
Klucze, dawna kopalnia limonitu i pirytu, XIX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.34110 19.55214

4. Kod w dokumentacji

Klucze-07-146

5. Data weryfikacji terenowej

28 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Kopalnia znajduje się między Kluczami a Pustynią Błędowską, na północnym stoku wzniesienia Rudnica. W latach 
80. XIX wieku odkrywkową eksploatację limonitu i pirytu (rudy żelaza) prowadziło w tym miejscu Gwarectwo 
Hrabia Renard – duże przedsiębiorstwo z Sosnowca, należące do ówczesnego właściciela dóbr w Kluczach, 
hrabiego Jana Renarda*. 

Opis złoża i sposób jego eksploatacji przedstawił w Pamiętniku Fizyograficznym z 1900 roku inżynier górnictwa 
Stanisław Doborzyński. Roboty prowadzą się tutaj sposobem odkrywkowym i doszły obecnie do 50 m głębokości. 
Odwadnianie odbywa się zapomocą pompki Dehnego ustawionej na dnie odkrywki, dopływ wody zresztą nie jest 
wielki. Wydobyta ruda wyciąga się końmi w wozach po 60 pudów (1 pud=16,38 kg, przyp. red.) na ułożonych w 
zygzak szynach na wschodnim skarpie odkrywki**.

Po jakimś czasie na terenie kopalni doszło do niecodziennego wypadku. Jak wspominał Stanisław Walicki, 
mieszkaniec Klucz i ogrodnik w majątku Dietlów: Na Rudnicy ok. 1885 roku kopano rudę żelaza. Szyb miał ok. 80 
m głębokości. Majstrem na Rudnicy był mieszkaniec Klucz, pan Łydka. Później, po latach opowiadał, jak to podczas
wydobywania rudy natrafiono na kamień o wielkich rozmiarach przez który trzeba było się przebić. W trakcie 
dalszych prac górniczych w tym miejscu wytrysnęła woda o tak silnym strumieniu, że z trudem zdołano uciec, 
pozostawiając całe wyposażenie i narzędzia na dnie szybu***. Woda zalała wyrobiska i utworzyła istniejące do 
dzisiaj dwa stawy. Kopalnia działała jeszcze do pierwszej wojny światowej, ale wydobywano w niej już tylko glinę 
dla cementowni Klucze w Jaroszowcu.

Oprócz dwóch malowniczych stawów, Czerwonego, nazywanego tak od koloru wody zabarwionej żelazem, i 
Zielonego, z kopalni zachowały się ślady hałd i wyrobisk. Dawnym wyrobiskiem jest między innymi blisko 
trzydziestometrowej długości Jaskinia Rudnicka, położona w pobliżu szczytu Rudnicy*.
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