
ale bez wątpienia spełniał taką funkcję74 (ryc. 9.2).
Są w dziejach ludzkości dzieła sztuki, wymieniając tylko kilka to m.in.: sumeryjski sztandar z Ur,
tkanina z Bayeux, drzwi gnieźnieńskie, dzieła Leonarda da Vinci itp., które są niezwykłym obrazem
danej epoki. Gdyby nie przetrwały do naszych czasów, bylibyśmy niewspółmiernie ubożsi, nie tylko
o wiedzę, ale również ubożsi w sferze duchowej.
Są też tabliczki pokryte pismem klinowy, manuskrypty i drukowane księgi, bez których rozwój
i obraz naszej cywilizacji byłby inny. Są to dzieła
religijne (m.in. Biblia, starożytne eposy), traktaty
filozofów i teologów, ale również księgi jak: traktat
Teofila Prezbitera i właśnie dzieło Georgiusa Agricoli. Prace nad spuścizną tego autora na pewno nie
zostały zakończone.
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Por.: E. Szydłowska, Średniowieczny gródek w Krzykawce
woj. Katowice, „Śląskie Prace Prahistoryczne” 1989, t. 1, s.
146, ryc. 4. Na temat badań na tym gródku por.: J. Pierzak,
D. Rozmus, Średniowieczny gródek rycerski w Krzykawce,
gm. Bukowno, woj. Katowice, „Śląskie Prace Prahistoryczne” 1994, t. 3, s. 122–136.
Por.: R. Bodnar, D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne ślady
hutnictwa w Dąbrowie Górniczej – Łośniu oraz na obszarach pogranicznych, [w:] Archeologiczne i historyczne ślady
górnictwa i hutnictwa…, red. D. Rozmus, Kraków 2004,
s. 9–60; E. Lisowska, Wydobycie i dystrybucja surowców
kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku,
Wrocław 2013, s. 91
A. Rybak, D. Rozmus, R. Bodnar, Z dziejów przemysłu
dąbrowskiego archeologia – przemysł, Dąbrowa Górnicza
– Kraków 2005, s. 29, fot. 26.

Rycina 1.
Ryciny szybów górniczych z XVI wieku na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica libri XII, tłum. K. Kurková, Jelenia
Góra 2000, s. 92, 93, 95; 1.1 Szyb górniczy w Bytomiu na podstawie: J. Szydłowski, Bytom. Pradzieje i początki miasta,
„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” 1966, nr 4, s. 96, ryc. 44; 1.2–1.5 szyby górnicze w rejonie Jihlavy na podstawie: P. Hrubý, K. Malý, Hornictvi na Jihlavsku: výrobné distribučni vztahy Jihlavy a dulni aglomerace Staré
Hory ve 13 stoleti, [w:] Montánna archeológia na Slovensku (25 rokov vyskumu lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici –
Medzinarodny seminar 7.9.2005), Banská Štiavnica 2005, s. 71, obr. 7 i 8.
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o ich powszechnym używaniu przez wiele wieków
(ryc. 8.1–8.39 ).
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Rycina 3.
Ryciny z XVI wieku przedstawiają infrastrukturę przemysłową z różnymi korytami. na podstawie: Georgius. Agricola,
De re metallica…, s. 305, 308, 309, 313, 317; 3.1 i 3.2 koryto płuczki wykonanej z pnia jodły ściętej w 1444 roku podczas
odkrywania oraz na wystawie w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.
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Rycina 2.
Rycina z XVI wieku, bruk kamienny usytuowany na otwartej przestrzeni na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica…,
s. 248; 2.2 Bruk z pradziejowego stanowiska produkcyjnego Kamieniec, gm. Zbrosławice — „stół produkcyjny”. Odrys na
podstawie: E. Szydłowska, Użytkowanie metali kolorowych przez ludność podgrupy częstochowsko-gliwickiej kultury łużyckiej,
„Śląskie Prace Prahistoryczne” 1995, t. 4, s. 90, ryc. 4.; 2.1, 2.3–2.6 — zdjęcia i rysunki bruków ze stanowisk hutniczych
w Dąbrowie Górniczej – Łośniu i Sosnowcu Zagórzu. Na podstawie: D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa
srebra i ołowiu na obszarach obecnego Górnego Śląska i Małopolski (2. połowa XI–XII/XIII w.), Kraków 2014, il. 189, 196, 197.
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Rycina 5.
Rycina z XVI wieku przedstawia piec hutniczy. na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica…, s. 318; 5.1 — piec
hutniczy z Dąbrowy Górniczej – Łośnia (zatrzymany w biegu), rzut poziomu; 5.4 — przekrój; 5.2 — rekonstrukcja pieca
na wystawie w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Na podstawie: D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne
zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu…, il. 99, 100, 101; 5.3 — przekrój przez piec hutniczy ob. 31C/2004 z Dąbrowy Górniczej.
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Rycina 4.
Ryciny z XVI wieku przedstawiają infrastrukturę przemysłową z różnymi korytami. na podstawie: Georgius. Agricola, De
re metallica…, s. 291, 315, 316; 4.1 — obudowa Sztolni Ponikowskiej po pracach renowacyjnych w latach 1882–1884; 4.2
— resztki pomostu z początku XIV wieku towarzyszącego płuczce, obecnie na wystawie w Muzeum Miejskim Sztygarka
w Dąbrowie Górniczej; 4.3 i 4.4 — elementy pomostu i dranice z zadaszenia słupowej chaty towarzyszącej płuczce i pomostowi — zdjęcia z momentu odsłaniania reliktów w 1998 roku.
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Rycina 7.
Dysze ze stanowisk archeologicznych w Dąbrowie Górniczej – Łośniu i Sosnowcu Zagórzu pozyskane podczas badań
archeologicznych; 7.20 i 7.22 — dysze odnajdywane in situ.
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Rycina 6.
Rycina z XVI wieku przedstawia piec hutniczy. na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica…, s. 422; 6.1 i 6.6 — Resztki
palenisk hutniczych z Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyc Wielkich na podstawie: A. Rogaczewska, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Wielkich, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, red. E. Tomczak, Katowice 2004, s. 166–171; 6.2, 6.3 i 6.5
— rysunki i zdjęcia obiektów hutniczych z Dąbrowy Górniczej – Łośnia na podstawie: D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne
zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu…, il. 107, 111; 2 — fot. ob. 31C (z archiwum Dariusza Rozmusa); 6.4 — rekonstrukcja paleniska do wytopu ołowiu Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni.
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Rycina 9.
Ryciny z XVI wieku na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica…, s. 135, 142, 231 przedstawiają infrastrukturę górniczą oraz narzędzia górnicze oraz kamienie probiercze; 9.2 — kamień probierczy z Dąbrowy Górniczej – Łośnia; 9.3–9.5
— narzędzia górnicze kilof i kopaczki na podstawie różnych źródeł wykazanych w tekście katalogu.
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Rycina 8.
Ryciny z XVI wieku na podstawie: Georgius. Agricola, De re metallica…, s. 244, 245 przedstawiają infrastrukturę górniczą
oraz narzędzia górnicze takie młotki, kilofki żelazka i inne; 8.1–8.39 — narzędzia górnicze, głownie żelazka z różnych
stanowisk archeologicznych w środkowej Europie, w tym z Dąbrowy Górniczej – Łośnia na podstawie różnych źródeł
wykazanych w tekście katalogu.

Początki górnictwa i hutnictwa
na pograniczu śląsko-małopolskim
w średniowieczu
Sławomir Witkowski

W

artykule przedstawimy źródłowe informacje odnoszące się do początków
górnictwa i hutnictwa na interesującym nas terenie. W pierwszej kolejności zdefiniujemy obszar, który położony jest na pograniczu
śląsko-małopolskim. Cezury chronologiczne naszych rozważań obejmują okres od II połowy XI
stulecia, tj. pierwszych przekazów historycznych
odnoszących się do górnictwa, aż po początki
XVI wieku.
Spośród literatury przedmiotu związanej z górnictwem i hutnictwem na omawianym obszarze
należy wymienić prace Wojciecha Zaleskiego1,
Danuty Molendy2 Dariusza Rozmusa3 i Sławomira
Witkowskiego4, Jerzego Rajmana5, Aldony Garbacz1
2
3

4

5

W. Zaleski, Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806, Madryt 1967.
D. Molenda, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1963.
D. Rozmus, Hutnictwo srebra i ołowiu we wczesnym średniowieczu w świetle odkryć w Dąbrowie Górniczej – Łośniu
(wybrane zagadnienia), [w:] Osadnictwo nad Przemszą
i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, Sosnowiec – Cieszyn 2005, s. 54–74; tenże, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obszarach
obecnego pogranicza Górnego Śląska i Małopolski (II połowa
XI–XII/XIII w.), Kraków 2014; D. Rozmus, S. Witkowski,
Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa metali kolorowych nad Przemszą i Brynicą dla Rozwoju regionu w okresie
wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.
S. Witkowski, Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys
problematyki. Początki kasztelanii, dzieje polityczne, granice,
Sosnowiec 2009; tenże, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu, Katowice 2004; tenże, Górnictwo
srebra i ołowiu w świetle Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku.
Lokalizacja osady Zversov, [w:] Gospodarka nad Przemszą
i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle
badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski,
Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Sosnowiec 2009, s. 149–162;
tenże, Obszary nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu,
[w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska), t. 1, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008,
s. 63–72; tenże, Dzieje klucza sławkowskiego. Z uwzględnieniem inwentarzy klucza sławkowskiego z XVII i XVIII stulecia, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, t. 6, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski,
Jaworzno – Częstochowa 2013, s. 73–99.
J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie w średniowieczu, [w:]

-Klempki i Adrian Ramsa6 oraz Jacka Pierzaka7. Ze
starszej literatury uwagę zwraca wydana jeszcze
w okresie międzywojennym praca Józefa Piernikarczyka8.
Spośród źródeł publikowanych, rzucających cenne
światło na znaczenie gospodarcze interesujących
nas terenów, wymienimy Inwentarze i Lustracje
Klucza Sławkowskiego9 oraz bytomskie przekazy
źródłowe10. Nie możemy także pominąć dzieła Georgiusa Agricoli11. Kwestie odnoszące się do kształtowania pogranicza śląsko-małopolskiego w okresie
średniowiecza poruszali m.in.: Jerzy Rajman12, Jerzy
Sperka13, Jerzy Horwat14 oraz Idzi Panic15.
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Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało (od pradziejów do
końca XVIII wieku), red. J. Walczak, Sosnowiec 2007;
tenże, Czeladź do końca XVI wieku, [w:] Historia Czeladzi, red. J. Drabina, Czeladź 2012, s. 73–195.
A. Grabacz-Klempka, A. Rams, Górnictwo kruszcowe na terenie Jaworzna do końca XVI wieku. Analiza nowych znalezisk archeologicznych, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie…,
s. 27–48.
J. Pierzak, Górnictwo i hutnictwo rud ołowiu i srebra
w Sławkowie w okresie od XIII do XVI wieku (na podstawie
źródeł pisanych i archeologicznych), [w:] Archeologiczne
i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, red. D. Rozmus, Kraków 2004.
J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym
Śląsku, t. 1, Katowice 1933.
Inwentarze i Lustracje Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII
wieku, wyd. S. Witkowski, J. Krajniewski, Dąbrowa Górnicza
– Sławków 2013.
Bytom średniowieczny. Przekazy źródłowe (1123–1492) (dalej:
Bytom), wyd. J. Drabina, J. Horwat, Z. Jedynak, Opole 1985.
G. Agricola, De re metallica libri XII, tłum. K. Kurková,
Jelenia Góra 2000.
J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu,
Kraków 1998.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej
w średniowieczu na obszarze nad Przemszą i Brynicą,
[w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą…, s. 101–111.
J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV
wieku, Gliwice 1993; tenże, Podział księstwa opolskiego na
kasztelanie w II połowie XIII wieku, „Rocznik Muzeum
w Gliwicach” 1997, t. 11–12.
I. Panic, Wczesnośredniowieczne osadnictwo w kasztelanii
bytomskiej, [w:] Z dziejów dzielnic Bytomia, red. J. Drabina, Bytom 1991; tenże, Historia osadnictwa w księstwie
opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice 1992.
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Według Idziego Panica obszary południowej Polski
(w tym terytoria pogranicza śląsko-małopolskiego)
w IX wieku nie znajdowały się w granicach państwa Wielkomorawskiego, jak to wcześniej przyjmowało wielu uczonych16. Były one w pierwszej
połowie X wieku podporządkowane państwu czeskiemu. Dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych X wieku Śląsk i Małopolska
zostały przyłączone do państwa polskiego. Stało się
to w końcowym okresie panowania Mieszka I lub
na początku rządów Bolesława Chrobrego17.
Do czasu rozbicia dzielnicowego omawiane przez
nas obszary — znajdujące się nad Czarną Przemszą, Brynicą, Białą Przemszą i Bytomką, dopływem Kłodnicy — położone były na zachodnich
rubieżach Małopolski, granicząc z dzielnicą śląską. Najważniejszymi osadami na tych obszarach, które możemy traktować jako swoistego
rodzaju punkty orientacyjne były: Bytom, Będzin
(jak to wykazały badania archeologiczne istniał
jako gród już w IX wieku)18, Czeladź, Sławków
oraz Siewierz. Siewierz po raz pierwszy pojawił
się na dokumencie legata papieskiego Idziego
z lat 1123–1125, gdzie wymieniono, że znajduje się
tam osada targowa19. Pierwsza wzmianka o Czeladzi pochodzi z dokumentu księcia Kazimierza
opolskiego wydanego 1 sierpnia 1228 roku w Rybniku20. Zawarta jest tam wiadomość o nadaniu
16

17
18

19

20

I. Panic, Ostatnie lata Wielkich Moraw, Katowice 2003,
s. 83–119. Tamże również omówienie poglądów uczonych:
zwolenników i przeciwników teorii o przynależności Polski
południowej do państwa Wielkomorawskiego.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…,
s. 101.
A. Rogaczewska, Wyniki badań wykopaliskowych na Górze
Zamkowej w Będzinie, województwo katowickie, [w:] Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997; tejże, Dwie linie umocnień wczesnośredniowiecznego grodu na
Górze Zamkowej w Będzinie w IX–X wieku jako pierwszy
etap osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym stanowisku, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia
interdyscyplinarne, red. D. Abłamowicz, M. Furmanek, M.
Michnik, Gliwice 2004, s. 283–300; J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 101. Por. także: J.
Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie…, s. 46–47.
Bytom, nr 1, s. 25–26; Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego (dalej: KDKT), wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka,
nr 1, s. 1–8 = Kodeks dyplomatyczny Śląska (dalej: KDŚ), t. 1,
wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956–1964, nr 11, s. 30–32
= Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SU), t. 1, cz. 1–3, wyd.
H. Appelt, Graz – Wien – Köln 1963–1971, nr 6, s. 5–6
= Regesten zur schlesischen geschichte, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, t. 7, cz. 1–3 (dalej: CDS VII), wyd. C. Grünhagen, Breslau 1875–1886, nr 18, s. 20.
K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, Kraków
2007, s. 501–502.

przez księcia m.in. tejże miejscowości komesowi
Klemensowi21.
Trudniejsze zadanie stoi przed badaczem w przypadku precyzyjnego określenia granic politycznych omawianych obszarów. Analizując przebieg
granicy kościelnej, ziemie te, aż po Bytom wraz
z przyległościami, należały do diecezji krakowskiej, a więc kościelnej diecezji terytorialnej powstałej około 1000 roku22. Świadczą o tym m.in.
sprawozdania kolektorów papieskich z lat: 1325–
132723, 133424, 1335–133625, 1339–135826. Należy, więc
przyjąć tezę, którą przyjmuje większość uczonych,
że przebieg granicy między diecezją krakowską
a wrocławską stanowił pierwotnie w X–XII wieku zachodnią rubież Małopolski27. Granice te biegły rzeką Białą, a następnie Wisłą na zachodzie
i działem wodnym Odry, Wisły, Warty do Liswarty. Od Liswarty granica prowadziła Prosną aż do
Ołoboku28. Około 1336 roku sięgała linii łączącej
Wisłę w okolicy Czarnej Wody, Suszca (na północny-wschód od Pszczyny), Paniów (między Mikołowem a Gliwicami)29, Mikulczyc i Biskupic (na
wschód od Gliwic), oraz Rept (na południowy-zachód od Tarnowskich Gór). Granica przeprowadzona na zachód od tych miejscowości odpowiada
działowi wodnemu Wisły i Odry. Tylko w okolicy
Mikulczyc przekraczała dorzecze Odry. Kazimierz
21

22

23
24
25
26
27

28
29

CDS VII, nr 337, s. 172–173; Bytom, nr 11, s. 37; T. Sadowski, Książęta opolscy i ich państwo, Wrocław 2001, s. 45;
J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie…, s. 46–47, 132;
tenże, Ziemie zagłębiowskie w średniowieczu…, s. 40.
B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 roku,
Kraków 1998, s. 126–127, 133–134; K. Buczek, Pierwsze
biskupstwa polskie, „Kwartalnik Historyczny” 1952, R. 52,
s. 192–193; J. Strzelczyk, Kościół i chrześcijaństwo około roku
1000 (aspekt misyjny), „Pamiętnik Cieszyński” 2000, t. 15,
s. 5–28; J. Kopiec, Dzieje Kościoła Katolickiego na Śląsku
Opolskim, Opole 1991, s. 16–17; W. Abraham, Organizacja
Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962, s. 128.
Bytom, nr 81, s. 89–92.
Bytom, nr 93, s. 100–101.
Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, wyd. J. Paśnik, Kraków
1913, s. 104–105, 112, 141, 213–216, 294–297, 305; Bytom, nr
96, s. 102–103.
Bytom, nr 100, s. 105–106.
J. Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku.
Średniowiecze, t. 1, cz. 1, Warszawa 2003, s. 58; J. Sperka,
Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 102;
S. Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej…, s. 7–8; J. Związek, Przynależność kościelna pogranicza Wielko- i Małopolski ze Śląskiem, „Zeszyty Historyczne” 1994, z. 2, s. 53–97; J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego
podziały…, s. 199; R. Pysiewicz-Jędrusik, A. Pustelnik,
B. Konopiska, Granice Śląska, Wrocław 1998, s. 20; J. Natanson-Leski, Zarys granic i podziałów Polski najstarszej,
Wrocław 1953, s. 223; J. Sperka, Kształtowanie się granicy
małopolsko-śląskiej…, s. 102.
Bytom, nr 274, s. 234.
I. Panic, Kształtowanie się organizacji parafialnej w regionie gliwickim, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 2000, t. 15,
cz. 1, s. 13–41; S. Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu (rozprawa doktorska, maszynopis w zbiorach Uniwersytetu Śląskiego), Katowice
2003, s. 42.

Tymieniecki był zdania, iż jest to granica nie tylko
dwóch biskupstw, ale również linia rozgraniczająca posiadłości plemion Polan i Wiślan30.
We wczesnym średniowieczu stykały się tutaj dwa
silne ośrodki grodowe: krakowski i bytomski. Podział okręgów grodowych na mniejsze następował w okresie rozbicia dzielnicowego. Te mniejsze
ośrodki skupione wokół grodów nazywano castellum — kasztelanie, na których czele stał kasztelan,
posiadający znaczące kompetencje wojskowo-sądownicze na podległym mu terytorium31. W 1179
roku kasztelania bytomska (razem z grodem siewierskim i przyległościami, będącymi wtedy częścią kasztelanii bytomskiej) i kasztelania oświęcimska z Małopolski zostały przekazane księciu
Mieszkowi raciborskiemu32. Według relacji kronikarskiej Kazimierz Sprawiedliwy chcąc pogodzić
synów Władysława II Wygnańca i położyć kres ich
sporom o Śląsk, uczynił darowiznę na rzecz Mieszka Plątonogiego33. Ten hojny dar został uczyniony
z okazji chrztu Mieszka — Kazimierza. Kazimierz
Sprawiedliwy został ojcem chrzestnym nowo narodzonego syna Mieszka Plątonogiego34. Wincenty
Kadłubek wydarzenia te opisał jako „przekazanie
kilku miast”35. Granica śląsko-małopolska ustabilizowała się dopiero w roku 1274, w wyniku ugody
pomiędzy Bolesławem Wstydliwym a Władysławem Opolskim36. Granica ta biegła od wsi Cynków,
przecinając rzekę Małą Panew i biegiem rzeki Kamienica do Warty, biegiem Warty do potoku Ciszówka. Następnie biegła wzdłuż Ciszówki aż do
jej źródła, po czym kierowała się nieco w prawo
do potoku Niweczka, strumienia Rudzica, po czym
kierowała się do Czarnej Przemszy i Brynicy37.
Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIII
stulecia z kasztelanii bytomskiej wyodrębniła się
kasztelania siewierska. Miało to miejsce po 1228
roku, kiedy to pod panowanie Kazimierza opol30
31
32
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35
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37

K. Tymieniecki, Znaczenie Śląska w dziejach Polski, Warszawa 1919, s. 16; S. Witkowski, Własność ziemska…, s. 42–43.
J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 65–66.
J. Rajman, Terytorium opolsko-raciborskie w prowincji
wrocławskiej i kształtowanie się pojęcia Górny Śląsk w średniowieczu, „Roczniki Historyczne” 1998, t. 64, s. 13–33;
R. Żerelik, Dzieje Śląska do 1526 roku, [w:] Historia Śląska,
red. M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 48; W. Dziewulski,
Bytom średniowieczny do końca XV wieku, [w:] Dziewięć
wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i Ziemi Bytomskiej, red. F. Ryszka, Stalinogród 1956, s. 15–17.
K. Jasiński, Rodowód Piastów…, s. 66–71.
Monumenta Poloniae Historia. Pomniki dziejowe Polski,
wyd. A. Bielowski, t. 2, Lwów 1865, s. 529–530; J. Drabina,
Okręg tarnogórski w średniowieczu w świetle badań historycznych i toponomastycznych, [w:] Historia Tarnowskich
Gór, red. J. Drabina, Tarnowskie Góry 2000, s. 43.
Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przeł. i oprac.
B. Kurbis, Wrocław 1992, s. 200.
J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie…, s. 181.
A. Nowakowski, Związki księstwa siewierskiego z Polską
w latach 1443–1790, „Studia Historyczne” 1987, R. 30, z. 1,
s. 19–35; S. Witkowski, Własność ziemska…, s. 43.

skiego przeszły takie miejscowości jak: Czeladź,
Grodziec i Psary38. Świadczy o tym pojawienie się
od 1232 roku w dokumentach kasztelanów siewierskich. Pierwszym z nich był w latach 1232–1234
— Jaksa, a kolejnymi: Wawrzyniec (1243),Włodzimierz (1250), Dzierżek (1258), Włościbor (1260),
Bartosz Armidowic (1280) i Wojciech (1295)39.
W 1281 lub 1282 roku zmarł książę Władysław opolski40. Księstwo opolskie zostało podzielone pomiędzy jego czterech synów. Terytoria nad Przemszą
i Brynicą weszły w skład księstwa bytomskiego,
których władcą został Kazimierz (przejął pod swoje
panowanie Bytom, Koźle, Gliwice, Siewierz i Czeladź)41. Szybko jednak księstwo uległo uszczupleniu
z powodu sprzedania okręgu siewierskiego (przez
księcia bytomskiego Władysława) w 1337 roku władcy cieszyńskiemu — Kazimierzowi42. W 1443 roku
księstwo siewierskie zostało sprzedane przez księcia
cieszyńskiego Wacława, biskupowi krakowskiemu
Zbigniewowi Oleśnickiemu43. Od tej chwili biskupi
krakowscy byli książętami siewierskim, aż do likwidacji księstwa w 1790 roku przez Sejm Wielki.
Miasto Będzin natomiast lokował król Kazimierz
Wielki na prawie magdeburskim w 1358 roku (obok
starego grodu i wsi parafialnej o tej samej nazwie)44.
Wraz z miastem, wsiami: Szczakową i połową
Ciężkowic tworzył starostwo niegrodowe. Będzin
strzegł nad Przemszą zachodnich granic Królestwa
Polskiego45. Tak więc rzeka Przemsza ostatecznie
od II połowy XIII wieku stała się zachodnią granicą ziemi krakowskiej. Od 1320 roku, tj. koronacji
Władysława Łokietka, stanowiła jednocześnie granicę Królestwa Polskiego. Na południe od Będzina
znajdowały się wsie szlacheckie: Zagórze, Siedlec,
Klimontów i Porąbka46.
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J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…,
s. 103.
Bytom, nr 14, s. 40; nr 45, s. 41–42; nr 29, s. 52; J. Laberschek,
Z dziejów Siewierza i ziemi siewierskiej, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza
i księstwa siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994, s. 124
(tam też odnośniki źródłowe do wymienionych kasztelanów); J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 66.
K. Jasiński, Rodowód Piastów…, s. 510–511.
J. Drabina, Historia Bytomia 1254–2000, Bytom 2000, s. 31;
tenże, Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 roku,
Chorzów 1998, s. 70; J. Horwat, Podział księstwa opolskiego
na kasztelanie…, s. 9–20; W. Dziewulski, Terytorialne podziały Opolszczyzny w XIII–XV wieku, „Sobótka” 1973, t. 28.
Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstentümer im Mittelalter, t. 2, wyd. C. Grünhagen,
H. Markgraf, Lipsk 1883, s. 625–626.
Tamże, s. 626–632.
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 3, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1887, nr 724; J. Krajniewski, 640 lat Królewskiego
Będzina, „Zeszyty Zagłębiowskie” 1998, nr 4, s. 12; J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 61–62.
J. Sperka, Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą…, s. 105–106;
J. Krajniewski, Na tropach legendy. Szkice z dziejów Zagłębia,
Będzin 2003, s. 10–11.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…,
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dzieje polityczne i kościelne
obszarów pogranicza śląsko-małopolskiego

pierwsze przekazy historyczne
dotyczące górnictwa
i hutnictwa na pograniczu
śląsko-małopolskim
Jeszcze 30 lat temu obszary pogranicza śląsko-małopolskiego jawiły się jako tereny o niewielkim
znaczeniu gospodarczym w okresie istnienia wczesnośredniowiecznego państwa polskiego. Badania
archeologów w ostatnim dwudziestoleciu doprowadziły do radykalnej zmiany poglądów w tym
zakresie. Nieliczne przekazy źródłowe, odnoszące

47
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s. 105; B. Czwojdrak, Osady średniowieczne i ich właściciele na obszarze dzisiejszego Sosnowca, [w:] Osadnictwo nad
Przemszą…, s. 112–119.
J. Laberschek, Z dziejów Siewierza i ziemi siewierskiej…,
s. 135.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…,
s. 106–107.
J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3
(dalej: LB III), wyd. A. Przeździecki, Kraków 1864, s. 38; F.
Kiryk, Miasto średniowieczne, [w:] Dzieje Sławkowa, red.
F. Kiryk, Kraków 2001, s. 80.
D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa…, s. 53 (tamże odniesienia źródłowe).
Tamże. Por. poglądy J. Rajmana nt. kasztelanii sławkowskiej: J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu…, s. 76–77.
Tamże, s. 54.
S. Witkowski, Dzieje klucza sławkowskiego…, s. 93.

się do górnictwa i hutnictwa, dzięki odkryciom
archeologów stały się swojego rodzaju uzupełnieniem i potwierdzeniem znaczącego wkładu tych
obszarów w rozwój gospodarczy państwa wczesnopiastowskiego.

olkusz
Pierwszym źródłem informującym nas o istnieniu
na ziemiach polskich kopalń jest przekaz rabbiego Szlomo ben Ischaqa, zwanego Raši. Napisał on
w II połowie XI wieku komentarz do biblijnego
proroctwa Nahuma odnoszącego się do wyroku
na Niniwę: Księga widzenia Nahuma z El – Kosz 54.
W swoim komentarzu napisał: „Ha–’Elqoši — jest
to miasto w państwie BL ’WWNJ’H55, które należy
do ziemi Izraela. Choć leży poza granicami Izraela. I wiedz, że są tam rudy złota, srebra i że w pobliżu niego znajduje się sól, ponieważ Morze Solne
(Martwe) bliskie ziemi Izraela dochodzi pod ziemią do tego miejsca. Jest państwo, w którym rządzi król, syn króla, który wywodzi się z plemienia
Judy”. Państwo opisane przez uczonego rabbiego
to Polska, natomiast miasto identyfikować należy
z Olkuszem. Pomijając fantastyczne teorie Rašiego,
określającego ziemie polskie jako terytoria Izraela,
leżące poza Ziemią Obiecaną, czy przypisywanie
władcom polskim żydowskiego pochodzenia, należy podkreślić dużą znajomość ziem nad Wisłą.
Wiedzę zapewne czerpał od radanitów, zajmujących się dalekosiężnym handlem. Raši wymienia
w rejonie Olkusza, nie tylko wydobycie srebra, ale
również i złota. Jest to najstarszy przekaz obcego
pochodzenia, wymieniający kopalnictwo metali kolorowych we wczesnopiastowskiej Polsce56.
Kolejnym przekazem jest dokument Bolesława
Wstydliwego z 1257 roku57. Uposażył w nim klasztor Klarysek w Zawichoście zyskami z ołowiu olkuskiego58.

murem i wieżami […]”59. W świetle powyższych
przekazów możemy wnioskować, że górnictwo
w rejonie Olkusza przez cały okres średniowiecza
począwszy od XI wieku (a zapewne i wcześniej!
— przyp. aut.) się rozwijało. Kolejny opis zawdzięczamy piszącemu w XVI wieku Georgiusowi Agricoli. W swoim dziele De veteribus et novis metallis
wspomina o „[…] znakomitej kopalni położonej
pomiędzy rzekami Pilzą a Wisłą, którą Polacy, lud
szczepu Wenedów zamieszkujący tę okolicę zwykli
nazywać Elkosch”60. Nie ulega wątpliwości, że opisywana przez Agricolę działalność hutnicza i górnicza, jak i również zamieszczone w dziele opisy
i ryciny urządzeń technicznych związanych z wydobyciem, płukaniem i sortowaniem, a także wytopem metali miały swoje zastosowanie w opisywanej
powyżej kopalni61. W przeciwnym wypadku Agricola nie przedstawiałby jej w takich superlatywach.
Warto także zwrócić uwagę na odkrycie archeologiczne dokonane w Hutkach koło Bolesławia, gdzie
odnaleziono fragmenty drewnianych płuczek datowanych na 1444 rok, które są identyczne jak te
na rycinach Agricoli z XVI wieku62. Pozwala to na
wysnucie wniosku, że na interesującym nas terenie korzystano z ówczesnych osiągnięć techniki,
zilustrowanych w dziele Agricoli nie tylko od XVI
stulecia, ale już w okresie późnego średniowiecza.
Agricola zamieścił także opis metody przeróbki rud
metali stosowanej na ziemiach polskich, opatrując
ją odpowiednią ryciną. Przedstawił to w sposób następujący:
Polacy posługują się ogniskiem na cztery
stopy wysokim, sporządzonym z gliny,
wyłożonym cegłami, które opada na obie
strony. Na górnej płaskiej powierzchni
ogniska kładą oni duże bierwiona, na to
mniejsze kawałki, a poszczególne części
spajają gliną, na to przychodzą cienkie
wióry, a na to znowu czysta ruda ołowiana,
którą nakrywają grubymi warstwami
drewna. Po zapaleniu tychże wytapia się
ruda i spływa na niżej umieszczone drewno,
skoro i ono z kolei przez ogień zostanie
strawione, zbierają oni masę zawierającą
metal. Jeśli potrzeba, to masę tę przetapia
się raz lub więcej razy w podobny sposób.
Placki ołowiu ostatecznie umieszcza się na
drewnie, które leży w poprzek wielkiego
tygla i nadtapia się je. Żużle następnie

Ciekawy zapis zawdzięczamy Janowi Długoszowi.
Nasz dziejopis podał, że król Polski Kazimierz II
Wielki „[…] na skutek wyczerpania się z upływem
czasu zapasów i zmniejszenia się [liczby] kopalń
koło miast Sławkowa i Bytomia, znalazłszy natomiast obfitość pokładów ołowiu koło wsi Elkusch,
założył miasto we wspomnianej wsi i otoczył je
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J. Pytel, Wzmianka o Olkuszu oraz kopalniach złota, srebra
i soli w Polsce w XI wieku, „Slavia Antiqua” 1970, t. 17, s. 173.
Czytamy: Bilunija.
S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu.
Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego, Olkusz
2007, s. 14. Por.: D. Rozmus, Czy Olkusz ma coś wspólnego
z biblijnym Ha–’Elqoš?, „Slavia Antiqua” 2002, t. 43, s. 97–
132; R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Hutnictwo srebra i ołowiu…, s. 55.
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1876, s. 52–55.
A. Grabacz-Klempka, A. Rams, Górnictwo kruszcowe na
terenie Jaworzna…, s. 32–33 (tamże odniesienia źródłowe).
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Bytom, nr 105, s. 109; LB III, s. 472.
Cyt. za: A. Krupkowski, Polskie metody wytwarzania metali w XVI wieku, [w:] Georgius Agricola 1494–1555 — Górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz, red. E. Olszewski,
Wrocław 1957, s. 202; D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie
gospodarcze górnictwa i hutnictwa…, s. 39.
D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie gospodarcze górnictwa
i hutnictwa…, s. 39.
Tamże, s. 39–40.

z drobną rudą, po jej wypłukaniu, przetapia
się w piecu trzeciego rodzaju, to jest w taki,
który posiada otwarty spust 63.

zversov i tereny wokół bytomia
Pierwszym źródłem rodzimym, wspominającym
o eksploatacji srebra w Polsce w kasztelanii bytomskiej, jest Bulla Gnieźnieńska. Dokument Innocentego II wydany w Pizie 7 lipca 1136 roku wymienia
tajemniczą osadę Zversov koło Bytomia, zatwierdzoną jako własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego64. Na dokumencie wymieniono kopaczy
srebra, znajdujących się w owej, trudnej do zidentyfikowania, osadzie65. Zacytujmy fragment dokumentu w tłumaczeniu: „[…] Następnie wieś koło
Bytomia, którą nazywa się Zversov, z wieśniakami,
kopaczami srebra, z dwoma karczmami należy wyłącznie do sądownictwa arcybiskupa […]”66.
Warto przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi. Nieco wcześniej, dzięki zabiegom arcybiskupa magdeburskiego Norberta, papież Innocenty II w Lateranie 4 czerwca 1133 roku poddał pod zwierzchnictwo
Norberta biskupstwa szczecińskie, lubuskie, pomorskie, poznańskie, krakowskie, wrocławskie,
kruszwickie, mazowieckie, włocławskie, włącznie
z arcybiskupstwem gnieźnieńskim67. Starania Bolesława Krzywoustego i arcybiskupa gnieźnieńskiego
przyniosły jednak cofnięcie poprzedniej decyzji
w 1136 roku. W dokumencie papież potwierdził
zwierzchność arcybiskupa Jakuba ze Żnina nad
kościołem polskim, biorąc jednocześnie jego archidiecezję pod opiekę św. Piotra i zatwierdzając cały
szereg jego posiadłości68. Co do identyfikacji i lokalizacji miejscowości Zversov, której nazwa pojawiła
się tylko na tym dokumencie, toczy się ożywiona
dyskusja i dalej nie ma decydujących rozstrzygnięć.
Wspomnieć można, że w grę brane są m.in. takie
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A. Krupkowski, Polskie metody…, s. 202; A. Grabacz-Klempka, A. Rams, Górnictwo kruszcowe na terenie Jaworzna…, s. 36.
Codex diplomaticus Maioris Poloniae, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877, nr 7, s. 10; Bytom, nr 2, s. 26–28;
CDS VII, nr 23, s. 28; J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu…, s. 43.
Osady Zversov nie należy identyfikować z Chorzowem.
Zapewne jest to zaginiona miejscowość pod Bytomiem.
Tego zdania jest D. Molenda, zob.: D. Molenda, Górnictwo
kruszcowe na terenie złóż śląsko-małopolskich…, s. 49. Por.:
J. Drabina, Historia Chorzowa…, Chorzów 1998, s. 14–15.
„Item villa ante Bitom que Zversov dicitur cum rusticis,
argenti fossoribus, cum duabus tabernis, nonnisi ad
archiepiscopi pertinet iuriditionem”, zob.: SU, nr 9, s. 8;
KDŚ, nr 15, s. 39-41; Bytom, nr 2, s. 28.
SU, nr 7, s. 6–7; KDŚ nr 13, s. 33–38.
Por.: A. Małecki, Studium nad bullą Innocentego II z roku
1136, wydaną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Poznań
1894; S. Zakrzewski, Studia nad bullą z roku 1136, Kraków
1901.
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Z pozostałych niewielkich ośrodków miejskich
tego regionu należy wymienić Siewierz, który został lokowany przypuszczalnie na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIII wieku47.
Lokacja Czeladzi musiała nastąpić w okresie rządów Władysława opolsko-raciborskiego w latach
1262–1281. Jako ośrodki miejskie nie były duże. Na
przełomie XV i XVI stulecia Będzin liczył około
800 mieszkańców, Czeladź około 50048. Sławków
natomiast jest kolejnym kluczowym miastem
położonym nad Przemszą, które było własnością
biskupów krakowskich. Miejscowość ta w okresie
średniowiecza była siedzibą dekanatu (dekanat
sławkowsko-bytomski). Przekaz odnoszący się
do 1220 roku mówi o sławkowskich karczmach
należących do biskupstwa krakowskiego49. Kasztelania w Sławkowie wymieniona jest w przywileju biskupa krakowskiego Prandoty, wydanego
dla klasztoru w Prądniku w 1244 roku50. Istnienie
kasztelanii potwierdza także dokument Leszka
Czarnego z 30 listopada 1286 roku51. Miasto było
własnością biskupów krakowskich. Potwierdza ten
stan rzeczy dokument z 20 czerwca 1295 roku52.
Ów klucz sławkowski w różnych okresach swojego istnienia obejmował miejscowości: Błędów,
Bolesław, Bukowno, Byczyna, Chełm, Ciężkowice,
Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, Gołonóg, Imielin,
Jaworzno, Jeleń, Kosztowy, Krzykawa, Kuźnica, Luszowice, Łosień, Okradzionów, Porąbka, Sikorka,
Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Tuczna Baba, Ząbkowice53.
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miejscowości jak Siewierz69, Piekary70, Chorzów71
oraz osada pod Bytomiem, która zanikła z powodu
wyczerpania się złóż kruszcu72. Niektórzy badacze
wysuwali tezę, że są to Piekary, Strzybnica, Siersza,
Repty lub Świerklaniec73. Teza, że osada znajdowała
się w bezpośrednim sąsiedztwie Bytomia i zanikła wskutek rychłego wyczerpania się złóż kruszcu
jest najbardziej prawdopodobna. Fakt zaniku osady
jednak trudno jest całkowicie wyjaśnić, skoro większość badaczy uznaje, że górnicy znajdujący się w tej
osadzie nie mogli zerwać całkowicie z gospodarka
rolną. Władysław Dziewulski był zdania, że głównym zajęciem mieszkańców wsi było rolnictwo.
Utrzymywali się z pracy na roli i byli jedynie zatrudniani na warunkach pana feudalnego przy wydobyciu srebra74. W takiej jednak sytuacji osada, której
gospodarka opiera się na rolnictwie powinna przetrwać i to pomimo wyczerpania się dochodowych
złóż kruszcu. Jednak tak się nie stało i osada znikła.
Tą kwestię niezwykle trudno w sposób jednoznaczny wyjaśnić. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że wieś była ukierunkowana
wyłącznie na eksploatację srebra. Dlatego też po wyczerpaniu się złóż została zlikwidowana. Nie należy
też wykluczać hipotezy, że osada została wchłonięta
przez Bytom. W takiej sytuacji jednak rodzi się pytanie, dlaczego nie ma już żadnych innych wzmianek źródłowych o Zversov, który z racji eksploatacji
kruszcu stanowił ważne źródło dochodu?
Także Gall Anonim75 i Wincenty Kadłubek76 dość
ogólnikowo wspominają o pozyskiwaniu srebra
w piastowskiej Polsce, które najprawdopodobniej
odnoszą się do obszarów pogranicza śląsko-małopolskiego77, a w szczególności do obszarów zlokalizowanych wokół Bytomia. Jednak w XIV stuleciu
nastąpił pewien kryzys związany z zalewaniem kopalń, z którym wtedy nie umiano się uporać. Stało
się tak dlatego, że w wieku XIII nie wystarczyła już
eksploatacja powierzchniowa i należało rozpocząć
podziemną — przy pomocy szybików i sztolni. To
natomiast spowodowało wspomniane już trudno69
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Z. Noga, Osadnictwo i stosunki własnościowe…, s. 175;
J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 35–36.
K. Żydek, Od Pecare do Piekar Śląskich, Piekary Śląskie
1972, s. 26–28.
T. Klenczor, Dotacja kościelna Chorzów – Dąb i rozwój jej
górniczych stosunków, Katowice 1930, s. 5; F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV
wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1969, t. 2,
s. 126; K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław – Kraków 1958, s. 68.
S. Witkowski, Górnictwo srebra i ołowiu…, s. 150–159.
Cała dyskusja na ten temat oraz literatura przedmiotu
znajduje się w artykule: S. Witkowski, Górnictwo srebra
i ołowiu…, s. 150–159.
Tamże, s. 154.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, wyd. R. Grodecki,
Wrocław – Kraków 1989, s. 11.
Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska…, s. 177–178.
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Hutnictwo srebra
i ołowiu…, s. 55.

ści techniczne z uporaniem się z problemem zalewu kopalń wodami gruntowymi78. Wspomina
o tym nasz dziejopis Jan Długosz, który pisze, że
w II połowie XIV wieku zupełnie ustało wydobycie srebra i ołowiu w kopalniach bytomskich79.
Sytuacja jednak nie była tak zła jak to zarysował
Długosz, bowiem na dokumencie podziałowym,
wydanym przez księcia Konrada II oleśnickiego
w Bytomiu 26 stycznia 1369 roku, napisano: „Nasz
szwagier80 powinien otrzymać połowę korzyści
czy to ze złota, srebra, czy ołowiu, miedzi, cyny lub
żelaza ze wszystkich kopalń, które są lub jeszcze
będą, a znajdują się w granicach wymienionych
dwóch wsi Polskie Piekary i Bobrowniki. Jakie bez
wyjątku korzyści przypadną z eisenberg81, czy złota, srebra, ołowiu, cyny lub żelaza, to w połowie
powinien otrzymać nasz szwagier […]”82. W tym
samym dniu niemal identyczny w brzmieniu dokument został wydany przez księcia Przemysława
I cieszyńskiego83. Kłopoty finansowe Piastów cieszyńskich doprowadziły do zastawienia dochodowych kopalń. Świadczy o tym kolejny dokument
wydany 2 marca 1449 roku przez księcia Wacława
I cieszyńskiego i bytomskiego, który zastawił Mikołajowi Brzezince połowę wsi Piekary i połowę
wsi Bobrowniki wraz z kopalnią rudy żelaza, istniejącą w tym rejonie, za znaczną sumę 350 grzywien groszy praskich84. Zastaw został przez tegoż
księcia przedłużony po siedmiu latach, 19 grudnia
1456 roku85.
Na terenach tych ciągle szukano kruszcu w celu
jego eksploatacji. Przykładem jest dokument wydany przez ławników miasta Bytomia, a dotyczy
ziem, które były własnością miasta. Wydali oni 29
października 1456 roku potwierdzenie sprzedaży
łąki nad brzegami stawu, na której można podjąć
szukanie kruszcu przez nowego właściciela Jana
Goldel. Zastrzeżono jednak, że bez zgody potomka nie może zakładać kopalni na gruncie ornym86.

sławków i klucz sławkowski
Sławków, który razem z kluczem sławkowskim
stanowił własność krakowskich biskupów, pełnił
ważną rolę gospodarczą. Dokumenty o występowaniu kruszców na terenie Jaworzna pochodzą już
z XIII stulecia. W latach 1221–1224 książę krakowski Leszek Biały wydał przywilej dla biskupstwa
krakowskiego, w którym dochody z wydobycia
metali szlachetnych na terenie swoich posiadłości
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J. Drabina, Historia Bytomia, Bytom 2000, s. 53–54.
Bytom, nr 140, s. 137.
Przemysław I cieszyński.
W wolnym tłumaczeniu: „wzgórze żelaza”.
Bytom, nr 144, s. 144.
Tamże, nr 145, s. 146–148.
Tamże, nr 234, s. 205.
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należą do biskupstwa. Nie ulega wątpliwości, że
terenem, gdzie prowadzono eksploatację kruszcu
był klucz sławkowski i dokument odnosił się właśnie do tych terenów87.
Książę Konrad Mazowiecki w 1242 roku wydał
przywilej potwierdzający zamianę dóbr między
biskupem krakowskim Prandotą i zakonem Benedyktynek w Staniątkach. Biskup krakowski przekazał klasztorowi dziesięciny z dóbr znajdujących
się nad rzeką Mozgawą oraz wieś Lędziny wraz
z kościołem pw. św. Klemensa z dziesięcinami.
W zamian otrzymał wsie Lipowa, Zagórze, Babice, Rozkochów, Luszowice, Długoszyn, Ciężkowice, Jaworzno z wszystkimi pożytkami, młynami
i ołowiem88. O eksploatacji ołowiu informują nas
również tzw. trzy falsyfikaty staniąteckie z 1243
roku89. Jeden z nich wymienia eksploatację ołowiu
z pobliskich kopalń, obok dochodów z Ciężkowic,
Długoszyna i Luszowic. Książę dał także pełną
swobodę w poszukiwaniu i eksploatacji ołowiu, żelaza i miedzi. Zastrzegł natomiast dla siebie prawa
do wydobywania srebra i złota. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyżej wymienione dokumenty
pomimo tego, że są falsyfikatami odzwierciedlają
stan faktyczny90. Bulla papieża Innocentego IV
z 17 kwietnia 1253 roku wymienia złoża ołowiu
w Ciężkowicach, jednocześnie potwierdzając posiadłości klasztoru w Staniątkach91. Jeśli chodzi
o pozostałe wzmianki źródłowe odnoszące się do
średniowiecznego górnictwa i hutnictwa, mamy
wspomniany już zapis Jana Długosza o kopalniach
sławkowskich, które w XIV stuleciu wskutek wyczerpania się zapasów zostały zamknięte92. Wyżej
wymienione zachowane źródła wskazują, że rejon
Jaworzna, znajdujący się na terenie klucza sławkowskiego, należał do najstarszych ośrodków górnictwa wczesnopiastowskiej Polski.
Ponowny rozwój górnictwa i hutnictwa nastąpił w tych rejonach dopiero w XV–XVI stuleciu.
Wspomnieć tu możemy o dokumencie Kazimierza
Jagiellończyka z 24 czerwca 1479 roku, z którego
dowiadujemy się, że 2/3 dochodów z wydobycia
ołowiu w Luszowskiej Górze (na granicy Ciężkowic
i Luszowic) otrzymał starosta będziński, a 1/3 biskup
krakowski93. W 1501 i 1506 roku pojawiły się informacje o kopalniach w rejonie niecki długoszyńskiej.
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terenie Jaworzna…, s. 37 (tamże odniesienia źródłowe).

W 1502 roku wspomniano o górniku z Jaworzna,
a w 1507 roku dowiadujemy się o kolejnej kopalni
działającej w tym rejonie. W okresie tym działała
kopalnia na Luszowskiej Górze, a w Ciężkowicach
— kopalnia Wielkanoc94.
5 października 1541 roku Piotr Gamrat, biskup
krakowski wydał przywilej dla górników w celu
uruchomienia kopalni ołowiu w Luszowicach
k. Sławkowa. W 1573 roku biskup Franciszek Krasiński nadał przywilej dla kopalni żelaza w Okradzionowie, a także w Sławkowie w 1578 roku. Nieocenionym źródłem ikonograficznym jest weduta
Mathiasa Gerunga z 1536–1537 roku, przedstawiająca Sławków i trzy dymiące piece hutnicze na
przedpolu miasta95, swoim wyglądem przypominają ilustracje przedstawiające piece znajdujące się
w dziele Agricoli.

29

Rycina 1.
Weduta Mathiasa
Gerunga ilustrująca
Sławków i jego
przedpole
Źródło: http://
klubzaglebiowski.
pl/?p=328, dostęp:
26.05.2016.

Rozmiary sławkowskiej produkcji są trudne do
oszacowania i jedynie możliwe są szacunkowe
ustalenia. Rudę w połowie XVI stulecia przetapiano w hucie wodnej na Przemszy pod Sławkowem, w hucie na Czantorii na terenie Bukowna
oraz w kilku niewielkich hutach w Ząbkowicach
i Strzemieszycach96.

siewierz
Po raz pierwszy Siewierz pojawił się na dokumencie biskupa Tusculum Idziego, legata papieskiego
w 1125 roku97. Z dokumentu dowiadujemy się, że
benedyktyni tynieccy posiadali w Siewierzu jatkę,
karczmę oraz czerpali dochody z targu, tzw. dzie94
95

96
97

Tamże, s. 37.
Inwentarze i Lustracje…, s. 21–22. Dodać trzeba jednak, że
został narysowany podczas podróży palatyna Ottheinricha
do Krakowa, ale malarz nie został dotąd definitywnie rozpoznany. Być może był to wspomniany w tekście Mathias
Gerung.
Tamże, s. 22.
KDŚ, nr 11, s. 30–32; KDKT, nr 1, s. 1–8; SU, nr 6, s. 5–6;
CDS VII, nr 18, s. 20.
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W miejscowości istniała także komora celna, występująca na dokumentach z lat: 1223, 1226, 1234,
126099. Istotnym dla naszych rozważań jest dyplom z 1226 roku, na którym poświadczone jest
przewożenie ołowiu. Pobierano wyłącznie opłatę
pieniężną, tj. po jednym skojcu srebra od każdego wozu i po 2 denary opolskie od kupców chrześcijańskich lub żydowskich zmierzających konno
lub pieszo z towarami w jakimkolwiek kierunku100. Zwolniona z uiszczania cła była miejscowa
ludność oraz duchowni, posłowie, celnicy książęcy i mincerze. Dokumenty wyżej wymienione
są dowodem na istnienie w tym rejonie kopalń.
Zresztą dowodzą tego stanu rzeczy wyniki badań
archeologicznych, które nie są przedmiotem naszych rozważań w tym artykule101. Cło pobierane
w tym miejscu świadczy także o istnieniu szlaku
handlowego przebiegającego przez czeską Pragę –
Wrocław – Opole – Bytom – Będzin – Sławków
– Olkusz – Kraków – Przemyśl i dalej na wschód
do Kijowa102. Interesująca jest także informacja, że
krakowska kantoria pobierała w XV wieku z cła
krakowskiego 20 grzywien. Z tym, że kantor krakowski musiał z tego oddać 8 grzywien plebanowi sławkowskiemu103. Według Liber retaxationum
z 1529 roku dochód kantora z cła sławkowskiego
wynosił 10 grzywien104.

podsumowanie
O dużym znaczeniu gospodarczym ziem położonych na pograniczu śląsko-małopolskim już
w okresie wczesnego średniowiecza świadczy wydobycie i przeróbka rud metali kolorowych. Ten fakt
poświadczony jest w źródłach historycznych i badaniach archeologicznych. W dokumentach pojawiają się osady, gdzie zlokalizowane były w okresie
wczesnego średniowiecza piece hutnicze i kopalnie.
Są to np. Zversov (kopalnia srebra poświadczona
w dokumencie z 1136 roku), miejscowości położone
na terenie klucza sławkowskiego, Siewierz, Olkusz.
98
99

100
101
102
103
104

D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie górnictwa i hutnictwa…, s. 57–58.
CDS VII, nr 266, s. 140–141; SU, nr 226, s. 165–166; KDŚ,
nr 283, s. 61–67; CDS VII, nr 293, s. 153–54; SU, nr 269,
s. 197–198; KDŚ, nr 309, s. 113–116; CDS VII, nr 429 b,
s. 201; CDS VII, nr 1035, s. 84–85.
CDS VII, nr 293, s. 153–54; SU, nr 269, s. 197–198; KDŚ, nr
309, s. 113–116; J. Laberschek, Z dziejów Siewierza i ziemi
siewierskiej…, s. 134.
Omówienie badań, jak i literatura przedmiotu zawarte są
w książce: D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie górnictwa
i hutnictwa…, s. 57–64.
D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie górnictwa i hutnictwa…, s. 126–127.
M. D. Kowalski, Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000, s. 58.
Tamże, s. 80, przyp. 40.

Wczesnośredniowieczne górnictwo i hutnictwo
obok źródeł pisanych potwierdzają archeologiczne
odkrycia m.in. w Sosnowcu – Zagórzu, Dąbrowie
Górniczej – Łośniu, Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Wielkich i Chruszczobrodzie. Dostępny materiał źródłowy pozwala na lokalizację
średniowiecznych ośrodków górniczo-hutniczych
znajdujących się w rejonie Bytomia, Siewierza,
Sławkowa (klucz sławkowski) i Olkusza.
Gospodarka bez wątpienia jest ważnym czynnikiem kulturotwórczym, rozwijającym lokalną społeczność, ale i oddziałującą na pozostałe regiony
Polski. Istotnym elementem w kształtowaniu się
gospodarczym tych terenów był fakt przebiegu
przez nie ważnego — istniejącego już w okresie
wczesnego średniowiecza — szlaku handlowego:
Wrocław – Oława – Brzeg – Opole – Bytom – Będzin – Sławków – Olkusz – Kraków – Opatowiec
– Sandomierz – Włodzimierz Wołyński – Kijów,
który był częścią europejskiego szlaku Kijów –
Kraków – Praga – Ratyzbona. Był to także czynnik
rozwijający gospodarkę na obszarach pogranicza
śląsko-małopolskiego, bowiem tym szlakiem odbywał się handel m.in. wydobytego kruszcu.

(bogaty materiał wykopaliskowy); d — osada otwarta (ubogi materiał wykopaliskowy) lub domniemana osada otwarta; e — bliżej
nierozpoznany ślad osadnictwa; f — cmentarzysko szkieletowe
tzw. rzędowe (bogaty materiał wykopaliskowy); g — cmentarzysko
szkieletowe tzw. rzędowe (ubogi materiał wykopaliskowy); h —
cmentarzysko szkieletowe tzw. rzędowe o chronologii w ramach
od 2. połowy XII do połowy XIII wieku; i — domniemane cmentarzysko szkieletowe. 1 — Będzin Góra Zamkowa stan. 1; 2 — Będzin
Góra Zamkowa stan. 2; 3 — Bytom Wzgórze św. Małgorzaty stan. 1;
4 — Bytom stan. 2 (Stare Miasto); 5 — Bytom Radzionków (Stroszek); 6 — Chorzów Stary stan. 1; 7 — Dąbrowa Górnicza Łosień
stan. 2 + 8; 8 — Dąbrowa Górnicza Okradzionów; 9 — Dąbrowa
Górnicza Strzemieszyce Wielkie stan. 1; 10 — Dąbrowa Górnicza
Strzemieszyce Wielkie stan. 2; 11 — Dąbrowa Górnicza Tucznawa
Przemiarki; 12 — Łazy Chruszczobród; 13 — Olkusz Stary Olkusz
stan. 1; 14 — Oświęcim Wzgórze Zamkowe stan. 1; 15 — Ożarowice
stan. 1; 16 — Przeczyce stan. 1; 17 — Przeczyce stan. 7; 18 — Siewierz (Kuźnica Świętojańska); 19 — Sławków stan. 3; 20 — Sosnowiec Zagórze (rejon stan. 5); 21 — Udórz stan. 1; 22 — Ujejsce. Skupienia osadnicze: strzemieszycko-łosieńskie (I), siewierskie (II),

Rycina 2.

W świetle dokumentów źródłowych i odkryć archeologicznych, eksploatacja kruszców miała miejsce już w XI stuleciu. Dokumenty z przełomu XII
i XIII stulecia wskazują na istnienie kopalń już od
pewnego czasu. Dużą rolę w organizacji górnictwa
odgrywała, nie tylko władza świecka, ale również
Kościół. Świadczy o tym wymieniana już Bulla
Gnieźnieńska, w której Zversov był własnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Kolejnym przykładem znaczenia Kościoła w organizacji górnictwa
jest biskupstwo krakowskie, które otrzymywało
przywileje od książąt na eksploatację kruszców
z lat 1242–1243, czy też papieża Innocentego IV z 17
kwietnia 1253 roku.
Miejmy nadzieję, że dalsze badania historyczne
i archeologiczne przyniosą nowe odkrycia, które
pogłębią znajomość górnictwa i hutnictwa na tym
terenie w okresie średniowiecza.

aneksy
Rycina 2. Schematyczne zaznaczenie miejscowości z którymi związane są stanowiska hutnicze, ślady produkcji ołowiu oraz źródła historyczne wspominające o pozyskaniu
srebra i ołowiu od XI do XIII wieku.

Źródło: D. Rozmus, S. Witkowski, Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa…, s. 131.
Rycina 3. Dorzecze Przemszy i tereny ościenne we wczesnym średniowieczu w okresie od połowy XI do XII wieku.
Rozmieszczenie archeologicznych śladów działalności
osadniczo-gospodarczej (a–i). a — grodzisko; b — grodzisko datowane w ramach XII–XIV wieku; c — osada otwarta

Rycina 3.

będzińsko-bytomskie (III), olkuskie (IV), ryczowsko-gołaczewskie
(V). Skróty: G. T. — Garb Tarnogórski, G. W. — Garb Woźnicki, P. B.
— Płaskowyż Bytomski, P. Cz. — Płaskowzgórze Częstochowskie,
P. O. — Płaskowyż Ojcowski.

Źródło: E. Foltyn, Podstawy źródłowe do badań nad gospodarką społeczności wczesnośredniowiecznych dorzeczu Przemszy, [w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą…, s. 67.
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więcinę, czyli dziewiątą część dochodów z targu.
Dziesięcinę pobierał biskup diecezji krakowskiej,
w której obrębie znajdował się Siewierz98.

Przyczynek do dziejów sztolni
w Długoszynie

Adrian Rams

C

elem artykułu jest przedstawienie treści
umowy między Janem Konarskim, biskupem krakowskim, a Aleksym i Janem VI
Turzonami, której przedmiotem była budowa przez
Turzonów sztolni odwadniającej i prowadzenie
eksploatacji ołowiu w biskupiej części Długoszyna. Umowa została zawarta 18 grudnia 1523 roku
w Krakowie. Do analizy wykorzystano tekst umowy w języku łacińskim opublikowany w Materiałach do dziejów górnictwa i hutnictwa z archiwów
Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1379–
1640 wydanych przez Stanisława Kurasia1. Ponadto
w artykule zaprezentowany zostanie krótki przegląd historii górnictwa kruszcowego w Długoszynie, przyczyny dla których spółka górnicza Turzonów zainwestowała w budowę sztolni oraz opisane
zostaną prawdopodobne dalsze dzieje sztolni i zostanie podjęta próba jej lokalizacji.
Danuta Molenda, opisując specyfikę śląsko-krakowskich złóż kruszcowych, zwraca szczególną
uwagę na silne zawodnienie złóż oraz sprawę ich
osuszania, która stanowiła jedyny skomplikowany
problem techniczny, wynikający z przejścia z eksploatacji powierzchniowej do podziemnej. Z tego
względu cezurę chronologiczną przy periodyzacji
dziejów górnictwa kruszcowego stanowią zmiany
metod osuszania złóż. Pierwszy etap podziemnego
górnictwa na terenie miejscowych złóż trwał do połowy XVI wieku. Niedoskonałość mechanicznych
metod odwadniania przy eksploatacji głębszych
pokładów doprowadziła do stagnacji w rozwoju
górnictwa w XVI wieku. Dopiero budowa sztolni
odwadniających złoża metodą grawitacyjną umożliwiła udostępnienie i eksploatację nowych nowych
pokładów2.
Na obszarze złóż śląsko-krakowskich, ze względu na odmienny układ złóż i konfigurację terenu,
1

2

S. Kuraś, Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z Archiwum Metropolitarnego i Kapitulnego w Krakowie, [w:]
Studia do dziejów górnictwa i hutnictwa, t. 3, red. S. Pazdur, Warszawa 1959, nr 8.
D. Molenda, Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI–XVIII wieku. Z dziejów postępu technicznego w eksploatacji kruszców, Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk 1972, s. 12

wyróżnia się kilka rejonów, których rozwój i znaczenie gospodarcze były zróżnicowane. Od XVI
wieku bezsprzecznie kluczową rolę odgrywał rejon
olkuski, nieco mniejsze znaczenie posiadał rejon
tarnogórski. Natomiast rejon bytomski oraz, położony na południu małopolskiej części złóż, rejon
— obejmujący Jaworzno i Chrzanów — miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wprawdzie budowa sztolni w południowej części małopolskich
złóż poprzedzała uruchomienie sztolni w Olkuszu
i Tarnowskich Górach, jednak nie odegrały one takiej roli jak sztolnie olkusko-tarnogórskie, których
budowa rozpoczęła właściwy okres sztolniowy, rozpoczynający się w latach 60. XVI wieku3.
Jak wcześniej wspomniano, pierwsze sztolnie odwadniające budowano w południowym rejonie
małopolskiej części złóż, korzystnym uwarunkowaniem była większa górzystość terenu. Źródła pisane
podają niewiele informacji na temat sztolni, ponadto
zupełnie brakuje źródeł kartograficznych. Najdawniejsza wiadomość pochodzi z 1411 roku i dotyczy
działającej już sztolni w Trzebini, która w przywileju
Władysława Jagiełły z 1415 roku została określona
jako: „canale dictum stola, qua aquas in montibus
nascentes exsicavit et montes fecit aptos et ad labores requirendes”. Jako druga powstała sztolnia
w Długoszynie (1524), kolejne informacje źródłowe
mówią o sztolniach w Kościelcu (1533), Luszowicach
(1541) i Wodnej (1560). Sztolnie odprowadzały wodę
do rzeki Chechło i jej prawych dopływów oraz Kozibrodu (nazywanego wówczas Sierszą), które opływały złoża od południa i północy4.
Długoszyn należy do najstarszych, potwierdzonych źródłowo, miejsc wydobywania rud ołowiu
na ziemiach polskich. O eksploatacji miejscowych
złóż ołowiu mówi już przywilej księcia Konrada Mazowieckiego z 1242 roku, w którym książę potwierdzał zamianę dóbr między biskupem
krakowskim Prandotą i zakonem Benedyktynek
w Staniątkach. Wśród dóbr, które miał otrzymać
biskup, wymieniony jest Długoszyn z wszystkimi
3
4

Tamże, s. 13.
Tamże, s. 64.
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Sytuacja własnościowa Długoszyna była złożona,
wieś przynajmniej od połowy XIII wieku składała się z części biskupiej i królewskiej, a wcześniej
z klasztornej i ryceskiej7. W nieznanym czasie i okolicznościach osada wyludniła się i przestała istnieć,
a jej grunty wchłonęły sąsiednie wsie: Jaworzno
i Szczakowa. Próżno szukać informacji o Długoszynie w zachowanych źródłach dyplomatycznych
i sądowych. Także w Liber beneficiorum Jana Długosza brak jakichkolwiek informacji o tej osadzie.
Być może średniowieczny Długoszyn był osadą produkcyjną, której mieszkańcy zajmowali się jedynie
działalnością górniczą i na skutek silnego zawodnienia złóż, przy braku technicznych możliwości ich
osuszenia, osada uległa wyludnieniu8.
Ponowna lokacja Długoszyna nastąpiła w 1519 roku,
wieś założono na gruntach Szczakowej, należącej
do króla, i Jaworzna, będącego własnością biskupa
krakowskiego, w miejscu, gdzie znajdowały się zabudowania kopalniane wzniesione przez gwarków
wydobywających ołów 9. Do ponownej lokacji wsi
przyczyniła się chęć ponownego wydobycia miejscowego ołowiu na szerszą skalę. Zarówno w królewskiej, jak i biskupiej części osady, podejmowano
inwestycje, które miały udostępnić do eksploatacji
nowe złoża kruszcu. Jeszcze w 1518 roku złotnicy
krakowscy Aleksy Starzeński i Grzegorz Brenner,
mieszczanin olkuski Jakub Krążołek oraz sołtys
szczakowski Bartłomiej zainwestowali w naprawę
5

6

7
8

9

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1886, nr 419: „Comes Clemens castellanus Cracouiensis domui de Stanyathekg contulitm quando ipsam
fundauit, quarum nominat hec sunt: Lypowa, Zagore, Babici, Roscochow, Lussouycy, Dlugoschin, Cescouycy, Iauorno mediam cum omnibus utilitatibus, cum molendinis,
et cum plumbo”.
Falsyfikaty sporządzono na początku XIV wieku, co czyni
niepewnymi podane w nich daty, ale treść falsyfikatów nie
musi być sprzeczna z zaistniałymi faktami natury prawnej.
Historycy uznają falsyfikaty staniąteckie za wiarygodne.
Zob.: B. Ulanowski, O założeniu i uposażeniu klasztoru
Benedyktynek w Staniątkach, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1892, t. 3,
s. 3–53; J. Sperka, O średniowiecznych osadach na obszarze
dzisiejszego Jaworzna, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie.
Regionalizm w szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus,
S. Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013, s. 54.
Z. Leszczyńska-Skrętowa, Długoszyn, [w:] SHGKr, cz. 1,
z. 3, s. 557–558.
A. Garbacz-Klempka, A. Rams, Górnictwo kruszcowe na terenie Jaworzna do końca XVI wieku. Analiza nowych znalezisk archeologicznych, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie…,
s. 39.
Z. Leszczyńska-Skrętowa, Długoszyn…, s. 557 (tam też
znajduje się szczegółowy opis wytyczonych granic); MRPS,
t. 2, cz. 2, nr 12366.

kół i urządzeń wodnych kopalń ołowiu znajdujących w królewskiej części Długoszyna10. Przywileje
z 1518 i 1521 roku wydane dla rodziny Fuggerów
mówią o możliwości zastosowania kół wodnych
do poruszania odwadniarek w kopalniach długoszyńskich, brak jednak dowodów ich działalności11.
Przywilej z 1518 roku wymienia istniejące już „aquaeductus nec non canalia”, prawdopodobnie mowa
tu o kanałach odprowadzających wodę czerpaną
odwadniarkami12. Ponadto w 1521 roku w źródłach
zostaje wymieniony Maciej — żupnik kopalni ołowiu w Długoszynie13.
Budowa sztolni odwadniającej złoża metodą grawitacyjną przez braci Turzonów, której dotyczy
omawiany przywilej, była największym przedsięwzięciem poczynionym w Długoszynie. Jako że
własność Długoszyna była podzielona pomiędzy
króla i biskupa, Turzonowie wystarali się o tożsamy przywilej u tenutariuszki będzińskiej Maryny
Jarockiej, ówczesnej właścicielki królewskiej części
wsi. Dzierżawa została zawarta na okres 5 lat14.
Stronami umowy byli: Jan Konarski — biskup krakowski, właściciel klucza sławkowskiego15, gdzie
ważnym ośrodkiem produkcji ołowiu, obok Długoszyna, był Sławków oraz bracia Aleksy i Jan VI
Turzonowie — węgierscy magnaci ze Spisza, baronowie i właściciele Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego, przedsiębiorcy górniczy, współwłaściciele spółki Ungarischer Handel, zwanej także
Turzo-Fugger.
Przyczyną zawarcia umowy na budowę sztolni
było wstrzymanie pracy górników w już istniejących biskupich kopalniach w Długoszynie oraz
niemożność budowy nowych kopalń za przyczyną
napływu i wzbierania wód podziemnych. Z tego
względu spadała wysokość wpływów do biskupiego skarbca z tytułu olbory, czyli podatku płaconego przez gwarków wydobywających ołów, najczęściej w wysokości dziesiątej części urobku. Biskup
zwraca też uwagę na straty, które z tego powodu
ponoszą sami gwarkowie długoszyńscy. W takiej
10
11
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D. Molenda, Kopalnie rud ołowiu…, s. 45, przyp. 18.
Tamże, s. 67, przyp. 4.
Z. Leszczyńska-Skrętowa, Długoszyn…, s. 557.
MRPS, t. 4, nr 2863; Biblioteka Jagiellońska, Materiały
Żegoty Paulego, rkps 5348 II, s. 216; Tamże, s. 558.
O kluczu sławkowskim zob. np.: Inwentarze i lustracje
klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, oprac. S. Witkowski, J. Krajniewski, Dąbrowa Górnicza – Sławków 2013;
S. Witkowski, Dzieje klucza sławkowskiego. Z uwzględnieniem inwentarzy klucza sławkowskigo z XVII i XVIII stulecia, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie…, s. 73–99; J. Rajman,
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Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red.
J. Sperka, S. Witkowski, Sosnowiec – Cieszyn 2005.

sytuacji Turzonowie16 zaoferowali biskupowi, że
przyjdą z pomocą i zapobiegną szkodom i przeszkodom powodowanym przez wodę, poprzez
budowę kół, sztolni i kanałów, które zostaną wybudowane przez Turzonów na własny koszt, przy
wykorzystaniu nowo wynalezionej sztuki kół obrotowych. Koszt z pewnością był nie mały, ale dzięki temu obecnie już poszukiwana ruda ołowiu i ta,
która będzie szukana w przyszłości, będzie mogła
być łatwo śledzona i wydobywana z zyskiem.
Dla budowy sztolni i urządzeń odwadniających,
i jakichkolwiek innych budynków, i wytapiania
rudy biskup przyznał Turzonom możliwość wycinania i zabierania potrzebnych kłód dębowych
i drewna z biskupich lasów i borów, położonych
pomiędzy dobrami biskupa w Sławkowie i dobrami królewskim, należącymi do tenuty będzińskiej
pani Jarockiej, które dotąd nie zostały odgraniczone.
Ponadto, gdyby Turzonowie, przed rozpoczęciem
budowy sztolni, chcieli wnieść inne budynki na
swój użytek lub wytapiać rudę mogą pozyskiwać
drewno bezpośrednio z biskupich lasów.
Biskup Konarski przyznał Turzonom swobodną możliwość poprowadzenia sztolni w kierunku
kopalni, wedle ich uznania. Z obu stron sztolni,
wzdłuż całej jej długości, otrzymali „swobodne
pole” (liberum campum) o szerokości 24 łatrów17.
Na tym polu nikt inny, oprócz Turzonów i ich prawowitych spadkobierców nie może założyć żadnej
kopalni ołowiu. Poza zasięgiem 24 łatrów od sztolni
można było wznosić w dowolnym miejscu kopalnie
ołowiu. Gdyby w momencie wydawania przywileju na liberum campum były czynne jakieś kopalnie,
gwarkowie powinni dobrowolnie odstąpić je Turzonom, pod groźbą utraty części lub wszystkich
kopalń. By jednak tacy gwarkowie nie byli zbyt poszkodowani, Turzonowie mieli wynagrodzić im nakłady, jakie ponieśli dla wykopania takiej kopalni,
według oceny mężów, mających w takich sprawach
doświadczenie.
Aby zrekompensować wydatki i koszty poniesione
na naprawę kół i sztolni, biskup nakazał wszystkim
gwarkom wydobywającym rudę w kopalniach położonych w biskupiej części Długoszyna, przekazywać
16
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W początkowej części dokumentu zawarta jest informacja
o udziale w przedsięwzięciu innych gwarków: „cum allis
singulis cultoribus”, jednak brakuje informacji o ich jakimkolwiek wkładzie finansowym w przedsięwzięcie. Przypuszczalnie udział miejscowych gwarków ograniczył się
do nakłaniania biskupa do zawarcia umowy z Turzonami
i akceptacji wysokości opłaty, którą mieli płacić Turzonom
gwarkowie, eksploatujący pokłady osuszone przez sztolnię.
Nadanie pola o szerokości 24 łatrów było zastosowaniem
rozmiarów olkuskiego pola szybowego kopalni wodnej do
sztolni. Odpowiada to w przybliżeniu wielkości 3½ Lehen,
prawdopodobnie zostało przejęte z praw czeskich i saskich. Szerokość pola sztolni wynosiła prawie 100 m. Zob.:
D. Molenda. Kopalnie rud ołowiu…, s. 221.

Turzonom co piątą nieckę rudy w sposób rzeczywisty i skuteczny, pod groźbą pozbawienia tychże
kopalń ołowiu. Interesy Turzonów zostały zabezpieczone także przez ustanowienie swoistego zakazu
konkurencji. W przypadku, gdyby inni gwarkowie
chcieli wybudować w majątku długoszyńskim drugą sztolnię lub inne urządzenia odwadniające, spotka się to z brakiem zgody ze strony biskupa, „[…]
gdyż to obróciłoby się na wielką szkodę i krzywdę
dla wspomnianych panów gwarków, wynalazców
tego pożytecznego dzieła”18. Dodatkowo biskup
zakazał pozostałym gwarkom długoszyńskim odbierania i przyjmowania do swoich prywatnych
kopalń pracowników Turzonów, zatrudnionych
przy budowie sztolni i kół wodnych, pod karą prawa kopalnianego, nieodwołalnego zapłacenia 14
grzywien kary. Powyższe postanowienia umowy
stawiały Turzonów w pozycji monopolistów w zakresie osuszania wszystkich złóż w biskupiej części
Długoszyna.
Dodatkowe profity spółce górniczej Turzonów mógł
przynieść przywilej swobodnego korzystania z obu
rzek przepływających przez Długoszyn, czyli Sierszy
i Przemszy oraz możliwość odnowienia starego stawu i zakładania nowych, z których ryby mogli swobodnie sprzedawać. Turzonowie mogli wybudować
w dowolnym miejscu most na Przemszy lub nawet
więcej mostów, gdyby zaszła taka potrzeba. Mosty
były potrzebne do transportu kłód, drewna i innych
materiałów niezbędnych do budowy sztolni.
Biskup zdawał sobie sprawę z konfliktogennych stosunków własnościowych w Długoszynie. Dotychczas często dochodziło do prawnych sporów pomiędzy biskupimi gwarkami i tenutariuszką będzińską
Maryną Jarocką. Aby uniknąć kontynuowania sporów i konieczności odwoływania się gwarków do biskupiej jurysdykcji, biskup przekazał całą jurysdykcję kopalnianą, jaką posiadał braciom Turzonom
i ich prawowitym spadkobiercom od momentu zawarcia umowy na okres pełnych pięciu lat, czyli do
1529 roku. Odtąd Turzonowie posiadali możliwość
wybierania i ustanawiania żupnika oraz ławników
i wymierzania we wszystkim, każdemu sprawiedliwości, czyli mieli pełną jurysdykcję odnośnie
wszystkich spraw, w takim samym zakresie, w jakim należała do biskupa. Turznonowie i ich prawowici spadkobiercy otrzymali prawo i swobodną
możliwość posiadania po wieczne czasy zbudowanej sztolni i kół, ze wszystkim co do nich przynależało i z prawem do pobierania co piątej niecki urobku od gwarków, których kopalnie sztolnia osuszała.
Pobieranie tej daniny nie mogło jednakże wpływać
na opłacanie olbory przynależnej każdemu kolejnemu biskupowi krakowskiemu. Przekazanie pełnej
18

„Cum istud vergeret in maximum damnum et praeiudicium praefatorum dominorum cultorum huius fructosi
operis adinventorum”.
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pożytkami, młynami i ołowiem5. O eksploatacji ołowiu w Długoszynie informują także tzw. falsyfikaty
staniąteckie, czyli trzy dyplomy księcia Konrada
Mazowieckiego z 4 i 5 sierpnia 1243 roku, dotyczące
uposażenia klasztoru staniąteckiego6.
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Sztolnia została wybudowana już w następnym
roku — 1524. W źródłach wymieniona została jako:
„stolla per illos iam construi coepta”19. W 1524 roku
Turzonowie przekazali kierownictwo nad całym
przedsięwzięciem Georgowi Heglowi — krakowskiemu faktorowi firmy Fuggerów. Jednocześnie
oświadczyli, że kopalnie długoszyńskie nie są ich
prywatną własnością, a częścią składową przedsiębiorstwa Ungarischer Handel. W 1526 roku Hegel informował, że kopalnie długoszyńskie nie są
obecnie eksploatowane, lecz przed 5–6 laty przynosiły dochód20, co stoi w sprzeczności ze stwierdzeniem Danuty Molendy, że poprawa sytuacji w kopalniach długoszyńskich notowana w kolejnych
trzech latach była zapewne związana z funkcjonowaniem sztolni21. Stwierdzenie Hegla oraz kolejne
informacje źródłowe z II połowy XVII stulecia, stawiają pod znakiem zapytania powodzenie przedsięwzięcia Turzonów. Lustracja województwa krakowskiego z 1564 roku podaje, że w Długoszynie są
„starodawna plumbi fodinae”, które „przestano budować ab annis 30 citra ultra dla wytopienia wody
temi laty”22. Wedle cytowanego dokumentu regres
w długoszyńskim górnictwie nastąpił ponownie ze
względu na zawodnienia złóż na początku lat 30.
XVI wieku. Od tego czasu nie otwierano nowych
kopalń, przebierano jedynie „starzyzny” i od tego
płacono olborę, co w wydatny sposób wpłynęło na
zmniejszenie wpływów do biskupiego skarbca. Sytuacja była analogiczna do tej z przed 1523 roku, zastosowano również analogicznej rozwiązanie. Ówczesny biskup krakowski Filip Padniewski, chcąc
odnowić górnictwo kruszcowe w Długoszynie oraz
Ciężkowicach i Jaworznie, nadał 27 czerwca 1565
roku, na mocy przywileju23, wyłączne prawo do
wydobywania ołowiu i galmanu24 w miejscowych
dobrach biskupstwa. Młoszowski i Minor otrzymali podobny przywilej na eksploatację kruszców
w miejscowych dobrach królewskich (część Długoszyna i Ciężkowic, Szczakowa). Przedsiębiorcy
mogli prowadzić poszukiwania, budować potrzebną infrastrukturę, w tym sztolnię25.
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Budowa sztolni odwadniających wymagała dużego
doświadczenia i znajomości miejscowych warunków hydrogeologicznych, jedynie wówczas można było odnieść spodziewany rezultat. Wiedzę
o lokalnych złożach mieli miejscowi górnicy, brakowało im jednak doświadczenia przy budowie
sztolni. Podstawową metodą udostępniania złóż
na obszarze śląsko-krakowskim były szyby. Nieco
zbliżone do sztolni były jedynie chodniki i upadowe, ale one były zwykle krótkie i nieregularne, więc
mocno różniły się od sztolni odwadniającej, który
miał być długi i regularny oraz miał mieć określony
spadek. Brakuje informacji o budowniczych sztolni
w Długoszynie, mogli to być zagraniczni specjaliści
sprowadzeni przez Turzonów, którzy finansowali
przedsięwzięcie. Można uznać, że budowa sztolni
w południowej części złóż była fazą eksperymentalną, doświadczenia miejscowych gwarków wykorzystano przy budowie sztolni olkuskich. Do Olkusza
ściągnięto Aleksego Starzeńskiego, wspomnianego
uprzednio, rajcę chrzanowskiego i gwarka sztolni
w Kościelcu i Luszowicach26.
Inwestycja spółki Turzo-Fugger w unowocześnienie
i zwiększenie wydajności długoszyńskiego górnictwa kruszcowego związana była z zapotrzebowaniem spółki na ołów, który potrzebny był w procesie
tzw. saigrowania, czyli pozyskiwania srebra z czarnej
miedzi. Proces technologiczny opracował Jan IV
Turzon — dobrze znana postać w dziejach środkowoeuropejskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Pochodził ze spiskiej Lewoczy, w 1465 roku
osiedlił się w Krakowie. Rodzinne przedsiębiorstwo
Turzonów zajmowało się w XV i XVI wieku handlem, głównie metalami: miedzią, srebrem i ołowiem. Centrum jego działalności była Kutna Hora.
Był właścicielem licznych hut i kopalń w Małopolsce, w tym huty w podkrakowskiej Mogile, gdzie:
„na kształt Etny pałające piece za miastem Krakowem, pełne miedzi, srebra i złota ogniem spojonych”27. Do mogilskiej huty wożono w XVI wieku ołów
z Długoszyna28. O Janie IV Turzonie mówiono, że
wykradł metodę odzyskiwania srebra z czarnej miedzi Wenecjanom. Tak opisuje to Szczęsny Morawski
w swojej Sądecczyźnie:
Wenecyanie korzystając z niewiadomości
Węgier, kupowali od nich kruszec surowy,
a odłączając złoto i srebro od miedzi,
którą dalej obrabiali, zyskali ogromnie.
Wojewodzic spiski Jan Turzo z Betlemfalwy,
sam posiadając pokłady kruszcowe,
przemyśliwał nad wyzyskiwaniem dla siebie
samego. Pojechał więc do Wenecyi, aby się
26
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wyuczyć tych sposobów. Za drogie pieniądze
nabył wyobrażenia kilku przyrządów do
przetapiania kruszców i kowania leizny,
głównej jednak tajemnicy oczyszczania
i odłączania kruszców nie mógł odstąpić; bo
Wenecyanie strzegli jej ściśle, bo zazdrośnie.
Turzo bacząc, że nie wskóra inaczej, jął
udawać szalonego i niby to w pomieszaniu
zmysłów zabłąkał się do one wyrobni
przetapiania i przekowania kruszcu.
Zawarto drzwi za nim, i wedle srogich praw
weneckich byłby ciekawość swą życiem
przypłacił; lecz uwzględniono pomieszanie
zmysłów i skazano go na dożywotni pobyt
w onej wyrobni. Udając obłąkanego, łaził
po wszystkich kątach, śledząc tajemnic
i sposobów; a gdy wszystkiego dociekł,
omyliwszy stróże, wymknął się szczęśliwie
acz z niebezpieczeństwem życia29.

Bracia Aleksy i Jan VI byli synami Jana IV Turzona
z drugiego małżeństwa z Barbarą Beck. Obaj urodzili i wychowali się w Krakowie. Ich starsi bracia
osiągnęli wysokie stanowiska: Stanisław był biskupem ołomunieckim, a starszy Jan V rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskupem wrocławskim.
Po podziale ojcowizny w 1512 roku Aleksy i Jan VI
razem z kolejnym bratem Jerzym prowadzili spółkę górniczą Turzo-Fugger. Aleksy był bankierem
króla Zygmunta I Starego. W 1517 roku uzyskał
godność zarządcy całego węgierskiego górnictwa,
następnie został skarbnikiem królewskim Ludwika
Jagiellończyka na Węgrzech. Stał się jednym z najbogatszych magnatów węgierskich. W tym samym
roku kupił ziemię pszczyńską, a król Ludwik Jagiellończyk ustanowił tzw. Pszczyńskie Wolne Państwo
Stanowe, którego Aleksy został baronem. Kłopoty
finansowe zmusiły go do sprzedania w 1525 roku
państwa pszczyńskiego bratu Janowi VI, dwa lata
później wycofał się ze spółki z Fuggerami. Umowę przekazania państwa pszczyńskiego zatwierdził
król Ferdynand I. Hulaszczy tryb życia wpędził
Jana w długi. Wiele lat sądził się o odzyskanie rodowych majątków po zmarłym bracie Aleksym.
Wobec kolejnych trudności finansowych sprzedał państwo pszczyńskie i przeniósł się na Spisz30.
W XVI wieku w handlu małopolskim i górnośląskim
29
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ołowiem znaczną rolę odgrywali kupcy zagraniczni. Największe znaczenia miała, utworzona w 1496
roku, spółka Turzonów i Fuggerów — Ungarischer
Handel. Po wyjściu Turzonów ze spółki w 1526
roku, prowadzili ją sami Fuggerowie. Spółka praktycznie zmonopolizowała górnictwo rud miedzi
w środkowej Słowacji. Przy wykorzystaniu sprowadzanego z Polski ołowiu odciągano z miedzi
srebro. Początkowo organizatorem przedsięwzięcia był Jan IV Turzon, korzystający z odpowiednich przywilejów jako obywatel krakowski. Podjął
się budowy nowego szlaku z Krakowa przez Orawę na Słowację, nazywanego w XVI i XVII wieku
„drogą turzową”. W zamian za pożyczki i dostawy
srebra do mennicy krakowskiej, spółka zapewniła sobie prawie bezcłowy transport metali przez
terytorium Rzeczypospolitej. W latach 1518–1540
spółka otrzymała od zadłużonych u niej władców
Polski i Węgier bardzo korzystne przywileje handlowe, zwolnienie od ceł transportowanej miedzi
i ołowiu oraz możliwość wywozu ze Słowacji srebra, odciągniętego z „czarnej” miedzi. Stały przedstawiciel spółki Jerzy Hegel rezydował w krakowskiej faktorii. Formalnie Ungarischer Handel nie
miało monopolu na dostawy ołowiu z Krakowa
na Słowację, to jednak pozycja spółki była bardzo
mocna. Skupowała ona w Krakowie tak znaczne
ilości ołowiu, uzupełniając go ołowiem z własnych
kopalń, że powstawały okresowe trudności z kupnem ołowiu przez innych nabywców31.
Około połowy XVI stulecia eksport polskiego ołowiu osłabł, wiązało się to z kryzysem w słowackim
górnictwie rudnym, spowodowanym głównie przez
trudności z odwadnianiem głębszych pokładów.
Do ponownego ożywienia doszło na przełomie XV
i XVI wieku, dzięki inwestycjom spółki Turzonów
i Fuggerów zmodernizowano słowackie kopalnie.
W hutnictwie kruszców wdrożono proces tzw. saigrowania, czyli wydzielania srebra z czarnej miedzi.
Powstawały dziesiątki nowych kopalń i hut, z których największa była huta saigrowa w Mosztenicy
koło Bańskiej Bystrzycy. Do wytopu metali szlachetnych i saigrowania miedzi potrzebny był ołów, zapotrzebowanie ocenia się na 3.000 do 6.000 cetnarów
rocznie32. Pokrywane było głównie przez import
31
32

D. Molenda, Polski ołów…, s. 109.
Podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach
2005–2006 na krakowskim Rynku znaleziono obok budynku Wielkiej Wagi olbrzymi bochen ołowiu o wadze
693 kg. W środkowej części wybito 11 znaków oznaczających masę równą 11 cetnarom. Zważenie tak oznakowanego bochna umożliwiło ustalenie rzeczywistej wagi cetnara
krakowskiego w XIV wieku — wynosiła ona 63 kg. Zob.:
K. Schejbal-Dereń, A. Garbacz-Klempka, Działalność
krakowskiej Wielkiej Wagi w kontekście badań metaloznawczych, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa” 2010, t. 28, cz. 2, s. 34.
Waga cetnara była różna nawet w zależności od ośrodka górniczego, ciekawe zestawienie prezentuje: R. Wnuk,
Czy Olkusz był „Srebrnym Miastem”?, „Ilcusiana” 2013,
nr 9, s. 51–52.
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jurysdykcji na wydobywanie rudy ołowiu w biskupiej części Długoszyna umożliwiło zawarcie podobnej umowy z Maryną Jarocką i realizację przedsięwzięcia obejmującego obie części wsi.
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Danuta Molenda pisała o długoszyńskiej sztolni, że
„dziś (tj. w latach 70. XX wieku — przyp. aut.) śladów jej brak, dlatego lokalizacja dokładna nie jest
możliwa. Ujście miała do jednej z dwóch wymienionych w przywileju rzek”. Jednocześnie zwraca
uwagę, że w XIX wieku zbudowano w Długoszynie sztolnię dla osuszenia miejscowych kopalń
galmanu i powołuje się na jej plan z 1825 roku.
Stwierdza także, że nie ma jednoznacznych dowodów, że przy budowie wykorzystano starą sztolnię,
ale może to być wskazówka dla jej lokalizacji34.
W zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna znajdują
się trzy plany, na których zaznaczony jest przebieg
sztolni z XIX wieku. Mappa sztolni kopalni galmanu
w Długoszynie 35 datowana jest na 26 stycznia 1827
roku, podpisana jest przez Pschorna — inspektora
kopalń. Zawiera ona plan sztolni, która prowadzona
była w kierunku południowo-wschodnim i południowym od Białej Przemszy. Zaznaczono na niej
część podziemną z kierunkami pokładów, które
miała odwadniać oraz szybami eksploatacyjnymi,
zlokalizowanym w zasięgu sztolni. Przy części podziemnej zaznaczono przez jakie warstwy skalne prowadzona była sztolnia, wchód znajduje się w piasku,
dalej część podziemna drążona była w: „niecałkowey skale, calistey skale, piasku i skale twardej”36.
Nad kanałem otwartym zbudowano groblę, za którą
kanał przechodzi w „Strugę”, która wpada do Białej
Przemszy, tworząc rozlewisko, które nazwano „Bagnem”. Zaznaczona na mapie grobla obecnie znajduje się w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. Ujście sztolni do
rzeki znajduje się u podnóża „góry lasem obrośnionej”, czyli wzniesienia nazywanego Skałką. Poniżej
planu znajduje się profil sztolni z zaznaczonym upadem skały i upadem pokładu galmanu.
Plan kopalni rządowey galmanu w Długoszynie37
datowany jest na 1846 rok. Przedstawia on przebieg
sztolni głównej oraz bocznych odnóg. Tenże podaje
dodatkową informację o przebiegu koryta dawnej
Przemszy, które biegło bardziej na południe w stosunku do obecnego koryta. Pokrywa się ona w przybliżeniu ze „Strugą” z planu z 1827 roku. Przebieg
części naziemnej i podziemnej sztolni jest taki sam.
33
34
35
36
37

D. Molenda, Polski ołów…, s. 57.
D. Molenda, Kopalnie rud ołowiu…, s. 67.
MMJ-D/325/6, Mappa sztolni kopalni galmanu w Długoszynie.
Tamże.
MMJ-D/325/3, Plan kopalni rządowey galmanu w Długoszynie.

Trzeci z planów przedstawia kopalnię Friedrich
Galmei Grube in Dlugoszyn38. Pierwotnie naniesiona w prawym dolnym rogu planu datacja uległa uszkodzeniu, bez wątpliwości odczytać można
jedynie fragment daty „Im Januarius”, natomiast
cyfry z daty są częściowo zniszczone, widoczny jest
fragment pierwszej cyfry — „1”, druga cyfra jest zupełnie nieczytelna, dwie ostatnie cyfry to przypuszczalnie „7” i „8” lub „9”, co daje „1878” lub „1879”.
W ustaleniu daty pomocna jest adnotacja naniesiona wtórnie, ponad pieczęcią autora Juliusa Cofalki, zawierająca datę „1878”, którą można uznać za
najbardziej prawdopodobną. Na mapie zaznaczono przebieg linii kolejowej Kolei Krakowsko-Górnośląskiej. Przebieg roznosu i części podziemnej
sztolni nie zmienił się. Obok podziemnego fragmentu sztolni zapisano informację „alter stolln”,
czyli stara sztolnia.
W monografii Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż
śląsko-krakowskich w XVI–XVIII wieku Danuta
Molenda nie odnosi się do opisywanej mapy kopalni galmanu Fryderyk. Zawarta na mapie informacja uprawdopodabnia przypuszczenie, że sztolnie
z XIX wieku były budowane przy wykorzystaniu
sztolni Turzonów, co umożliwiałoby jej dokładną
lokalizację. Podobny pogląd, mówiący o tym, że
roznos prawdopodobnie jest oryginalnym urządzeniem z czasów pierwszej sztolni, a więc z XVI
wieku, natomiast sama sztolnia była kilka razy odtwarzana po śladzie najstarszej prezentuje Marek
Szuwarzyński39. Przy informacji o przebiegu i długości roznosu warto wziąć pod uwagę, że Przemsza
i Kozibród silnie meandrowały, zmieniały koryto,
tworzyły starorzecza. Na planie z 1846 roku40 zaznaczono przebieg starego koryta Przemszy, które
znajdowało się bezpośrednio przy ówczesnym wejściu do sztolni, więc długość roznosu sztolni Turzonów mogła być inna.
Reasumując, złoża ołowiu w Długoszynie musiały
być na tyle bogate, że zwróciły uwagę właścicieli czołowej spółki górniczej ówczesnej Europy — Ungarischer Handel. Turzonowie, należąc do węgierskiej
magnaterii, osiedli w Krakowie, gdzie ulokowali
główny ośrodek swoich interesów. Jako obywatele
krakowscy korzystali z licznych przywilejów królewskich, które ułatwiały handel kruszcami. Filarem
ich bogactwa były złoża „czarnej” miedzy położone
na Słowacji, z której pozyskiwano cenne srebro. Elementem niezbędnym do odciągania srebra był ołów,
który sprowadzali lub sami pozyskiwali na terenie
złóż śląsko-krakowskich. Działając przez ponad
38
39
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MMJ-D/325/4, Friedrich Galmei Grube in Dlugoszyn.
M. Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej
i ich wykorzystanie, [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta
i regionu, t. 3, red. B. Krasnowolski, Z. Mazur, M. Szymaszkiewicz, Chrzanów 2009, s. 83.
MMJ-D/325/3, Plan kopalni rządowey galmanu w Długoszynie.

ćwierć wieku w branży górniczej z pewnością dobrze orientowali się w wielkości miejscowych złóż.
Jako wystarczająco zasobne musieli ocenić złoża
długoszyńskie, skoro zainwestowali w ich udostępnienie niemałe pieniądze. Dzięki znaczeniu swojej
rodziny i stanowiskom zajmowanym przez swoich
starszych braci (Stanisław – biskup ołomuniecki, Jan
V — biskup wrocławski i rektor UJ) uzyskali od biskupa krakowskiego korzystny przywilej, w którym
biskup pisał, że bracia Turzonowie sami zaoferowali
pomoc w osuszeniu złóż.
Skromny zasób źródłowy dla historii długoszyńskiego górnictwa nie pozwala na jednoznaczne ustalenie
dalszych losów inwestycji. Przywołana uprzednio
relacja Georga Hegla stawia pod znakiem zapytania
sukces przedsięwzięcia, przywilej miał obowiązywać do 1529 roku, a według Hegla już w 1526 roku
złoża nie były eksploatowane. Być może sztolnia została nieprawidłowo zbudowana i nie osuszyła należycie wszystkich złóż lub osuszone złoża wybrano
do 1526 roku, być może dlatego, że były mniejsze niż
się spodziewano.
Co do ustalenia lokalizacji i przebiegu sztolni z pomocą przychodzą plany z XIX wieku dla ówczesnych
kopalń galmanu. Teren Długoszyna był eksploatowany górniczo w różnych horyzontach czasowych:
w średniowieczu, epoce nowożytnej oraz w XIX
i XX wieku. Gdy zakończono wydobywanie galeny,
rozpoczęto eksploatację galmanu. Roboty górnicze nakładają się na siebie i utrudniają oszacowanie wieku poszczególnych stanowisk. Przykładowo
w oparciu o szyb z XVI wieku, można było wydobywać galman w wieku XIX. Podobne wykorzystanie infrastruktury górniczej nie jest niczym zaskakującym. Najprawdopodobniej sztolnia Turzonów
stanowiła podstawę do budowy kolejnych sztolni
w XIX wieku, przeznaczonych dla kopalń galmanu. To przypuszczenie potwierdza adnotacja „alter
stolln” (stara sztolnia) na mapie Friedrich Galmei
Grube in Dlugoszyn. Lokalizacja tej sztolni została
określona. W terenie widoczny jest jedynie zniwelowany roznos sztolni. Wejście do części podziemnej
zostało zasypane w II połowie XX wieku i dotąd nie
zostało odsłonięte.
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z Polski. Oprócz kopalni olkuskich, które na przełomie XV i XVI wieku oraz w pierwszej połowie XVI
wieku były dotknięte przez znaczące trudności, ołów
na Słowację wysyłano z kopalń z Długoszyna, Luszowic, Ostrężnicy, Chrzanowa, Trzebini, Nowej Góry
i Sławkowa. Dominujący na rynku słowacki polski
ołów nazywano Krakauer Blei, choć dostarczano go
do słowackich odbiorców również bezpośrednio
z terenów wydobycia, z pominięciem Krakowa33.

Tekst źródłowy:
Kraków 15 XII 1523
Umowa między Janem Konarskim, biskupem krakowskim, a Aleksym i Janem Turzonami w sprawie zbudowania
przez Turzonów sztolni odwadniającej i eksploatacji przez nich biskupiej kopalni ołowiu w Długoszynie Kop.
Arch. Metr., A. ep. 10. k. 214e–217.

- - Joannes Conarski - - episcopus
Cracoviensis significamus - - quomodo
ex parte - - dominorum Alexii Thuscho
de Bethlemfalwa camerarum regalium
regis Ungariae magistri etc. et Joannis
Thwrzo de eadem Bethlemfalwa camerarii
Crempnicensis1 - - nobis expositum
est, quomodo labor montanicus
plumbifodinarium in Dlugoschyn2
haereditatis et domini episcopatus nostri
iam erectarum et deinceps erigendarum
in querenda et fodienda minera propter
impetum et inundationem aquarum
subterranearum continuo affluentium
ibidem impeditur unde episcopatus nostri
redditus, vulgaliter orbora, diminuntur
ipsique plumbifossores et cultores
montium laborum suorum et plurimorum
sumptuum detrimenta et damna praesaepe
patiuntur, offerentes sese praefati magnifici
Thwrzones una cum allis singulis cultoribus,
vulgaliter gwarki talibus incommodis
iactorum, damnis et impedimentis per
utilitatem rotarum aqualitiorumque et
canalium instrumenta arte et magisterio
novae adinvestitionis rotarum aqua
pellente volubilium sumptibusque eourum
propriis, quamvis non exiguis, erigenda et
construenda posse, succurrere et providere,
quibus talis aquarum redundantia ex
visceribus terrae educeretur sic, ut ipsa
minera plumbi quesita et querenda
in praefata haereditate Dlugoschyensi
episcopatus nostri faciliter indagari et
extrahi cum bono comodo possit. - - Itaque
dominis Thwrzonibus ad praedictos montes
et plumbifodinas cultoribus opus praefati
artificii pro aquarum ex praefatae terrae
visceribus eductione - - construere ad
effectumque realiter deducere admittendum
et conservandum duximus. - - prout ius et
forma et consuetudo huiusmodi aqualitii,
dicti vulgaliter stola et rotarum tenet. - Proc cuius operis constructione et quolibet
alio aedificio ac insuper pro confluentia seu
crematione minerarum necessaria robora

et ligna ex silvis nostris et borris inter bona
nostra Slawkow ex una et bona Bandzyn
Regiae Maiestatis et tenutae dominae
Jaroska3 parte ex altera iacentibus et sitis,
quae hactenus non sunt limitata, excidenda
et accipienda potestatem ipsis dominis
Thurzonibusa damus et concedimus.
Si vero aliqua aedificia opsi domini
Thurzones - - construere pro eorum utilitate
voluerint, - - extunc talia robora et ligna, ut
praemissum est, in solo nostro proprio ad
aedificationem, cremationem minerarum
et alios necessaries usus convertenda et
exponenda ex nostris propriis silvis et borris
dislimitatis sine aliquot impedimento tollere
et accipere poterint. - - Praeterea damus et
concedimus liberam potestatem praefatis
dominis Thwrzonibus aqualitium sive
stollam deducere versus montes ad eosdem
exsiceandos, ut ipsis melius videbitur. Et
ex utraque parte stollae liberum campum
habeant 24 protensuum alias latri iuxta
antiquam consuetudinem penes stollam
observatam sic, ut in eis nullus aliorum
praeter memoratos dominos Thwrzones et
eorum legitimos successores plumbifodinam
aliquam locare, seu erigere praesumat neque
debeat. Ultra tamen 24 potensus cuilibet
plumbifodinas ipsas locandi et erigendi
ubilibet damus et concedimus libertatem.
Quodsi qui montes nunc erecti fuerint sive
ad finem alias stollae, sive ad mineram usque
devenerint, cultores eorum ipsis dominis
Thwrzonibus libere cedere debent sine omni
con[tra]diction sub amissione omnium
montium, seu partium eorum. Ne autem
ut id tantum dispendium cultores tales
patiantur, statuimnus, quod si quis mons
eo modo, ut praefertur, in 24 protensibus
alias latri repertus et sic ad stollam
receptus fuerit, ipsi domini Thwrzones
tenebuntur et debebunt paefatis cultoribus
resarcire expensas, quasi psi cultores ad
fodiendum talem montem exposuerint iuxta
arbitrium virorum in talibus experientiam
habentium vel alias, prout aequitas

suadebit. Omnes praeterea cultores seu laboratores
in aliis plumbifodinis haereditatis eiusdem
nostrae Dlugoschyensis pro tempore existentes et
future, qui mineram pumbi in eisdemb fodierint,
quandocumque talem mineram effossam diviserint,
mox circa divisionem irrecuse omni difficultate
posthabita et contradictione quintum alveum
vulgaliter nyeczkj minerarum praefatis dominis
Thwrzonibus in recompensam non modicarum
expensarum et sumptuum, quos in reparationem
roatrum et stollae ad montes exiccandos facturi
et exposituri sunt, dare, tradere et solvere
debebunt realiter et cum effectu sub poena
privationis earundem plumbifodinarium. Casu
vero, quo aliquis alias similes rotas, vel aequales,
aut aqualitium, sive quaecumque instrumenta
alia in eadem haereditate praefata erigere vellet,
nullo [modo]c id faciendum admittimus neque
in futurum admittimus, cum istud vergeret in
maximum damnum et praeiudicium praefatorum
dominorum cultorum huius fructuosi operis
adinventorum. - - Volumes igitur, ut cultores in
aliis plumbifodinis partes habentes non audeant
abducere et recipere praefatorum cultorum illius
operis laboratores ad suas privatas plumbifodinas
sub poena inris montani, videlicet 14 marcarum
pro nobis irremisibiliter solvenda. Concedimus
etiam praedictis dominis Thwrzonibus liberum
usum amborum fluviorum Szyrscha4 et Przemscha5
circa Dlugoschin praeterlabentium, ut pro
retention aquarum et rotarum artificio possint
et valeant piscinam antiquam restaurare et
novas erigere piscesque ex eisdem piscinis in
suos usus convertere sine alicuius resistentia.
Praeterea considerantes, quod pro adducendis
roboribus et lignis ac aliis necessariis rebus pons
super fluvio Przemscha sitd summe necessaries,
concedimus eisdem dominis Thwrzonibus liberam
potestatem ponteme huiusmodi unum vel plures
locare et construere, prout necessitas requirit,
sine alicuius impedimento. Caeterum volentes
praecludere viam litium et controversarium quae
inter cultores montium nostrorum et dominar
Jaroczka tenutariae Bandzinensis nonnumquam
suboriuntur, volentesque eorundem idemnitati
consulere, omnem iurisdictionem montanam,

quam ibidem habemus, - - praenominatis dominis
Thwrzonibus et eorum legitimis succesoribus
sponte et libere resignamus - - ab hinc ad integrum
quinquennium, hoc est ad annum Domini 1529
tantummodo duraturam ita, quod praefati domini
Thwrzones habeant facultatem omnimodam
supparium et scabinos eligendi, ordinandi, prout
illis melius et utilius videbitur expedire, iustitiam
unicuique integram ministrandi a subditis
obedientiam, alias plenariam iurisdictionem ad
omnia [88]; prout nos pertinet. - - Concedimus
praefatis dominis Thwrzonibus et eorum
successoribus legitimis ius et liberam potestatem
praefatum artificium rotarum, stollam cum
omnibus attinentiis et fcum receptionef quinti
alvei minerae perpetuis temporibus possidendi,
- - ita tamen, quod orbora nobis ex eisdem
montibus antiquitis pro iure solita integer nobis
et sccessoribus nostris maneat et contribuatur in
manus factoris nostril, quem ad hoc duxerimus
constituendum, qui iuxta descriptionem et regestra
officialium dominorum Thwrzonum rationem
nobis facere tenebitur. – Datum Cracoviae, feria
sexta ante gnativitatis et millesimo 153g. - 1
Betlanovce i Kremnica na Słowacji
2
Długoszyn
3
Maryna Jarocka, tenutariuszka będzińska
a
W rpisie: Thwrzonibus.
b
W rpisie: eiusdem.
c
W rękopisie brak.
4
Siersza rz. dopływ Białej Przemszy.
5
Biała Przemsza rz. Lewy dopływ Wisły.
d
W rpisie: sic.
e
W rpisie: ponere
f-f W rpisie: cuius recepimus.
g-g Prawdopodobnie data w oryginale brzmiała:
feria sexta ante festum Nativitatis Domini anno
Domini 1523.
Przywilej przytoczony z:
S. Kuraś, Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z Archiwum
Metropolitarnego i Kapitulnego w Krakowie, [w:] Studia do dziejów
górnictwa i hutnictwa, t. 3, red. S. Pazdur, Warszawa 1959, nr 8.
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Plan 1.
Plan kopalni
rządowey galmanu
w Długoszynie.
Z archiwum Muzeum
Miasta Jaworzna,
MMJ-D/325/3.
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Mapa 1.
Mappa sztolni
kopalni galmanu
w Długoszynie.
Z archiwum Muzeum
Miasta Jaworzna,
MMJ-D/325/6.
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Mapa 2.
Friedrich Galmei
Grube in Dlugoszyn.
Z archiwum Muzeum
Miasta Jaworzna,
MMJ-D/325/4.
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Zestawienie plansz wystawy
Z notatnika Agricoli,
czyli u źródeł górnictwa
kruszcowego na złożach
śląsko-krakowskich
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