
Żurada, dawna kopalnia galmanu na Krupniczce, XIX-XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.22961 19.51045

4. Kod w dokumentacji

Zurada-11-155

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

 6. Opis

Kopalnia znajduje się około 2,7 km na południowy zachód od Żurady (Żurada Trzecia Kolonia) na stokach
Kozłowej Góry. ‘Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce’ podaje, że kopalnia pracowała
przed pierwszą wojną światową i wydobyto w niej łącznie kilkaset ton galmanu z galeną (rudy cynku i 
ołowiu) i kilka tysięcy ton limonitu (rudy żelaza)*. 

Z kopalni zachowało się obszerne wyrobisko o wydłużonym kształcie oraz dwie sztolnie. Wejście do 
pierwszej z nich (Krupniczka I) znajduje się w zagłębieniu terenu, kilkadziesiąt metrów na wschód od 
wyrobiska. Zachowana w dobrym stanie sztolnia posiada długość około 105 metrów. Pierwsze 
kilkadziesiąt metrów to prosty chodnik kończący się przodkiem z zachowanymi szczątkami drewnianych 
belek. Nieco wcześniej przed osiągnięciem przodka po prawej stronie znajduje się odchodzący chodnik. 
Zapada on pod większym kątem w dół i skręca w lewo, dalej kontynuuje się prosto kończąc się 
przodkiem z „miejscem spotkań”. Krupniczka I osiąga tutaj swoją maksymalną głębokość około -7 
metrów**. Wejście, a właściwie dwa wejścia do drugiej sztolni usytuowane są na przeciwległych ścianach
wyrobiska. Dawniej był to prawdopodobnie jeden obiekt, który został przecięty przez późniejszą 
odkrywkę, stąd mówi się często o sztolni Krupniczka II a i Krupniczka II b. Stan techniczny Krupniczki II 
należy określić jako fatalny. Chodniki grożą zawaleniem, ich maksymalna wysokość to około 0,5m, a 
każdy dotyk stropu powoduje obsypywanie się materiału skalnego**. 

U wylotu drogi wyjazdowej z wyrobiska znajduje się długa na około 50 metrów i wysoka na 3-4 metry 
hałda ze śladami eksploatacji. Na terenie kopalni umieszczona jest skrytka geocachingowa***.

7. Źródła i materiały

* 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. 49.

** Relikty górnictwa na wzgórzu Krupniczka nieopodal Żurady, 2013, artykuł online na blogu 
geologicznym Mamo zbieram gruz, https://mamozbieramgruz.wordpress.com/2013/12/27/relikty-
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gornictwa-na-wzgorzu-krupniczka-nieopodal-zurady/, dost. 3.08.2016.

*** http://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP6D81, dost. 3.08.2016.

Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom I, Gmina Olkusz, Firma Neon, 
Olkusz 2002, s. 284.

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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