
Bolesław, sztolnia Ponikowska, 1564-1621 r.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.29850 19.53168

4. Kod w dokumentacji

Boleslaw-01-142

5. Data weryfikacji terenowej

5 maja 2016 r.

 6. Opis

Sztolnia Ponikowska jest unikalnym zabytkiem techniki związanym z historią olkuskiego górnictwa. Jej odkryty 
odcinek (tzw. roznos) ciągnie się na przestrzeni około 2,5 kilometra pomiędzy Pomorzanami (dzielnica Olkusza) i 
Hutkami, w lasach należących administracyjnie do Bolesławia. Sztolnię wybudowano w czasie, gdy położone blisko
powierzchni ziemi złoża rud ołowiu i srebra w rejonie Olkusza zostały już w większości wyczerpane. Olkuscy 
górnicy chcąc kontynuować wydobycie musieli kopać coraz głębiej, natrafiając w końcu na wodę, która zaczęła 
zalewać podziemne wyrobiska. 

Jak podaje tekst umieszczony na tablicy informacyjnej, budowę Sztolni Ponikowskiej rozpoczęto w roku 1564 na 
podstawie postanowienia króla Zygmunta Augusta. Nadzór administracyjny sprawował gwarek krakowski i 
powiernik króla Ludwik Decjusz, a robotami kierował sztolmistrz Jan Fejgl. Budowę sztolni finansowały 
gwarectwa, czyli spółki gwarków, bogatych inwestorów, mieszczan oraz szlachty z Olkusza i Krakowa. Zbudowana 
ogromnym nakładem finansowym sztolnia była unikalnym i niezwykle zaawansowanym jak na swoje czasy dziełem
inżynieryjnym. Działała na zasadzie odwadniania grawitacyjnego, wykorzystując naturalny spad wody. Składała się 
z części otwartej (roznos) i podziemnej, którą tworzyły położone na głębokości około 40 metrów korytarze. 
Rozpoczynała się w okolicy Poniku pod Hutkami (stąd jej nazwa), gdzie usytuowane były kopalnie galeny, biegła w 
kierunku Pomorzan, a następnie pod miastem, aż w pobliże dzisiejszego Starego Cmentarza. Chodnik główny sztolni
miał 4 km długości i 48 świetlików (szybów), boczne chodniki około 1,5 km. Część podziemna miała 5,5 km 
długości, a cała sztolnia liczyła 7 860 metrów długości*. 

Sztolnia Ponikowska była najdłużej funkcjonującą ze wszystkich pięciu sztolni odwadniających, które wybudowano
w rejonie Olkusza i Bolesławia. W roku 1712 uległa zawaleniu. Roznos odbudowano w latach 1837-1838 przy 
okazji osuszenia kopalni galmanu Józef. W końcowej partii sztolni zgłębiono wtedy szyb z żelazną obudową, nad 
którym ustawiono maszynę parową. Ta jednak nie była w stanie sprostać natężeniu wody i prace w końcu 
przerwano. Na początku XX wieku sztolnię próbowało reaktywować gospodarujące wtedy w tym rejonie 
Towarzystwo Saturn. Ostatecznie sztolnia Ponikowska została opuszczona w roku 1917 i od tamtego czasu ulega 
powolnemu niszczeniu**.

Na terenie lasu pomiędzy Pomorzanami i Hutkami zachował się roznos o długości około 2400 metrów. Okno sztolni
zasypane jest piaskiem, partie podziemne są niedostępne. Jeszcze pod koniec lat 60. XX wieku dnem wąwozu 
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płynął strumień wytryskujący z piasku z zasypanego okna sztolni**. Obecnie (2016) dno jest suche, ale pozostałe 
szczegóły opisu sprzed kilkudziesięciu lat pozostają niezmienione. Roznos posiada przekrój o kształcie trapezu. 
Stoki wąwozu, którym przebiega kanał, porośnięte są trawą, krzewami i drzewami. W górnej części stoki bardziej 
nieregularne, zniszczone. Nachylenie stoków początkowo strome, w miarę zbliżania się do ujścia staje się 
łagodniejsze**. Przy dawnym oknie sztolni stoi tablica informacyjna Lasów Państwowych. Obok przebiega 
znakowany na niebiesko pieszy szlak turystyczny z Olkusza do Sławkowa.

7. Źródła i materiały

* Tablica informacyjna przy zasypanym oknie sztolni Ponikowskiej.

** Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, red. Jan Pazdur, Tom III, Województwo krakowskie, 
Zeszyt 4, Powiat Olkusz, Część 1, Zabytki Górnicze, oprac. Eugeniusz Krygier, Danuta Molenda, Aleksander 
Saładziak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1971, s.37-38.

Patrz także: film o sztolni Ponikowskiej – opowiada pisarz, historyk i regionalista Olgerd Dziechciarz, 
https://www.youtube.com/watch?v=Zw0Ny4Xq-c8, dost. 1.08.2016.

Sztolnia Ponikowska na Numerycznym Modelu Terenu, Geoportal, http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?
locale=pl&gui=new&sessionID=2759530, kompozycja mapowa utworzona 9.08.2016.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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