
Jaroszowiec, dawna kopalnia limonitu i pirytu, XIX-XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.33258 19.59751

4. Kod w dokumentacji

Jaroszowiec-03-143

5. Data weryfikacji terenowej

10 maja 2016 r.

 6. Opis

Kopalnia leży na południowy zachód od kompleksu sportowego, u podnóża wzniesienia Nad Kopalnią*. Tablica 
przy wjeździe na dno wyrobiska informuje, że początki działalności górniczej w okolicach Jaroszowca sięgają 
końca lat 80. XIX wieku. >>Wtedy to powstaje pośród bukowego i świerkowego lasu pierwsza kopalnia 
"Jaroszowice", gdzie wydobywano metodą odkrywkową rudę żelazną i kamień wapienny używany do wypalania i 
budowy w pobliskiej Cementowni<<**. Zarówno cementownia, jak i kopalnia powstały z inicjatywy Ludwika 
Mauve, zasłużonego przemysłowca z Zagłębia Dąbrowskiego, wieloletniego dyrektora firmy Gwarectwo Hrabia 
Renard, a od 1887 roku także właściciela majątku w Kluczach, na którego gruntach leżał dzisiejszy Jaroszowiec.

Po trwającej kilka lat przerwie, wydobycie limonitu i pirytu (rudy żelaza) w kopalni Jaroszowiec wznowiło w 1919 
roku Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Będzin-Olkusz z Sosnowca. Eksploatację złoża prowadzono początkowo
metodą odkrywkową. Jednak już w roku 1920, po przejęciu kopalni w dzierżawę przez Francusko-Rosyjskie 
Towarzystwo Górnicze z Dąbrowy Górniczej, przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę podziemnych robót 
eksploatacyjnych i poszukiwawczych. Wybudowano szyb w obudowie drewnianej, budynek pomp oraz nową 
pochylnię, po której odbywał się transport urobku na powierzchnię za pomocą maszyny parowej. Wydobytą rudę 
transportowano kolejką wąskotorową do bocznicy kolejowej przy cementowni "Klucze"**.

Po dawnej kopalni pozostały ukryte w lesie wyrobiska oraz hałdy poeksploatacyjne. Podobno przy drodze 
wjazdowej stała kiedyś kapliczka z figurą patronki górników, św. Barbary***.

7. Źródła i materiały

* Nazwa Nad Kopalnią występuje na mapach topograficznych i turystycznych. W Państwowym Rejestrze Nazw 
figuruje nazwa Turnia nad Kopalnią, patrz Geoportal, warstwa Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, 
http://www.geoportal.gov.pl/, dost. 4.08.2016. 

** Tablica informacyjna Nadleśnictwa Olkusz przy wjeździe na teren wyrobiska kopalni, tekst opracowany na 
podstawie materiałów pana Andrzeja Sadowskiego z Jaroszowca.

*** Marian Zygmunt Maryszewski, 100 lat Jaroszowca, wyd. Zakład Poligrafii Plik, Piekary Śląskie 1996, s. 18.
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8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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