
Bolesław, sztolnia Pilecka (Staroolkuska), 1576 r.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.29636 19.50593

4. Kod w dokumentacji

Boleslaw-06-141

5. Data weryfikacji terenowej

6 czerwca 2016 r.

 6. Opis

Sztolnia Pilecka wchodziła niegdyś w skład wielkiego systemu inżynieryjnego, którego zadaniem było odwadnianie
działających w rejonie Olkusza i Bolesławia kopalni rud ołowiu i srebra (galeny). Odkryty odcinek sztolni (roznos) 
bierze początek w okolicach Hutek, skąd prowadzi lasem w kierunku południowo-wschodnim, a następnie przecina 
drogę krajową nr 94 i omija od południa grodzisko staroolkuskie z ruinami kościoła św. Jana. Dalej rozpoczynał się 
podziemny odcinek sztolni, który prowadził w rejon starego cmentarza w Olkuszu.

Sztolnię zaczęto budować w 1576 roku w celu osuszenia złóż znajdujących się na Starym Olkuszu. Stąd pochodzi 
jej pierwsza nazwa – sztolnia Staroolkuska, podczas gdy druga związana jest z osobą głównego udziałowca, Jana 
Pileckiego. Po rozbudowie w końcu XVI i na początku XVII wieku sztolnia składała się z roznosu (2200 m), 
chodnika głównego (4500 m), chodników bocznych (1500 m) oraz około 70 świetlików (szybów budowanych nad 
częścią podziemną). Część podziemna była użytkowana do roku 1712. Roznos, którym jeszcze w XIX wieku 
płynęła woda, był później wykorzystywany w płuczkach galmanu (rudy cynku). W czasach współczesnych wzdłuż 
roznosu dawnej sztolni poprowadzono wybetonowany kanał, który odprowadzał wodę z uruchomionej w 1968 roku 
kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz*. Po jej likwidacji (2003) kanałem płynie woda z miejskiej oczyszczalni ścieków
w Olkuszu**.
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