
Olkusz (Pomorzany), dawna kopalnia galeny i galmanu, XIII-XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.28918 19.52506

4. Kod w dokumentacji

Olkusz-06-153

5. Data weryfikacji terenowej

6 czerwca 2016 r.

 6. Opis

Tereny leżące na zachód od Olkusza, po obu stronach dzisiejszej drogi krajowej nr 94, stanowią 
historyczną kolebkę olkuskiego górnictwa. Już w XIII wieku wydobywano tutaj galenę (rudę ołowiu). Od 
drugiej połowy XVI wieku cały ten rejon osuszany był przez sztolnię Ponikowską, która stanowiła wybitne 
osiągnięcie inżynieryjne epoki staropolskiej. Od końca wieku XVIII eksploatowano galman (rudę cynku), 
przebierając początkowo stare hałdy, a potem wykorzystując metody górnicze (kopalnia Józef). W latach 
1906-1917 na zachód od Pomorzan galenę i galman wydobywało Towarzystwo Saturn. 

Po drugiej wojnie światowej w najwyższym miejscu Starego Olkusza stała wysoka, drewniana wieża 
triangulacyjna. W latach 60. XX wieku pan Józef Niewdana, pracownik Zakładów Górniczo-Hutniczych 
Bolesław, wykonał z jej szczytu fotografie, na których widać rozległy, w większości odkryty teren pokryty 
setkami warpii, czyli zapadniętych szybów górniczych*. 

Wiosną 1964 roku część terenu wyrównano spychaczem w związku z budową nowego odcinka szosy 
Kraków-Katowice przez Olkusz poza obrębem centrum miejskiego. Na zniwelowanym terenie znaleziono
skarb monet miedzianych z XVII wieku**. 

Obecnie (2016) nie ma już drewnianej wieży triangulacyjnej, a górnicze warpie porasta gęsty las. 

7. Źródła i materiały

* Kopalnie Starego Olkusza, film online na stronie Olkusz.tv, opowiada Józef Niewdana, 
http://www.olkusz.tv/kultura/item/293-kopalnie-starego-olkusza.html, dost. 6.08.2016.

** 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.41-42.

Historyczne tereny górnicze na zachód od Olkusza na Numerycznym Modelu Terenu, Geoportal, 
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2759531, kompozycja mapowa 
utworzona 9.08.2016.
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