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„Skupienie w tak znacznym okręgu ziemi stykających się bez przerwy roznych 
krusczow, i innych użytecznych rzeczy kopalnych, potrzebuje jednego ogolnego na 

cały krai systematu wyrobow czyli exploatacyj. Potrzebuje ogolnych i jednakich 
prawideł przepisu, podług ktorychby z mniejszym kosztem, a z większym użytkiem, 

te bogactwa z ziemi wydobywane były.” 
 

Stanisław Staszic 
O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, 1815. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
OD AUTORA 

 
Prezentowana praca jest rezultatem badań prowadzonych nad hi-

storią nauk geologicznych i górniczych w Zachodnim Okręgu Górni-
czym Królestwa Polskiego. 

Zamierzeniem autora nie było opracowanie monografii dziejów 
Zachodniego Okręgu Górniczego, ale przedstawienie zbioru studiów 
poświęconych działalności geologicznej i górniczej kadry technicznej, 
która pracowała w górnictwie Królestwa Polskiego w XIX wieku. Należy 
równocześnie zaznaczyć, że fragmenty niniejszego opracowania były 
referowane na różnych spotkaniach, jak również ukazywały się drukiem 
w czasopismach i materiałach pokonferencyjnych. Przedstawione  
w opracowaniu artykuły zawierają nadto szereg nowych i mało znanych 
informacji dotyczących losów poszczególnych specjalistów. 

Miłym obowiązkiem autora jest podziękowanie osobom, które 
pomogły podczas poszukiwań materiałów dotyczących dziejów górnic-
twa, jak i w trakcie opracowywania prezentowanej książki. 

Przyjacielskich porad i wskazówek udzielał mi zawsze Prof. dr hab. 
Zbigniew Wójcik, który także zachęcił mnie do zajęcia się tą problema-
tyką badawczą. 

Gotowy maszynopis pracy uprzejmie przeczytali, udzielając bardzo 
cennych rad, Prof. dr hab. Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Na-
uki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Dr hab. prof. UJK Jerzy 
Szczepański z Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Na zakończenie niech mi wolno będzie wyrazić podziękowanie 
Prof. zw. dr inż. Władysławowi Findeisen za przychylną oceną pracy,  
a kierowanej przez niego Kasie im. Józefa Mianowskiego – Fundacji 
Popierania Nauki za pomoc finansową  udzieloną przy wydaniu niniej-
szej książki. 

Dziękuję także Doc. dr hab. Leszkowi Zasztowtowi, Dyrektorowi 
Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk za życzliwość i po-
moc w realizacji publikacji. 
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II 
WPROWADZENIE 

 
W XIX w. górnictwo na ziemiach polskich znacząco wpłynęło na 

rozwój geologii. Decydował o tym zarówno proces budowy przemysłu, 
jak i pojawienie się organizacji władz górniczych oraz specjalistycznego 
szkolnictwa. Zagraniczni fachowcy sprowadzeni do Polski przyczynili 
się w znaczący sposób do lepszego rozpoznania złóż surowców mineral-
nych, jak i doskonalenia stratygrafii kompleksów skalnych. Postęp, jaki 
dokonał się wtedy był związany z przyjęciem nowoczesnych zasad stra-
tygrafii i odejściem od opisowego sposobu pojmowania świata przyrody. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dziejów 
poznawania geologicznego i eksploatacji złóż surowców mineralnych 
oraz losów kadry technicznej w przemysłowym Zachodnim Okręgu 
Górniczym (Okręgu Zachodnim) Królestwa Polskiego. 

Należy zaznaczyć, że wyodrębnienie spośród nauk geologicznych 
samodzielnej dyscypliny – geologii kopalnianej - zajmującej się poszu-
kiwaniami i rozpoznawaniem złóż surowców mineralnych oraz opraco-
wywaniem specjalistycznych map geologicznych i górniczych następo-
wało sukcesywnie1. 

Powstała w ten sposób geologia kopalniana (górnicza), stojąc na 
pograniczu kilku nauk (geologii, miernictwa, górnictwa), wykorzystuje 
do swoich celów różnego rodzaju pomiary przeprowadzone w kopal-
niach. W tym zakresie czynności geologa zazębiają się z zagadnieniami 
eksploatacji. Natomiast współpraca geologii i miernictwa (podziemne-
go, powierzchniowego) jest w wielu zakresach nieodzowna, a wręcz 
wzajemnie się uzupełniającą. Samo przeprowadzenie pomiaru i obser-
wacji nie posiada dla górnictwa żadnego znaczenia, jeżeli nie będzie ono 
ściśle dostosowywane dla jego potrzeb i odpowiednio wykorzystywane. 

                                                 
1 W Okręgu Zachodnim nastąpiło to definitywnie w 1847 r., kiedy to Jan Hempel 
zastosował do pomiarów i analiz nowoczesny sprzęt techniczny. Wydzielenie to zostało 
ugruntowane dziesięć lat później poprzez jego autorskie opracowanie: Karta geognostycz-
na zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem ułożona z rozkazu dyrektora górnictwa Jene-
rała Majora Szenszyna. Litogr. M. Fajans, Warszawa, skala 1:20000, 1856. 
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Praca geologa kopalnianego nie polega tylko na samych pomiarach, 
obliczeniach, ale - co jest ważniejszym dla ruchu kopalni - na ekono-
micznym wykorzystaniu wyników. Plan kopalniany, powstały w efekcie 
specjalistycznych prac, powinien dać możliwie ścisły obraz charakteru 
geologicznego eksploatowanego złoża i odzwierciedlać stan techniki 
górniczej. 

Chronologicznie opracowanie obejmuje okres prawie stu lat, ale 
ramowe granice badań są umowne. Syntetyczne omówienie historii 
geologii i górnictwa regionu jest bowiem zadaniem bardzo rozległym  
i złożonym. Tym samym wyznaczenie daty rozpoczęcia rozpoznawania 
geologiczno-górniczego regionu jest prawie niemożliwym. 

Należy także zaznaczyć, że pod koniec XIX wieku w Królestwie 
Polskim nastąpił zdecydowany rozwój przemysłu wydobywczego i prze-
twórczego. W tym czasie powstawały również pierwsze specjalistyczne 
mapy geologiczne i górnicze oraz monografie, opisujące geologię i su-
rowce mineralne całego regionu Górnego Śląska2. 

Zakres terytorialny niniejszej pracy został ograniczony do obszaru 
Okręgu Zachodniego, rozwijanego sukcesywnie z dozorstwa Olkusko-
Siewierskiego, a które działało w Królestwie Polskim do 1833 r. Analizie 
poddano krajowe i zagraniczne materiały archiwalne dotyczące górnic-
twa rządowego, pomijając (ze względu na brak odpowiednich źródeł 
archiwalnych) zagadnienia górnictwa prywatnego. 

                                                 
2 O. Degenhardt, Geologische Karte von Oberschlesien, [b.w.], skala 1:200000, 1865;  
a także F. Roemer, Geognostische Karte von Oberschlesien und den angrenzenden Gebieten 
in 12 Blattern im Auftrage des Konigl. Preussischen Handelsministeriums unter Mitwirkung 
des Königlichen Oberbergamts zu Breslau und unter besonderer Beihulfe des O. Degenhardt, 
A. Halfar, H. Eck, A. Dondorff und J. Janik .Wyd. Neumann, Berliner Lithograph. Inst., 
Berlin, skala 1:100000, 1867; tenże, Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zur der 
im Auftrage des köngl. Preuss. Handels-Ministeriums von dem Verfasser bearbeitetes 
geologischen karte von Oberschlesien in 12 Sektionen, nebst Von königl. Oberbergrapth Dr. 
Runge in Breslau verfassten das  Vorkommen und die Gewinnung der nutzbaren Fossilien 
oberschlesiens betreffenden Anhange, Mit einem Atlas von 50 Tafeln, die bezeichneten 
Versteinerungen der einzelnen Ablagerungen Oberschlesien darstellenden, lithographierten 
Tafeln und einer Mappe mit Karten und Profilen. Louis Kolber’s Hofbuchhandlung. 
Druck von Robert Nischkowsky, Breslau, 1870, [s. 1-24], s. 1-587, [s.1-22]. 
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Wobec braku publikowanych specjalistycznych raportów i spra-
wozdań w przygotowaniu niniejszego opracowania wykorzystano także 
szereg artykułów i dzieł, których autorem jest Hieronim Łabęcki3. 

Pomocnym dla analizy zmian zachodzących w górnictwie Króle-
stwa Polskiego było opracowanie po raz pierwszy następujących zesta-
wień: 

 
- Organizacja władz górniczych Królestwa Polskiego w latach 

1817-18494, 
- Lista pracowników Oddziału Olkusko-Siewierskiego Okręgu 

Zachodniego (1842 r.). 
 
Umożliwiły one, między innymi, identyfikację osób zatrudnionych 

w górnictwie rządowym, a tym samym pozwoliły na śledzenie zmian 
kadrowych, jak też ukazały nową stronę działalności górniczej poprzez 
organizację różnych przedsięwzięć oraz ich zarządzanie. 

Nazwę Zachodni Okręg Górniczy (Okręg Zachodni) obecnie za-
stępuje się częściej spotykanym i powszechniej używanym terminem 
Zagłębie Dąbrowskie, określającym obszar znajdujący się w widłach 
Białej i Czarnej Przemszy. Należy natomiast zaznaczyć, że sama nazwa 
Zachodni Okręg Górniczy powstała w ścisłym związku z działalnością 

                                                 
3 Por. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod wzglę-
dem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Drukarnia J. Kaczanowski, War-
szawa, 1841, t. 1, s. 1-538; t. 1I, s. 1-551; tenże, Wiadomość ogólna o górnictwie prywat-
nych w Królestwie Polskiem w r. 1840. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 2, s. 532-537; tenże, 
Wiadomość ogólna o górnictwie Rządowem w r. 1840. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 2, s. 219-
228; tenże, Początki nauki kopalnictwa. Nakł. Komissyi Rządowej Przychodów i Skarbu, 
Warszawa, 1843, s. 1-76; tenże, O karcie i z powodu karty geognostycznej Zagłębia Wę-
glowego w Królestwie Polskiem, wykonanej przez Jana Hempla. „Bibl. Warsz.”, 1860, z. 1, 
s. 440-447; tenże, Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i rossyjsko-polski 
(z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych 
rzemiosł kruszcowych) tudzież Glossarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Wydanie 
pośmiertne. Druk. K. Kowalewski, Warszawa, 1868, s. 1-347, [s. 1-83], [s. 1-36]. 
4 Należy zaznaczyć, że opracowanie jest niepełnym, zwłaszcza dla początkowego okresu, 
jak i końcowego, ze względu na brak odpowiednich źródeł archiwalnych. 
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administracyjną władz górniczych Królestwa Polskiego5. Wydzielenie ze 
względów formalno-administracyjnych tego rejonu szło w parze z rze-
czywistym procesem powstawania wyspecjalizowanego okręgu przemy-
słowego. Następowało tworzenie, stałej kadry wykwalifikowanych pra-
cowników oraz budowa nowych kopalń, a także stworzenie sieci trans-
portowej i powiązań rynkowych6. 

Zachodni Okręg Górniczy pod względem powierzchni był zdecy-
dowanie większy od współcześnie ujmowanego Zagłębia Dąbrowskiego. 
Czasem różnicę tą sprowadza się tylko do rejonu pankowskiego7.  
W ujęciu niniejszego opracowania, składa się natomiast z powiatów 
będzińskiego, południowej części częstochowskiego oraz zachodniej 
części olkuskiego. Do 1795 r. obszar ten należał do Rzeczpospolitej. 
Następnie został przyłączony do pruskiego Górnego Śląska i wraz  
z dawnym księstwem siewierskim, nazwany został Neu Schlesien (Nowy 
Śląsk). W 1797 r. rejon olkuski został zwrócony przez Prusy Austria-
kom. Po wojnie prusko-francuskiej oraz utracie przez Prusy obszaru 
Nowego Śląska w 1807 r., a także po ustaleniach Kongresu Wiedeń-
skiego w 1815 r., nastąpiło ustabilizowanie przebiegu granic politycz-
nych, które przez lata zbiegały się, w Modrzejowie, w widłach rzek Bia-
łej i Czarnej Przemszy, a zwyczajowo później nazwanym „Trójkątem 
Trzech Cesarzy”8. 

 
5 P. Przesmycki, Historia rozwoju Dąbrowy Górniczej. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1927, nr 10, 
s. 298-303, nr 11, s. 336-341; J. Jaros, Zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego. „Zara-
nie Śląskie”, 1968, z. 1, 41-49; tenże, Specyfika rozwoju górnictwa węglowego w Zagłębiu 
Dąbrowskim. „Prz. Górn.”, 1985, z. 9, s. 303-306. 
6 W. Łukasiewicz, Korpus Górniczy w Okręgu Zachodnim. [w:] W. Kula (red.): Społeczeń-
stwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. 1966, t. 2, PWN, 
Warszawa, s. 7-110. 
7 J. Jaros, Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku w latach 1769-1922. 
„Archeion”, 1956, nr 26, s. 187-213 oraz J. Pazdur, Organizacja i polityka górnicza 
(1772 do 1918 r.). [w:] J. Pazdur (red.): Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. 
Wyd. Górn.-Hut., Katowice, 1961, t. 2, s. 17-38. 
8 A. Wójcik, Ziemie “Trójkąta Trzech Cesarzy” na mapach topograficznych. Przegląd i charak-
terystyka map niemieckich, austriackich i rosyjskich z lat 1815-1915. „Zesz. Muz. Miejskiego 
„Sztygarka””, 1999, vol. I, s. 15-21. 



III 
PRZEGLĄD OPRACOWAŃ 

I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 
 

W przygotowaniu niniejszej publikacji wykorzystano, między in-
nymi, materiały archiwalne dostępne w Archiwum Państwowym w 
Katowicach w zespole AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej], które dotychczas nie były wykorzystywane. Zbiór materiałów 
dotyczących działalności Okręgu Zachodniego został zachowany dzięki 
Feliksowi Rogalewiczowi, kierownikowi Urzędu Górniczego w Dąbro-
wie Górniczej, który po I wojnie światowej zabezpieczył materiały histo-
ryczne1. Przeprowadzono także analizę materiałów kartograficznych, jak  

                                                 
1 Wyniki swoich prac prezentował na łamach „Przeglądu Górniczo-Hutniczego”; por. F. 
Rogalewicz, Archiwum górnicze w Dąbrowie Górniczej. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1924, nr 6, 
s. 379-382; tenże, Kilka słów o archiwum akt górniczych w Dąbrowie Górniczej. „Prz. 
Górn.-Hutn.”, 1930, nr 4, 196-207; tenże, w postaci osobno wydanego zestawienia, 
Archiwum Górnicze w Dąbrowie Górniczej. Tom I-szy. Katalog Planów i Map. [b.w.] 
Dąbrowa Górnicza, 1938, s. 1-23. Materiały te dokumentują w sposób dokładny dzieje 
polskiego przemysłu i kształtowania się myśli technicznej. Zbiór AGD znajduje się  
w Archiwum Państwowym w Katowicach. Składa się z około 5 tysięcy jednostek archi-
walnych (62 mb), pochodzących z lat 1799-1918. Akta przeważnie są szyte, a tylko 
częściowo - luźne. Stan zachowania akt jest średni. Część z nich jest zbutwiała lub po-
darta. W dokumentach do 1807 r. stosowany jest język niemiecki, w dokumentach z lat 
1807-1866 - polski, a później przeważa zdecydowanie już rosyjski. Akta są pisane ręcz-
nie. Większość akt jest spisana jednostronnie, na połowie stronnicy zagiętej przez środek 
(fracta pagina). Zbiór uporządkowany jest z podziałem na grupy rzeczowe, nadane przez 
Rogalewicza. Numeracja podana przez niego obejmuje 5210 pozycji, podczas gdy obec-
na ilość jednostek archiwalnych wynosi 4950. Poszczególne grupy akt przedstawiają się 
następująco (F. Rogalewicz, Archiwum Górnicze..., 1938): „I. Akta personalne. II. Rzą-
dowe zakłady górnicze. III. Poszukiwania górnicze. IV. Kopalnie węgla kamiennego (Ciesz-
kowski, Feliks, Ksawery, Koszelew, Łabęcki, Nowa, Reden, Schumann, Hieronim, Tadeusz i 
inne). V. Kopalnie węgla brunatnego. VI. Kopalnie galmanu. VII. Kopalnie rudy żelaznej. 
VIII. Kopalnie srebra i ołowiu. IX. Kopalnie glinki. X. Kamieniołomy i wapienniki. XI. 
Cegielnie i kopalnie gliny. XII. Huty żelaza. XIII. Huta Bankowa. XIV. Huta Henryków. 
XV. Pudlingarnia Koniecpolska. XVI. Zakłady w Pankach. XVII. Huta  
w Pradłach. XVIII. Walcownia w Sławkowie. XIX. Huty cynku. XX. Wypadki nieszczęśli-
we. XXI. Robotnicy. XXII. Urzędnicy. XXIII. Praktykanci i uczniowie górniczy. XXIV. 
Medycyna. XXV. Nadania górnicze. XXVI. Magazyny solne. XXVII. Budownictwo. 
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i innych dokumentów przedstawiających działalność geologiczno-
górniczą, w tym przede wszystkim: spisy map2, szkice pomiarowe3, 
spisy planów kopalń4, dzienniki pomiarowe5, a także zawierające infor-
macje dotyczące bezpośrednio eksploatacji górniczej węgla kamiennego6 
oraz galmanu7. 

                                                                                                       

Przeprowadzono także analizę materiałów archiwalnych w Archi-
wum Państwowym w Radomiu. Wykorzystano także szereg materiałów 
kartograficznych dokumentujących rozwój zakładów górniczych Okrę-
gu Zachodniego8. Część z nich, nie dotycząca bezpośrednio tematyki 
geologiczno-górniczej, dostępna jest również w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie9. 

Inne źródła drukowane nie zawierają dostatecznych informacji  
o działalności geologicznej i górniczej w Okręgu Zachodnim. Są to 
często wybiórcze, szczątkowe opracowania oparte na dość pobieżnej 
analizie materiałów archiwalnych. Bogata literatura dotyczy przede 
wszystkim zagadnień gospodarczych przedmiotu, bazujące na ogrom-
nym materiale archiwalnym – częściowo dziś już nieistniejącym - po-

 
XXVIII. Licytacje i kontrakty. XXIX. Inwentarze. XXX. Drogi państwowe. XXXI. Kasa 
Zakładów Górniczych. XXXII. Książki. XXXIII. Różne”. 
2 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy 
[Górniczej], sygn. 331, 761, 762. 
3 AGD sygn. 499, 768, 3059. 
4 AGD sygn. 545. 
5 AGD sygn. 773, 774, 1830, 1847. 
6 AGD sygn. 738, 753, 755, 757, 760, 765, 779. 
7 AGD sygn. 695, 696, 5255. 
8 J. Pazdur, Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódz-
kiego Archiwum Państwowego w Kielcach i Radomiu. „Studia i Mater. z Hist. Kult. Ma-
ter.”, t. 1, „Studia z Dziejów Górn. i Hutn.”, 1957, t. 1, s. 499-498. 
9 K. Konarski, J. Senkowski, Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa  
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. „Studia i Mater. z Hist. Kult. Ma-
ter.”, t. 1, „Stud. z Dziejów Górn. i Hutn.”, 1957, t. 1, s. 479-498; D. Kosacka, Nowe 
Plany przemysłowe w Archiwum Głównym Akt Dawnych. „Kwart. Hist. Kult. Mater.”, 
1962, z. 3-4, s. 773-783; H. Dmowska-Grabias, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego. 
Przewodnik po Zespole [1807] 1815-1866 [1876]. Naczel. Dyr. Arch. Państw., Arch. Gł. 
Akt Dawnych w Warszawie. Państw. Wyd. Nauk., Łódź, 1976, s. 1-102. 
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zwalają podjąć próbę interpretacji działalności w zakresie poszukiwań  
i rozpoznawania bazy surowcowej10. Wszystkie te studia traktują sprawy 
badań geologiczno-górniczych marginesowo, zajmując się przede 
wszystkim ekonomicznymi aspektami działalności przemysłu. 

Do liczącego się zbioru informacji dotyczących historii przemysłu 
górniczego i hutniczego należy także zaliczyć opracowania bibliograficz-
ne, które szczegółowo dokumentują zróżnicowaną historię poszczegól-
nych branż, jak i zakładów przemysłowych11. Cennym źródłem dla 
interesującego nas zagadnienia są opracowania Georga Gottlieba 
Puscha, Hieronima Łabęckiego oraz Jana Hempla. 

Zasłużony badacz historii górnictwa, jakim był H. Łabęcki, wyko-
nał bardzo sumienną kwerendę źródeł12. Był on autorem ważnych opra-
cowań z zakresu górnictwa, w tym: Górnictwo w Polsce13 i Początki na-
                                                 
10 H. Radziszewski, Bank Polski. Ostoja Spółka Wydaw., Poznań, 1910, s. 1-347;  
N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. Wyż. 
Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1922, s. 1-592;  
M. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821-1830). „Rozpr. Hist. Tow. Nauk. 
Warsz.”, 1932, t. 10, z. 2, s. 1-252. Z nowych dzieł poświęconych dziejom przemysłu 
warto odnotować: S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa i hutnic-
twa w Królestwie Polskim 1831-1864, Wyd. PWN, Warszawa, 1958, s. 1-211, jak 
również powstałe pod redakcją I. Pietrzak-Pawłowskiej, w tym Zakłady przemysłowe  
w Polsce XIX i XX wieku. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 
Wrocław, 1967; oraz Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolni-
czych krajach Europy. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossolińskich -Wydaw., Wro-
cław, 1977, a także publikacje: R. Kołodziejczyk, Kształtowanie się burżuazji w Króle-
stwie Polskim (1815-1850). (Badania nad Dziejami Przemysłu i Klasy Robotniczej  
w Polsce, t. 3, Państw. Wyd. Nauk., Warszawa, 1957, s. 1-279; tenże, Bohaterowie 
nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Wyd. Wiedza Pow., 
Warszawa, 1961, s. 1-180; tenże, Piotr Steinkeller. Kupiec i przemysłowiec 1799-1854. 
Państw. Wyd. Nauk., Warszawa, 1963, s. 1-264; tenże, Burżuazja polska w XIX i XX 
wieku: szkice historyczne. Państ. Inst. Wyd., Warszawa, 1979, s. 1-215. 
11 B. Budkowska J. Braun, D. Filar, M. Prasnak, Materiały do bibliografii historii prze-
mysłu w Polsce (1815-1964). [w]: I. Pietrzak-Pawłowska (red.): Zakłady przemysłowe w 
Polsce XIX i XX wieku. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 
Wrocław, 1967, s. 194-261. 
12 H. Łabęcki, Wiadomość bibliograficzna o górnictwie w Polsce i naukach przyrodzonych 
ścisły związek z niem mających. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 4, s. 99-136. 
13 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. 1 i t. 2. 
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uki kopalnictwa14. To ostatnie niesłusznie zostało negatywnie oceniane 
przez historyków15. Zdecydowanie lepiej przez współczesnych było 
omawiane Górnictwo w Polsce. XIX-wieczne recenzje dzieła, pozwalają 
docenić dokładność, jakość i rozmiar pracy autora16. 

                                                

Natomiast mapa geologiczna, będąca graficznym obrazem zjawisk 
geologicznych, określonego obszaru, przedstawiona na podkładzie topo-
graficznym w przyjętej skali, stanowi bardzo cenny dokument źródłowy. 
W archiwach i bibliotekach znajduje się ich wiele z całego regionu.  
W porównaniu z innymi obszarami Polski, region ten posiada najbogat-
szą dokumentację kartograficzną. Duża część tego zbioru to mapy gór-
nicze (pochodzące z przełomu XIX i XX w.), dotyczące górnictwa złóż 
węgla kamiennego, rud cynku, ołowiu, rud żelaza. Do dnia dzisiejszego 
map tych nie opracowano, jak też nie wykonano katalogów inwentary-
zujących zasoby archiwalne17. 

Przegląd materiałów kartograficznych z rejonu Dolnego Śląska, jak 
i częściowo Górnego Śląska, przeprowadził P. Greiner18, a opis polskie-
go piśmiennictwa kartograficznego T. Gwardak19. Jednak za podstawo-

 
14 Tenże, Początki nauki kopalnictwa,1843. 
15 Por. Kossuth S., Zarys rozwoju techniki górniczej w kopalniach węgla w Zagłębiu Gór-
nośląskim do połowy XIX wieku. [w:] (Pr. zbior.): Materiały z prac Rady, z. 30, ser. E (2). 
Górnictwo polskie w tysiącletnim okresie istnienia państwa polskiego. Wyd. Geol., Warsza-
wa, 1961, s. 22-52. 
16 Por. M. Baliński [Rec.:], Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego 
pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, skreślił Hieronim Łabęc-
ki. Tom I z tablicami. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 3, 483-484; s. 725-731; tenże, [Rec.:], 
Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, 
historyczno-statystycznym i prawnym, skreślił Hieronim Łabęcki. Tom II. „Bibl. Warsz.”, 
1841, z. 4, s. 678-684 i K. L. Wolicki, List z powodu dzieła „Górnictwo polskie H. Ła-
bęckiego”. „Bibl. Warsz.”, 1842, z. 4, s. 643-647. 
17 J. Domański, J. Pabisz, Zasoby archiwalne map górniczych i ich ewidencjonowanie. 
„Archeion”, 1981, nr 71, s. 49-58. 
18 P. Greiner, Śląska kartografia górnicza XVI do końca XVIII wieku. „Kwart. Hist. Na-
uki i Techn.”, 1983, z. 2, s. 309-328; tenże, Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do 
pierwszej połowy XIX wieku. Uniw. Wrocław., Centr. Badań Śląskoznawczych i Bohemi-
stycznych, Wyd. Uniw. Wrocław., Wrocław, 1997, s. 1-128. 
19 T. Gwardak, Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). „Monografie z Dzie-
jów Nauki i Techniki”, 1977, z. 61, s. 1-256. 
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we w tym zakresie należy uznać opracowania dotyczące dziejów karto-
grafii śląskiej, których autorami są H. Kot i J. Janczak20. 

Wykonana analiza materiałów kartograficznych pozwoliła na prze-
prowadzenie identyfikacji map i opracowań geologiczno-górniczych 
oraz dokonanie uściślenia ich opisu. Sporządzone mapy uwidaczniają 
stan i rozwój - na czym przede wszystkim władzom górniczym zależało - 
obiektów związanych z eksploatacją. Treść wykonanych map jest bardzo 
różnorodna i nie ogranicza do obiektów ściśle górniczych. Plany kopalń 
przedstawiano za pomocą jednego rzutu poziomego oraz jednego lub 
dwóch profili. Rzut poziomy jest zazwyczaj wyposażony w plan pola 
górniczego, a w niektórych przypadkach również w schematyczne 
przedstawienie ukształtowania terenu, co później udoskonalono za po-
mocą metody kreskowej Lehmanna21. Posługiwano się kolorami, od-
powiadającymi barwom pokładów lub surowców. Niewielka część map 
posiada legendę jak i układy współrzędnych. Cechą charakterystyczną 
wszystkich map jest brak na nich elementów zdobniczych. 

Metody miernicze wykorzystywane przy pomiarach powierzchnio-
wych były uniwersalnymi, opartymi na matematyce stosowanej. Zasady 
wykonywania pomiarów, jak i wykreślania map także nie różniły się 
zasadniczo od siebie22. Przeniesienie sposobów pracy powierzchniowej 
do kopalń było stopniowe i odbywało się między innymi poprzez dosto-

                                                 
20 H. Kot, Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939 (poza kartografią urzędową). 
Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1970, s. 1-211; J. Janczak, Zarys dziejów kartografii śląskiej do 
końca XVIII wieku. Inst. Śląski w Opolu, 1976, s. 1-93. 
21 E. Raisz, General Cartography. McGraw-Hill Book Company Inc., New York and 
London, 1938, s. 125-126. Johann George Lehmann (ur. 1765 – zm. 1811) był genial-
nym samoukiem, zatrudnionym początkowo przy budowie dróg w Saskich Górach 
Kruszcowych. Rezultatem prób oznaczania form terenu były prace (1797 r. i 1799 r.) 
przedstawiające jego „system der Bergschraffen”. Należy wspomnieć, że system Leh-
manna był zalecany do stosowania przez Kwatermistrzostwo Generalne Królestwa Pol-
skiego, od 1822 r. przy przygotowywaniu Mapy topograficznej Królestwa Polskiego. 
22 J. Janiszewski, Służba miernicza w górnictwie polskim (referat zbiorczy). Służba mierni-
cza w górnictwie polskim. Państw. Rada Górn., Mater. z Prac Rady, z. 30, ser. B (7). 
Wyd. Geol., Warszawa, 1960, s. 125-150. 
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sowywanie narzędzi do specyficznych warunków pracy pod ziemią23. 
Wymagało to z jednej strony wykwalifikowanej kadry, jak także speł-
nienia wielu warunków organizacyjnych umożliwiających działania 
specjalistów na terenie zakładów górniczych. Twórcami map są przede 
wszystkim urzędnicy górniczy dozorostwa, a potem Okręgu Zachodnie-
go, choć wzmiankowane są również inne osoby, jak G. Pusch autor 
opracowania (tytuł oryginalny): Mappa Geognostyczna z wyobrażeniem 
zakładów Górniczych i Hutniczych w oddziale olkusko-siewierskim, które 
wykonano prawdopodobnie w 1835 r. i niestety nie zachowało się do 
naszych czasów. 

Mapy geologiczne nie były przedmiotem osobnej działalności wy-
dawniczej władz górniczych Królestwa Polskiego. Dlatego też warto 
podkreślić działania Jana Hempla, które zakończyły się w 1856 r. opra-
cowaniem i wydaniem Karty geognostycznej Zagłębia Węglowego w Króle-
stwie Polskiem. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty źródłowe 
związane z przygotowaniem i opracowaniem tego dzieła, które mogłyby 
przybliżyć metody pracy autora. Mapa Hempla, a właściwie atlas, skła-
dający się z 18 sekcji, obejmuje cały obszar znajdujący się w widłach 
Białej i Czarnej Przemszy. Na obraz składa się rzeźba terenu zaznaczona 
metodą kreskową, także dokładne rozmieszczenie kopalń, szybów, pól 
górniczych, starych wyrobisk, jak i poszczególne elementy strukturalne 
pokładów węgla kamiennego (rozciągłość, upad). Rysunek topograficz-
ny zawiera, między innymi, elementy hydrograficzne, drogi, zabudowa-
nia, a także granice występowania lasów. 

Należy podkreślić, że w literaturze specjalistycznej zagadnienia hi-
storii poznania geologicznego całego regionu, a w tym przede wszystkim 
rozpoznania geologicznego występujących złóż węgla kamiennego, były 
podejmowane wielokrotnie. Do głównych i znaczących analiz zaliczyć 

                                                 
23 Interesujące zestawienie, prezentujące różnego rodzaju narzędzia jak i metody pomia-
rów mierniczych, wykonywanych w pierwszej połowie XIX w., przedstawił w swoim 
opracowaniu L. Sawicki, Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia 
topograficzne w Polsce w latach 1801-1804. Pr. Inst. Geogr. Uniw. Jagiell., 1928, z. 10, 
s. 1-112. 
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należy artykuły Jerzego Jarosa24. Ważnym dla historii poznania geolo-
gicznego regionu jest także opracowanie retrospektywne autorstwa Jana 
A. Rzymełki25. Chociaż zawiera ono wiele nieścisłości, zwłaszcza doty-
czących badań geologiczno-górniczych przeprowadzonych na obszarze 
Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego, stanowi ważny krok na dro-
dze do poznania dziejów poznania geologicznego całego regionu. 

Problematykę map topograficznych obejmujących teren szeroko 
pojętego Zagłębia Dąbrowskiego omówił bardzo A. Konias26, natomiast 
opracowania kartograficzno-geologiczne całego regionu górnośląskiego 
scharakteryzowali, między innymi, D. Jura oraz J. Lewandowski27. 

Warto także wymienić obszerne opracowanie Polskie piśmiennictwo 
górniczo-hutnicze Feliksa Kucharzewskiego, które było wcześniej druko-
wane w odcinkach na łamach „Przeglądu Górniczo-Hutniczego”28. 
Niezastąpioną bazą informacji naukowych jest także „Biblioteka War-
szawska”, na łamach, której publikowano szereg artykułów naukowy-

                                                 
24 J. Jaros, Górnictwo węgla kamiennego. [w:] J. Pazdur (red.): Zarys dziejów górnictwa na 
ziemiach polskich. Tom II. Wyd. Górn.-Hut., Katowice, 1961, s. 39-68; tenże, Początki 
górnictwa węglowego na Śląsku. „Wiad. Górn.”, 1961, nr 12, s. 435-438; tenże, Rozwój 
wiedzy o warunkach geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. Część I. „Wiad. Górn.”, 1962, 
nr 2, s. 68-71; tenże, Rozwój wiedzy o warunkach geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. 
Część II. „Wiad. Górn.” 1962, nr 3, s. 108-111; Historia górnictwa węglowego w Zagłę-
biu Górnośląskim do 1914 roku. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław, 
1965, 1-314. 
25 J. A. Rzymełka, Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 
1870 roku. „Pr. Nauk. Uniw. Śl.”, nr 898, 1988, s. 1-261. 
26 A. Konias, Zagłębie Dąbrowskie w kartografii (zarys historyczny). [w:] M. Barański 
(red.): Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości. „Pr. nauk. Uniw. Śl.”, nr 1977, 
2001, s. 161-200. 
27 D. Jura, J. Lewandowski, Kartograficzno-geologiczne opracowania Górnośląskiego Za-
głębia Węglowego (rys historyczny, stan aktualny, potrzeby). „Prz. Geol.”, 1996, nr 6, s. 
557-563. 
28 F. Kucharzewski, Bibliografia polska techniczno-przemysłowa obejmująca prace druko-
wane oddzielnie, w czasopismach lub znane z rękopisu, we wszystkich działach techniki  
i przemysłu do końca 1874 roku. Nakł. Redakcyi Przeg. Techn., Warszawa, 1894, [s. 
XX], s. 1-327, tenże, Polskie piśmiennictwo górniczo-hutnicze. „Prz. Górn.-Hutn.,” 1922, 
nr 4, s. 169-175; nr 5, s. 231-238; nr 6, s. 301-306; nr 7, s. 377-381; nr 8, s. 457-463; 
nr 9, s. 518-524. 
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ch29.Dostępne są również analizy i przeglądy różnych aktów prawnych, 
regulujących działalność górnictwa rządowego, drukowane  
w „Dzienniku Praw Królestwa Polskiego”30. 

Istnieje także sporo innych prac naukowych o historii górnictwa na 
Górnym Śląsku, jednak problemy rozpoznawania geologicznego złóż 
stanowią w nich tylko margines przedstawianych zagadnień. Autorzy 
tych opracowań koncentrują się przede wszystkim na opisie sposobów 
eksploatacji i analizie warunków pracy górników. 

Wobec faktu, że wiadomości źródłowe są rozproszone i znajdują się 
w różnych archiwach, a także wykazują znaczne ubytki, opracowanie 
niniejsze nie wyczerpuje całości zagadnienia, pozostawiając pewne spra-
wy niewyjaśnione, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych prac 
i analiz. 

 
29 W tym bardzo pomocne jest jej skorowidz autorstwa K. Estreichera, Zestawienie 
przedmiotów zawartych w 136 tomach „Biblioteki Warszawskiej” z lat 1841-1874. Wyd. 
Bibl. Warsz., 1875, s. 1-319, a na łamach „Biblioteki Warszawskiej” publikował, mię-
dzy innymi, H. Łabęcki: Wiadomość ogólna o górnictwie prywatnych w Królestwie Pol-
skiem w r. 1840. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 2, s. 532-537; tenże, Wiadomość ogólna o 
górnictwie Rządowem w r. 1840. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 2, s. 219-228; tenże, Przypadki 
nieszczęśliwe w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. „Bib. Warsz.”, 1843, z. 1, s. 201-
220; tenże, O prawie własności ziemi, szczególniej zaś jej wnętrza, podług dawnych praw 
polskich i przepisów dziś obowiązujących, ze względem na artykuł 552 kod. cyw. „Bibl. 
Warsz.”, 1845, z. 2, s. 485-540; tenże, O utworze węgla brunatnego w Polsce i związki 
jego z pokładami solnymi. „Bibl. Warsz.”, 1852, z. 4, s. 472-477; tenże, O karcie i z 
powodu karty geognostycznej Zagłębia Węglowego w Królestwie Polskiem, wykonanej przez 
Jana Hempla. „Bibl. Warsz.”, 1860, z. 1, s. 440-447; tenże, Pożary na kopalniach, a 
przedewszystkiem na kopalniach węglowych w Królestwie Polskiem. „Bibl. Warsz.”, 1860, 
z. 3 (11), s. 380-423, a także J. Hempel, Kilka słów o „Karcie Geognostycznej Roemera”. 
„Bibl. Warsz.”, 1876, z. 1, s. 259-279; tenże, Uwagi co do poszukiwań soli kamiennej w 
granicach Królestwa Polskiego (z mapą). „Bibl. Warsz.”, 1877, z. 3 (147), s. 88-98. 
30 P. Kapuściński, Skorowidz do Dziennika Praw (do tomów LXI-LXIX). Część II. Druk. 
Rząd. Okr. Nauk. Warsz., 1870, s. 1-141, tenże, Skorowidz do Dziennika Praw (do 
tomów I-IV b. Księstwo Warsz.; do tomów I-LX Królestwa Polskiego). Część I, Druk.  
J. Goldman, Warszawa, 1872, s. 1-230. 



 IV 
SUROWCE MINERALNE I KOPALNIE 

W OKRĘGU ZACHODNIM 
 

Poznawanie geologiczne, przez lata nierozerwalnie związane z gór-
nictwem, jest procesem trwającym kilkaset lat. Ówczesne górnictwo 
obejmowało, bowiem mineralogię (w dzisiejszym zrozumieniu geologię 
złóż), właściwe górnictwo (wydobycie kopalin) oraz hutnictwo. W tym 
procesie uczestniczyły pokolenia górników i geologów różnych narodo-
wości. Efektami poznania są z jednej strony dane empiryczne (obszar 
występowania, stratygrafia, budowa strukturalna, warunki eksploatacji, 
zasoby) oraz zespół hipotez i teorii dotyczących podstawowych proble-
mów (geneza złóż surowców mineralnych, jakość kopaliny). 

Proces usamodzielniania się geologii, jako odrębnej dyscypliny na-
ukowej, następuje dopiero pod koniec XVIII w., kiedy rozpoczęło się, 
między innymi, nauczanie kształcenie specjalistów z zakresu poszukiwań 
geologicznych. Wykonywano także pierwsze wiercenia poszukiwawcze 
oraz tworzono systematyczne kolekcje minerałów i skał. 

Geolog kopalniany, pracujący na stosunkowo niewielkim obszarze, 
zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami, które wymagają konieczności 
prowadzenia szczegółowych obserwacji. Obcując, na co dzień ze złożem 
kopaliny, ma możliwość poznania jej budowy, a także wyjaśnienia sze-
regu prawidłowości. Opisy skał, minerałów, jak i obserwacje prowadzo-
ne w kopalniach, zapisywane w dziennikach pomiarowych, pozwalają 
na przygotowanie i opracowanie różnych opracowań kartograficznych,  
o czym świadczą dostępne źródła, a w tym rękopiśmienne plany i mapy. 

Rozwój poznania geologicznego i górniczego Okręgu Zachodniego 
związany był przede wszystkim z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż 
węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu (w tym także galmanu). 
Działania w zakresie górnictwa i hutnictwa były przez długie lata nieroz-
łączne. Ich definitywne rozdzielenie miało miejsce dopiero w drugiej 
połowie XIX w. Specjalizacja i rozgraniczenie kierunków pracy poszcze-
gólnych zakładów, jak i ich uniezależnienie od siebie, spowodowane 
przez rozwój sieci kolejowej, doprowadziło do tego, że poszczególne 
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branże mogły się samodzielnie rozwijać, kooperując ze sobą. Warto tutaj 
przedstawić jeden z opisów Karola Tabeńskiego1: 

 
„Stańmy na górze św. Doroty [...] wyniesieni o 1230 stóp na poziom 

morski, rozpatrzmy się bliżej w widnokręgu. Na południe i na zachód 
dymią kominy hut i fabryk galicyjskich i śląskich, bo ten kąt przytyka do 
obydwu granic; a choć nasze rzadko rozsiane kominy obok ścieśnionych 
rzędów tamtych [...]. Na północ wzrok upadł na drugą świątynię stojącą 
opodal na górze Gołonoga; w lewo idzie gościniec do Siewierza, o kilka mil 
położonego, a prosto do Będzina, Dąbrowy i Olkusza. Dwie odnogi kolei 
żelaznej przerzynają tę miejscowość; jedna idzie ku austryjackiej, druga ku 
pruskiej granicy. Oku przedstawia się nierówna, ale dość łagodna pochyłość. 
Zakąt ten oddzielają od Prus rzeka Brynica i Czarna Przemsza, a od Au-
strii Biała Przemsza. Na tej kilkunaście mil kwadr. mającej przestrzeni, 
poprowadziwszy linią od Siewierza do Mrzygłodu i Olkusza, a potem na 
południe ku wsi Niesułowicom w Królestwie a Sierszy w Galicji między 
rzeką Pilicą a Brynicą i Przemszą, porobiono w tym wieku ważne odkrycia 
bogatych pokładów węgla czarnego i brunatnego”. 

 
Złoża węgla kamiennego były zlokalizowane w pasie od Czeladzi na 

zachodzie, do Boru Biskupiego na wschodzie, będąc równocześnie 
ograniczonymi linią wychodni skał płonnych karbonu dolnego2. Wy-
dobycie węgla kamiennego było prowadzone w następujących kopal-
niach rządowych3: 

                                                 
1 K. Tabański, O kopalnictwie węgla kamiennego u nas ze szczególnym względem na Dą-
browę Górniczą. „Przyroda i Przemysł”, 1872, nr 5, s. 297-299; nr 26, s. 313-314; nr 
27, s. 322-324; nr 30, s. 362-363; 31, s. 373-374; nr 32, s. 382-384, a opis został 
przedstawiony na s. 313-314. 
2 A. Wójcik, Dąbrowska Sztygarka na tle początków górnictwa węglowego w Zagłębiu 
Dąbrowskim. „Prz. Górn.”, 1996, nr 6, s. 37-40. 
3 Archiwum Państwowe w Katowicach – zbiór AGD (Archiwum Górnicze Dąbrowy 
[Górniczej]) sygn. 494, 1829, 2168 oraz H. Łabęcki, Wiadomość ogólna o górnictwie 
Rządowem w r. 1840. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 2, s. 219-228; K. Srokowski, Przemysł 
węglowy w Królestwie Polskiem. Szkic historyczno-statystyczny. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1906, 
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- w okolicach Dąbrowy: (kopalnie: „Reden”, „Ksawe-
ry”/„Xawery” i później „Cieszkowski”, „Łabęcki”), 

- w okolicach Niwki (kopalnie: „Maurycy”, „Jacek”, „Józef”), 
oraz w Bobrku (kopalnia „Józef”), 

- w okolicach Niemiec: Kopalnia „Feliks”/„Felix”), 
- koło Strzyżowic (kopalnia: „Tadeusz”). 

 
Rozpoczęte poszukiwania innych złóż węgla kamiennego zakończy-

ły się fiaskiem, mimo, że odkryto szereg wystąpień węgla brunatnego, 
zwanego później blanowickim. Było to w okolicach Zawiercia i Łaz, 
czyli na terenach poza karbońskim zagłębiem węglowym4. Eksploatacja 
tych złóż na skalę przemysłową nastąpiła dopiero pod koniec XIX w.5 

Złoża rud cynku i ołowiu, występujące na Górnym Śląsku (od Tar-
nowskich Gór do Olkusza), w pasie wapieni i dolomitów środkowego 
triasu, stanowiły przedmiot wielowiekowej, intensywnej eksploatacji6. 

                                                                                                        
nr 8, s. 231-239; tenże, Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem. „Prz. Górn.-Hutn.”, 
1910, nr 9, s. 277-289. 
4 H. Łabęcki, O utworze węgla brunatnego w Polsce i związki jego z pokładami solnymi. 
„Bibl. Warsz.”, 1852, z. 4, s. 472-477. Należy zaznaczyć, że szczegółowa charakterystyka 
geologiczna tych złóż powstała dopiero po I wojnie światowej – por. F. Rutkowski, 
Węgiel brunatny w zagłębiu Dąbrowskiem. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1923, nr 5, s. 357-364; 
nr 6, s. 449-452; nr 11, s. 965-967.  
5 S. Kossuth, Wczesnokapitalistyczna technika górnictwa węglowego na Śląsku w świetle 
współczesnej nauki. „Studia i Mater. z Hist. Kult. Mater.”, t. 3, „Studia z Dziejów Górn. 
i Hutn.”, 1958, t. 2, s. 359-366. 
6 A. Wójcik, Warunki geologiczne występowania złóż rud cynku i ołowiu. [w:] A. Rybak 
(red.): Państwowe górnictwo galmanu na terenie Dąbrowy Górniczej w XIX wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem strzemieszyckiego ośrodka górnictwa galmanu. Wyd. Muz. 
Miejskiego, Dąbrowa Górnicza, 2002, s. 7-13. Należy także przypomnieć, że pierwszy 
kompleksowy opis budowy geologicznej, występujących na tym obszarze utworów 
wapienia muszlowego, został opublikowany przez Karola Bogdanowicza. Por. K. Bog-
danowicz, Matieriały dlja izuczienija rakowinnawo izwiestniaka Dombrowskawo Bassiej-
na. „Trudy Gieologiczieskawo Komitieta, Nowaja Seria”, 1907, Wypusk 35, s. 1-99; 
tenże, Wapień muszlowy w zagłębiu Dąbrowskiem. „Prz. Górn.-Hutn.”, nr 1, s. 1-5; nr 
2, s. 49-53; nr 4, s. 104-109; nr 5, s. 133-148; nr 9, s. 306-309; nr 10, s. 329-333; nr 
11, s. 361-369; nr 12, s. 398-419; nr 13, s. 425-429. 
. 
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Początkowo poszukiwano i eksploatowano srebro i galenę. Od pierwszej 
połowy XIX w. rozpoczęto na skalę przemysłową wydobywanie galma-
nu, rudy zawierającej mieszaninę minerałów cynku i ołowiu, która była 
przeznaczona do wytopu cynku. Eksploatację prowadzono w rządowych 
kopalniach7: 

 
- w okolicach Strzemieszyc i Sławkowa („Anna”, „Leonidas”),  
- koło Bukowna, Starczynowa i Olkusza („Ulisses”, „Jerzy”, „Jó-

zef), 
- w Żychcicach („Barbara”, „Herkules”, „Kacper”), 
- oraz w Ząbkowicach („Katarzyna”). 
 
Na obszarze Okręgu Zachodniego prowadzono także prace związa-

ne z poszukiwaniem i wydobywaniem innych surowców, w tym glinki 
ogniotrwałej (wykorzystywanej do wykonywania mufli w hutach cyn-
ku), jak i rudy żelaza. Eksploatacja glinki ogniotrwałej była zawężona do 
obszaru triasowego złoża w Mierzęcicach (kopalnia „August”8) oraz do 
Dańdówki9. Natomiast rudę żelaza wydobywano, na niewielką skalę w 
kopalniach rządowych w okolicach10: 

 
- Częstochowy, Gnaszyna i Koziegłów (kopalnia: „Dankowice”, 

„Aleksander”, „Warpie”), 
- pod Kostrzyniem, w Bargłach, pod Rękoszowicami, pod Całką, 

pod Młynkiem i pod Konopiskami, 
- pod Łośniem, 
- w okolicach Siemoni, Góry Siewierskiej oraz Żychcic i Bobrow-

nik. 

 
7 AGD sygn. 494, 2167, 2216; H. Łabęcki, Wiadomość ogólna o górnictwie Rządowem..., 
1841; K. Srokowski, Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem. Szkic historyczno-
statystyczny. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1906, nr 9, s. 255-259. 
8 AGD sygn. 2308, 4169. 
9 AGD sygn. 2349. 
10 AGD sygn. 494, 2284; H. Łabęcki, Wiadomość ogólna o górnictwie Rządowem..., 
1841. 



V 
POCZĄTKI ROZPOZNANIA GÓRNICZEGO 

NA OBSZARZE DAWNEGO KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO 
 

Rozwój poznania geologicznego i górniczego obszaru dawnego 
księstwa siewierskiego, na przełomie XVIII i XIX w., był związany 
przede wszystkim z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż rud ołowiu  
i węgla kamiennego. Zmiany zachodzące w górnictwie były zawsze pro-
cesem ciągłym, stymulowanym szeregiem zdarzeń i faktów historycz-
nych. 

Do 1795 r. księstwo siewierskie należało do Rzeczpospolitej1. Na-
stępnie zostało przyłączone do pruskiego Górnego Śląska (Neu Schle-
sien - Nowy Śląsk). Po ustaleniach Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r., 
nastąpiło ustabilizowanie przebiegu granic politycznych. Na tym obsza-
rze zostało wyodrębnione przemysłowe górniczo-hutnicze dozorstwo 
Olkusko-Siewierskie (istniejące do 1833 r.), a następnie Okręg Za-
chodni (istniejący do 1869 r.). 

O wczesnych podróżach geologicznych, specjalistów zagranicznych 
zatrudnionych początkowo w Departamencie Górniczym (wchodzącym 
w skład Komisji Skarbu zwanej także Ekonomiczną lub Ekonomiczną 
Skarbu), a od 1782 r. w Komisji Kruszcowej, szeroko wspomina Jerzy 

                                                 
1 Księstwo siewierskie to dawne biskupie księstwo feudalne. Była to początkowo kaszte-
lania pod władaniem dynastii Piastów, najpierw linii bytomsko-kozielskiej, a później 
cieszyńskiej. W 1443 r. Wacław I Cieszyński sprzedał księstwo biskupowi krakowskie-
mu, Zbigniewowi Oleśnickiemu. Dobra te przeszły we władanie biskupa dopiero dzie-
sięć lat później, po zakończeniu sporu własnościowego, a miasto Siewierz oraz zamek 
stały się wtedy letnią rezydencją biskupów krakowskich. Jako pierwszy tytułu księcia 
siewierskiego zaczął używać w 1486 r. biskup Jan Rzeszewski. Sejm Wielki w 1790 r. 
zlikwidował Księstwo Siewierskie, oficjalnie inkorporując je do Rzeczpospolitej. 
Napoleon Bonaparte w 1807 r. restytuował księstwo siewierskie i oddał je swemu mar-
szałkowi Jean Lannesowi, księciu de Montebello. Po Kongresie Wiedeńskim Siewierz 
znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Biskupi krakowscy aż do XX w. tytułowali 
się książętami siewierskimi, a ostatnim, który tytułu tego używał książę był Adam kar-
dynał Sapieha (zm. 1951 r.). Por. J. Stokłosik, Siewierz i księstwo siewierskie w XVII-  
i XVII-wiecznych przekazach kartograficznych. [w:] F. Kiryk (red.): Siewierz. Czeladź. 
Koziegłowy. Studia i materiały dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Muz. Śl., Kato-
wice, 1994, s. 597-613. 
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Szczepański2. Celem badań Jana Filipa Carosiego3, Ferdynanda Ludwi-
ka Harrscha4, Johanna Jacoba Ferbera5, J. A. Knoublacha6 było znale-
zienie nowych złóż kruszców oraz ocena możliwości ich wydobycia.  
W większości optymistyczne raporty ekspertów, nie potwierdziły hipo-
tez i nie przyniosły niestety spodziewanych wyników. Bodaj pierwsze, 
bardzo wartościowe opisy złóż surowców mineralnych występujących na 
tym obszarze przedstawił Jan Jaśkiewicz w opracowaniu Plan błonia do 
Strzyżowic należącego, w którym węgiel podziemny znajduje się z oznacze-
niem miejsc znaczniejszych jemu przyległych” z 1789 roku, jednego z naj-
starszych zabytków kartografii górniczej7. 

Jaśkiewicz (ur. 1749 r. – zm. 1809 r.) był lekarzem, mineralogiem  
i chemikiem oraz profesorem w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie, 
w latach 1783-1787. Jako doradca do spraw przemysłu Komisji Skarbu 
                                                 
2 Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w  
I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., 
Kielce, 1997, s. 1-294. Por. także Z. Wójcik, Protokoły posiedzeń Komisji Kruszcowej 
1782-1787. Akad. Górn.-Hutn. w Krakowie, Stow. Wych. Akad. Górn.-Hutn.  
w Krakowie, Tow. Prz. Górn., Hutn. i Przem. Staropol. w Kielcach. Kraków-Kielce, 
1987, s. 1-77, a w szczególności opis na s. 15. 
3 J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, s. 184; mineralog pochodzący  
z Włoch i opiekun królewskiego gabinetu historii naturalnej (ur., 1739 – zm. 1799), 
który w latach 1778-1780 przeprowadził rekonesans geologiczny w regionie. Por. także 
A. Gaweł, Obserwacje Jana Filipa Carosiego z 1783 r. nad epigenetycznym tworzeniem się 
krzemieni w skałach zawierających w sobie sole wapnia. „Pr. Muz. Ziemi”, 1973, z. 21, 
cz. 1, s. 3-27. 
4 J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, s. 192; był to austriacki radca górni-
czy, kartograf i inżynier górniczy (ur. 1737 – zm. ok. 1800). W 1780 r. zwiedzał m.in. 
kopalnie olkuskie, gdzie zaproponował drążenie szybów przy użyciu prochu strzelnicze-
go. 
5 Tamże, s. 191; fizyk i mineralog (ur. 1743 – zm. 1790), który w 1781 r. zwiedził 
kopalnie Olkusza i tereny księstwa siewierskiego, a raport z tych prac został wydany 
drukiem w 1804 r. 
6 Tamże, s. 39; doradca górniczy noszący tytuł berginspektor (inspektor gór mineral-
nych), który zalecał pod koniec XVIII w. osuszenie kopalń olkuskich za pomocą sztolni 
i „machin”. 
7 J. A. Rzymełka, Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 
1870 roku. „Pr. Nauk. Uniw. Śl.”, nr 898, 1988, s. 1-261, a zwłaszcza szczegółowy opis 
s. 61. 
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Koronnego (od 1789 r.) prowadził badania węgla kamiennego, które 
zakończyły się opracowaniem map. Dokonał także pierwszej w Polsce 
pomyślnej próby skoksowania węgla8. Nie przedstawił niestety żadnych 
opisów sposobów eksploatacji, mimo że szczegółowo zajął się charakte-
rystyką budynków oraz zajęć pracowników potrzebnych do założenia 
kopalni, którą założono w 1789 r.9. 

Zainteresowanie zagadnieniami geologicznymi, badaniami skał  
i skamieniałości, wzrastało stopniowo. Równocześnie wprowadzenie 
regularnej eksploatacji górniczej wielu złóż wymagało ujednolicenia 
nazewnictwa i chronologii. Działania te nie przebiegały w oderwaniu od 
prac realizowanych na Górnym Śląsku. Kontakty osobiste między uczo-
nymi były ograniczone, niemniej z biegiem czasu nastąpiło ich zwielo-
krotnienie. Przykładem są tu liczne podróże służbowe urzędników gór-
niczych, różnego szczebla do wielu ośrodków przemysłowych10. 

Jednym z pierwszych badaczy geologii Górnego Śląska był Chri-
stian Leopold von Buch (ur. 1774 r. – zm. 1853 r.), który w światowej 
historii nauk geologicznych wiązany jest z badaniem i rozpoznaniem 
wulkanicznych Wysp Kanaryjskich oraz wykonaniem tam pierwszych 
map geologicznych. 

Działalność Bucha na Górnym Śląsku szczegółowo opisał J. Rzy-
mełka11. Na podkreślenie zasługuje wkład Bucha w rozpoznanie skał  
i opis ich zróżnicowania regionalnego. Dla obszaru Nowego Śląska 

                                                 
8 H. Madurowicz., 1959: Działalność naukowa Jana Jaśkiewicza. „Studia i Mater.  
z Dziejów Nauk. Pol.”, ser. C, z. 3, s. 3-102 oraz S. Czarniecki, Zarys historii geologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Uniw. Jagiell., Wyd. Jubil., Kraków, 1964, s. 1-146, gdzie 
omawia szczegółowo dokonania Jana Jaśkiewicza (s. 17-19) oraz B. Orłowski, Jaśkiewicz 
Jan. [w:] Orłowski B. (red.), Słownik polskich pionierów techniki. Wyd. Śląsk, Katowice, 
1984, s. 89-90. 
9 J. Jaros, Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136-1976). Śl. Inst. Nauk., 
PWN, Warszawa-Kraków, 1978, s. 1-296. 
10 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD – Archiwum Górnicze Dąbrowy 
[Górniczej], sygn. 3054, 3058, 5258, 5259. 
11 J. A. Rzymełka, Dzieje poznawania..., 1988, s. 70. 
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opublikował niewielki szkic12. Tereny te geolog odwiedzał później wie-
lokrotnie i opisał występujące tam pokłady węgla kamiennego, łącznie  
z założoną na wychodni pokładu w 1796 r. kopalnią „Reden”. Opis 
geologiczny Nowego Śląska był powiązany z pruską częścią obszaru 
Śląska. Po raz pierwszy został także określony zasięg występowania 
utworów węglonośnych, poprzez granice wychodni przez miejscowości 
Ossy, Dobieszowice, Wojkowice Kościelne, Ząbkowice, Strzemieszyce 
Małe, Sławków. Wtedy wykonano także płytkie wiercenia na niewielkiej 
głębokości w porównaniu z pozostałym obszarem (Gołonóg, Niemce), 
mające na celu znalezienie nowych miejsc eksploatacji węgla. Bariera 
eksploatacji złóż surowców mineralnych znajdujących się poniżej natu-
ralnego zwierciadła wód podziemnych nie była łatwa do pokonania, bez 
wykonania szeregu kosztownych inwestycji, takich jak sztolnie. Później-
sze wprowadzenie maszyn parowych, do odwadniania górotworu, przy-
spieszyło zdecydowanie rozwój górnictwa. 

Buch odkrył także dużą strukturę tektoniczną, zwaną niecką strzy-
żowicką, gdzie poszczególne pokłady węgla kamiennego zalegają kon-
centrycznie. Ten układ skał, podobnie, jak w pobliskiej niecce sączow-
skiej, ułatwiał podejmowanie działań górniczych, prowadzonych od 
wychodni w kierunku środka niecek. Buch zidentyfikował także węgle 
„brązowe”, występujące w rejonie Zawiercia, Poręby, Blanowic, później 
nazwane przez Georga G. Puscha węglami bagnistymi („Moorkohle”),  
a przez Łabęckiego „trapezoidalnymi”, a później „blanowickimi”13. 

Na podstawie analizy materiałów archiwalnych wydaje się, że wy-
niki badań Nowego Śląska wykonane przez Bucha nie były bliżej znane 
i być może nawet specjalnie utajniane. Jednym z dowodów intensywnej 
ekspansji pruskiej władzy górniczej jest także rękopiśmienne opracowa-

                                                 
12 L. v. Buch, Geognostische Übersicht von Neu-Schlesien (Berlin, 2 Februar 1805). [w:] 
Lepold’s von Buch’s Gesammelte Schriften, herausgegeben von J. Ewald, J. Roth und H. Eck. 
Wyd. G. Reimer, Berlin, 1867, z. 1, s. 719-739. 
13 Początkowo wiek węgli był określany na trias – kajper, ale właściwie należy je zaliczyć 
do dolnej jury – lias, por. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa 
polskiego, pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Drukarnia  
J. Kaczanowskiego, Warszawa, 1841, t. 1, s. 1-538; t. 2, s. 1-551. 
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nie kartograficzne Eislera: Plan Von der Gegende bei Czelleie, Bendzin, 
Niwka, Slawkow, und Siewir in Neu-Schlesien, mit cenneca, rin besineli-
chen Versuch Arbeiten, Stein Kohlen Gruben, alten Bley une Eisen Erz 
Bauen14. 

Mapa ta jest jedynym znanym obrazem kartograficznym Nowego 
Śląska zawierającym elementy geologii. Zestaw informacji pozwala zlo-
kalizować m.in. miejsca starej eksploatacji rud ołowiu i srebra (XV - 
XVI w.), która była prowadzona w rejonie Ząbkowic i Strzemieszyc 
Małych. Ze względu na zbieżność informacji złożowych (węgiel ka-
mienny, rudy ołowiu) z raportem Leopolda von Bucha, należy uznać ją 
za dokumentację kartograficzną, towarzyszącą rozpoznaniu ziem. 

Do XVIII w., z nielicznymi wyjątkami, w geologii nie istniała jed-
ność - związanej z praktyką górniczą - wiedzy i koncepcji ogólnych15. 
Dysharmonia pomiędzy gromadzonym materiałem faktograficznym  
a myślą teoretyczną powiększała się. Żaden uczony nie stosował metod 
ścisłej obserwacji, a użyteczna mineralogia była wyżej oceniana niż teo-
rie. Jednak coraz bliższe związki górnictwa i geologii zaowocowały po-
wstaniem szkół specjalistycznych i akademii górniczych, jak na przykład 
we Freibergu saskim w 1765 r.16 W tym okresie geologia europejska 
pozostawała pod silnym wpływem teorii Abrahama Gottloba Wernera 
(ur. 1749 r., Wehrau, obecnie Osiecznica, – zm. 1817 r., Drezno). Ten 
profesor Akademii Górniczej (Bergakademie) we Freibergu saskim, 
niemal nie opuszczający Saksonii, dokonał formalnego oddzielenia mi-
neralogii od nauki o górotworach, którą nazwał geognozją. Warto za-

                                                 
14 Por.: Eisler (rkp), b.r., prawdopodobnie przed 1807 r., mapa w skali około 1:100000, 
o wymiarach 40x30 cm (zbiór Archiwum Państwowego w Katowicach). 
15 A. Gaweł, Zarys historii wiedzy geologicznej w Polsce. „Stud. i Mater. z Dziejów Nauki 
Polskiej”, 1962, ser. C, z. 5, s. 3-20. 
16 W tym czasie utworzono szkoły górnicze także w: Schemitz (dziś Banska Štavnica na 
Słowacji – Bańska Szczawnica) – 1770 r.; Petersburgu w Rosji (Instytut Górniczy) – 
1773 r.; Paryżu we Francji (École des Mines) – 1783 r.; Claustaht w Niemczech – 1810 
r.; Saint Étiene we Francji i Kielcach (Akademia Górnicza) w Królestwie Polskim – 
1816 r.; Liège w Belgii – 1836 r.; Berlinie w Niemczech – 1847 r.; Leoben w Austrii  
i Przybramie w Czechach – 1849 r. Wszędzie były to uczelnie niewielkie, zawsze jednak 
realizujące ówczesne zapotrzebowanie na kadrę inżynierską dla przemysłu. 
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znaczyć, że wykłady Wernera (realizowane oddzielnie od 1785 r.) obej-
mowały wówczas mineralogię składającą się z oryktognozji – nauka  
o poznawaniu i klasyfikacji ciał mineralnych oraz geognozji – nauka  
o budowie i przemianach skorupy ziemskiej z elementami nauki o ska-
łach i geologii złóż. Działy pokrewne to: mineralogia chemiczna (skład 
chemiczny minerałów), geograficzna (opis i położenie minerałów  
w poszczególnych krajach), ekonomiczna (opis możliwości wykorzysta-
nia surowców mineralnych). Należy przytoczyć tutaj definicję Romana 
Symonowicza17: 

 
„Geognozja (terrae cognito) jest to nauka, która traktuje naprzód  

w ogólności o części stałej kuli ziemskiej, po wtóre w szczególności o jej po-
kładach i warstwach złożonych z ciał mineralnych; o powstaniu, położeniu 
i stosunkach wzajemnych tychże pokładów i warstw, o sposobie powstania  
w nich rud i kruszców, wszystkich metali, rozciągając o tym wszystkim 
naukę tak daleko, jak głęboko oko ludzkie zajrzeć w ziemię mogło. Słowem, 
daje naukę o budowie skorupy Ziemi. Do wydoskonalenia się w niej nie 

                                                 
17 Por. J. Babicz, O historycznych związkach geografii z geologią. „Pr. Muz. Ziemi”, 1971, 
z. 18, cz. 1, s. 37-61. Roman Symonowicz (ur. 1768 – zm. 1813) był uczniem A. G. 
Wernera, a później wykładowcą mineralogii na Uniwersytecie w Wilnie i autorem 
jednego z pierwszych podręczników uniwersyteckich mineralogii, opublikowanego  
w 1806 r.: O stanie dzisiejszym mineralogii. Podobnie przedstawiał to, prawie pół wieku 
później, Hieronim Łabęcki, który podał następującą definicję: „Geognozja – opisanie  
i oznaczenie utworów ziemi, jakiej okolicy, krainy, stosownie do zasad nauki geologii”, przy 
czym dalej: „Geologia – rozpoznawanie pokładów ziemi, oznaczanie ich wieku i natury. 
Geologia przedstawia teorie i objaśnienia o tworzeniu się ziemi i przyczyny zjawisk, na 
ziemi dawnej i dziś dostrzeganych, które na jej utworzenie wpłynęły lub jeszcze wpływają. 
Ona rozstrzyga hipotezy (przypuszczenia) z tym związek mające i całość nauki przedstawia 
o składzie skorupy ziemskiej i jej pokładach”. Por. H. Łabęcki, Słownik górniczy polsko-
rossyjsko-francuzko-niemiecki i rossyjsko-polski (z dodaniem wyrazów odnoszących się do 
mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych rzemiosł kruszcowych) tudzież glossarz 
średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Wydanie pośmiertne. Druk. K. Kowalewskiego, 
Warszawa, 1868, s. 1-347, [s. 1-83], [s. 1-36]. Należy zwrócić także uwagę, że Łabęcki 
w przypadku wyjaśnienia hasła „ziemiorództwo” odsyłał do hasła „geologia”, a przy 
„ziemioznawstwie” do terminu „geognozja”. 
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dosyć jest przeglądać zbiór minerałów, geognostyczny, ale koniecznie trzeba 
widzieć i rozważać wszystko w naturze”. 

 
Wśród wielu uczniów Wernera byli: Aleksander von Humboldt, 

Fryderyk Wilhelm Reden, Leopold von Buch18, a także późniejsi urzęd-
nicy Wydziału Górnictwa w Królestwie Polskim, a wśród nich: Wil-
helm Gottlob Ernest Becker, Johan Erenhold Ullmann, Georg Gottlieb 
Pusch, Fryderyk Krumpel19, Marceli Królikiewicz20, Józef Tomaszew-
ski21. 

Abraham Werner, był także twórcą - odmiennej od kierunku 
„ogniowego”22 - koncepcji neptunizmu, w której dowodził, że wszystkie 

                                                 
18 Por. H. Thiergärtner, Bemerkungen zum Lebenslauf zum Nachlass Abraham Gottlob 
Werner. [w:] Abraham Gottlob Werner. Gedenkschrift aus Anlass der Wiederkehr seins 
Todestage nach 150 Jahren am 30. Juni 1967. Leipzig, 1967, s. 279-304. 
19 Por. A. J. Wójcik, Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu 
Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. „Analecta”, 2004, z. 1-2,  
s. 201 - 220. 
20 J. Zimny,: Królikiewicz Marceli. [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, Wyd. PWN, 
Kraków, 1970, t. XV, z. 66, s. 364-365, który stwierdza, że Królikiewicz (ur. 1791 – 
zm. 1839) podjął prace w Królestwie Polskim w 1816 r., po skończeniu Akademii 
Górniczej we Freibergu. 
21 Por. Z. Wójcik, Uczniowie Abrahama Gottloba Wernera. „Studia i Mater. z Dziejów 
Nauki Polskiej”, 1972, ser. C, z. 17, s. 77-121, gdzie przedstawiono szczegółową analizę 
materiałów archiwalnych i scharakteryzowano sylwetki Polaków, którzy studiowali  
w Freibergu. Należy jednak zaznaczyć, że sam Tomaszewski (ur. 1783 – zm. 1844) 
objął, już w 1814 r., katedrę mineralogii i górnictwa w Szkole Głównej Koronnej  
w Krakowie. W 1817 r. przeniósł się do Kielc i otrzymał stanowisko sekretarza general-
nego Dyrekcji Głównej Górnictwa. Wykładał także mineralogię w Akademii Górniczej 
w Kielcach. Por. S. Czarniecki, Zarys historii geologii..., 1964. 
22 Teorię plutonistyczną stworzył James Hutton (ur. 1726 – zm. 1797), który uważał, że 
głównym czynnikiem kształtującym Ziemię jest jej ciepło wewnętrzne, a rzeki i stru-
mienie zmywają luźne osady z lądu do morza, gdzie na dnie układają się w warstwy. Pod 
wpływem ciepła dochodzącego z wnętrza planety ulegają konsolidacji przez stopienie 
pod wpływem dużego ciśnienia. Był także twórcą zasady uniformitaryzmu w geologii, 
według której Ziemię kształtowały i kształtują jednostajnie działające, powolne procesy. 
Por. R. Laudon, From Mineralogy to Geology. The Foundations of a Science 1650-1830. 
The University of Chicago, Chicago, 1993, s. 113-137. 
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skały powstały w morzu23. Głównym założeniem jego teorii było przyję-
cie poglądu, że wszystkie znane skały, z wyjątkiem niewielkiej grupy skał 
wulkanicznych, powstały w wyniku chemicznego i mechanicznego wy-
trącania się osadów z wód wszechświatowego praoceanu, w czasie kolej-
nych etapów subsydencji jego dna. Utwory starszych serii formowały się 
na powierzchni całej Ziemi. Z chwilą pojawienia się pierwszych gór ta 
ciągłość osadów została przerwana, a serie młodsze pokrywały już tylko 
część powierzchni Ziemi. Według Wernera niezgodności w ułożeniu 
warstw skalnych, wszelkie zaburzenia tektoniczne były wynikiem szcze-
gólnych warunków sedymentacji, a wznoszenie się gór wynikiem kom-
pakcji wewnątrz samych osadów, powodującej ich wyciskanie w czasie 
osadzania24. 

W Europie przełomu XVIII i XIX w. przyjęła i szeroko rozpo-
wszechniła się koncepcja neptunizmu. Wpłynął na to nie tylko ogrom-
ny dydaktyczny talent samego Wernera, ale także liczna rzesza jego 
uczniów, propagatorów idei swojego nauczyciela. Największą wartością 
działalności Wernera było wprowadzenie jednak prostych i dostępnych 
metod pracy geologa, a także stworzenie klasyfikacji minerałów i skał 
oraz uniwersalnego schematu stratygraficznego25. Werner zastosował po 
raz pierwszy opis minerałów na podstawie cech zewnętrznych takich jak: 
barwa, blask, odłam, stopień twardości, przezroczystość. Wszystkie 
znane minerały podzielił na klasy: ziemie i kamienie, sole, ciała palne, 
metale i rudy. Podstawę stratygrafii stanowiły dwa pojęcia: „Lagerung” – 
położenie, wyrażające następstwo powstawania serii skalnych (stąd „La-
ger” – pokład, warstwa, czyli petrograficznie jednorodna seria osadów) 
oraz „Formation” – formacja, określająca warunki ich powstawania26. 
                                                 
23 J. Samsonowicz, Historia geologii w Polsce. Historia Nauki Polskiej w Monografiach, 
z. 6, PAU, Druk. Gebethnera i Wolfa, Warszawa, 1948, s. 1-43; A. Gaweł, Zarys histo-
rii wiedzy...,1962. 
24 Por. J. Garbowska, Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781-
1840. „Pr. Muz. Ziemi”, 1993, z. 42, s. 5-112; gdzie scharakteryzowała działalność 
geologów wileńskich, uczniów i propagatorów teorii Wernera. 
25 Tamże, s. 11.  
26 Należy także przypomnieć, że sam termin formacja został wprowadzony do geologii 
przez lekarza z Turyngii, Georga Christiana Füchsela (ur. 1722 – zm. 1773). W okre-
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Wydzielił także, między innymi, osiem formacji – zespołów skał o bli-
skim składzie chemicznym: łupku, wapienia, trapu - granulitu, węgla, 
porfiru, talku, gliny, skał topazowych i szerlowych - turmalinowych). 
Na podstawie tych kryteriów wszystkie warstwy skorupy ziemskiej 
Werner podzielił na grupy (zwane górami lub skałami), z podziałem na 
formacje27. 

Na początku XIX w. nie istniała koncepcja wspólnego, regionalne-
go rozprzestrzenienia poszczególnych jednostek geologicznych. Przy-
czynkowe badania, prowadzone w wielu miejscach regionu pozwalały 
tylko na gromadzenie informacji. Zapewne najbardziej dokładne zesta-
wienie geologii całych ziem polskich przedstawił Stanisław Staszic. Sama 
publikacja składa się z 12 rozpraw, z których 9 pojawiło się już wcze-
śniej drukiem w rocznikach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół 
Nauk oraz z mapy geologicznej, składającej się z czterech arkuszy: A, B, 
C, D), przekroju południkowego przez Polskę oraz szeregu tablic i ze-
stawień28. Dzieło O Ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Pol-

                                                                                                        
śleniu „series montana” oznaczało warstwę skały osadowej powstałą w tym samym 
czasie, z tego samego materiału i w ten sam sposób. 
27 Są to następujące „góry”: pierwiastkowe („Urgebirge”), przechodowe („Übergangsg-
ebirge”), warstwowe („Flötzgebirge”), napływowe („Aufgeschwemmte Gebirge”), wul-
kaniczne („Vulkanische Gebirge”). Por. G. Gohau, A History of Geology. Rutgers 
University Press, New Brunswick, 1990, s. 101-102. 
28 S. Staszic, Carta Geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hunga-
riae et Valachiae, inventa par Staszic anno 1806, Hoffman dell., Frey sculpt. (Mapa geolo-
giczna całej Polski, Mołdawii, Transylwanii i części Węgier i Wołoszczyzny, opracowana 
przez Staszica w 1806, Hoffman rysował, Frey rytował), Warszawa, 1806 (skala ok. 
1:1182000) oraz S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. 
1815, reprint, 1955. Seria: Klasycy geologii polskiej. Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-390. 
Por. także pierwszą rozprawę (wcześniejszą) z bardzo interesującym słownikiem pojęć  
i terminów, tenże, O ziemiorodztwie gór dawniey Sarmacyi, a później Polski. Pierwsza 
rozprawa o równinach tey krainy; o paśmie Łysogór; o części Beskidów; i Bielaw. Druk. Ks. 
Pijarów, Warszawa, 1805, s. 1-85. Dokładną analizę geologiczną mapy przedstawił 
m.in. J. Skoczylas, Interpretacja mapy geologicznej Stanisława Staszica. [w:] Stanisława 
Staszic i jego dzieło. Materiały sesji nauk. Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geolo-
gii polskiej. Piła 27-28 III 1976 r., Wyd. Poznańskie, Poznań, 1978, s. 108-116; oraz  
K. Maślankiewicz, Surowce mineralne i skalne na mapie geologicznej Polski Stanisława 
Staszica. [w:] Stanisława Staszic i jego dzieło. Materiały sesji nauk. Stanisław Staszic  
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ski stanowiło podsumowanie obserwacji Staszica na dzieje geologiczne 
środkowej Europy. Wyróżnił on pięć kompleksów skalnych29. 

Na terenie Polski nie zostały natomiast wyszczególnione góry ot-
chłanne, czyli dzisiejsze skały wulkaniczne. Porównanie podziału Staszi-
ca z pojęciami dzisiejszej stratygrafii może nastręczać wiele wątpliwości. 
Generalnie góry pierworodne to najstarsze masy granitów i łupki krysta-
liczne; góry ościenne odpowiadają częściowo jeszcze łupkom krystalicz-
nym oraz utworom młodoprekambryjskim i paleozoicznym, a nawet 
skałom wieku późniejszego (Karpaty). Góry przedwodowe i pomorskie 
(morskie) to skały częściowo paleozoiczne i mezozoiczne, natomiast 
góry osepowe odpowiadają utworom czwartorzędu30. Mimo osobliwego 
słownictwa i specyficznej ortografii, dzieło to było studiowane przez 
wielu współczesnych Staszicowi geologów. Nie znalazło ono jednak 
bezpośredniego odzwierciedlenia w działalności górników i geologów31. 

                                                                                                        
a współczesne osiągnięcia geologii polskiej. Piła 27-28 III 1976 r., Wyd. Poznańskie, 
Poznań, 1978, s. 144-157: a także Z. Wójcik, Elementy stratygrafii i geologii złóż na 
mapie Stanisława Staszica z 1815 roku. [w:] A. S. Kleczkowski (red.), Stanisław Staszic. 
Geologia - górnictwo - hutnictwo. Wyd. Geol., Warszawa, 1979, s. 47-68; tenże,  
O twórczości geologicznej Stanisława Staszica; tamże, s. 13-46. Ostatnio poglądy geolo-
giczne Staszica opisał M. Szulczewski, Przyroda w światopoglądzie Stanisława Staszica. 
„Pr. Muz. Ziemi”, 1998, z. 45, s. 5-38. Należy przypomnieć, że do reedycji dzieła  
S. Staszica w 1955 r. wykorzystano mapę, będącą kopią sporządzoną w 1926 r., przez 
uczniów Szkoły Górniczej w Dąbrowie [Górniczej]. Por. A. Wójcik, Mapa Stanisława 
Staszica - wydanie jubileuszowe 1926. [w:] Materiały Sesji Staszicowskiej, Piła, 1995, s. 137-
139 oraz A. Rybak, A. Wójcik, Mapa Staszica w Muzeum Miejskim „Sztygarka”. „Wiad. 
Zagł.”, 2000, nr 18, s. 6. 
29 Objaśnienia przedstawione są na ark. A: góry pierworodne - pierwotne („Montagne 
Pri-mitive”), góry ościenne, czyli pierwotnowarstwowe („Montagne secondaire ou 
premiere Strati-forme”), góry przedwodowe („Montagne Antemarine”), góry pomorskie 
(„Montagne Marine”), góry osepowe („Terres d’alluvion”). 
30 Por. Z. Klemensiewicz, Na czym polega swoistość pisarskiego języka Stanisława Staszica. 
[w:] W. Różański (red.), 1972: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 150-lecia założenia Szkoły 
Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 1972, s. 67-74 oraz  
J. Skoczylas, Interpretacja mapy geologicznej..., 1978, s. 108-116. 
31 Por. Z. Wójcik: Geologia w Polsce w latach działalności Stanisława Staszica. [w:] Stani-
sława Staszic i jego dzieło. Materiały sesji nauk. Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia 
geologii polskiej. Piła 27-28 III 1976 r., Wyd. Poznańskie, Poznań, 1978, s. 31-50. 
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Staszic kilkakrotnie przebywał na terenie dawnego księstwa siewierskie-
go. Obserwacje, jakie poczynił, a dotyczące występowania różnych su-
rowców mineralnych są bardzo wnikliwe i zawierają interesujące spo-
strzeżenia. między innymi, tak opisał ten wspomniany obszar32: 

 
„Od Ostrożeńca do Olkusza ta sama ciągnie się wyniosłość górzysta. 

Już z daleka okazują się smutne wielkiego miasta rozwaliny. Otacza je 
wkoło, okiem nie przejrzałe piaskowe morze, po którym ledwo gdzie nie-
gdzie zaczepia się dola poziomej paproci krzewie [...] Skład wewnętrzny 
olkuskich gór, ma z wierzchu na kilka łokci piasek, pod nim warstwa ziemi 
kurzawka zwanej. Potem wapienio margiel, do 21 łokci. Dalej margiel, 
pełny różnego głazowego żwiru, zabiera łokci 18. Głębiej następuje iło-
margiel, żółtawy, miałki mający do 48 łokci miąższości; w tym już miesza-
ją się bułami okro-ruda, czasem spath żelazny i galena srebrodawa. Pod 
tym głębiej leży ruda siarkowanego ołowiu, czyli galena z srebrem. [...] 
Ruda leży, obłazgiem czyli ławicą do dwóch łokci mająca, w kierunku od 
między wschodu północy na miedzę zachodu połudn., w lipkim wapienio-
margiel łopieniu. Spągiem jej jest wapienna skała żółtawa, albo szara, 
bardzo drobnego ziarna; marmur twardy”. 

 
W przypadku występujących tu węgli opis jest natomiast następujący33: 

 
„Skład ziemi powszechnie w naszych kopalniach węgli jest następujący: 

z wierzchu leży piasek z ziemią płonkową. Dalej kamień piaskowy łupnia-
sty; głębiej łopień gliniasty, pod tym ławicą kopalne węgle; te przekopawszy 
następuje ił-łopień albo głazo łopień. [...] Z wszystkich dotąd znanych ko-
palni węgla w Polsce, najbogatsze i najwięcej odkryte są; kopalnia w Dą-
browie i kopalnia w okolicach Jaworzna”. 

 

                                                 
32 S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatow...,1815, reprint, 1955, s. 35-37. Por. także  
S. Staszic, O ziemiorodztwie gór..., 1805 i reprint tego dzieła w biografii Z. Wójcik, 
Stanisław Staszic. Inst. Techn. Eksploat. – PIB, Radom, 2008, s. 349-433. 
33 S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatow...,1815, reprint, 1955, s. 50-51. 
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Nie mniej taki deskrypcyjny kierunek badań preferowany przez 
Staszica był wielokrotnie krytykowany przez współczesnych mu górni-
ków i decydentów, ale stanowił podstawę wyjściową do regionalnych 
analiz geologicznych34. Należy jednak zaznaczyć, że także po raz pierw-
szy w polskiej terminologii geologiczno-górniczej spopularyzowane 
zostały określenia opisujące zaleganie pokładów i utworów skalnych35. 

Geologia, jako nowoczesna dyscyplina naukowa zaczęła się kształ-
tować w XVII w. Podstawą działania było przede wszystkim szukanie 
uzasadnienia dla biblijnego potopu, jako zjawiska przyrodniczego. Kon-
cepcje dyluwialistów (potopistów) rozwijały się w Anglii oraz we Fran-
cji. Zainspirowały one również Stanisława Staszica, kiedy to studiował 
w Paryżu. Plonem samodzielnych studiów Staszica były natomiast spe-
cjalistyczne publikacje, które przedstawiał na forum Towarzystwa War-
szawskiego Przyjaciół Nauk, jak i wydane w 1815 r. dzieła O ziemio-
rodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Równocześnie kształto-
wała się w Europie geologia złożowa, którą dla pełniejszego obrazu, 
powinniśmy określać terminem geologii kopalnianej. Jej głównym 
przedstawicielem był Abraham Gottlob Werner, wieloletni wykładowca 
w Akademii Górniczej we Freibergu. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Poznanie geologiczno-górnicze 
księstwa siewierskiego w czasach „Ziemiorodztwa Karpatów...” Stanisława Staszica. [w:] „Budowni-
ctwo Górnicze i Tunelowe”, 2005, nr 3, s. 34-41. 

 
34 Por. H. Łabęcki, Wiadomość bibliograficzna o górnictwie w Polsce i naukach przyrodzo-
nych ścisły związek z niem mających. „Bibl. Warsz.”, 1841, z. 4, s. 99-136, gdzie podaje 
(s. 117): „Szkoda, iż Staszic obok myśli świetnych, szerokich, częstokroć jest niekrytycz-
nym...” oraz M. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821-1830). „Rozpr. Hist. 
Tow. Nauk. Warsz.”, 1932, t. 10, z. 2, s. 1-252; H. Radziszewski, Bank Polski. Ostoja 
Spółka Wydaw., Poznań, 1919, s. 1-347. 
35 W. Goetel, Znaczenie „Ziemiorodztwa Karpatow” Stanisława Staszica w historii geologii 
polskiej. [w:] Staszic S., 1815 (reprint 1955), O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor  
i rownin Polski. Klasycy geologii polskiej. Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-107; tenże, Oso-
bowość naukowa Stanisława Staszica, jako inicjatora Szkoły Akademiczno-Górniczej w 
Kielcach. [w:] W. Różański (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 150-lecia założenia 
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 1972, s. 55-66;  
S. Gajda, Rozwój polskiej terminologii górniczej. „Wyższa Szkoła Pedag., Opole, ser. B, 
Studia i Monogr.”, 1976, nr 55, s. 1-157. 
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ORGANIZACJA WŁADZ GÓRNICZYCH 
KRÓLESTWA POLSKIEGO W PIERWSZEJ POŁ. XIX W. 

 
Powstanie Królestwa Polskiego pozwoliło na wprowadzenie wielu 

nowych norm prawnych, a zarazem na odpowiednie ukierunkowanie 
przedsięwzięć gospodarczych. Wydzielenie ze względów formalno-
administracyjnych okręgów przemysłowych szło w parze z rzeczywistym 
procesem powstawania wyspecjalizowanego przemysłu, budowa nowych 
zakładów, a także stworzenie sieci transportowej i powiązań rynkowych. 

Źródła drukowane nie zawierają dostatecznych informacji na temat 
ustroju władz górniczych na ziemiach polskich w okresie zaborów. Bo-
gata literatura dotyczy przede wszystkim zagadnień gospodarczych, 
natomiast brak jest odpowiednich zestawień osobowych, umożliwiają-
cych analizę zmian nie tylko poszczególnych zakładów przemysłowych, 
ale i całej branży1. Zmiany w przemyśle następowały dzięki efektywnej 
działalności wielu specjalistów. Podejmowali oni pracę zarówno w 
Okręgu Wschodnim i Zachodnim. Często dochodziło do swoistej wy-
miany „myśli technicznej”, poprzez zatrudnianie fachowców w różnych 
                                                 
1 Niektóre zagadnienia organizacji górnictwa i hutnictwa Królestwa Polskiego przedsta-
wiła N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. 
Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1922, s. 1-592 i 
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim  
w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., 
Kielce1997, s. 1-294. Por. także opracowania: S. Bukowiecki, Naczelne zasady górnicze-
go prawa cywilnego na ziemiach polskich w przeszłości i teraźniejszości. [w:] „Pam.  
II Zjazdu Pol. Górn. i Hut., we Lwowie w roku 1910”. Zw. Górn. i Hut. Pol., Kraków, 
1912, s. 182-221; M. Koczanowicz, Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskim. 
Druk. Noskowskiego, Warszawa, 1896, s. 1-294, [1-2]; A. Okolski, Wykład prawa 
administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem. 
Red. Bibl. Umiej. Prawnych, Warszawa, 1882, t. 2, „Ziemia”, s. 1-6 (par. 86) i 1884,  
t. 3, „Górnictwo”, s. 265-279 (par. 209), a także J. Jaros, Organizacja administracji 
górniczej w Królestwie Polskim (1815-1918). „Stud. z Dziejów Górn. i Hutn.”, 1968,  
t. 12, s. 116-139; tenże, Własność górnicza na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku. 
„Wiad. Górn.”, 1970, nr 10, s. 303-305 i Z. Wójcik, Studia z dziejów rozpoznania 
bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego. Tow. Przyj. Górn., Hut. i Przem. Staro-
pol., Kielce, 1997, s. 1-21. 

VI 
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zakładach. Przeniesienie doświadczeń zawodowych, zwłaszcza w okresie, 
gdy nie istniało w Królestwie Polskim żadne szkolnictwo górnicze i 
hutnicze, było ważnym elementem rozwoju techniki. Przykładem może 
być działalność wielu absolwentów Szkoły Akademiczno-Górniczej 
(Akademii Górniczej) w Kielcach, którzy przekazywali swoje doświad-
czenie zawodowe innym osobom zatrudnionym w kopalniach i hutach2. 

Zgodnie z wcześniejszymi – bez postanowieniem kodeksu napole-
ońskiego w czasach Księstwa Warszawskiego, jak i później w Królestwie 
Polskim, znajdujące się w ziemi minerały i kopaliny były uznawane, za 
należące do właściciela powierzchni3. Sprawę rozpoznawania kopalin 
regulowało tymczasowe postanowienie Namiestnika Królewskiego z 11 
IV 1817 r. o udzieleniu pozwoleń na poszukiwania górnicze4. 

Władze górnicze mogły udzielić zezwolenia na poszukiwanie na 
cudzym gruncie jedynie rud miedzi, ołowiu, srebra i soli. Przedsiębiorca 
zobowiązany był natomiast do rekompensaty właścicielowi terenu  
z tytułu wyrządzonych szkód. W razie znalezienia kopaliny mógł on 
natomiast sam przystąpić do eksploatacji, zwracając znalazcy poniesione 
nakłady na poszukiwania. Jeśli rezygnował z tego prawa, przysługiwała 
mu jedna trzecia udziałów w kopalni oraz 5% czystego zysku. Właści-
                                                 
2 W nazewnictwie zgodnym z propozycją przedstawioną w opracowaniu: A. S. Klecz-
kowski, Stan badań nad dziejami Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Górniczej)  
i Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach. „Kwart. Hist. Nauki i Techn.”, 1994, nr 1,  
s. 61-70; tenże, Staszic i Akademia Górnicza w Kielcach. Nowe spojrzenie. [w:] „Stanisław 
Staszic”. Mater. Sesji Staszicowskiej, 19-20 X 1995, Piła, Muz. Stanisława Staszica, Piła, 
1995, s. 113-124. 
3 Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego, z 23 kwietnia 1816 r., art. 26. „Dziennik 
Praw Królestwa Polskiego”, 1816, t. I, s. 14. Warto także wspomnieć o Postanowieniu 
zakazującym wywozu rud kruszcowych za granicę (żelaza, cynku, miedzi i ołowiu), tamże, 
1816, t. I, nr 4, s. 241-242. 
4 Tamże, 1816, t. III, nr 13, s. 152-159: O udzieleniu pozwoleń na poszukiwania górni-
cze, które obowiązywało aż do wprowadzenia od 13 października 1870 r. ustawy o 
poszukiwaniach i nadaniach górniczych w guberniach Królestwa Polskiego. Postano-
wienie to oddzielało własność górniczą od własności powierzchni ziemi, wprowadzając 
jednocześnie obowiązek uzyskiwania nadań górniczych na eksploatację kopalin. Por. O 
poszukiwaniach górniczych i wydzieleniu przestrzeni do górniczego wydobywania ciał ko-
palnych. „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1870, t. LXX, nr 249, s. 327-347. 
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ciele gruntu byli również zobowiązani do zawiadamiania władz górni-
czych o znalezieniu na terenie swoich posiadłości miedzi, ołowiu, srebra 
oraz soli, jeżeli sami prowadzili poszukiwania. Inne kopaliny (rudy żela-
za, węgiel kamienny i galman) mogły być poszukiwane i eksploatowane 
tylko za zgodą właścicieli gruntów, którzy nie potrzebowali nawet za-
wiadamiać władz górniczych o założeniu kopalń5. 

Z dwóch naczelnych zasad górniczych prawa cywilnego: akcesji 
(przynależność złóż znajdujących się we wnętrzu ziemi do właściciela 
powierzchni gruntu) i regaliów (przynależność złóż znajdujących się we 
wnętrzu ziemi do panującego lub rządu) zwyciężyła ta pierwsza. Wola 
górnicza (prawo nadane przez panującego bądź rząd osobie prywatnej 
lub spółce na poszukiwanie i eksploatację złóż) zachowana została tylko 
dla soli, ołowiu, srebra, miedzi. W przypadku wydobycia węgla ka-
miennego, rud żelaza i galmanu to usiłowano zamierzano uzgodnić 
zasady akcesji z wolą górniczą. Już po dwu latach istnienia Królestwa 
Polskiego został opracowany przez Jana Ullmanna raport6, w którym 
przedstawiono potrzeby wydania rozporządzeń i uregulowania nadzoru 
kopalń prywatnych7. Jeszcze jedną z prób wprowadzenia uregulowań 
                                                 
5 Por. S. Bukowiecki, Naczelne zasady górniczego prawa..., 1912 ; J. Jaros, Organizacja 
administracji górniczej..., 1968. 
6 Jak podaje J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, s. 219-220, Johann (Jan) 
Erenhold Ullmann (Ulman) był jednym z głównych organizatorów polskiego górnic-
twa. Nie znamy jego daty urodzenia. Pochodził z Saksonii. Ukończył Akademię Górni-
czą we Freibergu saskim i był uczniem A. G. Wernera. W Saksonii pracował w górnic-
twie, jako radca górniczy, a do Polski przybył w celu organizacji górnictwa. Początkowo 
pracował w Komisji do Organizacji Min Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, następnie 
w Tymczasowej Dyrekcji Krakowskiej (po 1807 r.). W 1814 r. został dyrektorem górni-
czym Departamentu Krakowskiego. Następnie, już w 1816 r., mianowano go dyrekto-
rem Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach (nosił tytuł: Oberberghauptamn). Jak 
stwierdza  J. Szczepański, tamże, s. 220: „Wszystko wskazuje na to, że to Ullmannowi 
wyznaczył Staszic główną rolę w realizacji swych zamierzeń i planów”. W 1826 r. został 
zwolniony ze stanowiska dyrektora górnictwa i przeszedł na emeryturę, a zmarł, praw-
dopodobnie w 1834 r. 
7 R. Zalewski, Węglokopy w Zagłębiu Dąbrowskim. „Wiad. Górn.”, 1970, nr 4, s. 122, 
podaje: „Właściciele ziemi [...] w wielu miejscach bez pozwolenia zaciągniętego kopalnie 
węgla kamiennego otwierają [...] nie zastanawiając się atoli nad rozpoczęciem roboty i nie 
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była propozycja nowego prawa górniczego pochodząca z 1819 r.8 Pro-
pozycja nowych przepisów prawnych miała być wniesiona przez Stani-
sława Staszica pod obrady na sejmie w 1820 r. Niestety, nowatorski, jak 
na owe czasy, projekt nie doczekał się nigdy realizacji. 

Władzą zwierzchnią dla górnictwa i hutnictwa rządowego była 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach, podporządkowana Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, w której istniał Wydział Gór-
nictwa. Główna Dyrekcja Górnicza została utworzona l VI 1816 r., na 
mocy postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z  20 II 1816 r.9 
W grudniu 1816 r. otwarto w Kielcach również specjalistyczną szkołę – 
Szkołe Akademiczno-Górniczą, która pozostawała pod zarządem Komi-
sji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego10. Szkoła ta na mocy 
postanowienia Rady Administracyjnej z 16 XII 1826 r. została przenie-
                                                                                                        
przywołując do tego w sztuce biegłych, uwodzą się tylko chciwością zysku momentalnego  
i opuszczają korzyści do lat setnych przywiązane, wydobywając jedynie, co z łatwością im 
przyjdzie i psując regularność położenia przez zakopywanie darów natury, bez względu na 
skutki; tak dla nich samych, jako też dla skarbu publicznego szkodliwe i prawom górniczym 
przeciwne. [...] Zdaniem Głównej Dyrekcji Górniczej jest [...] nim prawo górnicze wydane 
zostanie, postanowione będzie: 1. iż żaden właściciel kopalń inaczej jak podług zasad górni-
czych nie będzie mógł tychże używać, 2. iż z powodu tego kopalnie prywatne pod dozorem 
Głównej Dyrekcji Górniczej i dozorstw górniczych pobliższych zostawać i za osiągnionym 
tylko zezwoleniem Rządu otwierane będą, 3. iż urzędnicy, do zawiadowywania tychże 
kopalń ustanowieni, zaprzysiężeni być i rachunki do przejrzenia rządowi złożyć powinni,  
4. iż właściciele kopalń płody kopalnicze nie inaczej jak podług taksy przez Rząd przepisanej 
sprzedawać zesłanym na rewizję ich kopalń kasie głównej górniczej pewne procenty z pro-
dukcji [...] płacić zobowiązani będą”. 
8 Wspomina o tym N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 73.  
9 Postanowienie ustanawiające Dyrekcję Górniczą w Kielcach przypisujace do niej obowiąz-
ki, ilość osób oraz wyznaczając dochody dla tejże Dyrekcji Górniczej, „Dziennik Praw 
Królestwa Polskiego”. 1816, t. I, s. 169-176. Pierwszym dyrektorem był Jan Ullmann, 
pracujący już w czasach Księstwa Warszawskiego w urzędzie górniczym w Krakowie. 
Względy oszczędnościowe zdecydowały o „unii personalnej” w tych instytucjach. Por.  
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997 oraz  Z. Wójcik, Stanisław Staszic. 
Organizator nauki i gospodarki. Stow. Wych. AGH, Kraków, 1999 s. 1-220; tenże 
Stanisław Staszic. Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki, Wyd. Inst. Technol. Ekspl. – 
PIB, Radom, 2008, s. 1-476. 
10 Por. przypis 2.  
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siona do Warszawy. Faktycznie nigdy nie wznowiła już zajęć w nowej 
siedzibie, choć formalnie jeszcze istniała11. 

Organizacja przemysłu w Królestwie Polskim była wzorowana na 
saksońskiej służbie górniczo-hutniczej12. Przyczyniło się do tego bliskie 
położenie geograficzne, jak i przodująca tam pozycja górnictwa i hutnic-
twa. Osiągnięcia te przeniesiono łącznie z formami pracy kancelaryjnej 
oraz językiem niemieckim jako urzędowym. Naśladownictwo było tak 
duże, że nasuwało się podobieństwo między ośrodkiem we Freibergu 
saskim z Kielcami (zarówno pod względem ulokowania władz, jak  
i szkoły górniczej). 

Na mocy postanowienia królewskiego z 28 II 1817 r. został utwo-
rzony korpus górniczy, którego członkowie byli wpisani do ksiąg rodo-
wodowych13. Była to organizacja obejmująca wszystkich stałych pra-
cowników górnictwa i hutnictwa rządowego na których nakładała szereg 
obowiązków ale zapewniała znaczne przywileje14. Członkowie korpusu 
                                                 
11 W 1831 r. formalnie zamknięto wszystkie szkoły wyższe w Królestwie Polskim. Por.  
J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915. Zakł. Narod. 
im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław, 1966, s. 1-324, a także I. Rybicka, Kształcenie 
zawodowe w górnictwie i hutnictwie Królestwa Polskiego w XIX wieku. „Zesz. nauk. 
AGH”, 1975, nr 469, Ser. Górn., nr 64, s. 1-120, a przede wszystkim opracowania  
A. S. Kleczkowski, Stan badań nad dziejami..., 1994; tenże, Staszic i Akademia..., 1995. 
12 Por. J. Szczepański, Poglądy Staszica na modernizację górnictwa i hutnictwa. [w:] 
„Stanisław Staszic”. Mater. Sesji Staszicowskiej, 19-20 X 1995, Piła, Muz. Stanisława 
Staszica, Piła, s. 141-154, gdzie podaje, że Saksonia posiada najlepszą i najsławniejszą 
szkołę i odpowiednio wykształconą kadrę, która może się zaangażować do pracy  
w Królestwie Polskim. 
13 O ustanowieniu korpusu górniczego, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1816,  
t. III, nr 13, s. 188-215 oraz N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 66: 
„Gdy Opatrzność rozmaitymi minerałami ziemię naszego Królestwa Polskiego zbogaciła, 
chcąc wydobywanie onych, wznieść i zachęcić talenty poświęcających się tym trudnym pra-
com oraz w nich wzbudzić tego ducha jedności, za pomocą którego owoce ich nauk i do-
świadczenie wzajemnie dla nich pożytecznymi by się stały”. Por. także W. Łukasiewicz, 
Korpus Górniczy w Okręgu Zachodnim. [w:] W. Kula (red.): Społeczeństwo Królestwa 
Polskiego. Studia  o uwarstwieniu i ruchliwości społeczne”. Wyd. PWN, Warszawa, 1966, 
t. 2, s. 7-110. 
14 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 2852, 2865; a także S. Majewski, Rzut oka na historię rozwoju prawa  
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górniczego obowiązani byli do posłuszeństwa wobec przełożonych, a 
 oprócz fachowości powinni odznaczać się także odwagą i pewnością  
w wykonywaniu swoich obowiązków. Urzędnikom zabraniano pełnie-
nia jakichkolwiek czynności nie należących do ich obowiązków, w tym 
zakazano handlowania surowcami i wyrobami górniczymi, a zmiany 
miejsca pracy, jak i zawieranie związków małżeńskich mogło się odby-
wać tylko za zgodą zwierzchników. Równocześnie górnicy otrzymywali 
specjalne odświętne mundury i zwolnienie od służby wojskowej. Nie 
podlegali także obowiązkowi płacenia podatków. Wszyscy pracownicy 
należeli do kas braterskich (brackich)15. Działały one na zasadach samo-
rządowych, oddzielnie dla pracowników umysłowych i fizycznych. 
Fundusz kas, składający się ze składek członkowskich, zapewniał świad-
czenia chorobowe, opiekę lekarską oraz system rent inwalidzkich i eme-
rytur oraz pomocy finansowej dla wdów i sierot po górnikach16. 

Głównej Dyrekcji Górniczej podlegały zakłady górnicze i hutnicze 
oraz dobra ziemskie przeznaczone na utrzymanie górnictwa: Kielce, Iłża, 
Bodzentyn, Suchedniów, Samsonów, Sławków, Bobrowniki i Suli-
ków17. W skład Dyrekcji wchodzili: dyrektor, nadzorca okręgów górni-
czych, nadzorca machin i budowli, nadzorca dóbr przeznaczonych na 
fundusz górniczy oraz syndyk (sekretarz). Członkami kolegium byli: 
                                                                                                        
i administracji górniczej w Polsce do powstania 1830 r. [w:] „Kalendarz Górniczo-
Hutniczy”. Chrześcijańska Druk. „Nakładowa”, Będzin, 1939, s. 1-14; W. Łukaszewicz, 
Korpus Górniczy ..., 1966; J. Bieniarzówna: Kadra techniczna w przemyśle Królestwa 
Polskiego. [w:] I. Pawłowska-Pietrzak (red.), Gospodarka przemysłowa i początki cywiliza-
cji technicznej w rolniczych krajach Europy. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossoliń-
skich – Wyd., Wrocław, 1977, s. 271-294. 
15 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 376, 378, 766, 5248. 
16 Por. P. Przesmycki, Historia rozwoju Dąbrowy Górniczej. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1927, 
nr 10, s. 298-303; nr 11, s. 336-341. 
17 J. Pazdur, Organizacja i polityka górnicza (1772 do 1918 r.). [w:] J. Pazdur (red.) 
Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wyd. Górn.-Hutn., Katowice, 1961, t. 2, 
s. 17-38. 
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mierniczy (kruszcomiernik), probiarz główny, rewizor rachunkowy, 
kasjer główny, magazynier, kontroler kasy oraz protokólista okręgowy18. 

Podległe Dyrekcji Górniczej zakłady podzielono na pięć dozorstw: 
Miedzianogórskie, Olkusko-Siewierskie, Suchedniowskie, Samsonow-
skie i Pankowskie. Zarząd dozorstwa składał się z dozorcy, szychtmistrza 
i zawiadowcy hut. W późniejszych latach utworzono jeszcze inne dozor-
stwa: Bzińskie (1818 r.), Starachowicko-Brodzkie (1819 r.), Białogoń-
skie (1820 r.) i Radoszyckie (1821 r.) oraz trzy sekcje: poszukiwania 
soli, fabryki marmuru w województwie krakowskim oraz eksploatacji 
kamienia wapiennego w Piekle nad Pilicą19. Dostawą i sprzedażą impor-
towanej soli zajmowali się prywatni przedsiębiorcy, upoważnieni przez 
rząd. Z dniem l VI 1821 r. monopol solny, przeszedł pod bezpośredni 
zarząd Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu20. 

Na mocy ukazu z 9 XII 1826 r. Dyrekcja Górnicza została podpo-
rządkowana Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do której włączo-
no już parę miesięcy wcześniej Wydział Górniczy, w którym wydzielono 
cztery oddziały: ogólny, górniczy, hutniczy oraz machin i budowli21. 
                                                 
18 Ze względu na duże trudności interpretacyjne, w ustaleniu list osobowych, zestawie-
nie to zostało opracowane do 1849 r. O kłopotach i trudnościach związanych z brakiem 
monografii ustroju władz górniczych wspominał Z. Wójcik, Studia z dziejów rozpozna-
nia..., 1997 (Szkic: Wschodni Okręg Górniczy Królestwa Polskiego, jego organizacja  
i specyfika). Należy stwierdzić, że słowa autora,  s. 68: „W rezultacie do dziś praktycznie 
nie znamy wszystkich naczelników Wschodniego Okręgu Górniczego”, powinny zostać 
rozszerzone również na Okręg Zachodni. Duże rozbieżności w stosowanym nazewnic-
twie formalnym powodują zrozumiałe trudności interpretacyjne. W źródłowych mate-
riałach archiwalnych stosowane są na zamiennie różne nazwy, jak na przykład Okręg 
Zachodni, czy też Zakłady górnicze Oddziału Dąbrowskiego, Zakłady górnicze Oddzia-
łu Dąbrowa oraz Okręg Oddziału Dąbrowa. Por. Archiwum Państwowe w Katowicach, 
AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] - AGD sygn. 316, 356, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 382, 384, 398, 437. 
19 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem 
technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Drukarnia J. Kaczanowskiego, War-
szawa, 1841, t. 1, s. 1-538. 
20 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922.. 
21 Połączenie Dyrekcji Górniczej z Wydziałem Górniczym w Kommisji Rządowej Przycho-
dów i Skarbu oraz organizacja tegoż wydziału, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 
1826, t. XI, nr 45, s. 374-379. 
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Dyrekcję Górniczą przeniesiono z Kielc do Warszawy. Należące do 
górnictwa dobra ziemskie i lasy oddano pod zarząd Dyrekcji Dóbr Na-
rodowych oraz rządowej administracji leśnej, a skarb państwa, aż do  
1833 r., przekazywał górnictwu opłaty roczne, tytułem uzyskiwanego 
dochodu z tych dóbr22. Wyprzedzając zmiany administracyjne, już  
w 1825 r. przeprowadzono oddzielenie dozorstw górniczych od hutni-
czych, przy czym dozorstwa górnicze wchodziły w skład Oddziału Ko-
palń, a dozorstwa hutnicze do Oddziału Hut23. 

Oddział Kopalń obejmował dozorstwa Olkusko-Siewierskie i Mie-
dzianogórskie oraz kopalnie rudy żelaznej nad rzeką Kamienną, które  
z początkiem 1826 r. oddzielono od dozorstw hutniczych: Suchedniow-
skiego i Starachowickiego. W 1828 r. urząd ten połączono z dozor-
stwem Miedzianogórskim. 

Szczegółowa organizacja Zarządu dozorostwa Olkusko-
Siewierskiego, przedstawiała się w 1826 r. następująco: na czele stał 
inspektor, któremu podlegało pięciu asesorów z głosem decydującym  
i pięciu asesorów z głosem doradczym. Asesorami z głosem decydują-
cym byli: wiceinspektor tytularny i kasjer, który był zarazem wójtem 
gmin Dąbrowy, Gołonoga, Porąbki, Strzemieszyc Wielkich, Niemiec, 
Bukowna, II - zarządzający kopalniami węgla kamiennego, III - zarzą-
dzający kopalniami galmanu, glinki ceramicznej, rudy żelaza, IV - spra-
wujący dozór nad machinami i budowlami, V - zarządzający pomiarami 
podziemi i powierzchni (markszajder). Do asesorów z głosem dorad-
czym należeli: nadsztygar przy kopalni galmanu, zawiadowcy hut cyn-
kowych pod Będzinem, w Dąbrowie, Niemcach oraz zawiadowca wal-
cowni w Sławkowie. Poza tym pracownikami dozorostwa byli niżsi 
urzędnicy, kanceliści i lekarz. W 1828 r. przybyli tu także dwaj inżynie-
rowie i budowniczy, przy czym ten ostatni został zniesiony w 1829 r.  
                                                 
22 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922. 
23 Por. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce... 1841, a także J. Jaros, Organizacja rządowej 
administracji..., 1956 oraz K. Jahoda, Przyczynek do historii prawa górniczego i organiza-
cji władz górniczych w Polsce. [w:] (pr. zbior.) Materiały z prac Rady, nr 30, z. E (2): 
Górnictwo polskie w tysiącletnim okresie istnienia państwa polskiego. Wyd. Geol., Warsza-
wa, 1961, s. 84-116. 
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W tym roku ustanowiono także etat zawiadowcy dla wszystkich hut 
cynkowych24. Na obszarze Okręgu Zachodniego powstawały w tym 
czasie nowe kopalnie węgla kamiennego25. Istniały też kopalnie galmanu 
(dziewięć), huty cynkowe (sześć) i trzy cegielnie. Oprócz zakładów rzą-
dowych, w regionie znajdowały się również zakłady prywatne, nie pod-
legające nadzorowi państwowych władz górniczych. 

Oddział Hut objął dozorstwa: Suchedniowskie (do którego włą-
czono w 1826 r. dozorstwa Starachowicko-Brodzkie i Bzińskie), Sam-
sonowskie (do którego w 1826 r. włączono dozorstwo: Radoszyckie  
i Pankowskie) oraz wapielnie w Piekle. W 1828 r. zorganizowano po-
nownie dozorstwo hutnicze Białogońskie, a w 1829 r. wyodrębniono  
w osobną jednostkę zakłady hutnicze w dozorstwie Olkusko-
Siewierskim. Od l VII 1832 r. dozorstwo Białogońskie przyłączono do 
Samsonowskiego. 

Wydziałowi Górniczemu bezpośrednio były podporządkowane: fa-
bryka maszyn na Solcu w Warszawie, mennica oraz poszukiwanie soli. 
Zarządy poszczególnych dozorstw zostały znacznie rozbudowane26. 

Duże zmiany organizacyjne nastąpiły w 1833 r., kiedy postanowie-
niem z dnia 22 IV zarząd nad górnictwem i hutnictwem został przeka-
zany Bankowi Polskiemu27. Zadaniem administracji bankowej było 
doprowadzenie do końca rozbudowy zakładów rządowych i zapewnie-
nie im opłacalności działania28. Bank Polski objął także źródła solanki  
w Ciechocinku i Słońsku oraz ciechocińską warzelnię soli w Ciechocin-
ku, dzierżawione dotychczas przez Konstantego Wolickiego. W związku 
                                                 
24 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 494, 496, oraz N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo...; 1922,  
L. Kruczkowski,  Dozorstwo olkusko-siewierskie. „Kurjer Zachodni-Iskra”, 1932, nr 71 
(26-29 III 1932), s. 4. 
25 W sumie były to już cztery kopalnie, por. J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na 
ziemiach polskich. Śl. Inst. Nauk., Katowice, 1984, s. 1-200. 
26 N.Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922. 
27 Ustanowienie Banku Polskiego i jego uposażenie, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 
1827, t. XII, nr 48, s. 119-153. 
28 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 356, 362, 376, 378; H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. 1. 
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z przekazaniem górnictwa Bankowi Polskiemu, został zlikwidowany 
Wydział Górnictwa Komisji Przychodów i Skarbu, a utworzony w jego 
miejsce Wydział Górnictwa Rządowego Banku Polskiego. Górnictwo  
i hutnictwo rządowe zostało podzielone na trzy okręgi: wschodni, za-
chodni i północny, które dzieliły się na oddziały. 

Okręg Wschodni, z siedzibą zarządu w Suchedniowie obejmował 
zakłady zlokalizowane między Wisłą, Pilicą i Nidą. Wydzielono tu pięć 
oddziałów29: 

- Wąchocki: 
kopalnie rud żelaza w Łubiance, Tychowie, Mościskach, Łaskach 
i inne nad rzeką Kamienną, wielkie piece w Mroczkowie, Bzinie, 
Bejowie i Starachowicach wraz z odlewnią żelaza oraz kuźnice 
wodne w Kamiennej, Bzinie, Mroczkowie, Wąchocku, Staracho-
wicach i Michałowie. 

- Suchedniowski: 
kopalnie rud żelaza w Majkowie, Parszowie, Bzinie i wielkie piece 
wraz z odlewniami w Mostkach i Parszowie; kuźnice wodne  
w Ostojowie, Ogonowie, Jędrowie, Berezowie, Suchedniowie, 
Stokowcu, Baranowie i Błotach. 

- Samsonowski: 
kopalnie rud żelaza w Świniej Górze, Dalejowie, Rowach, Dą-
browie koło Kielc, Miedzianej Górze i Ławecznej Górze; wielki 
piec z odlewnią w Samsonowie; kuźnice wodne w Jasiowie, Jana-
szowie, Humrze i Światełku. 

- Radoszycki: 
kopalnie rud żelaza w Szczytowie i Dziadku; wielki piec w Kró-
lewcu; kuźnica wodna w Małachowie. 

- Białogoński: 
sztolnia w Niewachlowie, kopalnia miedzi w Miedzianej Górze, 
kopalnia rud ołowiu między Kielcami a Chęcinami oraz huta że-
laza w Białogonie. 

                                                 
29 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. 1, s. 389-405. 
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Okręg Zachodni, z siedzibą zarządu w Dąbrowie [Górniczej], 
obejmował zakłady znajdujące się między Pilicą a granicą zachodnią  
 południową Królestwa Polskiego i dzielił się na pięć oddziałów30: 

- Pankowski: 
kopalnie rud żelaza w Kostrzynie, Dankowicach, Konopiskach, 
Bargłach, Pierzchnie, Dębowie; wielki piec z odlewnią w Pan-
kach; wielki piec w Blachowni; kuźnice wodne w Pankach, Prasz-
czykach, Cygance i Kostrzynie. 

- Dąbrowski: 
kopalnie węgla kamiennego w Dąbrowie i w Strzyżowicach; ko-
palnie galmanu w Żychcicach i Bobrownikach; kopalnie rud żela-
za w Siemonii, Mierzęcicach, Sędziszowie i Żychcicach; kopalnia 
glinki ogniotrwałej w Mierzęcicach; wielkie piece, pudlingarnie  
i walcownia w Hucie Bankowej w Dąbrowie; huty cynku w Dą-
browie i koło Będzina. 

- Sławkowski: 
kopalnia węgla kamiennego w Niemcach; kopalnie galmanu  
w Strzemieszycach Małych, pod Sławkowem, Bukownem, Olku-
szem; dawne olkuskie kopalnie ołowiu srebronośnego; huty cyn-
ku w Niemcach; walcownia blachy cynkowej i gisernia żelaza  
w Sławkowie. 

- Niwecki: 
kopalnie węgla kamiennego koło Niwki, Bobrka, Dańdówki, ko-
palnia rudy żelaza Łata oraz wielkie piece, pudlingarnia i walcow-
nia żelaza i blachy w Henrykowie. 

- Pradelski: 
kopalnie rud żelaza w Boguchwałowicach, Ząbkowicach i Ciągo-
wicach oraz wielki piec w Pradłach. 

Okręg Północny, z siedzibą zarządu w Ciechocinku, obejmował 
kopalnie węgla brunatnego w Dobrzyniu nad Wisłą, źródła słone  
w Ciechocinku i Słońsku oraz warzelnię soli w Ciechocinku. Pod od-
                                                 
30 Tamże, s. 416-429, s. 467-491, s. 519-523. 
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dzielną administracją Banku Polskiego pozostawała fabryka maszyn na 
Solcu w Warszawie i wapielnia w Piekle nad Pilicą. 

Zakłady zarządzane przez Bank Polski dzierżawiły pańszczyznę  
z rządowych wsi górniczych, wykorzystując ją do zwożenia rud i węgla 
drzewnego. Dla zakładów rządowych była przydzielona całość drzewa 
wycinanego w 14. leśnictwach górniczych, pozostających od 1826 r. 
pod zarządem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Bank Polski 
zawierał umowy na dzierżawy terenów pod budowę zakładów hutni-
czych, upoważniając także do bezpłatnej eksploatacji rud, gliny i korzy-
stania z lasów znajdujących się w tych dobrach. Przystąpiono także do 
rozbudowy zakładów rządowych, przede wszystkim hut żelaza. W 1834 
r. rozpoczęto budowę Huty Bankowej w Dąbrowie, a w 1835 r. wiel-
kich pieców w Blachowni i Pradłach. W 1838 r. uruchomiono trzy 
wielkie piece w Starachowicach i walcownię w Nietulisku. Ponadto  
w 1837 r. przejęto zakłady w Niwce (Henrykowie), które Bank Polski 
finansował już od 1833 r., to jest od chwili ich budowy31. 

Większość realizowanych inwestycji przyniosła jednak poważne 
straty, a przede wszystkim ze względu na brak rynku zbytu. Okazało się 
także, że wydobywany w okręgu dąbrowskim węgiel kamienny nie na-
daje się produkcji surówki. Spowodowało to unieruchomienie zakładów 
w Henrykowie, już wkrótce po zakończeniu ich budowy i zmusiło do 
dokonania poważnych zmian w urządzeniach Huty Bankowej. Lepiej 
pracowały natomiast huty w Okręgu Wschodnim, przystosowane do 
węgla drzewnego. 

Państwowe kopalnie galmanu i huty cynku wydzierżawił na 20 lat, 
w 1836 r., Piotr Steinkeller, który podjął się też osuszenia kopalń olku-
skich32. Od l V 1837 r. Bank Polski wydzierżawił także na 25 lat rządo-
                                                 
31 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 494, 496 oraz J. Jaros, Organizacja administracji górniczej....,1968. 
32 B. Jasiński, Osuszenie kopalń olkuskich. „Wszechświat”, 1884, nr 41, s. 641-646; nr 
42, s. 658-661; nr 43, s. 677-680 oraz W. Kosiński, Kopalnie Olkuskie ich przeszłość  
i przyszłość. „Pam. Fizjograf.”, 1882, z. 2, s. 124-133. 
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we huty żelaza Maurycemu Koniarowi, który zobowiązał się do płacenia 
czynszu zależnego od wysokości produkcji33.  

Pod zarządem Banku pozostały w Okręgu Wschodnim i Zachod-
nim tylko kopalnie rudy żelaznej i węgla kamiennego, których produk-
cja przeznaczona była głównie na potrzeby wydzierżawionych hut. 
Wkrótce jednak okazało się, że dzierżawcy nie mogą wywiązać się  
z obowiązków umowy dzierżawy. 

Na mocy ukazu carskiego, z 3 XII 1842 r., państwowe zakłady 
górnicze i hutnicze Królestwie Polskim, od dnia 1 I 1843 r., przeszły 
ponownie pod zarząd Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu34.  
W 1845 r. przejęła ona także państwowe huty żelaza, po rozwiązaniu 
kontraktu z Maurycym Koniarem. Jeszcze wcześniej, bo już w 1840 r., 
rozwiązano umowę z Piotrem Steinkellerem, który do 1845 r. prowadził 
jedynie komisową sprzedaż cynku wytopionego w hutach rządowych35. 
W związku z przejęciem zakładów rządowych w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu utworzono w 1843 r. ponownie Wydział Górnic-
twa, obejmujący cztery sekcje: administracyjną, techniczną, budowniczą 
i rachunkową. Kierownictwo Wydziału składało się z dyrektora i czte-
rech naczelników Spośród rządowych zakładów górniczych i hutniczych 
dzierżawami objęte były zakłady żelazne w Chlewiskach, warzelnia soli 
w Ciechocinku. Fabryka maszyn na Solcu pozostawała w dzierżawie 
Banku Polskiego do dnia 30 VI 1854 r., a następnie przeszła pod bez-
pośredni zarząd Wydziału Górnictwa przy Komisji Rządowej Przycho-
dów i Skarbu. Pozostałe zakłady były zgrupowane w dwóch Okręgach: 
Wschodnim i Zachodnim, których granice przebiegały tak samo, jak w 
                                                 
33 Por. W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, Księga wiadomości historyczno-
statystycznych wielkiego pieca w Rejowie. Tow. Prz. Górn., Hutn. i Przem. Staropol.  
w Kielcach. Kielce, 1995, s. 1-151, [s. 1-13], gdzie, s. 96, podaje się również nazwisko 
Mojżesz Kohn (Moryc Kon), a właściwie Moric Cohn. 
34 O utworzeniu oddzielnego zarządu górnictwa przy Kommissji rządowej przychodów  
i skarbu, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1843, t. XXXI, nr 101, s. 221-235. 
35 J. Pazdur, Organizacja i polityka górnicza..., 1961. 
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okresie administracji Banku Polskiego. W ramach okręgów przeprowa-
dzono branżowy podział zakładów na oddziały kopalń, hut, budowli36. 

W 1844 r. Okręg Wschodni dzielił się na następujące oddziały: 
Kopalń, Lasów i Węglarstwa, Hut, Budowli, Ekonomiczny (tu należały 
m.in. cegielnie i wapielnia) oraz Kontroli Skarbowej. Okręg Zachodni 
dzielił się natomiast na oddziały: Kopalń, Hut, Budowli (w tym: budo-
wa dróg na potrzeby górnictwa) i Kontroli Skarbowej. Zarządy oddzia-
łów składały się z naczelnika i jednego lub paru pomocników. Rozbu-
dowano zarządy okręgów, tzw. służbę ogólną, które obejmowały po 
kilkunastu urzędników37. W miarę, jak zmniejszała się liczba zakładów 
rządowych i następowało ograniczanie ich produkcji, zaczęto poszcze-
gólne zakłady podporządkowywać bezpośrednio zarządom okręgów. 
Jedynie duże huty żelaza i fabryki maszyn (Suchedniów, Samsonów, 
Białogon, Panki) stanowiły nadal odrębne oddziały38. Od 1843 r. datuje 
się stopniowy upadek górnictwa i hutnictwa rządowego, którego pro-
dukcja na ogół nie tylko nie wzrastała, ale w niektórych okresach nawet 
znacznie spadała. Było to częściowo spowodowane polityką władz, które 
dążyły do sprzedania kopalń i hut prywatnym przedsiębiorcom oraz 
ograniczeniem wydatków na inwestycje.39. Z chwilą ograniczenia ak-
tywnego udziału kapitału państwowego w górnictwie i hutnictwie roz-
począł się początek upadku tej branży przemysłu. Wstrzymano nakłady 
inwestycyjne i ograniczono wydatki na naprawy urządzeń40. 
                                                 
36 J. Jaros, Organizacja administracji górniczej..,. 1968. 
37 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 467. 
38 K. Jahoda, Przyczynek do historii prawa..., 1961; J. Jaros, Organizacja administracji 
górniczej..., 1968. 
39 Wynikało to z istniejącego, biurokratycznego, systemu zarządzania, por. T. Kizwalter, 
Nowatorstwo i rutyny. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji: 
1840-1863. Państw. Wyd. Nauk., Warszawa, 1991, s. 1-190.. 
40 Koszty produkcji próbowano zmniejszyć na przykład poprzez odkomenderowanie 
żołnierzy do prac w górnictwie, a nawet poprzez zsyłanie więźniów na roboty karne 
Należy także zaznaczyć, że 29 VI 1840 r. wydano postanowienie w sprawie zaciągu do 
korpusu górniczego osób niezdatnych do „frontowej służby wojskowej”, por. „Dziennik 
Praw Królestwa Polskiego”, 1840, t. XXV, nr 86, s. 323-331. 
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W 1862 r. władze carskie postanowiły sprzedać rządowe zakłady 
górniczo-hutnicze prywatnym przedsiębiorcom. W 1867 r. wydano 
zarządzenia nakazujące wprowadzenie w zakładach rządowych języka 
rosyjskiego, jako urzędowego41. W 1870 r. zlikwidowano Wydział Gór-
niczy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a państwowe zakłady od 
13 VII 1870 r. podporządkowano Departamentowi Górniczemu Mini-
sterstwa Finansów w Petersburgu. W tym samym roku (13 październi-
ka) wprowadzono w Królestwie Polskim prawo górnicze na mocy, któ-
rego poddano nadzorowi państwowych władz górniczych także kopalnie 
prywatne. 

Rozwój przemysłu górniczego i hutniczego Królestwa Polskiego był 
możliwy tylko dzięki opiece rządu, podobnie, jak i w szeregu krajów 
europejskich w XVIII i początkach XIX w. Utrata odrębności Królestwa 
Polskiego, po powstaniu styczniowym, zbiegła się z ostatecznym upad-
kiem rządowych zakładów górniczych i hutniczych. Wydzielenie, w 
pierwszej połowie XIX w., poszczególnych okręgów przemysłowych 
następowało  z rzeczywistym procesem powstawania wyspecjalizowane-
go przemysłu, a tym tym samym tworzenie, stałej kadry wykwalifiko-
wanych pracowników rządowego górnictwa i hutnictwa Królestwa Pol-
skiego. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Organizacja władz górniczych 
i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku.  [w:] „Analecta”, 2005, z. 1-2, s. 
227-308. 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] - AGD sygn. 316. 
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Lista pracowników (specjalistów) rządowego górnictwa i hutnictwa 
Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku (1817 – 1849) 

 
Zestawienie opracowano na podstawie materiałów źródłowych42. Ze względu na brak wiary-
godnych informacji obejmuje ono lata 1817-1849. Weryfikacja danych nastręczała także 
szereg wątpliwości. Rozszerzenie poniższych informacji może nastąpić tylko po przeprowa-
dzeniu dodatkowych studiów i analiz, zwłaszcza w oparciu o zachowaną korespondencję 
Wydziału Górnictwa Banku Polskiego oraz Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu43. 
 
1817 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
nadzorca machin i budowli - Ernest Merker 
nadzorca ekonomiczny - Andrzej Jerowski 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
generalny inżynier górniczy – Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
główny radca hutniczy i budowniczy – Jan (?) Franz (Franciszek) Moritz 
geometra dóbr górniczych - Antoni Zeitheim 
komisarz górniczy – Gottlieb (Bogumił) Bloede 
inspektor górniczy – Jerowski, Babski 
nadinspektor dozorstwa hutniczego w Białogonie – Gotthold (Jan) Klemm 
budowniczy dozorstwa w Białogonie - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
modelarz, rysownik - August Chartron 
registrator – Jakub Fiok 
Akademia Górnicza w Kielcach44 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii i geologii - Józef Tomaszewski 

                                                 
42 Kalendarzyk Polityczny. Wyd. F. Radziszewskiego, Warszawa - z lat 1819-1834 oraz Nowy 
Kalendarzyk Polityczny. Wyd. J. Neto, Warszawa - z lat 1834-1849, oraz zbiór Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej], a także N. Gąsiorow-
ska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922; J. Jaros, Organizacja administracji górniczej..., 1968; J. Pazdur, 
Organizacja i polityka górnicza..., 1961; J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997. 
Uwaga: nazwiska i imiona specjalistów są cytowane za źródłami lub literaturą i niekiedy są poda-
wane w brzmieniu oryginalnym lub spolszczonym, co dotyczy zwłaszcza specjalistów przybyłych do 
Królestwa Polskiego z zagranicy. 
43 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. 
44 Należy zaznaczyć, że w Kalendarzyku Politycznym, stosowano do 1822 r. nazwę Akademia Gór-
nicza, zamieniając ją następnie na Szkołę Akademiczno-Górniczą, która była używana aż do 1830 
r., mimo, że w 1827 r. przeniesiono formalnie szkołę z Kielc do Warszawy. 
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profesorzy inżynierii górniczej - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff,  Friedrich (Fryderyk) 
Wilhelm Lempe 
profesor chemii ogólnej – Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe  
zastępca profesora nauki górniczej - Marceli Królikiewicz 
profesor rysunków - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff, Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
profesor nauk leśnictwa – Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauki probierczej - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
profesor stylu handlowego – Andrzej Kossowicz 
profesorzy prawa górniczego - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff, Johann (Jan) Ehrenhold 
Ullmann (Ulman) 
 
1818 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
nadzorca machin i budowli - Ernest Merker 
nadzorca ekonomiczny - Andrzej Jerowski 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
generalny inżynier górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
główny radca hutniczy i budowniczy - Jan (?) Franz  (Franciszek) Moritz 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
generalny nadzorca hutnictwa i huty białogońskiej -  Gotthold (Jan) Klemm 
zawiadowca huty w Białogonie - Franciszek Ksawery Protschkar 
budowniczy i majster machin - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
inspektor fabryk żelaznych samsonowskich - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
generalny rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
komisarz górniczy – Gottlieb (Bogumił) Bloede 
inspektor górniczy – Jerowski, Babski 
modelarz, rysownik - August Chartron 
archiwista – Jakub Fiok 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii i geologii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynierii górniczej - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
profesor chemii ogólnej - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
zastępca profesora nauki górniczej - Marceli Królikiewicz 
profesor rysunków – Aleksander Spleszyński 
profesor nauk leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
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profesor nauki probierczej – Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
profesor stylu handlowego i prawa górniczego – Andrzej Kossowicz 
 
1819 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor generalny Wydziału Administracji Ogólnej - Józef Netrebski 
dyrektor generalny Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
członkowie - radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych, główny radca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca machin i budowli - Ernest Merker 
nadzorca ekonomiczny i lasów - Andrzej Jerowski 
nadzorca hut i machin - Jan (?) Franz  (Franciszek) Moritz 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
asesorowie: 
generalny inżynier - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
geometra dóbr górniczych - Antoni Zeitheim 
syndyk górniczy - vacat 
protokólista okręgowy - Marceli Królikiewicz 
kontroler - Walenty Hełczyński 
generalny rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor do przedmiotów chemicznych - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel  
majster machin - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
pod-rewizor rachunków - Weygert 
zawiadowca fabryki marmuru - August Chartron 
Dozorstwa górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
olbornik – Jaworski 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
olbornik - Antoni Bauner 
asesor - Christian Fuerchtegott Hollunder 
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góromistrz - Krzysztof Buchbach 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy – Gotthold (Jan) Klemm 
zawiadowcy huty - Franciszek Ksawery Protschkar, Ernst Kaden (w Białogonie), Funkhaenel 
(w Niewachlowie) 
pisarz huty – Jan Thiell, Eugeniusz Schlesinger (Szlezyngier) (?) 
Huty Suchedniowskie i nad Rzeką Kamienną 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
podinspektor - Zimmermann 
olbornik - Ernest Piechatzek 
zawiadowca hutniczy - Ludwik Zawadzki 
majseter – Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Sattler (Zattler) 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
olbornik - Paszkowski 
zawiadowca hut - Janotha 
zastępca zawiadowcy pieców - Antoni Sierntek 
Akademia Górnicza w Kielcach  
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii i geologii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynieryi górniczej i polowej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego - 
Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii- Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
zastępca profesora nauki górniczej - Marceli Królikiewicz 
profesor nauk leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauki probierczej - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1820 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor generalny Wydziału Administracji Ogólnej - Józef Netrebski 
dyrektor generalny Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
sekretarz generalny - Augustyn Karski 
naczelnik biura górniczego – Ludwik Hauke 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
członkowie - radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
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nadzorca okręgów górniczych, główny radca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca machin i budowli - Ernest Merker 
nadzorca ekonomiczny i lasów - Andrzej Jerowski 
nadzorca hut i machin - Jan (?) Franz  (Franciszek) Moritz 
generalny inżynier - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
geometra dóbr górniczych - Antoni Zeitheim 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
asesorowie: 
protokólista okręgowy - Marceli Królikiewicz 
generalny kasjer i magazynier - Wojciech Żarski 
kontroler - Walenty Hełczyński 
generalny rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor do przedmiotów chemicznych - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster  machin - B. Schumann 
rachmistrz - Karol Ignacy Gottwald 
podrewizor rachunków – Weygert 
chemik – Klauer (?) 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
olbornik - Jaworski 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
olbornik - Antoni Bauner 
asesor - Christian Fuerchtegott Hollunder 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
asystent inżynieri - Józef Cieszkowski 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy – Gotthold (Jan) Klemm 
zawiadowcy huty - Franciszek Ksawery Protschkar, Ernst Kaden (w Białogonie), Funkhaenel 
(w Niewachlowie) 
pisarz huty – Jan Thiell 
Huty Suchedniowskie i nad Rzeką Kamienną 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
podinspektor - Zimmermann 
olbornik - Ernest Piechatzek 
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zawiadowca hutniczy - Ludwik Zawadzki 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
olbornik - Paszkowski 
zawiadowca hut - Janotha 
zastępca zawiadowcy pieców - Antoni Sierntek 
Akademia Górnicza w Kielcac 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii i geologii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynieri górniczej i polowej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego - 
Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
zastępca profesora nauki górnictwa - Marceli Królikiewicz 
profesor nauk leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauki probierczej - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1821 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor generalny Wydziału Administracji - Józef Netrebski 
dyrektor generalny Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
sekretarz generalny - Augustyn Karski 
Dyrekcja Przemysłu i Kunsztów: 
naczelnik Biura Przemysłu i Kunsztów - Franciszek Jaźwiński 
naczelnik Biura Górniczego - Ludwik Hauke 
sekretarz wydziałowy - Onufry Kowalewski 
sekretarze: I kl. - Jakub Łaszczyński, II kl. - Józef Naimski, IV kl. - Ludwik Herying 
archiwista - August Stöckert 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca budowli hutniczych i machin - Jan (?) Franz (Franciszek) Moritz 
nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
geometra dóbr górniczych - Antoni Zeitheim 
generalny inżynier - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Jan Frydrych 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
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asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okręgowy - vacat 
kontroler generalny - Walenty Hełczyński 
generalny rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor chemik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
probierz - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster machin - B. Schumann 
rachmistrz - Karol Ignacy Gottwald 
podrewizor rachunków – Friedrich (Fryderyk) Weigert (Weygert) 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
olbornik - Franciszek Bajer 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
kasjer – Ferdynand Bayer (Baier) 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman)  
olbornik - Antoni Bauner 
asesor - Christian Fuerchtegott Hollunder 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy – Gotthold (Jan ) Klemm 
zawiadowca huty - Ernst Kaden 
olbornik - Franciszek Ksawery Protschksar 
pisarz huty w Niewachlowie – Augustyn 
„Obersztaygier” huty w Niewachlowie - Gottlieb (Bogumił) Becker (Becher) 
Huty Suchedniowskie i nad rzeką Kamienną 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
olbornik - Ernest Piechatzek 
zawiadowca hutniczy - Ludwik Zawadzki 
magazynier - Sebastian Jaworski 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
olbornik - Piotr Wosiński 
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zawiadowca kuźnic - Jakub Kajetan Paszkowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
Huty Starachowicko-Brodzkie 
podinspektor - Zimmermann 
olbornik - Jan Gliński 
zawiadowca kuźnic - Cretiusz, Janotha 
Huty Bzińskie 
inspektor radca hutniczy - Babski 
zawiadowca kuźnic - Kreytzer 
Huty Pankowskie 
inspektor – Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michael Donatt 
olbornik - Francke 
zawiadowca hut – Klimkiewicz 
 
1822 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej - Kajetan Koźmian 
sekretarz generalny, referendarz stanu - Augustyn Karski 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych – Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca budowli hutniczych i machin - Jan (?) Franz  (Franciszek) Moritz 
nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
inżynier główny - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
sekretarz główny - Józef Tomaszewski 
asesorowie: 
generalny kasjer i magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okręgowy - vacat 
kontroler główny - Walenty Hełczyński 
główny rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor chemik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
komisarz szurfowy – Gottlieb (Bogumił) Bloede 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy – Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster  machin - B. Schumann 
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rachmistrz - Karol Ignacy Gottwald 
podrewizor rachunków - Weygert 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
olbornik – Franciszek Bajer 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
kasjer – Ferdynand Bayer (Baier) 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
asesor - Christian Fuerchtegott Hollunder 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor, radca hutniczy – Gotthold (Jan) Klemm 
zawiadowca hut - Ernst Kaden 
olbornik - Franciszek Ksawery Protschkar 
pisarz huty w Niewachlowie - vacat 
Huty Suchedniowskie i Bzińskie 
inspektor, radca hutniczy - Franciszek Babski 
olbornik - Ernest Piechatzek 
zawiadowca hut - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
magazynier - Sebastian Jaworski 
Huty Samsonowskie 
inspektor, radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
olbornik - Piotr Wosiński 
zawiadowca kuźnic - Kajetan Paszkowski 
Huty Starachowicko-Brodzkie 
podinspektor - Zimmermann 
olbornik - Jan Gliński 
zawiadowca - Janotha, Cretiusz 
Huty Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz  
podinspektor - Michael Donatt 
olbornik - Franciszek Frantzke 
zawiadowca hut - Klimkiewicz 
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Huty Bzińskie 
inspektor, radca hutniczy - Babski 
zastępca kuźnic – Kreytzer 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynierii górniczej i polowej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego - 
Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor nauki docymazji - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1823 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej - Kajetan Koźmian 
sekretarz generalny - Augustyn Karski 
naczelnik Wydziału Przemysłu i Kunsztów - Franciszek Jaźwiński 
naczelnik Wydziału Górniczego - referent stanu nadzwyczajnego - Ludwik Hauke 
naczelnik Wydziału Instytutów - Antoni Fijałkowski 
naczelnik Wydziału Administracji Ogólnej - Wincenty Bielski 
naczelnik Biura Policji - Józef  Krzyżanowski 
naczelnik Biura Politycznego - Tomasz Rotkiewicz 
naczelnik Biura Rachuby - Wincenty Kozłowski 
naczelnik Biura Fabryk - Jakub Łaszczyński 
dyrektor kancelarii - vacat 
budowniczy generalny rządowy - Piotr Aigner 
sekretarz wydziałowy I kl.. - Onufry Kowalewski 
Rada Budownicza: 
główny budowniczy - Aleksander Groffe 
główny budowniczy - Antoni Corazzi 
główny inspektor  robót wodnych - Wojciech Lange, Fryderyk Koeppen 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca budowli hutniczych i machin – Jan (?) Franz (Franciszek) Moritz 
nadzorca ekonomiczny dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
inżynier generalny - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
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asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okręgowy - vacat 
rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor chemik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca syndyka - Andrzej Kosowicz 
asesor maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster  machin - B. Schumann 
podrewizor rachunków, rachmistrz – J. Weygert 
kontroler kasy głównej Górniczej - Ferdynand Bayer 
rachmistrze – I. J. Gredar, Franz (Franciszek) Kurtz, Karol Ignacy Gottwald 
archiwista - Eugeniusz Schlesinger (Szlezyngier), Jakub Fiok 
kancelista – Christian Fuerchtegott Hollunder 
adiunkt wydziału ekonomicznego – Jan Nepomucen Jastrzębski 
sekretarz – Spilmer 
ekspedytor –Ernest Schmidt 
regestrator – Jan Tuszyński 
rysownik – August Chartron 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
kontroler kas ekonomiczno-górniczych – Józef Suchodolski 
asystent przy kasie głównej górniczej – Franciszek Chmielewski 
kancelista wydziału leśnego – Jan Paweł Podgórski 
kancelista wydziału ekonomicznego – Ossowski 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca inspektora - Jakub Sarre 
asystent kasy - Wacław Fanta 
olbornik – Franciszek Bajer 
przysiężny, podinżynier - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zarządzający budynkami i machinami - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
sztygarzy - Gottlieb (Bogumił) Becker (Becher), Franz Friedrich, Jan Turka, Gottlieb 
Greinert, August Liebscher, Friedrich Lange 
kancelista - Dominik Halicki 
majster - Eufraim Hertschel 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor fabryk i kopalń - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor i olbornik - Antoni Bauner 
podinspektor - Krzysztof Buchbach 
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góromistrz kopalń – Christian Fuerchtegott Hollunder (?) 
hutmistrz hut cynkowych w Dąbrowie – Karol Bańkowski 
szycht-majster fabryk i kopalń w Niemcach - Jan Wąsikiewicz 
asystent budowniczy – Henryk Roze 
asystent inżynierii górniczej – Hipolit Grabkowski 
sztygarzy – Jakub Brumel (kopalnia „Reden“), Heinrich Dietz (kopalnia „Anna“) 
dozorca przy hucie cynkowej – Franciszek Herbaciński 
mierca węgla na kopalni „Reden” – Gottlieb Siegmajer 
przysięgły górniczy w Olkuszu – Feliks Rolle 
wjezdnik kopalń galmanowych w Sławkowie – Józef Cieszkowski 
wjezdnik na kopalni węgla Niemce – Jan Rohloff 
dozorca kopalni galmanu w Olkuszu – Andrzej Hallat 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy - Gotthold (Jan) Klemm 
probierz generalny i zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
olbornik - Franciszek Ksawery Protschkar 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski 
hutmistrz mosiężarni i dozorca walcowni - A. Krigar 
archiwista - Augustyn Wanert 
asystent kasy - Karol Malcharek 
dozorca węgla - Maurycy Lisicki 
asystent huty Niewlachów - Piotr Krankowski 
mechanicy – Genelli, Heisler 
Huty Suchedniowskie i Bzińskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
olbornik - Ernest Piechatzek 
zawiadowca hut - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
magazynier - Sebastian Jaworski 
zawiadowca kuźnic w Bzinie – Kreuzer 
archiwista – Antoni Knoll 
lekarz fabryczny – Wincenty Krupski 
zawiadowca końmi - Zawadzki 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca wielkich pieców - Antoni Sierntek 
olbornik - Piotr Wosiński 
zawiadowca fryszerek – Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
archiwista i zawiadowca warsztatów ręcznych – Tadeusz Wiśniewski 
asystent kasy – Józef Ziemnicki 
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Huty Starachowicko-Brodzkie 
podinspektor - Zimmermann 
olbornik - Jan Gliński 
zawiadowca  - Kaller, Janotha, Cretiusz 
zawiadowca fabryk Brody – Antoni Kella 
zawiadowca fryszerek – Krzysztof 
archiwista – Janotha 
pisarz hut – W. J. Klimkiewicz 
nadsztygar kopalni – Józef Zettelmann, W. Wygrzywalski, Kohler, Karol Wagner 
doglądacz kurzaczy - Jaworowski 
Huty Pankowskie 
inspektor fabryk żelaznych - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michael Donatt 
kasjer - Franciszek Frantzke 
zastępca zawiadowcy hutniczego – Klimkiewicz 
lekarz – Victor Harsleben 
kancelista – Joseph Schoen 
Huty Radoszyckie 
podinspektor fabryk żelaznych - Jakub Kajetan Paszkowski 
olbornik - Jan Theill 
zawiadowca fryszerek - Paweł Barański 
nadsztygar – Jakub Stenzel 
zastępca zawiadowcy wielkich pieców – Jakub Liszka 
doglądacz kurzaczy – Paweł Jędrychowski 
doglądacz tartaku w Jacentowie – Antoni Pawlański 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynierii górniczej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego - Johann (Jan) 
Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauk docymazji - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1824 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej - Kajetan Koźmian 
sekretarz generalny - Augustyn Karski 
naczelnik Wydziału Przemysłu i Kunsztów - Franciszek Jaźwiński 
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naczelnik Wydziału Górniczego - referent stanu nadzwyczajnego Ludwik Hauke 
naczelnik Wydziału Instytutów - Antoni Fijałkowski 
naczelnik Wydziału Administracji Ogólnej - Wincenty Bielski 
naczelnik Biura Policji - Józef Krzyżanowski 
naczelnik Biura Politycznego - Tomasz Rotkiewicz 
naczelnik Biura Rachuby - Wincenty Kozłowski 
naczelnik Biura Fabryk - Jakub Łaszczyński 
dyrektor kancelarii - vice-referendarz Maurycy hr. Kossowski 
asesor prawny - Marceli Tarczewski 
sekretarz do ekspedycji francuskiej - Antoni Brodowski 
budowniczy generalny rządowy - Piotr Aigner 
sekretarze wydziałowi I kl. - Onufry Kowalewski, Stanisław Sosnkowski, Maciej Strzeszewski, 
Konstatny Jonczewski, Ignacy Rzońca 
sekretarze wydziałowi II kl. - Augustyn Zieliński - dziennikarz generalny, Józef Zwierowicz, 
Francziszek Bieńkowski, Jakub Manugiewicz, Józef Naimski 
sekretarze adiunkci - August Stoekert, Edward Michałowski, Roman Bierzyński, Ignacy 
Gonaszewski, Piotr Domański, Romuald Roszkowski, Jan Dzwonkowski 
archiwista - Michał Budziszewski, Jan Rohrman 
sekretarz paszportowy - Piotr Müller 
sekretarz ekspedycji - Michał Oborski 
Biuro Rachuby: 
rachmistrze - Wincenty Pozarzycki, Ignacy Sypniewski, Józef Michałowski, Józef Wentzel 
Rada Budownicza: 
główny budowniczy - Aleksander Groffe 
główny budowniczy - Antoni Corazzi 
główny inspektor  robót wodnych - Wojciech Lange, Fryderyk Koeppen 
adiunkt budowniczy - Michał Miklaszewski 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca budowli hutniczych i machin - Jan (?) Franz  (Franciszek) Moritz 
nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
radca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okregowy - vacat 
rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor chemik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca syndyka - Andrzej Kosowicz 
asesor maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
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naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster  machin - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
podrewizor rachunków - Friedrich (Fryderyk) Weigert (Weygert) 
kontroler kasy głównej górniczej - Ferdynand Bayer 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
rachmistrz - Eugeniusz Schlesinger (Szlezyngier), Franz (Franciszek) Kurtz 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca inspektora - Jakub Sarre 
zastępca szychtmistrza - Wacław Fanta 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor i szychtmistrz - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy - Gotthold (Jan) Klemm  
zawiadowca hut - Ernst Kaden 
asystent zawiadowcy - Jacek Lipski 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkar 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski 
Huty Suchedniowskie i Bzińskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
szychtmistrz - vacat 
zawiadowca hut - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
magazynier - Sebastian Jaworski 
zawiadowca kuźnic w Bzinie - Kreuzer 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
zastępca szychtmistrza - Piotr Wosiński 
zawiadowca kuźnic - Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
Huty Starachowicko-Brodzkie 
podinspektor - Zimmermann 
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szychtmistrz - Jan Gliński 
zawiadowcy  - Kaller, Antoni Babski 
asesor - Janotha 
Huty Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michael Donatt 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
zastępca zawiadowcy hutniczego - Klimkiewicz 
Huty Radoszyckie 
zastępca inspektora - Jakub Kajetan Paszkowski 
zastępca szychtmistrza - Jan Theill 
zastępca zawiadowcy kuźnic - Paweł Barański 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynierii górniczej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego – Johann (Jan) 
Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauk docymazji - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1825 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
minister prezydujący - Tadeusz hr. Mostowski 
radcy stanu: 
dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów - ks. Stanisław Staszic 
dyrektor Wydziału Policji i Poczt - Antoni hr. Sumiński 
dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej - Kajetan Koźmian 
sekretarz generalny - Augustyn Karski 
naczelnik Wydziału Przemysłu i Kunsztów - Franciszek Jaźwiński 
naczelnik Wydziału Górniczego - referent stanu nadzwyczajnego - Ludwik Hauke 
naczelnik Wydziału Instytutów - Antoni Fijałkowski 
naczelnik Wydziału Administracji Ogólej - Wincenty Bielski 
naczelnik Biura Policji - Józef Krzyżanowski 
naczelnik Biura Politycznego - Tomasz Rotkiewicz 
naczelnik Biura Rachuby - Wincenty Kozłowski 
naczelnik Biura Fabryk - Jakub Łaszczyński 
archiwista - Michał Budziszewski, Jan Rohrman 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca budowli hutniczych i machin - Jan (?) Franz (Franciszek) Moritz 
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nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
radca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
sekretarz generalny - Józef Tomaszewski 
asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okręgowy - vacat 
rewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
asesor chemik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca syndyka - Andrzej Kosowicz 
asesor maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden  
podinżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
majster  machin - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
inżynier budowli i maszyn górniczych - Jacek Lipski 
asystent inżynierii - Aleksander Pollini 
podrewizor rachunków - Friedrich (Fryderyk) Weigert (Weygert) 
kontroler kasy głównej górniczej - Ferdynand Bayer 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
rachmistrz - Eugeniusz Schlesinger (Szlezyngier), Franz  (Franciszek) Kurtz 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca inspektora - Jakub Sarre 
zastępca szychtmistrza - Wacław Fanta 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor i szychtmistrz - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
zawiadowca górniczy - Adolf Schneider 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
inspektor radca hutniczy - Gotthold (Jan) Klemm  
zawiadowca hut - Ernst Kaden 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkar 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski 
Huty Suchedniowskie i Bzińskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
szychtmistrz - vacat 
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zawiadowca hut - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
magazynier - Sebastian Jaworski 
zawiadowca kuźnic w Bzinie - Kreuzer 
Huty Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
zastępca szychtmistrza - Piotr Wosiński 
zawiadowca kuźnic - Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
Huty Starachowicko-Brodzkie 
podinspektor - Zimmermann 
szychtmistrz - Jan Gliński 
zawiadowca - Kaller, Antoni Babski 
asesor - Janota 
Huty Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michael Donatt 
szychtmistrz – Franciszek Frantzke 
zastępca zawiadowcy hutniczego - Klimkiewicz 
Huty Radoszyckie 
zastępca inspektora - Jakub Kajetan Paszkowski 
zastępca szychtmistrza - Jan Theill 
zastępca zawiadowcy kuźnic - Paweł Barański 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii - Józef Tomaszewski 
profesor inżynierii górniczej, rysunków politechnicznych i prawa górniczego – Johann (Jan) 
Jakob (Jakub) Graff 
profesor chemii i hutnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor leśnictwa - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
profesor nauk docymazji - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
 
1826 
Komisja Rządowa Przychodów i SkarbuMinister Prezydujący - Franciszek Ksawery 
Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
Wydział Górniczy 
referendarz stanu, naczelnik wydziału - Ludwik Hauke 
buchalter - Adrian Stamm 
sekretarze - Józef Naimski, Łukasz Florentyn Reklewski 
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sekretarz, adiunkt - Eugeniusz Deszert 
rachmistrz - Stanisław Brunneck 
tłumacz języka niemieckiego - Michał Dembiński 
dziennikarz, archiwista - Błażej Bojankowski 
kontroler - Józef Olszewski 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych, nadradca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
radca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff (skierowany do Ciechocinka) 
zastępca nadzorcy hutnictwa, radca nadzwyczajny, inspektor hut – Gotthold (Jan) Klemm 
sekretarz generalny, zastępca naczelnika handlu i kas  - Józef Tomaszewski 
nadleśny generalny - Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) 
naczelnik Wydziału Górniczego - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
radca górniczy, naczelnik Wydziału Budowli i Machin - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
syndyk, zastępca sekretarza głównego - Andrzej Kossowicz 
naczelny lekarz górnictwa - Jan Lisowski 
asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - Wojciech Żarski 
protokólista okręgowy - vacat 
rewizor rachunkowości - Antoni Schoen (Schon) 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
kontroler kasy głównej górniczej - Ferdynand Beyer 
komisarz leśny, zastępca nadleśnego głównego - Gustaw Henke 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
budowniczy - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier budowli i maszyn górniczych - Jacek Lipski 
asystent budowli - Henryk Roze (Rose) 
asystent machin i budowli - Karol Fritsche 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
podinżynier górniczy – Michał Kossecki 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
litograf - Aleksander Spleszyński 
zawiadowcy górniczy - Bogumił Köhler, Ernst Kaden 
asystent - Teodor Borowski 
podrewizor rachunków - Friedrich (Fryderyk) Weigert (Weygert) 
rachmistrze - Jan Gredler, Franz  (Franciszek) Kurtz, Tomasz Mazalski, Jakub Knoll, Euge-
niusz Schlesinger (Szlezyngier) 
 
 



 

 73  

Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca inspektora - Jakub Sarre 
szychtmistrz - Wacław Fanta 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zawiadowca górniczy - Adolf Schneider 
zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor, szychtmistrz - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
zawiadowca górniczy - Marceli Królikiewicz 
asesorowie: 
zawiadowca górniczy - Józef Cieszkowski 
nadzorca hut cynkowych – Karol Bańkowski 
przysiężny - Feliks Roth 
zawiadowca górniczy - Adolf Szneider 
zawiadowca hutniczy - Jan Wąsikiewicz 
wjezdnik - Hipolit Grabkowski 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
radca hutniczy inspektor - Gotthold (Jan) Klemm 
zawiadowca hut - Ernst Kaden (?) 
szychtmistrz - Franciszek Protschkar 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski 
zawiadowca hutniczy - Wojciech Krigar 
Dozorstwo Bzińsko-Suchedniowskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
szychtmistrz - Piotr Wosiński 
zawiadowca hutnic wodnych - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
zawiadowca kuźnic w Bzinie - Kreuzer 
zawiadowca ręcznych warsztatów - Antoni Klimkiewicz 
zastępca magazyniera - Wygrzywalski 
Dozorstwo Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Bogumił Schmiedt 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
szychtmistrz - Józef Ziemnicki 
zawiadowca kuźnic - Wincenty Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
majster formierni - Henry Nuttal (Notel, Nuctall) 



 

 74  

Dozorstwo Brodzko - Starachowickie 
inspektor - vacat 
szychtmistrz - Jan Gliński 
zawiadowcy - Antoni Kaller, Antoni Babski, Antoni Zettelmann 
asesor - Janota 
Dozorstwo Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michał Donatt 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
zastępca zawiadowcy - Wincenty Klimkiewicz 
Dozorstwo Radoszyckie 
zastępca inspektora - Jakub Kajetan Paszkowski 
zastępca szychtmistrza –Jan Theill 
zastępca zawiadowcy kuźnic - Paweł Barański 
zastępca zawiadowcy Pieca - Józef Liszka 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
profesor mineralogii i geognozji - Józef Tomaszewski 
profesor chemii, hutnictwa i górnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor prawa górniczego i stylu - Andrzej Kossowicz 
profesor markszajderii - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
profesor docymazji - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
nauczyciel rysunków - Aleksander Spleszyński 
 
1827 
Komisja Rządowa Przychodów i SkarbuMinister Prezydujący - Franciszek Ksawery 
Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy Generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
Wydział Górniczy 
referendarz stanu, naczelnik Wydziału - Ludwik Hauke 
referent - Wojciech Mirzwiński 
buchalter - Adrian Stamm 
sekretarze - Józef Naimski, Łukasz Florentyn Reklewski, Józef Olszewski 
sekretarz, adiunkt - Eugeniusz Deszert 
rachmistrz - Stanisław Bruenek 
podsekretarz - Michał Dembiński, Fortunat Szretter 
archiwista - Błażej Bojankowski 
mechanik - Jan Sauter 
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 
Oberberghauptman - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
radcy w Głównej Dyrekcji Górniczej: 
nadzorca okręgów górniczych - Ernest Wilhelm Becker 
nadzorca dóbr i lasów - Andrzej Jerowski 
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radca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff  (skierowany do Ciechocinka) 
zastępca nadzorcy hutnictwa, radca nad-inspektor hutniczy - Gotthold  (Jan) Klemm 
sekretarz generalny, zastępca naczelnika handlu i kas  - Józef Tomaszewski 
zastępca naczelnika Wydziału Górniczego - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
radca górniczy, zastępca naczelnika Wydziału Budowli i Machin - Friedrich (Fryderyk) 
Wilhelm Lempe 
syndyk, zastępca sekretarza głównego - Andrzej Kossowicz 
naczelny lekarz górnictwa - Jan Nepomucen Lipawski 
asesorowie: 
generalny kasjer magazynier - vacat 
protokólista okręgowy - vacat 
rewizor rachunkowości - Antoni Schoen (Schon) 
komisarz szurfowy - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
kontroler kasy głównej górniczej - Ferdynand Beyer 
urzędnicy techniczni: 
probierz - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
budowniczy - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier budowli i maszyn górniczych - Jacek Lipski 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
asystent budowli - Henryk Roze (Rose) 
asystent machin i budowli - Karol Fritsche 
podrewizor rachunkowy - Fryderyk Weygiert 
modelownik - Jan August Ferdynand Privitz (Prillwitz) 
rachmistrze - Jan Gredler, Karol Malcharek, Frantz  (Franciszek) Kurtz, Jakub Knoll 
podrachnistrz - Michał Modzelewski 
Dozorstwa Górnicze 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zastępca inspektora - Jakub Sarre 
szychtmistrz - Wacław Fanta 
przysiężny - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zawiadowca górniczy - Adolf Schneider 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor, szychtmistrz - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
zawiadowca górniczy - Marceli Królikiewicz 
asesorowie: 
zawiadowca górniczy - Józef Cieszkowski 
nadzorca hut cynkowych – Karol Bańkowski 
przysiężny - Feliks Roth 
zawiadowca górniczy - Adolf Szneider 
zawiadowca hutniczy - Jan Wąsikiewicz 
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wjezdnik - Hipolit Grabkowski 
Dozorstwa hutnicze 
Srebrno-miedzianych i ołowianych hut w Białogonie i Niewachlowie 
radca hutniczy inspektor - Gotthold (Jan) Klemm  
zawiadowca hut – Ernst Kaden 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkar 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski  
zawiadowca hutniczy - Wojciech Kriger 
Dozorstwo Bzińsko-Suchedniowskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
szychtmistrz - Piotr Wosiński 
zawiadowca hutnic wodnych - Ludwik Zawadzki 
zawiadowca pieców - Karol Bogusławski 
zawiadowca kuźnic w Bzinie - Ludwik Kreuzer  
zawiadowca ręcznych warsztatów - Antoni Klimkiewicz 
zastępca magazyniera - Wygrzywalski 
Dozorstwo Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Bogumił Schmiedt 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca pieców - Antoni Sierntek 
szychtmistrz - Józef Ziemnicki 
zawiadowca kuźnic - Wincenty Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
majster formierni - Henry Nuttal (Notel, Nuctall) 
Dozorstwo Brodzko - Starachowickie 
inspektor - vacat 
szychtmistrz - Jan Gliński 
zawiadowcy - Antoni Kaller,  Antoni Babski, Antoni Zettelmann 
asesor - Janotha 
Dozorstwo Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michael Donatt 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
zastępca zawiadowcy - Wincenty Klimkiewicz 
Dozorstwo Radoszyckie 
zastępca inspektora - Jakub Kajetan Paszkowski 
zastępca szychtmistrza - Jan Theill 
zastępca zawiadowcy kuźnic - Paweł Barański 
zastępca zawiadowcy Pieca - Józef Liszka 
Tokarnie żelazne rządowe w Warszawie 
mechanik - Thomas Buckle 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor główny - Johann (Jan) Ehrenhold Ullmann (Ulman) 
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profesor mineralogii i geognozyi - Józef Tomaszewski 
profesor chemii, hutnictwa i górnictwa - J Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki, fizyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor prawa górniczego i Stylu - Andrzej Kossowicz 
profesor markszajderii - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel  
nauczyciel docymazyi - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden  
nauczyciel rysunków - Aleksander Spleszyński 
 
1828 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
minister prezydujący - Franciszek Ksawery Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy Generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
Wydział Górnictwa 
radca stanu, naczelnik Wydziału - Ludwik Hauke 
radca górniczy - naczelnik  Oddziału kopalń - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
radca górniczy, naczelnik Oddziału Hut - Piotr Michałowskir 
adca górniczy, naczelnik Oddziału Machin i Budowli - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnicy do szczególnych poruczeń: 
nadradca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
naczelny mechanik – Philippe (Filip) de Girard 
asesor honorowy - Leon książe Sapieha 
asesor - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
Oddział I Ogólny: 
Biuro Sekretariatu: 
sekretarz generalny, szef biura - Józef Tomaszewski 
pełniący obowiązki referenta prawnego - Andrzej Kossowicz 
referent - Józef Naimski 
sekretarz, tłumacz - Michał Gołębiowski 
archiwista - Jakub Fiok 
dziennikarz archiwista - Błażej Bojankowski 
podsekretarz - Fortunat Schretter 
Biuro Rachuby: 
nadrewizor rachunków, szef biura - Antoni Schoen (Schon) 
buchalter i kontroler - Ferdynand Beyer 
rachmistrze - Jan Grendler, Stanisław Bruenneck, Jakub Knoll, Fryderyk Weygert, Karol 
Malcharek, Tomasz Mazalski 
Kasa ogólnych funduszy górnictwa: 
pełniący obowiązki kasjera - Wojciech Mierusiński 
Oddział II kopalń: 
Sekretarz referent - Łukasz Florentyn Reklewski 
podsekretarz - Michał Dembowski 
Oddział III hut: 
referent - Józef Olszewski 



 

 78  

sekretarz - vacat 
podsekretarz - vacat 
Oddział IV machin i budowli: 
sekretarz - Jan Ossowski 
inspektor machin - Paul (Paweł) van der Vluet (Vliedt, Vlich) 
inżynier machin - Jacek Lipski 
asystent machin i budowli - Karol Fritsche 
Skład płodów górniczych w Warszawie, w Marywilu Nowym: 
komissant - Jakub Liedtke 
subiekci - Herman Aufschlag, Andrzej Heintze 
Dozorstwa kopalń 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
zastępca inspektora - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
szychtmistrz - Wacław Fanta 
markszajder - Józef Skalski 
zawiadowca górniczy - Adolf Schneider 
lekarz górniczy - Kacper Turowicz 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor, szychtmistrz - Antoni Bauner 
góromistrz - Krzysztof Buchbach 
zawiadowca górniczy - Marceli Królikiewicz 
markszajderzy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel, Michał Kossecki 
wjezdnik - Józef Cieszkowski 
asesorowie zawiadowcy - Karol Bańkowski, Feliks Roth, Józef Wąsikiewicz, Wojciech Kriegar 
lekarz górniczy - Feliks Klichowski 
Oddział I - Huty cynkowe: 
hutmistrze - Piotr Kraszkowski, Karol Bańkowski, Jan Wąsikiewicz 
nadszmelcarze - Tadeusz Mołodecki, Walenty Wesołowski, Karol Bartusz, Jan Chudzicki, 
Franciszek Herbaciński, Stanisław Żychowicz, Jacenty Łapczyński, Feliks Bierkowski 
Oddział II - Walcownia pod Sławkowem: (?) 
Dozorstwa hutnicze 
Dozorstwo Białogońskie 
inspektor - Gothold (Jan) Klemm 
zawiadowca hutniczy - Ernst Kaden 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkan 
zawiadowca ekonomii hutniczych - Eliasz Kisielewski 
Dozorstwo Starachowicko -Suchedniowskie 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
szychtmistrz - Piotr Wosiński, Jan Gliński 
zawiadowcy - Ludwik Zawadzki, Karol Bogusławski, Antoni Kaller, Ludwik Kreutzer, Łukasz 
Frydrych, Tomasz Szwejkowski, Tomasz Samczyński, Józef Liszka 
sekretarz - Fryderyk Gerlach 
magazynier - Walenty Wygrzywalski 
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lekarz - Franciszek Krupski 
Dozorstwo Radoszycko - Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Bogumił Schmiedt 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
szychtmistrz - Józef Ziemnicki 
zawiadowcy - Józef Pokrzywnicki, Paweł Barański, Wincenty Czrenichowski, Antoni Babski, 
Antoni Klimkiewicz 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster Fabryk żelaznych samsonowskich – Friedrich (Fryderyk, Frydrych) Böth (Both) 
majster formierni - Henry Nuttal (Notel, Nuctall) 
Dozorstwo Pankowskie 
inspektor - Ludwik Kleeditz 
podinspektor - Michał Donat 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
zawiadowca - Jan Lipski 
lekarz - Harschleben 
Nowe zakłady fabryk górniczych 
Dozór budowli pod Bobrzą: 
inżynier budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
szychtmistrz - August Wahnert 
pisarz zakładu - Józef Bourdo 
Dozór budowli pod Sielpią: 
konduktor budowli - Jan Hoffmann 
szychtmistrz - Henryk Kukowski 
pisarz - Ignacy Lipiński 
Urząd zakładu Tokarń Żelaza w Warszawie 
mechanicy - Jan Sauter, Tomasz Boucle 
pisarz - Jacek Kossakowski 
kontroler - Michał Modzelewski 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor - vacat 
profesor mineralogii i geognozji - Józef Tomaszewski 
profesor chemii, hutnictwa i górnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe  
profesor prawa górniczego i Stylu - Andrzej Kossowicz 
profesor markszajderii - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
nauczyciel docymazji - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
nauczyciel rysunków i geometri opisowej - Aleksander Spleszyński 
 
1829 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
Minister Prezydujący - Franciszek Ksawery Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
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Wydział górnictwa krajowego 
radca stanu, naczelnik Wydziału - Ludwik Hauke 
radca górniczy - naczelnik  Oddziału kopalń - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
radca górniczy, naczelnik Oddziału hut - Piotr Michałowski 
radca górniczy, naczelnik Oddziału machin i budowli - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnicy do szczególnych poruczeń: 
nadradca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
naczelny mechanik – Philippe (Filip) de Girard 
asesor honorowy - Leon książe Sapieha 
asesor - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
Oddział I Ogólny: 
Biuro Sekretariatu: 
sekretarz generalny, szef biura - Józef Tomaszewski 
nadrewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
pełniący obowiązki referanta prawnego - Andrzej Kossowicz 
buchalter i kontroler - Ferdynand Beyer 
referent - Józef Naimski 
sekretarz, tłumacz - Michał Gołębiowski 
archiwista - Jakub Fiok 
dziennikarz, archiwista - Błażej Bojankowski 
pod-sekretarz - Fortunat Szretter 
asystent archiwum - Kajetan Chronowski 
Kasa ogólnych funduszy górnictwa: 
pełniący obowiązki kasjera - Wojciech Mierusiński 
Oddział II kopalń: 
referent - Łukasz Florentyn Reklewski 
rachmistrz - Karol Malcharek 
podsekretarze - Michał Dembiński, Antoni Chodorowski 
Oddział III hut: 
referent - Józef Olszewski 
rachmistrz - Jan Gredler, Jakub Knoll 
podsekretarze - Eugeniusz Deszert, Józef Wolski 
Oddział IV machin i budowli: 
sekretarz - Jan Ossowski 
rachmistrz - Stanisław Brunneck 
inżynier machin - Jacek Lipski 
asystent machin i budowli - Karol Fritsche 
rysownicy - August August Chartron, Aleksander Suchodopolski, Jan Łęcki 
Skład płodów górniczych w Warszawie, w Marywilu Nowym: komisant - Jakub Liedtke 
Dozorstwa kopalń 
Dozorstwo Miedzianogórskie i nad Kamienną 
zastępca inspektora - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zawiadowca kopalń - Hipolit Grabkowski, Bogusław Kohler 
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szychtmistrz - Wacław Fanta 
markszajder - Józef Skalski 
lekarz górniczy - Kacper Turowicz 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinspektor, szychtmistrz - Antoni Bauner 
zawiadowcy górniczy - Marceli Królikiewicz, Józef Cieszkowski 
markszajderzy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel, Michał Kossecki 
asesorowie zawiadowcy - Karol Bańkowski, Feliks Roth, Wojciech Kriegar 
nadsztygar - Łabęcki, Borowski 
sztygarzy – Leon Sadowski (kopalnia „Leonidas”), Zembliński (kopalnia „Ksawery”), Kos-
sowski (kopalnia „Reden”), Liebscher (kopalnia „Ullisses”), Braune (kopalnia „Feliks”), 
Rohlof (kopalnia „Ksawery”), Krumpel (?) (kopalnia „Reden”) 
praktykanci - Kotowski, Prauss 
magazynier - Franciszek Chmielewski 
dozorca i kontroler - Ignacy Błaszczyński 
lekarz górniczy - Feliks Klichowski 
Dozorstwa hutnicze 
Dozorstwo Białogońskie 
zawiadowca hutniczy - Eliasz Kisielewski 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkan 
machiniści - William Pretscher, John Fown (Founes, Founs) Pace (Pees) 
Dozorstwo Starachowicko -Suchedniowskie 
zawiadowca naczelny - Łukasz Frydych 
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
zastępca inspektora - Józef Wąsikiewicz 
szychtmistrz - Piotr Wosiński, August Waszert 
zastępca szychtmistrza - Tomasz Mozalski 
zawiadowcy - Tomasz Szwejkowski, Tomasz Samczyński, Józef Liszka 
sekretarz - Fryderyk Gerlach 
kontroler - Józef Gliński 
magazynier -Józef Suchodolski 
lekarz - Franciszek Krupski 
Dozorstwo Radoszycko - Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zastępca naczelnika - Antoni Babski 
szychtmistrz - Józef Ziemnicki 
zawiadowcy - Paweł Barański, Wincenty Czerniechowski, Antoni Klimkiewicz 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
majster formierni - Henry Nuttal (Nutal, Nuctall) 
Dozorstwo Pankowskie 
podinspektor - Michał Donatt 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
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zawiadowca - Leopold Holewiński 
lekarz - Wiktor Harschleben 
Nowe zakłady fabryk górniczych 
Dozór budowli pod Bobrzą: 
inżynier budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
szychtmistrz - August Wahnert 
pisarz zakładu - Józef Bourdo 
Dozór budowli pod Sielpią: 
konduktor budowli - Jan Hoffmann 
szychtmistrz - Henryk Kukowski 
pisarz - Ignacy Lipiński 
Urząd zakładu Tokarń Żelaza w Warszawie 
mechanicy - Jan Sauter, Tomasz Boucle 
pisarz - Jacek Kossakowski 
kontroler - Jan Juszyński 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor - vacat 
profesor mineralogii i geognozji - Józef Tomaszewski 
profesor chemii, hutnictwa i górnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor prawa górniczego i stylu - Andrzej Kossowicz 
profesor  markszajderii - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
nauczyciel rysunków i geometri opisowej - Aleksander Spleszyński 
 
1830 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
Minister Prezydujący - Franciszek Ksawery Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy Generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
Wydział górnictwa krajowego 
radca stanu, radca górniczy, naczelnik Wydziału - Ludwik Hauke 
radca górniczy - naczelnik  Oddziału kopalń - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
radca górniczy, naczelnik Oddziału hut - Piotr Michałowski 
radca górniczy, naczelnik Oddziału machin i budowli - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnicy do szczególnych poruczeń: 
nadradca górniczy - Ernest Wilhelm Becker 
naczelny mechanik – Phillipe (Filip) de Girard 
asesor - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
Oddział Ogólny: 
Biuro Sekretariatu: 
sekretarz generalny, szef biura - Józef Tomaszewski 
nadrewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
pełniący obowiązki referanta prawnego - Andrzej Kossowicz 
buchalter i kontroler - Ferdynand Beyer 
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referent - Józef Naimski 
archiwista - Jakub Fiok 
rachmistrz - Fryderyk Weygert 
dziennikarz, archiwista - Błażej Bojankowski 
pod-sekretarz - Fortunat Szretter 
asystent archiwum - Kajetan Chronowski 
Oddział kopalń: 
naczelnik Oddziału, nadradca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
referent - Łukasz Florentyn Reklewski 
rachmistrz - Karol Malcharek 
pod-sekretarez - Michał Dembiński, Antoni Chodorowski 
Oddział hut: 
naczelnik Oddziału, radca górniczy - Piotr Michałowski 
referent - Józef Olszewski 
rachmistrz - Jan Gredler, Jakub Knoll 
podsekretarz - Eugeniusz Deszert, Józef Wolski 
Oddział machin i budowli: 
naczelnik Oddziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz - Jan Ossowski 
rachmistrz - Stanisław Brunneck 
inżynier machin - Jacek Lipski 
rysownicy - August August Chartron, Aleksander Suchodopolski, Jan Łęcki 
Dozorstwa kopalń 
Dozorstwo Miedzianogórskie i nad rzeką Kamienną 
inspektor - Jakub Sarre 
zastępca inspektora - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zawiadowcy kopalń - Hipolit Grabkowski, Bogusław Kohler 
szychtmistrz - Wacław Fanta 
markszajder - Józef Skalski 
lekarz górniczy - Kacper Turowicz 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
kasjer - Antoni Bauner 
zawiadowcy górniczy - Marceli Królikiewicz, Józef Cieszkowski 
markszajderzy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel, Michał Kossecki 
asesorowie zawiadowcy - Karol Bańkowski, Feliks Roth 
magazynier - Franciszek Chmielewski 
dozorca i kontroler - Ignacy Błaszczyński 
lekarz górniczy - Feliks Klichowski 
Dozorstwa hutnicze 
Dozorstwo Białogońskie 
zawiadowca hutniczy - Eliasz Kisielewski 
szychtmistrz - Franciszek Ksawery Protschkan 
machiniści - William Pretscher, John Fown (Founes, Founs) Pace (Pees) 
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Dozorstwo Starachowicko -Suchedniowskie 
zawiadowca naczelny - Łukasz Frydych  
inspektor radca hutniczy - Franciszek Babski 
zastępca inspektora - Józef Wąsikiewicz 
szychtmistrz - Piotr Wosiński 
zastępca szychtmistrza - Tomasz Mozalski 
zawiadowca - Tomasz Szwejkowski, Tomasz Samczyński, Józef Liszka 
kontroler - Józef Gliński 
magazynier -Józef Suchodolski 
lekarz - Franciszek Krupski 
Dozorstwo Radoszycko - Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zastępca naczelnika - Antoni Babski 
zawiadowca - Paweł Barański, Wincenty Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
Dozorstwo Pankowskie 
podinspektor - Michał Donat 
szychtmistrz - Franciszek Frantzke 
zawiadowca - Józef Pokrzywnicki 
magazynier - Józef Holewiński 
lekarz - Wiktor Harschleben 
Nowe zakłady fabryk górniczych 
Dozór budowli pod Bobrzą i pod Sielpią: 
inżynier budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
kasjer - Henryk Kukowski 
pełniący obowiązki zawiadowcy - Protazy Gliński 
asystent budowli - Franciszek Helman 
Fabryka Wapna w Piekiełku 
inspektor - Jakub Sarre 
szychtmistrz - Karol Drabik 
Urząd zakładu Tokarń Żelaza w Warszawie 
mechanicy - Jan Sauter, Tomasz Boucle 
pisarz - Jacek Kossakowski 
kontroler - Jan Juszyński 
Akademia Górnicza w Kielcach 
dyrektor - vacat 
profesor mineralogii i geognozji - Józef Tomaszewski 
profesor chemii, hutnictwa i górnictwa - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
profesor matematyki i maszynerii - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
profesor prawa górniczego i stylu - Andrzej Kossowicz 
profesor markszajderii - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
nauczyciel rysunków i geometryi opisowej - Aleksander Spleszyński 
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1831 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
Minister Prezydujący - Franciszek Ksawery Książe Drucki Lubecki 
radcy stanu dyrektorzy Generalni - Ludwik hr. Plater, Aleksander Brocki, Józef Morawski 
Wydział górnictwa krajowego 
radca stanu, radca górniczy, naczelnik Wydziału - Ludwik Hauke 
radca górniczy - naczelnik  Oddziału kopalń i hut - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff 
radca górniczy, naczelnik Oddziału machin i budowli - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnicy do szczególnych poruczeń: 
naczelny mechanik – Philippe (Filip) de Girard 
asesor - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
inżynier machin - vacat 
naczelny lekarz - Jan Nepomucen Lipawski 
Oddział główny: 
Biuro sekretariatu: 
sekretarz generalny, szef biura - Józef Tomaszewski 
nadrewizor rachunków - Antoni Schoen (Schon) 
pełniący obowiązki referanta prawnego - Andrzej Kossowicz 
buchalter i kontroler - vacat 
referent - Józef Naimski 
archiwista - Jakub Fiok 
rachmistrz - Fryderyk Weygert 
dziennikarz, archiwista - Błażej Bojankowski 
podsekretarz - Fortunat Szretter 
asystent archiwum - Kajetan Chronowski 
kanceliści - Jan Szymanowski, Józefat Wiślicki, Ksawery Kieszkowski, Ignacy Bolechowski 
Kasa ogólnego funduszu górnictwa: kancelista - Wincenty Glinojecki 
Oddział kopalń: 
naczelnik Oddziału, nadradca górniczy - Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff (?) 
referent - Łukasz Florentyn Reklewski 
rachmistrz - Karol Malcharek 
podsekretarz - Michał Dembiński, Antoni Chodorowski 
Oddział hut: 
naczelnik Oddziału, radca górniczy - vacat 
referent - Józef Olszewski 
rachmistrze - Jan Gredler, Jakub Knoll 
podsekretarze - Eugeniusz Deszert, Józef Wolski 
inżynier machin - Józef Lipski 
podsekretarz - Eugeniusz Deszert 
Oddział machin i budowli: 
naczelnik Oddziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz - Jan Ossowski 
rachmistrz - Stanisław Brunneck 
inżynier machin - Karol Fritsche 
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rysownik - August Chartron, Jan Łęcki 
zawiadowca budowlany - Aleksander Suchodopolski 
asystent - Piotr Sotkiewicz 
Dozorstwa kopalń 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
zastępca inspektora - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zawiadowcy kopalń - Aleksander Pollini, Bogusław Kohler 
zawiadowca budowli - Henryk Roze (Rose) 
kasjer - Wacław Fanta 
asystent kasy - Feliks Tchórzewski 
inżynier - Józef Skalski, Roman Pollini 
archiwista - Teodor Borowski 
nadsztygarzy - Stanisław Drażeński, Bogumił Grunert, Franciszek Brykner, Ferdynand 
Turski, Jakub Sztenzel 
lekarz górniczy - Kacper Turowicz, Wincenty Krupski 
Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
kasjer - Antoni Bauner 
kontroler kasy - Karol Zandt 
asystent kasy - Karol Gerlach 
zawiadowcy kopalń - Marceli Królikiewicz, Józef Cieszkowski, Hipolit Grabkowski 
zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynierzy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel, Michał Kossecki 
nadsztygarzy - Filip Rott, Wacław Borowski, Jan Kohlof 
zawiadowca hutniczy - Karol Bańkowski 
hutmistrz - Piotr Kraszkowski 
magazynier - Franciszek Chmielowski 
kontroler walcowni - Ignacy Błeszyński 
archiwista - Karol Schliess 
kancelista - Fryderyk Just 
werkmajster - Traugott Hennig 
lekarz górniczy - Feliks Kliszkowski 
Dozorstwa hutnicze 
Dozorstwo Białogońskie 
zawiadowca naczelny - Eliasz Kisielewski 
kasjer - Franciszek Ksawery Protschkan 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
podinżynier machin - Aleksander Spleszyński 
hutmistrz warsztatów - Ignacy Rudzki 
hutmistrz walcowni - Remigiusz Sierzputowski 
archiwista - Ignacy Głazowski 
asystent magazyniera - Franciszek Simkiewicz 
dozorca cegielni - Piotr Giergielewicz 
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inżynier - John Fown (Founes, Founs) Pace (Pees) 
Dozorstwo Starachowickie 
zawiadowca naczelny - Łukasz Friedrich 
hutmistrz - Ignacy Liszka 
zawiadowcy wielkich pieców - Tomasz Szwejkowski, Józef Liszka 
asystenci - Tomasz Samczyński, Tomasz Mieszkowski, Karol Kromer 
zawiadowcy węglarstwa - Wincenty Klimkiewicz, Stanisław Żychowicz 
kontroler - Józef Gliński 
kontroler, magazynier -Ksawery Noskowski 
kanceliści - Ignacy Dabrowski, Walenty Tutakiewicz 
kasjerzy - August Wanert, Piotr Wosiński 
kontroler kasy - Michał Pożarski 
inżynier budowlany - Franciszek Fritsche 
archiwista - Antoni Knoll 
dozorcy kurzaczy - Łukasz Ksel, Józef Jaworowski, Stanisław Dębicki 
dozorca - Hipolit Foltański 
dietariusz - Paweł Podgórski 
praktykant - Jan Schindler 
lekarz - Franciszek Krupski 
Dozorstwo Samsonowskie 
inspektor radca hutniczy - Christian Gottlieb (Bogumił) Schmidt (Szmidt) 
zawiadowca pieców - Antoni Babski 
asystent pieca - Tadeusz Wisniewski 
asystent kuźni - Paweł Barański 
kasjer - Józef Ziemnicki 
asesor - Walenty Krzyżanowski 
zawiadowca - Paweł Barański 
zawiadowca kuźnic - Wincenty Czernichowski 
nadmajster fryszerek w Samsonowie - Henryk Sollbach (Zolbach) 
magazynier - Karol Wejgert 
archiwista - Grzegorz Borowiński 
dozorcy kurzaczy - Józef Romański, Paweł Jędrychowski 
dozorca pieca - Ernest Scholt, Filip Ossowski 
kancelista - Jan Lisiewicz 
pomocnik - Jan Romański 
lekarz - Kasper Turowicz 
Dozorstwo Pankowskie 
podinspektor - Michał Donat 
kasjer - Franciszek Frantzke 
zawiadowca - Józef Pokrzywnicki 
magazynier - Leopold Holewiński 
kancelista - Panteleon Głębocki 
cieśla fabryczny - Bogumił Vogtman 
placowy - Grzegorz Boehnisch 
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zastępca placowego - Teodor Maszewski 
Dozorstwo nad rzeką Pilicą 
kontroler - Karol Drabik 
Urząd zakładu machin na Solcu 
kontroler - Jan Juszyński 
Dozór budowy nowych zakładów 
nad Bobrzycą i Sielpią: 
inżynier - Jan Strahler (Sztraler) 
kasjer - Henryk Kukowski 
asystent - Józef Koliński 
rendant materiałów - Józef Borudo 
pomocnik - Hipolit Żurkiewicz 
dozorcy - Antoni Ossowski, Józef Tell, Maurycy Lisicki, Stanisław Łapiński 
podinżynier - Protazy Gliński 
asystent - Franciszek Helman 
Dozór dróg komunikacyjnych 
podinżynier - Franciszek Praus 
pomocnicy - Napoleon Rzewuski, Edward Borudo 
dozorcy - Walenty Berens, Kanty Lisicki 
Dozorstwo spławu rzeki Kamiennej 
naczelny inżynier - Henryk Deybel 
inżynierzy - Leon Krasuski, Ignacy Winnicki, Walenty Urbański, Jakub Szefer 
 
1833 
Bank Polski: Prezes radca stanu - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes radca stanu - Henryk 
hr. Łubieński 
Oddział górnictwa rządowego 
naczelnik, radca górniczy – Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
Oddział hut 
naczelnik Oddziału, radca górniczy - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
Dozorstwa kopalń 
Dozorstwo Miedzianogórskie 
inspektor - Jakub Sarre 
zastępca inspektora - Gottlieb (Bogumił) Bloede 
zawiadowca kopalń - Aleksander Pollini, Bogusław Kohler 
zawiadowca budowli - Henryk Roze (Rose) 
kasjer - Wacław Fanta 
asystent kasy - Feliks Tchórzewski 
inżynierzy - Józef Skalski, Roman Pollini 
archiwista - Teodor Borowski 
nadsztygarzy - Stanisław Drażeński, Bogumił Grunert, Franciszek Brykner, Ferdynand 
Turski, Jakub Sztenzel 
lekarze górniczy - Kacper Turowicz, Wincenty Krupski 
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Dozorstwo Olkusko-Siewierskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
zawiadowcy kopalń - Marceli Królikiewicz, Józef Cieszkowski, Hipolit Grabkowski 
zawiadowca budowli -Jan Strahler (Sztraler) 
inżynierzy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel, Michał Kossecki 
nadsztygarzy - Filip Rott, Wacław Borowski, Jan Kohlof 
zawiadowca hutniczy - Karol Bańkowski 
hutmistrz - Piotr Kraszkowski 
archiwista - Karol Schliess 
Dozorstwa hutnicze 
Dozorstwo Białogońskie 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
 
1834 
Bank Polski: Prezes radca stanu - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes radca stanu - Henryk 
hr. Łubieński 
dyrektorzy – referent stanu – Paweł Głuszyński, Benedykt Niepokojczycki 
Oddział górnictwa rządowego 
naczelnik, radca górniczy – Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
referent – Józef Olszewski 
rachmistrz – Jan Gliński 
urzędnicy górnictwa mający szczególne poruczenia: 
nadzorca górniczy – Ernest Wilhelm Becker 
inspektor – Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
Inspekcje fabryk rządowo-górniczych: 
Okręg Wschodni 
pełniący obowiązki inspektora fabryk Okręgu Wschodniego – Jakub Sarre 
Okręg Zachodni 
pełniący obowiązki inspektora fabryk Okręgu Zachodniego – Marceli Królikiewicz 
vice-inspektor – Antoni Bauner 
zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
Zakład Warzelni Soli w Ciechocinku 
zastępca inspektora – Józef Tomaszewski 
 
1835 
Bank Polski: Prezes radca stanu - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes radca stanu - Henryk 
hr. Łubieński 
dyrektorzy – referenci stanu – Paweł Głuszyński, Benedykt Niepokojczycki 
Oddział górnictwa rządowego 
naczelnik, radca górniczy – Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
referent – Józef Olszewski 
rachmistrz – Jan Gliński 
urzędnicy górnictwa mający szczególne poruczenia: 
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nadzorca górniczy – Ernest Wilhelm Becker 
inspektor – Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
Inspekcje fabryk rządowo-górniczych: 
Okręg Wschodni 
pełniący obowiązki inspektora fabryk Okręgu Wschodniego – Jakub Sarre 
mechanik w Sielpi – John David Evans 
Okręg Zachodni 
pełniący obowiązki inspektora fabryk Okręgu Zachodniego – Marceli Królikiewicz 
vice-inspektor – Antoni Bauner 
zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
obermajster pudlingarni huty Bankowej i w Henrykowie - William Harris 
specjalista w hucie Bankowej – William (Wilhelm) Swift 
zawiadowca hut w Blachowni - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
Zakład Warzelni Soli w Ciechocinku 
pełniący obowiązki inspektora – Józef Tomaszewski 
 
1836 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział Górnictwa 
Oddział Służby Ogólnej: 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
inżynier naczelny – Philippe (Filip) de Girard 
referent główny - Józef Olszewski 
referent rachunkowy - Jan Gliński 
referent inżynieryjny - Karol Fritsche 
sekretarz dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
sekretarz - Walerian Kentrzyński 
rachmistrz - Józef Zettelmann 
archiwista - Jakub Fiok 
Fabryki Okręgu Wschodniego 
urzędnicy okręgowi: 
inspektor - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
vice-inspektor - Łukasz Florentyn Reklewski 
kasjer - August Wahnert 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Juliusz Gutt 
urzędnicy oddziałowi: 
zawiadowcy w Białogonie - William Preacher, Thomas Hughes 
zawiadowca kopalń - Aleksander Pollini 
zawiadowca węglarstwa - Wincenty Klimkiewicz 
zawiadowca hut w Samsonowie - Wincenty Czerniechowski 
zawiadowca hut w Parczowie - Józef Liszka 
zawiadowcy budowli - Franciszek Fritsche, Karol Knake 
mechanik w Sielpi – John David Evans 
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Fabryki Okręgu Zachodniego 
urzędnicy okręgowi: 
inspektor - Marceli Królikiewicz 
vice-inspektor - Józef Pokrzywnicki 
inżynier kopalń - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
inżynier budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
kasjer - Karol Schliess 
urzędnicy oddziałowi: 
Oddział Olkusko-Siewierski 
zawiadowca kopalń - Józef Cieszkowski 
zawiadowca hut - Jan Wąsikiewicz 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
specjalista w pudlingarni w Henrykowie – William (Wilhelm) Swift, Joseph Harriss 
Oddział Pańkowski 
zawiadowca hut - Tomasz Szwajkowski 
Oddział Pradła 
zawiadowca hut - Karol Bańkowski 
Warsztaty mechaniczne 
inżynier mechanik - Aleksander Watson 
Oddział Blachownia 
zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
Zakład fabryczny w Niwce 
administrator - Maurycy Kossowski 
buchalter - Karol Malcharek 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
inspektor - Józef Tomaszewski 
kasjer i magazynier - Ignacy Ławicki 
 
1837 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa 
Oddział Służby Ogólnej: 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracji: 
naczelnik - Józef Olszewski 
sekretarz Wydziału - Hieronim Łabęcki 
podsekretarz - Józefat Wiślicki, Jan Sikorski 
Oddział Techniczny: 
naczelnik referent - Karol Fritsche 
sekretarz - Waleryan Kentrzyński 
rysownicy - Aleksander Kuhnke, Julian Bielanowski 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik referent - Jan Gliński 
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sekretarz - Ksawery Wasilewski 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Jan Szydłowski 
Archiwum Wydziału: Jakub Fiok 
Skład główny wyrobów górniczych w Warszawie: 
zawiadowca - Ferdynad Beyer 
urzędnicy do szczególnych poruczeń: 
inżynier naczelny – Philippe (Filip) de Girard 
naczelnik górniczy - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
Okręg Wschodni zakładów górniczych 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
kasjer główny - August Wahnert 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Juliusz Gutt 
mechanik w Sielpi – John David Evans 
magazynier główny - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
sekretarz - vacat 
podsekretarz - Ignacy Głazowski 
urzędnicy zdrowia (lekarze) - Wincenty Krupski, Antoni Andrzejewski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy - Wincenty Klimkiewicz, Stanisław Żychowicz 
zawiadowca wyrabiania sążni - August Hirsch 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale wąchockim: 
zawiadowca wielkich pieców - Tomasz Samczyński 
zawiadowca fryszerek i walcowni - Ignacy Liszka 
hutmistrz w Starachowicach - Hipolit Foltański 
Zakłady w oddziale suchedniowskim: 
zawiadowca wielkich pieców - Józef Liszka 
zawiadowca fryszerek - Tomasz Mieszkowski 
Zakłady w oddziale samsonowskim: 
zawiadowca naczelny - Wincenty Czerniechowski 
Zakłady w oddziale radoszyckim: 
hutmistrz - Tadeusz Wiszniewski 
Zakłady wyrobów mechanicznych w Białogonie: 
zawiadowca naczelny - William Preacher 
kasjer i magazynier - Michał Pożarski 
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Oddział budowli 
zawiadowcy - Franciszek Fritsche (w Berezowie), Karol Knake (w Miedzianej Górze), Jan 
Wąsikiewicz (w Brodach), Henryk Rosse (w Michałowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), 
vacat – w Sielpi i w Nietulisku 
Okręg Zachodni zakładów górniczych 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Marceli Królikiewicz 
pomocnik naczelnika - Józef Pokrzywnicki 
kasjer główny - Karol Schliess 
rachmistrz - Wacława Fanta 
magazynier główny - Stanisława Daszewski 
sekretarz - Karol Gerlach 
podsekretarz - Teodor Żarski 
urzędnicy zdrowia - Izydor Gerhard 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Oddział węglarstwa 
zawiadowca - vacat 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale olkusko-siewierskim: 
zawiadowca hut cynku w Niemcach - Piotr Kraskowski 
zawiadowca hut cynku w Dąbrowie i pod Będzinem - Walenty Wesołowski 
zawiadowca walcowni i gisernii w Sławkowie - Franciszek Mirewicz 
Zakłady w oddziale niweckim: 
administrator - Maurycy Kossowski 
buchalter, kasjer - Karol Malcharek 
mechanik - Leopold Eichhorn 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
specjalista w pudlingarni w Henrykowie – William (Wilhelm) Swift, Joseph Harriss 
Zakłady w oddziale pańkowskim: 
zawiadowca - Tomasz Szwajkowski 
kasjer i magazynier - Józef Ziemnicki 
podsekretarz - Pantaleon Głębocki 
urzędnik zdrowia  (lekarz)- Leon Woźniakowski 
Zakłady w oddziale Blachownia: 
zawiadowca - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
Zakłady w oddziale Pradła: 
zawiadowca - Karol Bańkowski 
Zakłady w oddziale Koniecpol: 
zawiadowca naczelny - Wojciech Krigar 
zawiadowca magazynu - Bogumił Kohler 
kontroler i kasjer - Jan Schindler 
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Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
mechanik - Aleksander Watson 
Okręg Północny zakładów górniczych 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
naczelnik górniczy - Józef Tomaszewski 
kasjer - Ignacy Ławicki 
zawiadowca zakładu - Ernest Schmidt 
warycznik - Andrzej Alichniewicz 
mechanik - Traugott Hennig 
magazynier - Jan Lochmanowicz 
podsekretarz - Józef Ziołowski 
Zakład wyrobów mechanicznych w Warszawie (pod kier. John (Wilhelm) Perks i Withmore) 
buchalter banku - Antoni Wentzl 
 
1838 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa rządowego 
naczelnik Wydziału - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz Dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
sekretarz Wydziału - Hieronim Łabęcki 
podsekretarz - Jan Sikorski 
Oddział Techniczny: 
naczelnik  - Karol Fritsche 
sekretarz - Walerian Kentrzyński 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik - Jan Gliński 
sekretarz - Ksawery Wasilewski 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Jan Szydłowski 
Archiwum Wydziału: archiwista - Jakub Fiok 
Zakłady górnicze 
Okręg Wschodni zakładów górniczych 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
kasjer główny - August Wahnert 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Juliusz Gutt 
mechanik w Sielpi – John David Evans 
magazynier główny - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
urzędnicy zdrowia (lekarze) - Wincenty Krupski, Antoni Andrzejewski 
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Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - Wincenty Klimkiewicz, Stanisław Żychowicz 
zawiadowca wyrabiania sążni - August Hirsch 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale Wąchockim: 
zawiadowca wielkich pieców - Tomasz Samczyński 
zawiadowca fryszerek i walcowni - Ignacy Liszka 
zawiadowca w Starachowicach - Tadeusz Wiszniewski 
zawiadowca w Parszowie - Hipolit Foltański 
Zakłady w oddziale Suchedniowskim: zawiadowca fryszerek - Tomasz Mieszkowski 
Zakłady w oddziale Samsonowskim: zawiadowca naczelny - Wincenty Czerniechowski 
Zakłady w oddziale Radoszyckim: zawiadowca wielkiego pieca - Józef Liszka 
Zakłady wyrobów mechanicznych w Białogonie: 
zawiadowcy naczelny - Wiliam Preacher, John Douglas 
kasjer i magazynier - Michał Pożarski 
Oddział budowli 
zawiadowcy - Franciszek Fritsche (w Berezowie), Karol Knake (w Rejowie), Jan Wąsikiewicz 
(w Brodach), Henryk Rosse (w Michałowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), vacat – w Sielpi i 
w Nietulisku 
Okręg Zachodni zakładów górniczych 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Marceli Królikiewicz 
pomocnik naczelnika - Józef Pokrzywnicki 
naczelnik górniczy do górnictwa olkuskiego delegowany - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) 
Schumann (Szuman) 
kasjer główny - Karol Schliess 
rachmistrz - Wacława Fanta 
urzędnik zdrowia (lekarz) - Izydor Gerhard 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Oddział węglarstwa 
vacat 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale Olkusko-Siewierskim: 
zawiadowca hut cynkowych w Niemcach - Piotr Krasowski 
zawiadowca hut cynkowych w Dąbrowie i pod Będzinem - Waldemar Wesołowski 
zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
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specjalista w pudlingarni w Henrykowie – William (Wilhelm) Swift, Joseph Harriss 
inżynierzy (Niwka) - Downe, Garnier 
mechanik - Aleksander Watson 
Zakłady w oddziale Pradłowskim: 
zawiadowca - Tomasz Szwajkowski 
kasjer i magazynier - Józef Ziemnicki 
Zakłady w oddziale Blachownia: zawiadowca - zawiadowca hut - Johann Carl (Karol) Hein-
rich (Henryk) Kaden 
Zakłady w oddziale Pradła: zawiadowca - Karol Bańkowski 
Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
Okręg Północny zakładów górniczych 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
naczelnik górniczy - Józef Tomaszewski 
kasjer - Ignacy Ławicki 
zawiadowca zakładu - Ernest Schmidt 
Skład główny wyrobów górniczych w Warszawie 
zawiadowca składu - Ferdynand Beyer 
 
1839 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa rządowego 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz Dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
sekretarz Wydziału - Hieronim Łabęcki 
Oddział Techniczny: 
naczelnik - Karol Fritsche 
sekretarz - Waleryan Kentrzyński 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik - Jan Gliński 
sekretarz - Ksawery Wasilewski 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Jan Szydłowski 
Archiwum Wydziału: archiwista - Jakub Fiok 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
kasjer główny - August Wahnert 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Juliusz Gutt 
mechanik w Sielpi – John David Evans 
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magazynier główny - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze - Saladyn Ramlau, Antoni Andrzejewski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - Wincenty Klimkiewicz, Stanisław Żychowicz 
zawiadowca wyrabiania sążni - August Hirsch 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale Wąchockim: 
zawiadowca wielkich pieców - Tomasz Samczyński 
zawiadowca fryszerek i walcowni - Ignacy Liszka 
zawiadowca w Starachowicach - Tadeusz Wiszniewski 
zawiadowca w Parszowie - Hipolit Foltański 
Zakłady w oddziale Suchedniowskim: 
zawiadowca fryszerek - Tomasz Mieszkowski 
inspektor odlewu amunicji - Józef Pokrzywnicki 
Zakłady w oddziale Samsonowskim: zawiadowca naczelny - Wincenty Czernichowski 
Zakłady w oddziale Radoszyckim: zawiadowca wielkiego pieca - Józef Liszka 
Zakłady wyrobów mechanicznych w Białogonie: 
zawiadowca naczelny - Wiliam Preacher, John Douglas 
kasjer i magazynier - Michał Pożarski 
Oddział budowli 
zawiadowcy - Karol Knake (w Rejowie), Jan Wąsikiewicz (w Brodach), Henryk Rosse (w 
Michałowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), Jan Knake (w Sielpi), Adam Kraus (w Nietuli-
sku) 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Marceli Królikiewicz 
pomocnik naczelnika – vacat 
naczelnik górniczy do górnictwa olkuskiego delegowany - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) 
Schumann (Szuman)  
kasjer główny - Karol Schliess 
rachmistrz - Wacława Fanta 
lekarz okręgu - Izydor Gerhard 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Oddział hut 
Zakłady w oddziale Olkusko-Siewierskim: 
zawiadowca hut cynkowych w Niemcach - Piotr Krasowski 
zawiadowca hut cynkowych w Dąbrowie i pod Będzinem - Waldemar Wesołowski 
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zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
zawiadowca wielkich pieców w Niwce – Llevelyn (Levelyn, Llewellyn) 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
specjalista w pudlingarni w Henrykowie – William (Wilhelm) Swift, Joseph Harriss 
mechanik - Aleksander Watson 
Zakłady w oddziale Pradłowskim: 
zawiadowca - Tomasz Szwajkowski 
kasjer i magazynier - Józef Ziemnicki 
lekarz - Leon Woźniakowski 
Zakłady w oddziale Blachownia: 
zawiadowca - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
Zakłady w oddziale Pradła: zawiadowca - Karol Bańkowski 
Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
budowniczy - Franciszek Lanci 
inżynier budowli - Jan Szymanowski 
Okręg Północny 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
naczelnik górniczy - vacat 
zawiadowca zakładu - Ernest Schmidt 
kasjer - Ignacy Ławicki 
Skład główny wyrobów górniczych w Warszawie: zawiadowca składu - Ferdynand Beyer 
 
1840 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa rządowego 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Józef Tomaszewski 
sekretarz dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent - Władysław Trzetrzewiński 
Oddział Techniczny: 
naczelnik - Karol Fritsche 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik - Jan Gliński 
sekretarz - Ksawery Wasilewski 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Jan Szydłowski, Ignacy Ławicki 
Archiwum Wydziału: archiwista - Jakub Fiok 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
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kasjer okręgu - August Wahnert 
kontroler delegowany - Józef Baranowski 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
sekretarz - Waldemar Tutakiewicz 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze - Saladyn Ramlau, Antoni Andrzejewski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
inspektor odlewu amunicji - Józef Pokrzywnicki 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
zawiadowca wielkich pieców w Mostkach i Parszowie - Tomasz Mieszkowski 
zawiadowca ręcznych warsztatów - Bonifacy Chlebowski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
kasjer i magazynier - Michał Pożarski 
Oddział budowli 
zawiadowcy - Franciszek Fritsche (w Berezowie), Karol Knake (w Rejowie), Jan Wąsikiewicz 
(w Brodach), Henryk Rosse (w Michałowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), Jan Knake (w 
Sielpi), Adam Kraus (w Nietulisku) 
 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - vacat 
pomocnik naczelnika - Karol Schliess 
kasjer okręgu - Walerian Kentrzyński 
rachmistrz - Wacława Fanta 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
magazynier Okręgu - Stanisław Daszewski 
lekarz okręgu - Izydor Gerhard 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
Oddział hut 
zawiadowca zakładu w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca zakładu w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich  (Hen-
ryk) Kaden  
zawiadowca wielkich pieców w Niwce - Tomasz Samczyński 
zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
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zawiadowca pudligarnii i walcowni w Niwce - Ignacy Liszka 
zawiadowca zakładu w Pradłach - Wincenty Klimkiewicz 
kasjerzy zakładów w Pankach - Antoni Czapierzyński, Leon Wóźniakowski 
Zakłady cynkowe 
Służba ogólna: 
naczelnik - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
sekretarz - Józef Szymański 
Służba szczegółowa: 
zawiadowca hut cynkowych w Niemcach - Piotr Kraskowski 
zawiadowca hut cynkowych w Dąbrowie i pod Będzinem - Juliusz Gutt 
zawiadowca walcowni i giserni w Sławkowie - Franciszek Mirecki 
obermajster pudlingarni huty Bankowej - William Harris 
specjalista w pudlingarni w Henrykowie – William (Wilhelm) Swift, Joseph Harriss 
Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
budowniczy - Franciszek Lanci 
inżynier budowli - Jan Szymanowski 
Okręg Północny 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
naczelnik górniczy - vacat 
zawiadowca zakładu - Ernest Schmidt 
kasjer - Ignacy Ławicki 
Zakład machin na Solcu w Warszawie: zarządzający zakładem - Feliks Miaskowski 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik Biura - Ferdynad Beyer 
 
1841 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa rządowego 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Józef Tomaszewski 
sekretarz dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent - Władysław Trzetrzewiński 
Oddział Techniczny: 
naczelnik  - Karol Fritsche 
Oddział Kas i Rachunkowości 
naczelnik - Jan Gliński 
sekretarz - Ksawery Wasilewski 
rachmistrze - Jan Szydłowski, Ignacy Ławicki 
Archiwum Wydziału: archiwista - Jakub Fiok 
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Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
kasjer okręgu - August Wahnert 
kontroler delegowany - Józef Baranowski 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
sekretarz - Waldemar Tutakiewicz 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarz - Saladyn Ramlau, Antoni Andrzejewski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
inspektor odlewu amunicji - Józef Pokrzywnicki 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
zawiadowca wielkich pieców w Mostkach i Parszowie - Tomasz Mieszkowski 
zawiadowca ręcznych warsztatów w Suchedniowie – Bonawentura Chlebowski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
Oddział budowli 
zawiadowcy - Franciszek Fritsche (w Berezowie), Karol Knake (w Rejowie), Jan Wąsikiewicz 
(w Brodach), Henryk Rosse (w Michałowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), Jan Knake (w 
Sielpi), Adam Kraus (w Nietulisku) 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
pomocnik naczelnika - Karol Schliess 
kasjer okręgu - Walerian Kentrzyński 
rachmistrz - Józef Zettelmann 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
magazynier - Stanisław Daszewski 
lekarz - Izydor Gerhard 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zawiadowcy - Teodor Borowski, Franciszek Łabęcki 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
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Oddział hut 
zawiadowca zakładu w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca zakładu w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Hen-
ryk) Kaden 
zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
zawiadowca wielkich pieców w Niwce - Tomasz Smaczyński 
inżynier w Niwce – Griffiths (Gryffith, Gryffis) 
zawiadowca pudligarni i walcowni w Niwce - Ignacy Liszka 
zawiadowca zakładu w Pradłach - Wincenty Klimkiewicz 
kasjer zakładów w Pankach - Antoni Czapierzyński 
lekarz zakładów w Pankach - Leon Wóźniakowski 
Zakłady Cynkowe 
Służba szczegółowa: 
Oddział hut cynkowych: 
zawiadowca w Dąbrowie i pod Będzinem - Juliusz Gutt 
zawiadowca w Niemcach - Piotr Kraskowski 
zawiadowca walcowni i giserni w Sławkowie – Franciszek Mirecki 
Oddział budowli: 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
budowniczy - Franciszek Lanci 
Okręg Północny 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
naczelnik górniczy - vacat 
zawiadowca zakładu - Ernest Schmidt 
kasjer - Ignacy Ławicki 
Zakład machin na Solcu w Warszawie: zarządzający zakładem - Feliks Miaskowski 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik Biura - Ferdynad Beyer 
 
1842 
Bank Polski: Prezes - Józef Lubowidzki, Vice-Prezes - Henryk hr. Łubieński 
Wydział górnictwa rządowego 
naczelnik Wydziału, radca górniczy - Friedrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe 
sekretarz Dyrekcji - Leon hr. Łubieński 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent - Władysław Trzetrzewiński 
Oddział Techniczny: 
naczelnik  - Karol Fritsche 
sekretarz - Aleksander Szmidecki 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik - Jan Gliński 
sekretarz - Ksawery Wasilewski 
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rachmistrze - Jan Szydłowski, Ignacy Ławicki 
Archiwum Wydziału: archiwista - Jakub Fiok 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Jacek Lipski 
kasjer okręgu - August Wahnert 
kontroler delegowany - Józef Baranowski 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
sekretarz - Waldemar Tutakiewicz 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze - Antoni Andrzejewski, Krupski Wincenty 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
inspektor odlewu amunicji - Józef Pokrzywnicki 
pomocnik - Wincenty Klimkiewicz 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
zawiadowca wielkich pieców w Mostkach i Parszowie – Tomasz Mieszkowski 
zawiadowca ręcznych warsztatów w Suchedniowie - Bonawentura Chlebowski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
Oddział budowli 
zawiadowcy - Ernest Schmidt (w Rejowie), Jan Wąsikiewicz (w Sielpi), Henryk Rosse (w 
Michałowie i Berezowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), Jan Knake (w Nietulisku) 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
referent - Karol Schliess 
kasjer okręgu - Walerian Kentrzyński 
rachmistrz - Józef Zettelmann 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
magazynier - Stanisław Daszewski 
lekarz - Izydor Gerhard 
lekarz w Pankach - Leon Woźniakowski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
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inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zawiadowcy - Teodor Borowski, Franciszek Łabęcki 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut żelaznych i cynkowych 
zawiadowca zakładu w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca zakładu w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Hen-
ryk) Kaden 
zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
zawiadowca wielkich pieców w Niwce - Tomasz Samczyński 
zawiadowca pudligarni i walcowni w Niwce - Ignacy Liszka 
zawiadowca walcowni i giserni w Sławkowie - Franciszek Mirecki 
zawiadowcy hut cynkowych – Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski 
Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier dróg - Antoni Bogdański 
konduktor - Ignacy Świętochowski 
budowniczy - Franciszek Lanci 
Okręg Północny 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
zarządzający zakładem - August Rost 
kasjer - Antoni Borowski 
lekarz górniczy - Roman Ignatowski 
Zakład machin na Solcu w Warszawie: administrator - Wilhelm Rau 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik biura - Ferdynad Beyer 
referent rachunkowy - Ernest Piechaczek 
podrachmistrz - Ignacy Wiernek 
sekretarz - Antoni Dawidowicz 
 
1843 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
Wydział Górnictwa 
dyrektor - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Oddział Administracyjny: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent - Władysław Trzetrzewiński 
sekretarz Wydziału - Hieronim Łabęcki 
sekretarz Oddziału - Józef Rauer 
Oddział Budownictwa: 
naczelnik Oddziału - Jacek Lipski 
Oddział Techniczny: 
naczelnik Oddziału - Karol Fritsche 
p.o. naczelnika - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
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rysownik - Marceli Lempe 
Oddział Kas i Rachunkowości: 
naczelnik - Jan Gliński 
referent główny Wydziału - Karol Groer 
sekretarz Wydziału - Józef Szymański 
rachmistrze - Wacław Fanta, Jan Szydłowski, Ignacy Ławicki, Feliks Zgorzelski 
podsekretarz - Ksawery Kieszkowski 
podrachmistrze - Konstanty Kozarski, Henryk Linowski 
Archiwum Wydziału: 
archiwista - Jakub Fiok 
dziennikarz - Jan Piątkiewicz 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
kasjer - August Wahnert 
kontroler delegowany - Józef Baranowski 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
sekretarz - Waldemar Tutakiewicz 
magazynier - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze - Antoni Andrzejewski, Krupski Wincent, Saladyn Ramlau 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
zawiadowca naczelny - Aleksander Pollini 
inżynier górniczy - Michał Kossecki 
Oddział węglarstwa 
zawiadowcy węglarstwa - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
zawiadowca wielkich pieców w Mostkach i Parszowie – Tomasz Mieszkowski 
zawiadowca ręcznych warsztatów - Bonawentura Chlebowski 
inspektor odlewu pocisków - Wincenty Klimkiewicz 
kasjer zakładów w Białogonie - Franciszek Adamski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
Oddział budowli 
zawiadowca ekonomiczny - Józef Szóstkiewicz oraz zawiadowcy - Ernest Schmidt (w Rejo-
wie), Henryk Rosse (w Michałowie i Berezowie), Jan Łęcki (w Starachowicach), Jan Knake 
(w Nietulisku) 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman) 
referent - Karol Schliess 
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sekretarz Wydziału - Aleksander Szmidecki 
kasjer - Walerian Kentrzyński 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
magazynier - Stanisław Daszewski 
lekarze - Izydor Gerhard, Leon Woźniakowski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
zawiadowcy - Teodor Borowski, Franciszek Łabęcki 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut  
naczelny zawiadowca w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowcy w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl  (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
zawiadowcy w Niwce - Tomasz Samczyński, Ignacy Liszka 
zawiadowca w Sławkowie - Franciszek Mirewicz 
zawiadowcy hut cynkowych – Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski  
zawiadowca huty Bankowej - Kazimierz Kłokocki 
zawiadowca wielkich pieców huty Bankowej - Philip Paret 
inżynier machin - Aleksander Watson 
Oddział budowli 
zawiadowca naczelny - Jan Strahler (Sztraler) 
budowniczy - Franciszek Lanci  
inżynier dróg - Antoni Bogdański 
kontroler pańszczyzn - Józef Chachulski 
Okręg Północny 
Zakład warzelni soli w Ciechocinku 
zarządzający zakładem - August Rost 
kasjer - Antoni Borowski 
lekarz - Roman Ignatowski 
Zakład machin na Solcu w Warszawie 
administrator - Wilhelm Rau 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik biura - Ferdynad Beyer 
naczelnik techniczny - Karol Fritsche 
Oddział ogólny: 
referenci - Michał Modzelewski, Jan Gadomski 
sekretarz - Antoni Dawidowicz 
Oddział rachunkowy: 
referent - Ernest Piechaczek 
kontroler - Stanisław Rau 
rachmistrze - Ignacy Wiernek, Stanisław Maciejowski 
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Skład główny żelaza: zawiadowca składu - Emanuel Bruhl 
 
1844 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny prezydujący - tajny radca Roman Fuhrman 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
naczelnik Sekcji Budownictwa - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Laurenty Ignacy Siemiątkowski 
adiunkt - Feliks Olszewski 
lekarz górniczy - Jan Kulesza 
Sekcja administracyjna: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent starszy - Benedykt Zamościcki 
sekretarze: kl. 1 - Józef Szymański, kl. 2 - Ignacy Rzepecki, kl. 3 - Jan Pułjanowski 
adiunkt - Teofil Koenig 
Sekcja techniczna: 
naczelnik  - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
referent - Hieronim Łabęcki 
sekretarz  kl. 1 - Aleksander Szmidecki 
adiunkt - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kurzewski 
rysownicy: kl. 1 - Marceli Lempe, kl. 2 - Julian Bielanowski 
Sekcja budownicza: 
naczelnik - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier budowli i machin - vacat 
sekretarze:  kl. 1 - Henryk Markowski, kl. 2 - Tomasz Dybowski 
rachmistrze:  kl. 1 - Józef Zacharyaszewicz, kl. 2 - Stanisław Saski 
rysownicy: kl. 1 - Ignacy Gierzyński, kl. 2 - Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
naczelnik - Jan Gliński 
kontroler naczelny - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent  - Adam Piotrowski 
buchalterzy - Karol Zandt, Ignacy Ławicki, Feliks Zgorzelski, Ignacy Wiernek, J. Szydłowski 
rachmistrze - Adam Wołowski, Konstanty Kożarski, Aleksander Jasiński, Henryk Linowski 
adiunkci - Maurycy Koppenstetter, Józef Appel 
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Kancelaria: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
archiwista - Jakub Fiok 
adiunkt kancelarii - Jan Klemens Borkowski 
ekspedytor - Ksawery Kierzkowski 
dziennikarz - Jan Turowski 
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Władysław Trzetrzewiński 
zawiadowca budowli - Ernest Schmidt 
pomocnik zawiadowcy budowli - Jakub Kwiecień 
inżynier machin - Leopold Eichhorn 
rachmistrz - Piotr Wosiński 
sekretarze - Waldemar Tutakiewicz, Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
kontroler - Tomasz Kański 
płatnik – vacat 
magazynierzy - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) (w Okręgu), Adam Waligórski (w Nietu-
lisku), Tadeusz Bajer (w Chlewiskach) 
lekarze górniczy - Antoni Andrzejewski, Leon Woźniakowski, Krupski Wincenty 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Aleksander Pollini 
inżynierzy górniczy - Michał Kossecki, Walery Nalepiński 
nadsztygarzy - Franciszek Schliess, Bogumił Grunert, Teodor  Borowski, Walery Zbróg, 
Feliks Jezierski 
Oddział lasów i węglarstwa 
urzędnik do szczególnych poruczeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu - Mikołaj Reumann 
zawiadowcy - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
zawiadowca naczelny w Mostkach i Parszowie - Wincenty Klimkiewicz 
zawiadowca naczelny w Michałowie i Brodach - Henryk Roze (Rose) 
zawiadowca naczelny w Starachowicach - Jan Łęcki 
zawiadowca pieca w Rejowie - Bonawentura Kłokocki 
zawiadowca pudlingarni w Sielpi - Kazimierz Kłokocki 
zawiadowca zakładów w Chlewiskach - Józef Liszka 
zawiadowca warsztatów ręcznych - Bonawentura Chlebowski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
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hutmistrze - Józef Furnalski, Sylwester Wojcicki, Józefat Dębski, Mikołaj Zbroja, Franciszek 
Hełczyński, Henryk Schliess, Konstanty Dębicki, Hipolit Koniar, Karol Adelstein 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
Oddział budowli 
zawiadowcy w Nietulisku - Jan Knake, Jan Wąsikiewicz 
kontroler budowy - Jan Rychter 
inżynier drogowy - Józef Skalski 
konduktorowie - Andrzej Jaquinot, Szymon Bajtel 
Oddział ekonomiczny 
zawiadowca cegielni i wapielni – Gottlieb (Bogumił) Koehler 
zawiadowca pańszczyzn - Józef Szóstkiewicz 
zawiadowca pomocnik - Ksawery Bromirski 
Kontrola skarbowa 
kontrolerzy - Jan Lipski, Stanisław Rzewnicki, Karol Englert, Józef Kieszkowski 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Heinrich (Henryk) Georg (Jerzy) Schumann (Szuman)  
pomocnik naczelnika - Karol Groer 
zawiadowca budowli - Felicjan Frankowski 
inżynier machin - Aleksander Watson 
referent - Karol Schliess  
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
kasjer - Walerian Kentrzyński 
kontroler - Jan Gdesz 
magazynierzy - Stanisław Daszewski, Pantaleon Głębocki 
lekarze - Piotr Kostecki, Józef Franciszek Kleszczowski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński 
zawiadowcy kopalń - Wacław Borowski, Franciszek Łabęcki 
nadsztygarzy - Franciszek Frydrych, Lebrecht Lange, Józef Brykner 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut 
naczelny zawiadowca hut cynkowych - Tomasz Samczyński 
naczelny zawiadowca w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden 
zawiadowca w Niwce i Hucie Bankowej - Ignacy Liszka 
zawiadowca w Sławkowie - Franciszek Mirewicz 
zawiadowcy hut cynkowych - Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski 
hutmistrze - Stanisław Gąsiorowski, Ignacy Rykowski, Edward Moll, Jacek Grabara 
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Oddział budowli 
inżynier dróg - Antoni Bogdański 
konduktor - Ignacy Świętochowski 
kontroler pańszczyzn - Józef Chachulski 
Kontrola skarbowa 
kontrolerzy - Jan Piątkiewicz, Jan Markowski, Urban Mikulski 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik biura - Ferdynad Beyer 
naczelnik techniczny - Karol Fritsche 
Oddział Ogólny: 
referent - Jan Gadomski 
sekretarz - Antoni Dawidowicz 
Oddział rachunkowy: 
referent - Ernest Piechaczek 
kontroler - Stanisław Rau 
rachmistrz - Stanisław Maciejowski 
Skład główny żelaza: 
zawiadowca składu - Emanuel Bruhl 
kontroler skarbowy - Józef Rauer 
 
1845 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny prezydujący - tajny radca Roman Fuhrman 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
naczelnik Sekcji Budownictwa - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Laurenty Ignacy Siemiątkowski 
adiunkt - Feliks Olszewski 
lekarz górniczy - Jan Kulesza 
Sekcja administracyjna: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
referent starszy - Benedykt Zamościcki 
sekretarze: kl. 1 - Józef Szymański, kl. 2 - Ignacy Rzepecki, kl. 3 - Jan Pułjanowski 
adiunkt - Teofil Koenig 
Sekcja techniczna: 
naczelnik  - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
referent - Hieronim Łabęcki 
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sekretarz  kl. 1 - Aleksander Szmidecki 
adiunkt - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kurzewski 
rysownicy: kl. 1 - Marceli Lempe, kl. 2 - Julian Bielanowski 
Sekcja budownicza: 
naczelnik - Maksymilian Strasz 
inżynier budowli i machin - vacat 
sekretarze: kl. 1 - Henryk Markowski, kl. 2 - Tomasz Dybowski 
rachmistrze: kl. 1 - Józef Zacharyaszewicz, kl. 2 - Stanisław Saski 
rysownicy: kl. 1 - Ignacy Gierzyński, kl. 2 - Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
naczelnik - Jan Gliński 
kontroler naczelny - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent  - Adam Piotrowski 
buchalterzy - Karol Zandt, Ignacy Ławicki, Feliks Zgorzelski, Ignacy Wiernek, J. Szydłowski 
rachmistrze - Adam Wołowski, Konstanty Koźiarski, Aleksander Jasiński, Henryk Linowski 
adiunkci - Maurycy Koppenstetter, Józef Appel 
Kancelaria: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
archiwista - Jakub Fiok 
adiunkt kancelarii - Urban Mikulski 
ekspedytor - Ksawery Kuszkowski 
dziennikarz - Jan Turowski 
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Karol Groer 
zawiadowca - Gottlieb (Bogumił) Koehler  
zawiadowca budowli - Ernest Schmidt 
pomocnik zawiadowcy budowli - Jakub Kwiecień 
inżynier machin - Leopold Eichhorn 
rachmistrze - Piotr Wosiński, Józef Barzykowski 
sekretarze - Waldemar Tutakiewicz, Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
płatnik - Stanisław Walewski 
magazynier Okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
magazynier w Nietulisku - Adam Waligórski 
lekarze górniczy - Leon Woźniakowski, Józef Franciszek Kleszczowski, Krupski Wincenty 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Michał Kossecki 
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inżynier górniczy - Walery Nalepiński, Paweł Skurski 
nadsztygarzy - Franciszek Schliess, Bogumił Grunert, Teodor Borowski, Walery Zbróg, 
Feliks Jezierski 
Oddział lasów i węglarstwa 
zawiadowcy - August Hirsch, Stanisław Żychowicz, Gabryel Dunin 
Oddział hut 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Białogonie - Wiliam Preacher 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
zawiadowca naczelny w Mostkach i Parszowie - Wincenty Klimkiewicz 
zawiadowca naczelny w Michałowie i Brodach - Henryk Roze (Rose) 
zawiadowca naczelny w Starachowicach - Jan Łęcki 
zawiadowca pieca w Rejowie - Bonawentura Kłokocki 
zawiadowca pudlingarni w Sielpi - Kazimierz Kłokocki 
zawiadowca warsztatów ręcznych - Bonawentura Chlebowski 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
hutmistrze - Józef Furnalski, Sylwester Wojcicki, Józefat Dębski, Mikołaj Zbroja, Franciszek 
Hełczyński, Henryk Schliess, Konstanty Dębicki 
Oddział budowli 
zawiadowcy w Nietulisku - Jan Knake, Jan Wąsikiewicz 
kontroler budowy - Jan Rychter 
inżynier drogowy - Józef Skalski 
konduktorowie - Andrzej Jaquinot, Szymon Bajtel 
Oddział ekonomiczny 
zawiadowca cegielni i wapielni - Gottlieb (Bogumił) Koehler 
zawiadowca ekonomiczny - Józef Szóstkiewicz 
zawiadowca pomocnik - Adam Kłuskiewicz 
Kontrola skarbowa 
kontrolerzy - Jan Lipski, Stanisław Rzewnicki, Karol Englert 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik górniczy - Aleksander Pollini 
pomocnik naczelnika - Władysław Trzetrzewiński 
zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier machin - Aleksander Watson 
referent - Karol Schliess 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
kasjer - Walerian Kentrzyński 
kontroler - Jan Gdesz 
magazynierzy - Stanisław Daszewski, Pantaleon Głębocki 
lekarze - Piotr Kostecki, Saladyn Ramlau 
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Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński 
zawiadowcy kopalń - Wacław Borowski, Franciszek Łabęcki 
nadsztygarzy - Franciszek Frydrych, Lebrecht Lange, Józef Brykner 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut  
naczelny zawiadowca hut cynkowych - Tomasz Samczyński 
naczelny zawiadowca w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca w Blachowni - zawiadowca hut - Johann Carl (Karol) Heinrich (Henryk) Kaden  
zawiadowca w Niwce i Hucie Bankowej - Ignacy Liszka 
zawiadowca w Sławkowie - Franciszek Mirewicz 
zawiadowcy hut cynkowych - Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski  
hutmistrze - Stanisław Gąsiorowski, Ignacy Rykowski, Edward Moll, Jacek Grabara 
Oddział budowli 
inżynier dróg - Antoni Bogdański 
konduktor - Ignacy Świętochowski 
kontroler pańszczyzn - Józef Chachulski 
Kontrola skarbowa: kontrolerzy - Jan Piątkiewicz, Jan Markowski 
Administracja fabryk żelaznych rządowych 
administrator - Maurycy Koniar 
naczelnik biura - Ferdynad Beyer 
naczelnik techniczny - Karol Fritsche 
Oddział ogólny: 
referent - Jan Gadomski 
sekretarz - Antoni Dawidowicz 
Oddział rachunkowy: 
referent - Ernest Piechaczek 
kontroler - Stanisław Rau 
rachmistrze - Stanisław Maciejowski 
Skład główny żelaza: 
zawiadowca składu - Emanuel Bruhl 
kontroler Skarbowy - Józef Rauer 
 
1846 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny prezydujący - tajny radca Józef Morawski 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
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naczelnik sekcji budowli - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
urzędnik do szczególnych poruczeń - Ignacy Laurenty Siemiątkowski 
adiunkt - Feliks Olszewski 
lekarz górniczy - Jan Kulesza 
Sekcja administracyjna: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
sekretarze - Józef Szymański, Ignacy Rzepecki 
adiunkt - Teofil Koenig 
Sekcja techniczna: 
naczelnik - Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch 
referent - Hieronim Łabęcki 
sekretarz - Aleksander Szmidecki 
adiunkt - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kurzewski 
rysownicy - Marceli Lempe, Józef Lessel 
Sekcja budownicza: 
naczelnik - Maksymilian Strasz 
inżynier budowli i machin - Konstanty Rudzki 
sekretarze - Henryk Markowski, Tomasz Dybowski 
rachmistrze - Józef Zacharyaszewicz, Stanisław Saski 
rysownicy - Ignacy Gierszyński, Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
naczelnik - Jan Gliński 
kontroler naczelny - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent - Adam Piotrowski 
buchalterzy – Karol Zandt, Ignacy Ławicki, Ignacy Wiernek, Jan Szydłowski, Aleksander Jasiński 
rachmistrze - Konstanty Kożarski, Henryk Linowski 
adiunkci - Maurycy Koppenstetter, Józef Appel 
Kancelaria: 
naczelnik kancelarii - Antoni Barciński 
archiwista - Jakub Fiok 
pomocnik naczelnika kancelarii - Józef Kruszyński 
adiunkt kancelarii - Urban Mikulski 
ekspedytor - Ksawery Kieszkowski 
dziennikarz - Jan Piątkiewicz 
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
Skład główny żelaza w Warszawie: 
naczelny zawiadowca - Benedykt Zamościcki  
kontroler - Stanisław Rau 
magazynier - Andrzej Fetter 
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podmagazynierzy - Karol Hoppe, Antoni Liszka 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni  
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Władysław Trzetrzewiński 
zawiadowca budowli - Ernest Schmidt 
pomocnik zawiadowcy budowli - Jakub Kwiecień 
rachmistrze - Piotr Wosiński, Józef Barzykowski 
sekretarze - Waldemar Tutakiewicz, Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
kontroler - Tomasz Kański 
płatnik - Stanisław Walewski 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze górniczy - Leon Woźniakowski, Józef Franciszek Kleszczowski, Krupski Wincenty 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelny zawiadowca - Michał Kossecki 
inżynier kopalń - Walery Nalepiński 
zawiadowcy kopalń - Franciszek Schliess (Suchedniów), Bogumił Kohler (Samsonów) 
nadsztygarzy - Bogumił Grunert, Franciszek Sztencel 
Oddział lasów i węglarstwa 
zawiadowcy - August Hirsch, Stanisław Żychowicz 
Oddział hut 
zawiadowca naczelny w Samsonowie - Wincenty Czernichowski 
zawiadowca naczelny w Michałowie i Brodach – Henryk Roze (Rose) 
zawiadowca w Białogonie - Bonawentura Chlebowski  
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
zawiadowca w Mostkach i Parszowie - Wincenty Klimkiewicz 
zawiadowca w Starachowicach - Jan Łęcki 
zawiadowca w Rejowie - Bonawentura Kłokocki 
zawiadowca w Sielpi - Kazimierz Kłokocki 
zawiadowca w Nietulisku - Karol Knahke 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
hutmistrze - Józef Furnalski, Józefat Dębski, Sylwester Wojcicki, Mikołaj Zbroja, Franciszek 
Hełczyński, Henryk Schliess, Erazm Kubeszewski 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik zakładów górniczych - Aleksander Pollini 
pomocnik naczelnika - Karol Groer 
naczelny zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier machin - Aleksander Watson 
mechanik - James de Bloxig 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek, Ignacy Jaszewski 
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referent - Karol Schliess  
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
kasjer - Feliks Zagorzelski 
kontroler - Jan Gdesz 
kasjer w Pankach - Antoni Czapierzyński 
magazynierzy - Stanisław Daszewski (w Okręgu), Pantaleon Głębocki (w Pankach) 
lekarze - Piotr Kostecki, Saladyn Ramlau 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński 
zawiadowcy kopalń - Wacław Borowski, Franciszek Łabęcki 
nadsztygarzy - Franciszek Frydrych, Józef Bruckner 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut  
naczelny zawiadowca hut cynkowych - Tomasz Samczyński 
naczelny zawiadowca w Pankach - Tomasz Szwejkowski 
zawiadowca w Hucie Bankowej - Tomasz Mieszkowski 
zawiadowca w Niwce - Ignacy Liszka 
zawiadowca w Blachowni - Antoni Babski 
zawiadowca w Sławkowie - Franciszek Mirowicz 
zawiadowca w Dąbrowie - Juliusz Gutt 
zawiadowca pod Będzinem - Walenty Wesołowski  
hutmistrz emalier - Edward Moll 
hutmistrze - Stanisław Gasiorowski, Ignacy Rykowski, Aureli Borowski, Wilhelm Calliger, 
Józef Trzciński 
 
1847 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny prezydujący - tajny radca Józef Morawski 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - vacat 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
naczelnik sekcji budowli - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Ignacy Laurenty Siemiątkowski 
adiunkt - Feliks Olszewski 
pomocnik naczelnika kancelarii, sekretarz generalny - Józef Kruszyński 
nadlekarz górniczy - Jan Kulesza 
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Sekcja administracyjna: 
naczelnik Oddziału - Józef Olszewski 
sekretarze - Józef Szymański, Ignacy Rzepecki 
adiunkt - Teofil Koenig 
Sekcja techniczna: 
naczelnik - vacat 
referent - Hieronim Łabęcki 
sekretarz - Aleksander Szmidecki 
adiunkt - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kurzewski 
rysownicy - Marceli Lempe, Józef Lessel 
Sekcja budownicza: 
naczelnik - Maksymilian Strasz 
sekretarz - Henryk Markowski, Tomasz Dybowski 
rachmistrze - Józef Zacharyaszewicz, Stanisław Saski 
rysownicy - Ignacy Gierszyński, Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
naczelnik - Jan Gliński 
kontroler naczelny - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent  - Adam Piotrowski 
buchalterzy - Karol Zandt, Ignacy Ławicki, Ignacy Wiernek, Jan Szydłowski, Aleksander Jasiński 
rachmistrze - Konstanty Kożarski, Henryk Linowski 
adiunkci - Maurycy Koppenstetter, Józef Appel, Józef Świderski 
Kancelaria: 
naczelnik kancelarii - Ignacy Laurenty Siemiątkowski 
archiwista - Jakub Fiok 
adiunkt kancelarii - Urban Mikulski 
ekspedytor - Ksawery Kieszkowski 
dziennikarz - Jan Piątkiewicz 
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
Skład główny żelaza w Warszawie: 
naczelny zawiadowca - Benedykt Zamościcki  
kontroler - Stanisław Rau 
magazynier - Andrzej Fetter 
podmagazynierzy - Karol Hoppe, Antoni Liszka 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Władysław Trzetrzewiński 
naczelny zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
zawiadowca techniczny - Karol Adelstein 
inżynier machin - Józef Szopiński 
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starszy konduktor - Szymon Bejtel 
konduktor - Andrzej Jaquinot 
rachmistrze - Piotr Wosiński, Józef Barzykowski 
sekretarze - Waldemar Tutakiewicz, Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
kontroler kasy - Tomasz Kański 
kontroler - Jan Rejchert 
magazynierzy okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt), Adam Waligórski 
lekarze górniczy - Leon Woźniakowski, Józef Franciszek Kleszczowski, Wincenty Krupski  
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelny zawiadowca - Walery Nalepiński 
inżynier górniczy - Edward Czarkowski 
zawiadowca ekonomii - Józef Szóstkiewicz 
pomocnik zawiadowcy ekonomii - Adam Kłuskiewicz 
zawiadowcy kopalń - Franciszek Schliess (Suchedniów), Bogumił Kohler (Samsonów) 
nadsztygar - Bogumił Grunert 
Oddział lasów i węglarstwa 
zawiadowcy - August Hirsch, Stanisław Żychowicz, Antoni Muller 
Oddział hut 
naczelni zawiadowcy - Wincenty Czernichowski, Henryk Roze (Rose), Bonawentura Chle-
bowski 
zawiadowcy - Jan Łęcki, Bonawentura Kłokocki, Kazimierz Kłokocki, Karol Knahke, Win-
centy Klimkiewicz 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
hutmistrze - Józef Trzciński, Józef Fornalski, Sylwester Wojcicki, Mikołaj Zbroja, Franciszek 
Hełczyński, Erazm Kubeszewski 
dozorca stolarni i modelarni w Białogonie - Wilhelm Lempe 
Okręg Zachodni  
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik zakładów górniczych - Aleksander Pollini 
pomocnik naczelnika - Karol Groer 
zawiadowca budowli - Ernest Schmiedt 
inżynier machin - Konstanty Rudzki 
pomocnik zawiadowcy - Jakub Kwiecień 
werkmajstrzy - Jan Bloxigde, Frangott Hoenig 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek, Ignacy Jaszewski, Apolinary Tyszka 
referent - Karol Schliess  
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
kasjer okręgu - Feliks Zagorzelski 
kontroler - Jan Gdesz 
kasjer w Pankach - Antoni Czapierzyński 
magazynierzy - Stanisław Daszewski (w Okręgu), Panteleon Głębocki, Mikołaj Latzko (w 
Pankach) 
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lekarze - Piotr Kostecki, Saladyn Ramlau 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
inżynier górniczy - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński 
zawiadowcy kopalń - Wacław Borowski, Franciszek Łabęcki, Feliks Jezierski 
nadsztygarzy - Franciszek Frydrych, Józef Bruckner, Leon Sadowski, Szymon Ziembliński 
sztygar - Wilhelm Schwabe (Szwabe) 
Oddział hut  
naczelny zawiadowca - Tomasz Samczyński, Tomasz Szwejkowski 
zawiadowcy - Tomasz Mieszkowski, Ignacy Liszka, Antoni Babski (pełniący obowiązki 
emaliera), Franciszek Mirowicz, Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski 
hutmistrze - Stanisław Gasiorowski, Ignacy Rykowski, Józefat Dębski, Wilhelm Calliger 
 
1848 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny prezydujący - tajny radca Józef Morawski 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - vacat 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
naczelnik sekcji budowli - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Ignacy Laurenty Siemiątkowski 
pomocnik naczelnika kancelarii - Józef Kruszyński 
adiunkt - Feliks Olszewski 
archiwista - Jakub Fiok 
sekretarz - Józef Sobolewski 
adiunkt kancelarii - Urban Mikulski 
dziennikarz - Jan Piątkiewicz 
ekspedytor - Ksawery Kieszkowski 
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
nadlekarz górniczy - Jan Kulesza 
Sekcja administracyjna: 
naczelnik oddziału - Józef Olszewski 
sekretarze - Józef Szymański, Ignacy Rzepecki 
adiunkt - Teofil Koenig 
Sekcja techniczna: 
naczelnik - vacat 
pomocnik naczelnika Sekcji - Hieronim Łabęcki 
referent - Aleksander Szmidecki 
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sekretarz - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kuszewski 
rysownicy - Marceli Lempe, Józef Lessel 
Sekcja budownicza: 
naczelnik - Maksymilian Strasz 
inżynier budowli i machin - Konstanty Rudzki 
sekretarz - Henryk Markowski, Tomasz Dybowski 
rachmistrze - Józef Zacharyaszewicz, Stanisław Saski 
rysownicy - Ignacy Gierszyński, Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
naczelnik - Jan Gliński 
kontroler naczelny - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent - Adam Piotrowski 
buchalterzy - Feliks Zgorzelski, Konstanty Kożarski, Ignacy Wiernek, Jan Szydłowski, Alek-
sander Jasiński 
rachmistrze - Henryk Linowski, Maurycy Koppenstetter 
kontroler - Józef Appel 
pomocnicy buchaltera - Jan Brygiewicz, Michał Domaszewski, Józef Chojnacki 
Skład główny żelaza w Warszawie: 
naczelny zawiadowca - Benedykt Zamościcki  
kontroler - Stanisław Rau 
magazynier - Andrzej Fetter 
podmagazynierzy - Karol Hoppe, Antoni Liszka, Aleksander Polaczek 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik górniczy - Łukasz Florentyn Reklewski 
pomocnik naczelnika - Władysław Trzetrzewiński 
zawiadowca budowli - Ernest Schmidt 
inżynier machin - Józef Stropiński 
pomocnik zawiadowcy budowli - Szymon Bejthel 
zawiadowca techniczny budowli - Karol Adelstein 
zawiadowca ekonomii budowli - Józef Szóstkiewicz 
pomocnik zawiadowcy ekonomii budowli - Adam Kłuskiewicz 
rachmistrze - Piotr Wosiński, Józef Barzykowski 
sekretarze - Waldemar Tutakiewicz, Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
kontroler kasy - Tomasz Kański 
kontroler - Jan Rejchert 
płatnik - Stanisław Walewski 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
magazynierzy - Adam Waligórski, Franciszek Kostrzewski 
lekarze górniczy - Leon Woźniakowski, Józef Franciszek Kleszczowski 
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Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelny zawiadowca - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
inżynier kopalń - Walery Nalepiński 
zawiadowca kopalń - Franciszek Schliess 
nadsztygarzy - Bogumił Grunert, Franciszek Sztencel 
Oddział lasów i węglarstwa 
zawiadowcy - August Hirsch, Stanisław Żychowicz, Antoni Muller 
Oddział hut 
naczelny zawiadowca - Wincenty Czernichowski, Henryk Roze (Rose) 
zawiadowcy - Jan Łęcki, Wincenty Klimkiewicz, Kazimierz Kłokocki, Bonawentura Chle-
bowski, Tomasz Mieszkowski, Karol Knake, Bonawentura Kłokocki 
majster maszyn w Nietulisku – Johann (Jan) Karl (Karol) Rose 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
kontroler - Jan Rejchert 
hutmistrze - Mikołaj Zbroja, Józef Fornalski, Sylwester Wojcicki, Franciszek Hełczyński, 
Erazm Kubeszewski 
Okręg Zachodni 
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik zakładów górniczych - Aleksander Pollini 
pomocnik naczelnika - Karol Groer 
naczelny zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
pomocnik naczelnego zawiadowcy budowli - Jakub Kwiecień 
inżynier machin - Konstanty Rudzki 
referent - Karol Schliess 
rachmistrze - Józef Zettelmann, Karol Malcharek 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
archiwista - Teodor Żarski 
podsekretarz - Franciszek Jarzyna 
kasjer okręgu - Ignacy Jaszewski 
kontroler - Jan Gdesz 
kasjer w Pankach - Antoni Czapierzyński 
zawiadowca węglarstwa - Stanisław Rzewnicki 
magazynierzy - Stanisław Daszewski (w Okręgu), Panteleon Głębocki (w Pankach) 
lekarze - Piotr Kostecki, Antoni Ramlau 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
pomocnik naczelnika i inżynier - Jan Hempel 
podinżynier - Ludwik Skupiński 
asystent techniczny - Roch Schumann 
zawiadowcy kopalń - Wacław Borowski, Feliks Jezierski 
nadsztygarzy - Szymon Ziembliński, Leon Sadowski 
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Oddział hut  
naczelny zawiadowca - Tomasz Samczyński, Tomasz Szwejkowski 
zawiadowcy - Antoni Babski (pełniący obowiązki emaliera), Antoni Barański, Ignacy Liszka, 
Tomasz Mirewicz, Juliusz Gutt, Walenty Wesołowski 
hutmistrze - Józefat Dębski, Józef Trzciński,  Stanisław Gąsiorowski,  Ignacy Rykowski 
 
1849 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
dyrektor główny Prezydujący - tajny radca Józef Morawski 
Wydział Górnictwa 
dyrektor Wydziału - płk artyl. Ilja (Eljasz) Schenchine (Szenszin, Szenszyn) 
Członkowie Wydziału: 
naczelnik sekcji technicznej - vacat 
naczelnik sekcji administracyjnej - Józef Olszewski 
naczelnik sekcji budowli - Maksymilian Strasz 
naczelnik sekcji rachunkowej - Jan Gliński 
Służba ogólna: 
naczelnik kancelarii - Ignacy Laurenty Siemiątkowski 
pomocnik naczelnika kancelarii - Józef Kruszyński 
adiunkci - Feliks Olszewski, Teofil Koenig 
archiwista - Jakub Fiok 
sekretarz - Józef Sobolewski 
dziennikarz - Jan Piątkiewicz  
ekspedytor - Ksawery Kieszkowski  
adiunkt archiwum - Michał Fiok 
nadlekarz górniczy - Jan Kulesza 
Sekcja administracyjna: 
naczelnik oddziału - Józef Olszewski 
sekretarze - Józef Szymański, Ignacy Rzepecki 
Sekcja techniczna: 
p.o. naczelnika sekcji - Hieronim Łabęcki 
referent - Aleksander Szmidecki 
sekretarz - Feliks Cochet 
podrachmistrz - Jan Kuszewski 
rysownik - Marceli Lempe 
Sekcja budownicza: 
naczelnik sekcji - Maksymilian Strasz 
sekretarz - Tomasz Dybowski 
rachmistrz - Stanisław Saski 
rysownicy - Ignacy Gierszyński, Józef Dietrich 
Sekcja rachunkowa: 
pełniący obowiązki naczelnika - Karol Szerner 
buchalter naczelny - Wacław Fanta 
referent - Adam Piotrowski 
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buchalterzy - Feliks Zgorzelski, Konstanty Kożarski, Aleksander Jasiński 
rachmistrze - Henryk Linowski, Maurycy Koppenstetter 
kontroler - Józef Appel 
adiunkt - Józef Świderski 
pomocnicy buchaltera - Antoni Hryniewicz, Adam Piasecki, Jan Brygiewicz, Michał Doma-
szewski, Józef Chojnacki 
Skład główny żelaza w Warszawie: 
naczelnik - Benedykt Zamościcki  
kontroler - Stanisław Rau 
magazynier - Andrzej Fetter 
podmagazynierzy - Karol Hoppe, Antoni Liszka, Aleksander Polaczek 
Zakłady górnicze: 
Okręg Wschodni 
Służba ogólna - Suchedniów 
naczelnik zakładów górniczych - Łukasz Florentyn Reklewski 
naczelny zawiadowca budowli - Jan Strahler (Sztraler) 
inżynier machin - Józef Stropiński 
pomocnik budowniczego - Szymon Bejthel 
rachmistrze - Piotr Wosiński, Józef Barzykowski 
sekretarz okręgu - Walenty Nowakowski 
kasjer - Franciszek Adamski 
kontroler kasy - Tomasz Kański 
płatnik - Stanisław Walewski 
magazynier okręgu - Karol Weygelt (Wejgelt, Waygielt) 
lekarze górniczy - Leon Woźniakowski, Piotr Kostecki 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelny zawiadowca - Friedrich (Frydrych, Fryderyk) Krumpel 
inżynier kopalń - Walery Nalepiński  
Oddział hut 
naczelny zawiadowca - Wincenty Czernichowski, Henryk Roze (Rose) 
mechanik w Nietulisku – John Crow 
zawiadowcy - Jan Łęcki, Wincenty Klimkiewicz, Kazimierz Kłokocki, Bonawentura Chle-
bowski, Tomasz Mieszkowski, Bonawentura Kłokocki 
Oddział lasów i węglarstwa 
zawiadowcy - August Hirsch, Alfons Borkowski 
Zakład machin w Białogonie 
naczelnik - Mikołaj Smirnow 
hutmistrz - Ignacy Zawadzki 
rachmistrz - Konstanty Suchecki 
kasjer - Teofil Smoliński 
magazynier - Teofil Bobrowski 
rysownik - Tymoteusz Ryklewski 
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Fabryki Chlewiskie 
naczelny zawiadowca - Karol Adelstein 
hutmistrz - Konstanty Dębicki 
nadsztygar - Julian Bogucki 
Zakłady Dąbrowskie  
Służba ogólna - Dąbrowa 
naczelnik zakładów górniczych - Aleksander Pollini 
zawiadowcy budowli - Ernest Schmidt 
pomocnik zawiadowcy budowli - Jakub Kwiecień 
inżynier machin - Konstanty Rudzki 
rachmistrz - Józef Zettelmann 
zawiadowca ekonomii - Karol Schliess 
sekretarz - Tomasz Dziedzicowski 
archiwista - Teodor Żarski 
kasjer okręgu - Ignacy Jaszewski 
kontroler kasy - Jan Gdesz 
magazynier - Mikołaj Kutzko 
lekarz górniczy - Franciszek Kleszczowski 
Służba szczegółowa 
Oddział kopalń 
naczelnik - Józef Cieszkowski 
pomocnik naczelnika i inżynier - Jan Hempel 
pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński 
zawiadowca - Wacław Borowski 
nadsztygarzy - Szymon Ziembliński, Andrzej Długoszewski 
Oddział hut  
zawiadowcy - Andrzej Barański, Ignacy Liszka, Franciszek Mirewicz 
Zakłady Pankowskie 
Służba ogólna - Panki 
naczelnik zakładów - Tomasz Szwejkowski 
kasjer  - Antoni Czapierzyński 
magazynier - Pantaleon Głebocki 
lekarz górniczy - Saladyn Ramlau 
Służba szczegółowa 
zawiadowca hut - Antoni Babski 
hutmistrze - Józefat Dębski, Józef Trzciński, Sylwester Wojcicki 
zawiadowca kopalń - Feliks Jezierski 
zawiadowca węglarstwa - Stanisław Rzeźnicki 
 
 

* * * 
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Lista pracowników Oddziału Olkusko-Siewierskiego Okręgu Zachodniego 
(1842 r.) 

 
W materiałach archiwalnych nie zachowały się zestawienia osób pracujących w górnictwie  
Okręgu Zachodniego. Wyjątkiem jest Lista płacy urzędników, oficyalistów i posługaczy górni-
czych Okręgu Zachodniego Oddziału Olkusko-Siewierskiego45. Początkowo zapis prowadzony 
jest bardzo czytelnie i zawiera szereg informacji dotyczących osób (imiona, nazwiska, pełnio-
ne funkcje). Pod koniec roku są prawie nie do odczytania, choć mają odniesienia do wcze-
śniejszych. Załączone dane na temat zarobków rocznych ukazują wagę, jaką władze przywią-
zywały do wynagradzania pracowników kierujących zespołami ludzkimi. Należy także zwró-
cić uwagę na wysokie płace pracowników pochodzących z zagranicy. 
 
A. Służba Okręgowa 
1. Służba Ogólna w Dąbrowie: 
 naczelnik górniczy - Jerzy Schumann (1800) 
 urzędnik do szczególnych poruczeń - Juliusz Gutt (450) 
 sekretarz naczelnika - Józef Szymański (450) 

praktykanci - Roch Schumann (300), Hipolit Poniński (219), Karol Chyliński (75), 
Julian Polcer (75) 

2. Służba Kasowa, Rachunkowa, Magazynowa: 
 I rachmistrz Okręgu - Józef Zettelmann (600) 
 II rachmistrz Okręgu - Karol Malcharek (600) 
 kasjer Okręgu - Walerian Kentrzyński (450) 
 magazynier - Stanisław Daszewski (300) 
 pisarz kasy Okręgu - Jan Gdesz (270) 
 manualista - Ernest Neubauer (225) 
 posługacz - Franciszek Drygalski (47,5) 
 stróż nocny - Józef Garncarczyk (60) 
 stróż przy magazynie - Maciej Sołtysek - (64,8) 
 magazynier - Mateusz Skupiński (64,8) 
3. Służba Biurowa: 
 referent górniczy - Karol Schliess (450) 
 sekretarz Okręgu - Tomasz Dziedzicowski (360) 
 archiwista, dziennikarz - Teodor Żarski (300) 
 podsekretarz - Franciszek Jarzyna (270) 
 I kancelista - Edward Józefowicz (180) 
 II kancelista - Antoni Kryński (135) 
 posługacz - Maciej Madeyski (75) 
4. Służba Zdrowia: 
 lekarz - Izydor Gerhard (525) 

                                                 
45 AGD sygn. 3053 - Lista płacy urzędników, oficyalistów i posługaczy górniczych Okręgu Zachodniego 
Oddziału Olkusko-Siewierskiego, Styczeń 1842 r. W nawiasie podano kwotę wynagrodzenia roczne-
go w rublach srebrnych. 
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5. Służba Drogowa: 
 inżynier dróg górniczych - Antoni Bogdański (300) 
 konduktor - Ignacy Świętochowski (270) 

dozorcy drogowi - Jakub Kwiatkowski, Błażej Dziembiński (od Niwki do Dąbrowy), 
Paweł Drzewiecki, Kazimierz Karpiński (kolonia Reden), Wojciech Cioda, Kazimierz 
Wójcik, Wawrzyniec Przybyłek, Benedykt Jędrowski, Franciszek Ochocki (od Dąbro-
wy do Siemoni), Wincenty Więckowski (Huty Cynkowe), (każdy po 72) 

B. Służba Oddziałowa 
1. Oddział Kopalń: 
a. ogólnie: 
 naczelnik Oddziału - Józef Cieszkowski (750) 
 inżynier górniczy - Fryderyk Krumpel (525) 
 pomocnik inżyniera - Ludwik Skupiński (300) 
 werkmajster - vacat 
 dozorca drzewek - Franciszek Rokosz (93,6) 
b. w szczególności: 
Przy kopalniach węgla kamiennego: 
 zawiadowca kopań węgla - Wacław Borowski (375) 
 nadsztygar - Franciszek Frydrych (300) 
 nadzorca machin - Ludwik Lewandowski (300) 

sztygarzy kopalni „Tadeusz” - Bogumił Krumpel, Jakub Paskowski, Henryk Łabęcki 
(każdy po 117) 

 węglomierca - Filip Piekliński (140,4), Jan Milczewski (117) 
sztygarzy kopalni „Ksawery” - Wincenty Fularski (140,4), Aleksander Czarnecki (117) 
dozorcy - Aleksander Płażyński (93,6), Wojciech Rychter, Szczepan Kuźniak (obaj po 117) 

 pisarz - Konstanty Chroniński (117) 
 dozorca kolei szynowej - Maksym Wanert (93,6) 

sztygar od budowli podziemnych - Antoni Żarski, Walerian Proszkowski (każdy po 117) 
sztygarzy kopalni „Reden” - Ignacy Rochrbach (140,4), Józef Żarski (117) 

 sztygar kopalni „Feliks” - Szymon Ziembliński (156) 
 węglomierca - Franciszek Koszembar, Tomasz Piwowar (każdy po 93,6) 

sztygarzy kopalni „Niwka” - Gottfried Brunne (156), Konstanty Filipowski (93,6) 
Przy kopalniach galmanu i płuczkach: 
 nadsztygar kopalń galmanu - Henryk Engerott (270) 

konduktor robót przy osuszeniu kopalń olkuskich - Antoni Guzowski (270) 
sztygarzy - Wilhelm Schwabe, Fryderyk Leister (każdy po 140,4) 

 dozorca machin - Karol Mentz (124,8) 
sztygar kopalni „Józef“ - Stanisław Tomzykowski (117) 
sztygarzy kopalni „Ulisses“ - Antoni Hachulski, August Troll (każdy po 117) 
sztygarzy kopalni „Anna“ - Jakub Paszkowski (156), Józef Szawłowski (140,4) 
sztygarzy kopalni „Barbara” - Fryderyk Hine (140,4), August Wiluch (117) 
sztygar kopalni „Góra Siewierska” - Ferdynad Grillitz (93,6) 

 dozorca płuczki olkuskiej - Antoni Stefański (93,6) 
dozorca płuczki strzemieskiej - Ignacy Światkowski (117) 
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 dozorca płuczki „Herkules” – vacat 
Przy kopalniach rudy żelaznej i glinki ogniotrwałej: 
 zawiadowca kopalń rud - Franciszek Łabęcki (375) 

sztygar kopalni „Siemonia” - Stanisław Frankiewicz (140,4) 
 mierca - Jan Sieroński, Jan Bartnicki (każdy po 93,6), vacat 
 sztygar kopalni „Najdziszów” - Józef Paszkowski (117) 
 mierca - Franciszek Cichoń (93,6) 
 sztygar kopalni „Żychcice” - Bogumił Herholt (140,4) 

sztygar kopalni w Boguchwałowicach - Józef Podolski (124,8) 
sztygarzy kopalni „Mierzęcice” - Józef Zagrodzki (117), Adolf Hechmann (93,6) 

2. Oddział lasów i węglarstwa: 
 nadleśniczy - Skulski (90) 
3. Oddział Hut: 
a. Przy hutach cynkowych i walcowniach cynku: 
Huty cynkowe pod Będzinem: 
 hutmistrz - Stanisław Gąsiorowski (225) 

cynkmajstrzy - Paweł Badowski (93,6), Karol Bartuch (31,2) 
 pisarz - Konstanty Chróściński (117) 
 dozorca dzienny - Stanisław Kudelski (117) 
 dozorca nocny - Tomasz Franiński (117) 
Etaty cynkowe w Dąbrowie: 
 zawiadowca – Walenty Wesołowski (375) 
 cynkmajster - Wilhelm Borówka (124,8) 
 pisarz - Ignacy Rykowski (180) 
 dozorca dzienny - vacat 
 dozorca nocny - Jan Danecki (117) 
 mierca galmanu - Antoni Bębenkiewicz (109,5) 
Wyrób cegły przy hutach: 
 dozorca wyrobu - Tomasz Stankiewicz (93,6) 
Walcownia cynku w Sławkowie: 
 zawiadowca - Franciszek Mirewicz (360) 
 pisarz fabryczny - Ignacy Chudecki (124,8) 
 stróż dzienny - Tomasz Cembrzyński (54,7) 
 stróż nocny - Kazimierz Sioła (54,7) 
b. Przy wielkich piecach i giserniach: 
Przy 6. wielkich piecach Huty Bankowej: 
 zawiadowca - vacat 
 asystent - Rafała Trybury (225) 

dozorcy - Henryk Królikiewicz, Albin Wnorowski (każdy po 150) 
 odbiorca materiałów - Antoni Skibiński (117) 
Przy 2. wielkich piecach w Henrykowie: 
 zawiadowca - Tomasz Samczyński (525) 
 asystent - Józef Trzciński (140,4) 
 odbiorca materiałów - vacat 
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4. Oddział fabryk i wyrobów warsztatów mechanicznych Huty Bankowej: 
 inżynier mechanik - Aleksander Watson (1500) 
 mechanik - James Bloxidge (525) 
 dozorca warsztatów - Stanisław Królikiewicz (324) 
 pomocnik inżyniera - Franciszek Stefanowski (109,5) 
 pisarz fabryczny - Aleksander Królikowski (180) 
 rysownik - Konstanty Truszkowski (136,8) 
 odbiorca materiałów - Ignacy Egierski (90) 
 dozorca machiny parowej - Karol Majer (144) 
5. Oddział Budowli: 
 zawiadowca naczelny - Jan Strahler (600) 
 budowniczy - Franciszek Lanci (900) 
 dozorca - Wojciech Kowalski (93,6) 
 rysownik - Józef Bourdo (162) 
 kancelista – (?) 
6. Oddział ekonomiczny i pańszczyzny: 
 kontroler pańszczyzny - Józef Hachulski (180) 
 wójt gminy olkusko-siewierskiej - Tomasz Skawiński (180) 
 wójt gminy Henryków - Feliks Kleszczowski (180) 
 policjant gminy Henryków - Mikołaj Strozik (54) 
 burmistrz Będzina - Jan Roszkowski (90) 
 dozorca pańszczyzny - Józef Danecki (60) 
 sołtys koloni Reden - Franciszek Kracherski (45) 
 nauczyciel szkoły dąbrowskiej - Józef Schoen (90) 
Z funduszy Kasy Braterskiej: 
 pomocnik lekarza - Franciszek Kasiński (120) 
 nauczyciel szkoły elementarnej - Józef Schoen (180) 

dozorca lazaretu - Józef Ulrich (81) 
 nadstarszy Zgromadzenia - Wacław Borowski (45) 
 stróż lazaretu - Doppler (64,8) 



 VII 
STANISŁAWA STASZICA 

KODYFIKACJA PRAWA GÓRNICZEGO 
 

Zmiany historyczne, jakie przechodziły ziemie polskie sprawiły, że 
przepisy dotyczące własności górniczej kształtowały się odmiennie, 
zwłaszcza na obszarach poszczególnych zaborów, mimo bardzo dużych 
czasami podobieństw. Powstanie Królestwa Polskiego i rozwój rządowe-
go górnictwa i hutnictwa pozwoliło na stworzenie nowych pomysłów 
legislacyjnych, w tym także próby wprowadzenia nowoczesnego prawa 
górniczego, normującego zasady poszukiwania i eksploatacji kopalin z 
1819 roku. 

Należy zaznaczyć, że źródła drukowane nie zawierają dostatecznych 
informacji na temat organizacji władz górniczych na ziemiach polskich 
w okresie zaborów, a których działania należy rozpatrywać łącznie  
z tworzeniem i stosowaniem prawa górniczego. Bogata literatura doty-
czy przede wszystkim zagadnień gospodarczych, bazującym na ogrom-
nym materiale archiwalnym, który częściowo dziś już niestety nieistnie-
jącym1. 
                                                 
1 Niektóre zagadnienia dotyczące organizacji górnictwa i hutnictwa Królestwa Polskiego 
(do 1830 r.) przedstawiła N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 
1815-1830. Bibl. Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 
1922, s. 1-592 oraz J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie 
Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła 
Pedag., Kielce, 1997, s. 1-294; Z. Wójcik, Studia z dziejów rozpoznania bogactw mine-
ralnych regionu świętokrzyskiego. Tow. Przyj. Górn., Hutn. i Przem. Staropol., Kielce, 
1997, s. 1-211. Prawo górnicze natomiast szczegółowo było omawiane między innymi 
w następujących opracowaniach: K. Bogdanowicz, Na marginesie prawa górniczego. „Prz. 
Górn.-Hutn.”, 1937, nr 12, s. 623-630; S. Bukowiecki, Naczelne zasady górniczego 
prawa cywilnego na ziemiach polskich w przeszłości i teraźniejszości. [w:] „Pam. II Zjazdu 
Pol. Górn. i Hut., we Lwowie w roku 1910”. Zw. Górn. i Hutn. Pol., Kraków, 1912,  
s. 182-221; J. Jaros, Organizacja administracji górniczej w Królestwie Polskim (1815-
1918). „Studia z Dziejów Górn. i Hutn.”, 1968, t. 12, s. 116-139; tenże, Własność 
górnicza na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku. „Wiad. Górn.”, 1970, nr 10, s. 303-
305; M. Koczanowicz, Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem. Druk. No-
skowski, Warszawa, 1896, s. 1-296; M. Levy, Zarys prawa górniczego, Zakł. Graf. „Bi-
blioteka Polska”, Bydgoszcz, 1933, s. 1-58; S. Świętochowski, Ustrój władz górniczych w 
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Na obszarze Prus kopaliny, przynależne poprzednio do gruntu, 
podlegały przepisom prawa górniczego, wydanym już w 1769 r.2 Od tej 
pory prowadzenie robót poszukiwawczych, jak i ich eksploatacja wyma-
gała uzyskania zezwolenia władz górniczych. Osoby ubiegające się  
o zezwolenie na założenie kopalni obowiązane były dokonać zgłoszenia 
(w języku niemieckim - „Mutung”) w Wyższym Urzędzie Górniczym. 
Należało podać informację o miejscu znalezienia kopaliny, proponowa-
ne rozmiary i nazwę pola górniczego. Do obowiązków władz należało 
natomiast sprawdzenie czy dokonano znalezienia kopaliny i rozpatrzenie 
ewentualnych sprzeciwów, wnoszonych np. przez właścicieli sąsiednich 
pól górniczych. Następnym etapem było nadanie pola górniczego 
(„Verleihung”) i jego wymierzenie oraz oznaczenie granic na po-
wierzchni terenu („Vermessen”). Teoretycznie czynności te powinny 
poprzedzać rozpoczęcie regularnej eksploatacji, jednak często zdarzało 
się, że rozpoczynano ją bezpośrednio po zgłoszeniu kopalni lub nawet 
jeszcze wcześniej. Tytuł własności kopalni dzielił się na 128 udziałów, 
zwanych kuksami. Ich właściciele byli wpisani do księgi hipotecznej  
i tworzyli gwarectwo („Gewerkschaft”)3.  

Prawo to zostało całkowicie zastąpione przez pruską powszechną 
ustawę górniczą z 1856 r. („Allemeines Berggesetz”)4. Utrzymywała ona 
dotychczasowy tryb nadawania własności górniczej (zgłoszenie, nadanie, 
wymierzanie), równocześnie ograniczając uprawnienia właścicieli grun-
                                                                                                        
Królestwie Polskim, Rosji, Niemczech, Austrii, Francji i innych państwach. Skł. Gł. Księ-
garnia Gebethner i Wolff, Warszawa, 1918, s. 1-59; a także wcześniej H. Łabęcki, 
Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa pod względem technicznym, historyczno-
statystycznym i prawnym. Druk. J. Kaczanowski, Warszawa, 1841, t. II, [s. 1-20], s. 1-
551; tenże, O prawie własności ziemi, szczególniej zaś jej wnętrza, podług dawnych praw 
Polskich i przepisów dziś obowiązujących, ze względem na artykuł 552 kod. cyw. „Bibl. 
Warsz.”, 1845, t. II,  s. 485-540. 
2 Por. J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śl. Inst. Nauk., 
Katowice, 1984, s. 1-200; A. J. Wójcik, Projekt prawa górniczego Stanisława Staszica. 
„Bud. Górn. i Tunel.”, 2005, nr 1, s. 39-46. 
3 Szczegółowo opisuje J. Jaros, Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku  
w latach 1769-1922. „Archeion”, 1956, t. 26, s. 187-213. 
4 Tamże. 

 130  



 

tów, nie przyznając im udziałów w kopalniach, a tylko prawo do wyna-
grodzenia za szkody wyrządzone przy poszukiwaniach i eksploatacji. 

W zaborze austriackim, na mocy rozporządzeń z lat 1773 i 1786 
działało prawo górnicze stwierdzające, że kopaliny są własnością panują-
cego, a zezwolenie na ich poszukiwanie i eksploatację wydają sądy gór-
nicze. Nadawanie własności górniczej w praktyce zostało ograniczone 
dla właścicieli powierzchni ziemi. Stan taki przetrwał aż do 1859 r., 
kiedy zaczęła obowiązywać powszechna ustawa górnicza. Oddzielała ona 
własność górniczą od własności powierzchni ziemi i zobowiązywała 
przedsiębiorców do uzyskiwania specjalnych zezwoleń na poszukiwania 
i eksploatację kopalin. Przed uzyskaniem nadania należało także uzyskać 
prawo wyłączności górniczej („Freischürfe”)5. Powstała kopalnia mogła 
być własnością jednej lub kilku osób. Prawo nie wymagało tworzenia 
gwarectw i spółek. 

Całkowicie odmiennie prezentowała się natomiast sytuacja w Kró-
lestwie Polskim (zabór rosyjski). Prawne unormowania dotyczące po-
szukiwań i eksploatacji miały dopiero miejsce 28 V 1870 r., kiedy zosta-
ło wydane postanowienie o poszukiwaniach i nadaniach górniczych, 
uzupełnione następnie dodatkowymi przepisami z 10 V 1873 r. Od-
dzielono własność górniczą od własności powierzchni ziemi, wprowa-
dzając równocześnie obowiązek uzyskiwania nadań górniczych6. 

W czasach Księstwa Warszawskiego, jak i później w Królestwie Pol-
skim, znajdujące się w ziemi minerały i kopaliny były uznawane, zgod-
nie z wcześniejszymi postanowieniem kodeksu napoleońskiego (1 V 
1808 r.), za należące do właściciela powierzchni ziemi (zasada akcesji)7. 
Ważniejszą nad zasadą regaliów, o przynależności złóż znajdujących się 
                                                 
5 Por. J. Jaros, Słownik górniczy..., 1984. 
6 Należy zaznaczyć, że zaborcze ustawy górnicze obowiązywały w Polsce aż do 1931 r.,  
a na obszarze Śląska do końca 1932 r., to jest do chwili wejścia w życie polskiego prawa 
górniczego uchwalonego 29 XI 1930 r. 
7 Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego, art. 26. „Dziennik Praw Królestwa Polskie-
go”. I, s. 14. Por. M. Koczanowicz, Prawo górnicze..., 1896; S. Świętochowski, Ustrój 
władz górniczych..., 1918. 
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we wnętrzu ziemi do panującego lub rządu, było właśnie prawo akcesji, 
które opierało się na twierdzeniu, że: 

 
„[...] własność gruntu pociąga za sobą własność powierzchni i wnętrza 

ziemi. Właściciel może w głębi robić wszelkie odbudowy i kopania, które 
uzna za stosowne i wydobywać z tych kopalń płody, których one dostarczyć 
mogą, nie uwłaczając ograniczeniom wypływającym z ustaw górniczych 
oraz ustaw i urządzeń policyjnych” 8. 

 
W początkowym okresie istnienia Królestwa Polskiego zdawano so-

bie sprawę z nagłej potrzeby uregulowań prawnych w zakresie górnic-
twa9. Prowizoryczny stan organizacji górnictwa tamował, bowiem roz-
wój przedsiębiorczości. W marcu 1817 r. Johann Ullmann, dyrektor 
Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, zwrócił się do Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych i Policji z wnioskiem, opartym między in-
nymi na obserwacjach poczynionych w kopalniach pruskiego Śląska,  
o jak najszybsze wydanie stosownego rozporządzenia10. 
                                                 
8 H. Łabęcki, O prawie własności ziemi..., 1845, s. 531-532, gdzie akcesję określa, jako 
„przybyt nieruchomości”. Treść art. 552 kodeksu cywilnego, w języku francuskim, 
brzmi natomiast: „La propriété du sol, emporte la propriété du dessus et du dessous. La 
propriétairé peut faire au dessous les fouilles qu’il junge à propos et en tirer les produits 
qu’elles peuvent fournir”. 
9 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 427, stwierdza, że S. Staszic wydał 
20 V 1816 r. zawiadomienie o zachowaniu dotychczasowych uprawnień w zakresie 
wydobycia kopalin, które przekazał do zastosowania przez Jana Ullmanna, dyrektora 
Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach. Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 
1997. 
10 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 430, przedstawiona wstęp raportu 
J. Ullmanna z 29 marca 1817 r., który tak argumentuje konieczność objęcia nadzorem 
rządowym wszystkich kopalń: „Zapatrując się na coraz większe podniesienie się fabryk 
górnośląskich, trzeba przyznać, iż kwitnący stan tychże szczególnym jest skutkiem praw 
przyzwoitych górniczych, kopalnie wszelkie bez różnicy pod dozorem rządu utrzymujących,  
a przy tym obfitości węgla kamiennego, fabrykom tymże ruch nadającego. Węgle, przeto 
kamienne głównym są przedmiotem fabryk, których użyteczność oko biegłego zastanawia,  
a którym kraj nasz, osobliwie w dozorstwie olkusko-siewierskim, obficie jest zaopatrzony,  
z żalem tu, więc wyznać należy, że dar ten wielki natury dla nieprzyzwoitego z prawa 
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Ullmann twierdził, że rząd powinien opiekować się kopalniami i 
trzymać je pod odpowiednim dozorem, zapewniając sobie tym samym 
zorganizowaną eksploatację kopalin i ich odpowiednią dystrybucję, 
opartą na wnoszeniu do skarbu państwa stosownych opłat, gdyż11: 

 
„Właściciele ziemi [...] w wielu miejscach bez pozwolenia zaciągniętego 

kopalnie węgla kamiennego otwierają [...] nie zastanawiając się atoli nad 
rozpoczęciem roboty i nie przywołując do tego w sztuce biegłych, uwodzą się 
tylko chciwością zysku momentalnego i opuszczają korzyści do lat setnych 
przywiązane, wydobywając jedynie, co z łatwością im przyjdzie i psując 
regularność położenia przez zakopywanie darów natury, bez względu na 
skutki; tak dla nich samych, jako też dla skarbu publicznego szkodliwe  
i prawom górniczym przeciwne. [...] Zdaniem Głównej Dyrekcji Górniczej 
jest [...] nim prawo górnicze wydane zostanie, postanowione będzie: 

1) iż żaden właściciel kopalń inaczej jak podług zasad górniczych 
nie będzie mógł tychże używać, 

2) iż z powodu tego kopalnie prywatne pod dozorem Głównej 
Dyrekcji Górniczej i dozorstw górniczych pobliższych zostawać 
i za osiągnionym tylko zezwoleniem Rządu otwierane będą, 

3) iż urzędnicy, do zawiadowywania tychże kopalń ustanowieni, 
zaprzysiężeni być i rachunki do przejrzenia rządowi złożyć 
powinni, 

4) iż właściciele kopalń płody kopalnicze nie inaczej jak podług 
taksy przez Rząd przepisanej sprzedawać zesłanym na rewizję 
ich kopalń kasie głównej górniczej pewne procenty z produkcji 
[...] płacić zobowiązani będą”. 

 
Dla uporządkowania spraw górniczych, w dniu 6 V 1817 r., wyda-

no postanowienie Księcia Namiestnika o udzielaniu pozwoleń na po-
szukiwania górnicze (13 artykułów), które „jako tymczasowe mieć będzie 
                                                                                                        
własności korzystania, do osiągnięcia zamiarów tak szczęśliwych, jak w innych krajach, 
użyty być nie może”. 
11 Por. raport J. Ullmana przedstawiony w opracowaniu: R. Zalewski, Węglokopy w 
Zagłębiu Dąbrowskim. „Wiad. Górn.”, 1970, nr 4, s. 122. 
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moc obowiązująca, aż do wydania ogólnych przepisów górniczych”,  
a Główna Dyrekcja Górnicza została upoważniona do wydawania po-
zwoleń na poszukiwanie kruszców i soli12. Prace takie, bez zezwolenia, 
mógł tylko prowadzić właściciel gruntu. Pozwolenie dla obcej osoby 
(bez zgody właściciela terenu) było wydawane na maksymalnie trzy 
miesiące, tylko na pewne określone obszary, z wykluczeniem terenów 
zabudowanych, ogrodów, łąk i gruntów ornych. Poszukujący kopaliny 
był zobowiązany, między innymi, do posiadania stosownego zaświad-
czenia Głównej Dyrekcji Górniczej, że jest: 

 
 „[...] obznajomniony z rzeczą górniczą i majątkowo odpowiedzial-

nym za wynagrodzenie, jakie opłacić mu przyjdzie właścicielowi gruntu za 
uszkodzenia powierzchni”, a do których doszłoby w czasie wykonywania 
prac. 

 
W przypadku znalezienia kruszców (rud miedzi, srebra, ołowiu)  

i soli należało powiadomić Główną Dyrekcję Górniczą. Inne kopaliny 
(rudy żelaza, węgiel kamienny i galman) mogły być poszukiwane i eks-
ploatowane tylko za zgodą właścicieli gruntów, którzy nie potrzebowali 
nawet zawiadamiać władz górniczych o założeniu kopalń. Natomiast 
gdyby doszło do rozpoczęcia eksploatacji właściciel gruntu miał do niej 
pierwszeństwo, a w przypadku zrzeczenia się zatrzymywał sobie prawo 
do 1/3 udziałów i 5% zysków ogólnych w przedsięwzięciu („do trzeciej 
części akcji na 100 akcji podzielić się mającej kopalni”). 

Prawo powyższe nie znalazło żadnego praktycznego zastosowania 
wobec niefortunnego wyboru samych rud (miedzi, ołowiu, srebra, jak  
                                                 
12 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”. III, 152-159. Pozwolenie to obowiązywało aż 
do wprowadzenia w dniu 28 VI 1870 r. postanowienia o poszukiwaniach i nadaniach 
górniczych w guberniach Królestwa Polskiego, które było uzupełnione dodatkowymi 
przepisami z dnia 10 V 1873 r. Postanowienie to oddzielało własność górniczą od wła-
sności powierzchni ziemi, wprowadzając jednocześnie obowiązek uzyskiwania nadań 
górniczych na eksploatację kopalin. Por. O poszukiwaniach górniczych i wydzieleniu 
przestrzeni górniczego wydobywania ciał kopalnych. „Dziennik Praw Królestwa Polskie-
go”. LXX, s. 327. 
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i soli dotychczas nie odkrytej na obszarze Królestwa Polskiego) nie włą-
czając innych kopalin (węgiel kamienny, rudy żelaza, galmanu). Posta-
nowienie również nie wyjaśniało prawnego stosunku pomiędzy właści-
cielem a odkrywcą kruszcu. 

Już rok później (w 1818 r.) Komisja Rządowa Spraw Wewnętrz-
nych i Policji otrzymała od namiestnika polecenie dotyczące ułożenia 
projektu kodeksu górniczego13. Stanisław Staszic przesłał do Głównej 
Dyrekcji Górniczej 9 czerwca 1819 r. projekt nowego prawa górnicze-
go, z prośbą o wniesienie stosownych uwag. Zawiera on 7 tytułów i 65 
artykułów. Mimo wyraźnych poleceń władz nie podjęto starań i nie 
wprowadzono projektu pod obrady sejmowe w 1820 r. ani też w latach 
następnych. 

Projekt prawa górniczego zawierał przede wszystkim uregulowania 
w zakresie udzielania pozwolenia na poszukiwanie kopalin (na okres 6 
miesięcy): „Chcący na cudzym gruncie szukać kruszców lub innych mine-
rałów, powinien wprzód na to uzyskać od Rządu pozwolenie, czyli patent 
szurfowania” (art. 2), który był wydany na podstawie podania, w któ-
rym przedstawiono (art. 3): 

 
„[...] kruszec lub minerał, jakiego szukać ma zamiar, miejsce, w któ-

rym podobne badawcze roboty czynić zamyśla, okazać poszlaki i dowody, 
które skład podobnych kruszców lub minerałów wskazane na powierzchni 
lub wewnątrz ziemi obiecują, wyrazić imię i nazwisko właściciela, do któ-
rego grunt należy”. 

 
Takie przedstawienie pozwalało przede wszystkim na uregulowanie 

sytuacji prawnej właściciela i poszukiwacza kopalin, określając przy tym 
nadrzędne uprawnienia Głównej Dyrekcji Górniczej. Następne artykuły 
(20-46) regulowały zakładanie kopalń i wzajemne stosunki własnościo-
we, jak również tworzenie „Kompanii” i podział akcji (art. 52-55). Spe-
cjalne zasady obejmowały sztolnie, doceniając ich szczególne znaczenie 
dla odwadniania górotworu, (art. 47-51): 
                                                 
13 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 74-75. 
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„Gdy w górze wewnętrzne wody zatapiają kopalnię nie dozwalają po-

stępu w wyrobach górniczych, pospolicie więcej używanym środkiem do 
puszczenia wód są sztolnie, czyli podkopy”. 

 
Końcowe postanowienia projektu dotyczyły, między innymi, pra-

cowników kopalń (art. 61-64). w których przedstawiono zasady „uwal-
niania górników od wojska” oraz zasady bezpiecznej pracy, czyniąc od-
powiedzialnym za ewentualne wypadki właściciela kopalni: 

 
„Wszystkie zakłady kopalń podziemnych, sztolni lub podkopów i in-

nych wewnątrz góry kopalnych wyrobów, które niebezpieczeństwem zagra-
żać mogą robotnikom [...] w przypadku gdyby z niedokładności takowych 
zakładów nastąpiło nieszczęście, skaleczenie lub śmierć górnika, odpowie-
dzialnym Rządowi stanie się właściciel kopalni”. 

 
Podobnie jak w szeregu krajów europejskich w XVIII i początkach 

XIX w., rozwój przemysłu górniczego i hutniczego Królestwa Polskiego 
był możliwy tylko dzięki opiece rządu. Te warunki pogarszały się od 
czasu likwidacji zarządu Banku Polskiego. Utrata odrębności Królestwa 
Polskiego, po powstaniu styczniowym, zbiegła się z ostatecznym upad-
kiem rządowych zakładów górniczych i hutniczych. 

Należy także odnotować fakt, że wizytacje i kontrole Namiestnika 
Królestwa Polskiego w zakładach górniczych podległych Dyrekcji Gór-
niczej przebiegały niemal entuzjastycznie. Przykładem pozytywnej oce-
ny działań (w tym i zapewne w zakresie ustawodawstwa górniczego) 
Staszica i podległych mu urzędników może być ich odznaczenie wyso-
kimi medalami w 1818 r. 14: 

 
„Najjaśniejszy Cesarz i Król raczył najłaskawiej zaszczycić JW. Radcę 

Stanu Staszica, Dyrektora Generalnego Kunsztów i przemysłu w Komisji 
Rzadowej Spraw Wewnętrznych i Policji Orderem Orła Białego. PP. Ul-
                                                 
14 „Gazeta Warszawska”, nr 74, s. 1919, dodatek z 15 września 1818 r. 
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mana [Ullmana] Dyrektora Generalnego, Orderem swiętego Stanisława 2-
giej klasy. Jerowskiego, Babskiego, Graffa i Szmita inspektorów górniczych: 
tymże Orderem trzeciej klasy. Orderem S. Stanisława 4-tej klasy Blodzę 
[Bloede] i Baumera [Bauera] komisarzy górniczych...” 

  
Większość prawodawstwo górniczego, obowiązującego na ziemiach 

polskich, uznawała zasadę akcesji gruntowej surowców mineralnych. 
Właściciele ziemscy posiadali uprzywilejowaną pozycję, w stosunku do 
osób poszukujących i wydobywających kopaliny. W takich warunkach 
jakikolwiek rozwój przemysłu był bardzo ograniczony, a jego zasięg 
obejmował tylko tereny rządowe. Zasada wolności górniczej, w stosun-
ku do najważniejszych kopalin, została wprowadzona właściwie na sku-
tek uwłaszczenia wsi. Rozdrobnienie własności ziemskich utrudniło, 
bowiem stosowanie akcesji gruntowej kopalin, a tym samym, wraz  
z wzrastającym kapitałem burżuazji miejskiej, przyczyniło się do rozwo-
ju górnictwa. Mimo wieloletniej pracy nad projektem nowoczesnego 
prawa górniczego, nie udało się wprowadzić, w Królestwie Polskim, 
zasad normujących poszukiwania i eksploatację kopalin. Projekt autor-
stwa Stanisława Staszica, powstały przy współudziale Johanna Ullman-
na, został niestety zapomnianym na lata. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Projekt prawa górniczego 
Stanisława Staszica. [w:] „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”,  2005, nr 1, s. 39-46. 
 

 
* * * 
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Projekt prawa górniczego Stanisława Staszica z 1819 r.15 

 
Zważywszy, że rozmaite kopalne kruszce i mineralne rzeczy, znajdujące się w naszym Króle-
stwie Polskim, gdyby zostały odkryte i wydobyte, powiększyłyby w wielu względach krajowy 
przemysł, zważywszy, że tych odkrycie i dobywanie potrzebuje wiele kosztu i nauki, zważyw-
szy na koniec, że wszystkie kraje, w których górnictwo i hutnictwo wydoskonalono, potrze-
bowały do tego zamiaru pewnych stałych przepisów, czyli praw górniczych, dla tych powo-
dów postanowiliśmy i stanowimy. 
 
Tytuł I. O pozwoleniu szukania minerałów, czyli szurfowaniu. 
Art. l. 
Każdy właściciel ma wolność na swoim gruncie szukać minerałów i w tym celu przedsiębrać 
wszelkie górnicze badawcze roboty, gdy jaki kruszec lub inny minerał odkryje, winien o tym 
zawiadomić Główną Dyrekcję Górniczą, a to najdalej w przeciągu jednego miesiąca od daty 
zrobionego odkrycia. 
Art. 2. 
Chcący na cudzym gruncie szukać kruszców lub innych minerałów, powinien wprzód na to 
uzyskać od Rządu pozwolenie, czyli patent szurfowania. 
Art. 3. 
Proszący o podobny patent powinien naprzód swoje żądania podać na piśmie do Głównej 
Dyrekcji Górniczej. W podaniu ma wyrazić: 

a) kruszec lub minerał, jakiego szukać ma zamiar 
b) miejsce, w którym podobne badawcze roboty czynić zamyśla, 
c) okazać poszlaki i dowody, które skład podobnych kruszców lub minerałów 

wskazane na powierzchni lub wewnątrz ziemi obiecują, 
d) wyrazić imię i nazwisko właściciela, do którego grunt należy. 

Art. 4. 
Główna Dyrekcja Górnicza gruntownie rozważywszy i przekonawszy się, czyli podane 
dowody są dostateczne do czynienia zamierzonych badawczych robót górniczych, przeszłe 
podanie do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z załączeniem swojej opinii. 
 
 
 
 

                                                 
15 Tamże, s. 432-438, ale jak sugeruje prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (inf. ustna) pro-
jekt nowego prawa górniczego mógł być efektem wspólnych prac S. Staszica i J. Ull-
manna. Natomiast N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 1922, s. 79, twierdzi, że 
Ullmann zwlekał z zaopiniowaniem przekazanego mu projektu, przeciągając odpowiedź 
aż do lipca 1820 r. Uwaga: pisownia została ujednolicona i stosowana jest np. nazwa: 
Główna Dyrekcja Górnicza, zamiast: krajowa główna Dyrekcja Górnicza czy główna 
Dyrekcja Górnicza. 
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Art. 5. 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji ostatecznie stanowi wydanie patentu, 
odmawia albo go wydaje. W przypadku konkurencji kilku osób do jednego punktu pierw-
szeństwa należy się temu, który pierwszy podał. 
Art. 6. 
Od nabywania patentu szurfowania wyjętymi są: małoletni, osoby pod kuratelą zostające  
i Żydzi. 
Art. 7. 
Patent na badawcze górnicze roboty, czyli szurfowania wydany będzie tylko na miejsca 
puste, na pola, łąki, niziny, lasy i góry; udzielany być nie może: na miejsca zabudowane, na 
dziedzińce, podwórza, ogrody i publiczne drogi. 
Art. 8. 
Patent szurfowania na kruszce lub minerały nie może być wydawany do gruntów takiej 
włości lub do takich miejsc, w których właściciel już takowy kruszec lub minerał odkrył. 
Art. 9. 
Patent szurfowania tylko na 6 miesięcy wydawany będzie. Mający go, jeżeli w przeciągu tego 
czasu żadnych robót badawczych nie rozpoczął, utracą patent. Jeżeli do ukończenia rozpo-
czętych robót dłuższego czasu potrzebuje, winien przez Główną Dyrekcję Górniczą podać 
prośbę o przedłużenie terminu. 
Art. 10. 
Kto uzyska patent szurfowania, winien naprzód udać się do właściciela gruntu, na którym 
badawcze roboty czynnie zamyślą. Z tym ma się ułożyć o wynagrodzenie szkody, jaka by mu 
przez świdrowanie lub kopanie w gruncie zdziałał. Jeżeli dobrowolnie zgodzić się nie mogą, 
w takim razie każdy z nich obierze znawcę, a komisja wojewódzka doda trzeciego, którzy 
takowe wynagrodzenie oznaczą. Jeżeli na tym właściciel nie przestaje, może się odwołać do 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, ta zadecyduje ostatecznie. 
Art. 11. 
Robiący za patentem szurfowania badawcze roboty górnicze jest obowiązany przesyłać do 
Głównej Dyrekcji Górniczej, co miesiąc historyczny raport o postępie i skutkach roboty 
badawczej. 
Art. 12. 
Gdziekolwiek przez roboty badawcze zostanie odkryty, jaki kruszec lub minerał, natychmiast 
Głównej Dyrekcji Górniczej o tym uwiadomioną być ma. Miejsca, w których je odkryto, 
powinny być starannie utrzymywane i otwarte; zasypywać ani zaniedbywać ich nie wolno 
pod karą 300 złp. 
Art. 13. 
W razie nie znalezienia żadnego minerału posiadacz patentu szurfowania obowiązany jest 
własnym kosztem doły, które porobił, na powrót zasypać i zrównać. W przypadku niedopeł-
nienia tego zapłaci od każdego nie zasypanego dołu kary 10 złp, doły zaś na jego koszt zasy-
pane i zrównane zostaną. 
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Art. 14. 
Gdyby się zdarzyło, że na jednej powierzchni czyni badawcze górnicze roboty szurfujący  
i właściciel, ten z nich, który pierwszy odkryje pokład mineralny, tj. minerał leżący warstwą, 
czyli obłazgiem16, ten z nich ma prawo wynalazcy. 
Art. 15. 
Gdy mający patent szurfowania odkryje minerał, leżący bądź żyłą, gniazdem lub bulami17 
albo obłazgiem, natenczas powinien o tym uwiadomić właściciela, umówić się z tymże 
względem dobywania materiałów; przy właścicielu jest pierwszeństwo i wybór założenia na 
siebie kopalni albo zostawienia tego zakładu przy szurfującym lub należenia do spółki. 
Art. 16. 
W pierwszym przypadku, gdy właściciel chce założyć i utrzymywać kopalnię, patentowany 
szurfiarz i wynalazca należeć będzie do części zysków. Właściciel powinien mu powrócić 
koszt, który na szurfowanie łożył i przypuścić go do 30% od czystego z kopalni dochodu. 
Art. 17. 
Jeżeli zaś szurfujący pozostanie przy prawie zakładania kopalni i dobywania kruszców, ów 
cały koszt, na szurfowanie łożony, ponieść winien; własnym kosztem kopalnię założy  
i utrzymywać będzie, a właścicielowi 30% z czystego zysku rocznie płacić obowiązany18. 
Art. 18. 
Jeżeliby zaś właściciel chciał należeć do spółki z szurfiarzem, w takim razie pół kosztu na 
szurfowanie wyłożonego przyjąć winien i również w połowie kosztu do zakładu i utrzyma-
nia kopalni należy i czysty dochód dzielą wspólnie. 
Art. 19. 
Jeżeli uprawniony patentem szurfowania odkryje sól kopalną albo wydobędzie solne źródło, 
którego woda przynajmniej ma 5 stopni słoności, w takim razie Rząd takiemu wynalazcy 
winien ponieść cały koszt na szurfowanie wyłożony i zapewnić mu dożywotnio 1% od czy-
stego dochodu kopalni solnej lub z tegoż źródła warzelni. 

 

                                                 
16 Termin stosowany przez S. Staszica, O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin 
Polski. Seria: Klasycy geologii polskiej. Wyd. Geol., Warszawa, 1815 (reprint 1955), 
s. 1-390. Por. S. Gajda, Rozwój polskiej terminologii górniczej. Wyższa Szkoła Pedag., 
Opole, Ser. B, „Studia i monografie”, 1976, nr 55, s. 1-157, a także H. Łabęcki, Słow-
nik górniczy..., 1868, który podaje definicję tego terminu, s. 168: „cienka warstwa rudy 
w łonie ziemi, obłazgowa ruda, ruda żelazna w cienkiej warstwie, lecz szeroko rozciągająca 
się”, różniącą się trochę od wcześniej podawanej, gdzie opis obejmował ułożenie warstw 
skalnych w postaci nie zbyt grubych ławic, tenże, Początki nauki kopalnictwa. Nakł. 
Kom. Rząd. Przych. i Skarbu, Warszawa, 1843, s. 1-76. 
17 Bula = buła (gniazda, kłęby), charakteryzowane przez H. Łabęckiego, Początki nauki 
kopalnictwa..., 1843, s. 5, jako: „pokłady będące równoczesnego pochodzenia z otaczający-
mi górutworami we wszystkich kierunkach jednakowe mniej więcej nieforemne, spłaszczone, 
okrągławe”.  
18 Ogólnie obowiązywało dotychczas 5%. 
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Tytuł II. O patencie do otworzenia kopalni i założenia wyrobów (patent mutungu)19. 
Art. 20. 
Każdy właściciel może na własnym gruncie zakładać kopalnie, przedsiębrać wszelkie wyroby 
górnicze, nie potrzebując na to patentu mutungu. Winien tylko o takowych nowych zakła-
dach uwiadomić Główną Dyrekcję Górniczą i co rok raport jej podać o produkcji w swych 
zakładach zrobionej i o ich postępach. 
Art. 21. 
Chcący na cudzym gruncie otwierać kopalnie i zakładać takowe górnicze wyroby, stawiać 
kuźnie, huty, powinien wprzód na to uzyskać od Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych  
i Policji patent. 
Art. 22. 
Żądający patentu zakładania na cudzym gruncie kopalni ma na piśmie żądanie swoje podać 
do Głównej Dyrekcji Górniczej. W tym z podpisem swego imienia, nazwiska, dnia i roku 
wyrazi: 

a) czyli miał patent szurfowania, czyli on jest wynalazcą minerałów, na co winien 
załączyć dowody, 

b) wymieni imię i nazwisko właściciela, oznaczy grunt i miejsce, na których chce za-
łożyć wyroby górnicze, oraz wyszczególni, czyli chce założyć kopalnię, sztolnię czy 
postawić hutę lub kuźnię,  

c) wymieni kruszec lub inny minerał, który odkrył i którego kopalnię założyć zamy-
śla, 

d) wyrazi, czyli odkryty minerał leży żyłą, gniazdem albo warstwą, obłazgiem, 
e) wymieni rzekę lub strumień, z których wody do hut i kuźni chce używać, 
f) poda nazwiska, jakie tym nowym górniczym, zakładom nadać zamyśla, 
g) oznaczy dokładnie punkt, od którego pole, czyli rozległość kopalni na długość  

i szerokość czyli w czworokąt ma być wymierzona. 
Art. 23. 
Główna Dyrekcja Górnicza, odebrawszy podanie z żądaniem patentu, zapisze zaraz na nim 
rok, dzień i godzinę, w których takowe podanie wręczone zostało oraz podającemu z wyra-
żeniem tychże dat czasu zaświadczenie wyda. 
Art. 24. 
Podania o pozwolenie zakładu, niemające wszystkich w art. 22 wyrażonych warunków, są 
nieważne t przyjętymi być nie mogą. 
Art. 25. 
Podający przedłożenie o udzielenie mu patentu na kopalnię, złoży w zakład nie zawodu  
z swojej strony 50 złp. 
 
 

                                                 
19 Organizacja górnictwa w Królestwie Polskim była wzorowana na saksońskiej służbie 
górniczej. Osiągnięcia te przeniesiono kompleksowo, łącznie z językiem niemieckim i 
formami pracy kancelaryjnej. 
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Art. 26. 
Odebrawszy, z wszystkimi potrzebnymi aneksami podanie o patent zakładu kopalni, Głów-
na Dyrekcja Górnicza niezwłocznie wszystkie aneksy rozważy i przekona się o rzeczywistości 
podania, szczególniej sprawdzi pokłady minerału bądź warstwą, bądź żyłą. Jeżeliby potrze-
ba było, aby podobne sprawdzenie stało się na miejscu, żądający patentu koszt podróży 
poniesie. 
Art. 27. 
Główna Dyrekcja Górnicza, po przekonaniu się o stanie rzeczy, natychmiast przedłożenie z 
załączeniem swojej opinii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji prześle. 
Art. 28. 
W razie zachodzących pewnych wątpliwości, lecz do zaprzeczenia twierdzeń podającego 
niedostatecznych. Dyrekcja winna mu te wątpliwości udzielić, a gdyby pomimo nich trwał w 
swym przedsięwzięciu, odeśle żądanie jego do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych  
i Policji. 
Art. 29. 
Kto by przypadkiem lub przez szurfowanie odkrył bądź na powierzchni, bądź w głębi ziemi 
minerał, i właściciel, ten z nich, który pierwszy odkryje pokład mineralny, tj. minerał leżący 
warstwą, obłazgiem, ten z nich ma prawo wynalazcy. 
Art. 30. 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji, odebrawszy z potrzebnymi dowodami  
i z opinią Głównej Dyrekcji Górniczej podanie o patent zakładu kopalni, skoro przekona się 
o dostateczności dowodów, wyda patent na założenie kopalni, doniesie o tym Głównej Dy-
rekcji Górniczej i zawiadomi właściciela, na którego gruncie ma być założona kopalnia. 
Art. 31. 
Odbierający patent mutungu powinien niezwłocznie udać się do właściciela; stosownie do 
art. 15, 16, 17 i 18 z nim zrobić układ i o tym Główną Dyrekcję Górniczą zawiadomić. 
Art. 32. 
Jeżeli otrzymujący patent zakładu kopalni nie miał poprzednio patentu szurfowania, lecz 
tylko przypadkiem wynalazł minerał, w takim razie właściciel ma pierwszeństwo założenia 
kopalni dla siebie; mającemu patent będzie winien oddać 15% rocznego dochodu, lecz zaraz 
o tym zawiadomi Główną Dyrekcję Górniczą z wyrażeniem czasu, w którym miejscu na ten 
nowoodkryty minerał kopalnię założy. Jeśliby zaś dozwolił mającemu patent założyć kopal-
nię, względem nagrody dla siebie z mającym patent dobrowolny zrobi układ. 
Art. 33. 
Gdyby zaś właściciel nie chciał, ani zakładać kopalni na znajdujący się w jego ziemi mine-
rał, ani z mającym patent mutungu o wynagrodzenie sobie ułożyć się nie chciał lub zgodzić 
się nie mogli, w takim razie każda strona winna wybrać polubownego znawcę. Główna 
Dyrekcja Górnicza wyśle biegłego, podług decyzji tych trzech układ przyjęty być musi. 
Art. 34. 
Gdyby, która z stron na tej decyzji przestać nie chciała, może się odwołać do Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Policji, która zadecyduje ostatecznie. 
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Art. 35. 
Do gruntów takiej włości lub do takich miejsc, w których już na podobny minerał znajduje 
się kopalnia, patent mutungu na założenie tam drugiej kopalni miejsca mieć nie może. 
 
Tytuł III. O rozległości powierzchni i głębokości kopalni patentem dozwolonej. 
Art. 36. 
Pokłady mineralne w prawach górniczych w dwojakim tylko uważają się względzie: albo, 
gdy kruszec, leżąc obłazgiem czy warstwą ławicową, albo, gdy ciągnie się żyłą. 
Art. 37. 
Minerał, który leży warstwą, mającą pochył, czyli spadek od l-45°, uważa się, co do wyrobu 
górniczego, nie zaś, co do stosunków geognostycznych20, jako należący do obłazgowych. Jeżeli 
warstwa ma spadek w głąb ziemi od 45-90°, w takim razie, jako należąca do pokładów 
żyłą się ciągnących. 
Art. 38. 
Kopalnia, patentem mutungu założona na minerał leżący warstwą, ma podług praw górni-
czych obejmować rozległość poziomą w czworokąt, którego boki mają 1000 sążni długości21, 
a w miąższość, czyli głębokość 500 sążni. 
Art. 39. 
Rozległość kopalni, założonej na żyłach mineralnych, ma rozległości powierzchniowej prze-
strzeni 3½ sążnia pod kątami prostymi, w ziemię zaś rozciąga się do nieskończonej głęboko-
ści. 
Art. 40. 
Wszystkie minerały, takich prawnych rozległościach pola kopalni znaleźć się mogące, chociaż 
w zakładzie kopalni nie były zamierzone, należą do tego, co za patentem kopalnię założył. 
Art. 41. 
Wszelkie minerały, jakie znajdować się mogą w rozległości kopalni prawem przepisanej, 
należą do upoważnionego patentem posiadacza kopalni. 
Art. 42. 
W kopalni, założonej na żyle kruszcowej, wszelkie minerały, w rozległości 3½ sążnia od 
ściany pokładu kruszcowego są wolne do dobycia przez posiadacza kopalni. 
Art. 43. 
Gdyby, kto żądał patentu założenia nowej kopalni na odkrytą żyłę kruszcową w bliskości już 
innej za patentem założonej kopalni, w takim razie Główna Dyrekcja Górnicza na koszt 
wydobywającego wyśle markszajdera, który na miejscu przez rozmiar dochodzić będzie, czyli 
takowa żyła nie znajduje się w obrębie już założonej kopalni. Gdyby rzeczywiście w tako-
wym obrębie leżała, pierwszy prawny posiadacz kopalni do tegoż kruszcu dobycia ma prawo. 
 
 

                                                 
20 Termin ten w zasadzie nie był używany przez Staszica. Por. S. Staszic, O ziemiorodz-
twie Karpatów..., 1815, reprint 1955. 
21 1 sążeń = 1,787 m, czyli powierzchnia nadania wynosiłaby około 3,2 km2. 

 143  



 
Art. 44. 
Gdyby wynalazca jakowych minerałów nie uczynił odezwy o patent założenia kopalni  
w przeciągu 4 niedziel od odkrycia rzeczonych minerałów, traci do patentu prawo pierw-
szeństwa, lecz w równi tylko z innymi podającymi stawać może. 
Art. 45. 
Gdyby dwie obok siebie kopalnie, na jednej warstwie mineralnej założone, spotkały się  
z sobą, w takim razie Główna Dyrekcja Górnicza ześle przysięgłego markszajdera, który 
przez zdjęcie planu wykaże, kto z nich w cudzy obręb przekroczył. Takowy ustąpić powinien 
i wynagrodzić temu, w którego prawny obręb swój wyrób przeciągnął. 
Art. 46. 
W kopalni założonej na żyle kruszcowej, jeżeli z tej rozchodzą się różne mineralne rozgałę-
zienia, albo, jeżeli żyła przerywaną będzie zawałami lub kierunek żyły jest różny bądź 
warstwami ziem albo skał bywa przerzucany, w takim przypadku rozległość na 14 sążni od 
ścian głównej żyły należy do wyrobu prawnego posiadacza kopalni. 

 
Tytuł IV. O sztolniach, czyli podkopach i wynagrodzeniu właścicieli gruntu. 
Art. 47. 
Gdy w górze wewnętrzne wody zatapiają kopalnię nie dozwalają postępu w wyrobach 
górniczych, pospolicie więcej używanym środkiem do puszczenia wód są sztolnie, czyli pod-
kopy. 
Art. 48. 
Posiadacz kopalni bądź patentowany bądź właściciel, jeżeli mu wody roboty górnicze tamu-
ją, powinien przez przysięgłego markszajdera przygotować plan do wybicia sztolni; gdy 
podług tego otwór sztolni i dalsze jej prowadzenie wykaże się na obcym gruncie, właściciel 
takowego puścić go jest obowiązany, lecz ma prawo do wynagrodzenia za powierzchnię 
zepsutą. Jeżeliby robiący sztolnię na cudzym gruncie odkrył tą sztolnią minerał jakowy, 
takowy zostaje do użytku właściciela, kopiący sztolnię zaś ma prawo do nagrody 5% wartości 
minerału. 
Art. 49. 
W przypadku, gdyby właściciel gruntu nie chciał przerobić kopalni, sztolni, ani też skłonić 
się do ugody względem wynagrodzenia powierzchni, sztolnię robiący, czyli robić chcący udać 
się winien do komisji wojewódzkiej, która z przybraniem biegłych z Głównej Dyrekcji 
Górniczej spór rozpozna i rozstrzygnie. Gdyby zaś na tym strony nie przestały, udać się 
powinny do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Policji, która rzecz ostatecznie zadecy-
duje. 
Art. 50. 
Podobnież zakładający kopalnię, albo przy niej hutę, kuźnię, inne fabryki, do których za-
kładania potrzebowałby placu, wody i do wywozu żużli miejsca, powinien się najprzód 
starać dobrowolnie z właścicielem o wynagrodzenie ugodzić, gdyby zaś zgodzić się nie mogli, 
natenczas sposobem w art. poprzednim opisanym wynagrodzenie oznaczone będzie. 
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Art. 51. 
Prócz takowego wynagrodzenia zapewnia się właścicielom gruntu pierwszeństwo względem 
dostarczenia potrzebnych materiałów, transportów, jeżeli za te drożej żądać nie będą jak 
obcy. 
 
Tytuł V. Kompanie. 
Art. 52. 
Każdy mający patent zakładania kopalni może do swej spółki przypuścić kilka lub kilkana-
ście osób, zawrzeć kompanię z nimi, czyli kompanię górniczych prac i wyrobów. 
Art. 53. 
Kompania każda taka dzielić się ma na 100 akcji, czyli kuksów. Te akcje między siebie 
rozebrać i do wspólnej kasy wypłacić powinni członkowie kompanię składający, którzy 
nazywają się gwarkowie. Kompania wybierze biegłego przez Główną Dyrekcję Górniczą, 
aprobowanego w stosowne zaświadczenie opatrzonego, który ciągle w miejscu siedząc kiero-
wać i dozorować roboty górniczej będzie. Również ustanowi kasjera. Corocznie w dniu 
oznaczonym wszyscy gwarkowie zjeżdżać się będą dla rozpoznania stanu robót i kasy. Wten-
czas rachunki z całego roku robione będą. Do takiego corocznego zjazdu gwarków delegowa-
ny być ma jeden urzędnik z wydziałów Głównej Dyrekcji Górniczej. Zysk, jaki się okaże 
czysty, między gwarków podług akcji podzielony zostanie. 
Art. 54. 
Gdyby przy takim zjeździe ogólnym zaszły nieporozumienia bądź względem robót technicz-
nych, bądź względem rachunków albo względem podziału zysków, w takim razie delegowa-
ny uczyni o wszystkim dokładny raport Głównej Dyrekcji Górniczej. Ta względem każdego 
spornego punktu swoje zdanie stanowcze oświadczy. Jeżeliby na tym kompania przestać nie 
chciała, wtenczas wolno jej obrać sobie drogę sądu administracyjnego lub sądu cywilnego. 
Art. 55. 
Jeżeliby jedna kompania potrzebowała pomocy drugiej przez wspólne używanie szybów, 
chodników dolnych, machin, wody, podkopów, w takim i podobnych przypadkach najprzód 
delegowani z kompanii starać się mają ułożyć się w tej mierze przez wzajemną ugodę. Jeże-
liby to dobrowolnie nastąpić nie mogło, natenczas udać się ma do Głównej Dyrekcji Górni-
czej i zasięgnąć jej opinii, z którą albo do administracyjnych sądów albo do sądów cywilnych 
po ostateczną decyzję udać się może. 

 
Tytuł VI. O utracie patentu zakładania kopalni. 
Art. 56. 
Jeżeli osoba albo kompania dobrowolnie przez Główną Dyrekcję Górniczą zrzeknie się swego 
prawa nabytego patentem do kopalni założenia, natenczas tak wszelkie podziemne wyroby, 
jako też nadziemne pobudowania wracają się do właściciela ziemi po zaspokojeniu długów 
na tych budowlach zaciągniętych. 
Art. 57. 
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Mający patent zakładania kopalni, jeżeli z niego przez cały rok użytkować nie będzie lub, 
gdy rozpoczął kopalnię, a później tę zaniedbał i przez 40 tygodni w niej nie robił regularnie, 
taki utracą prawo patentu kopalni i ta za zgłoszeniem się przez Główną Dyrekcję Górniczą 
do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, komu innemu patentem nadana być 
może. 
Art. 58. 
Wyjmuje się z pod przepisu poprzedniego art. pierwszy rok zakładu kopalni, mianowicie, 
gdy tej wyroby zalewają wody, do których spuszczenia sztolni, czyli podkopu potrzeba. 
Art. 59. 
Również skutek przepisów art. 57 zawiesza się podczas wojny w Królestwie Polskim. 
Art. 60. 
Kto przez 3 kwartały wziętych na siebie akcji w części lub w całości nie wypłacał, traci 
prawo do akcji i od spółki odpada. 

 
Tytuł VII. Ogólne urządzenia. 
Art. 61. 
W zamiarze, aby wzrost lub upadek wszelkich w kraju zakładów górniczych i hutniczych  
i z nich roczny postęp był Rządowi wiadomy, obowiązany będzie każdy nową kopalnię lub 
sztolnię, fabrykę górniczą lub hutniczą zakładający albo opuszczający donieść o tym Głównej 
Dyrekcji Górniczej. 
Art. 62.  
Względem uwolnienia górników od zaciągu do wojska każdy właściciel kopalń i fabryk 
obowiązany jest podawać, co roku Głównej Dyrekcji Górniczej dokładny spis swych hutni-
ków i górników podług schematu, jaki przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych  
i Policji wydany zostanie. 
Art. 63. 
Dla zebrania statystycznych wiadomości o całej reprodukcji górniczej w kraju, każdy posia-
dacz kopalń, hut i fabryk corocznie Głównej Dyrekcji Górniczej ilość wyrobionych u siebie 
produktów donosić winien. 
Art. 64. 
Wszystkie zakłady kopalń podziemnych, sztolni lub podkopów i innych wewnątrz góry 
kopalnych wyrobów, które niebezpieczeństwem zagrażać mogą robotnikom, jeżeli bez we-
zwania do porady Głównej Dyrekcji Górniczej wykonane zostały, w przypadku gdyby  
z niedokładności takowych zakładów nastąpiło nieszczęście, skaleczenie lub śmierć górnika, 
odpowiedzialnym Rządowi stanie się właściciel kopalni. 
Art. 65. 
Ile razy Główna Dyrekcja Górnicza wezwaną będzie, podróż i diety w proporcji ⅔ części 
pensji żądający opłacać jest winien delegowanemu, a oprócz tego do kasy Głównej Dyrekcji 
Górniczej na zaspokojenie kosztów dla zastępującego w Głównej Dyrekcji Górniczej urzęd-
nika delegowanego winien będzie opłacać taką ilość, jaka w stosunku całkowitej pensji za 
każdy dzień trwającego komisorium przypada. 
 



VIII 
SZTOLNIE ODWADNIAJĄCE KOPALNIE WĘGLA 

KAMIENNEGO W OKRĘGU ZACHODNIM 
 

Poszukiwanie i eksploatacja bogactw naturalnych jest istotą górnic-
twa, która niesie także skutki negatywne w postaci różnego rodzaju 
śladów górniczej eksploracji. Górnictwo, było i jest służebne wobec 
różnych gałęzi przemysłu i w sumie nie tyle, co niszczy, ale przekształca 
naturę, umożliwiając rozwój technologiczny i ekonomiczny. Sztolnie 
odwadniające kopalnie węgla kamiennego – swoiste ślady działalności 
górniczej – zachowały się w szczątkowej formie, w otaczającym nas kra-
jobrazie, który będąc wyrazem działalności poprzedzających nas poko-
leń, staje się równocześnie podstawą naszej tożsamości, a nasze dążenia  
i aspiracje zmierzają obecnie do zachowania wymienionych, istotnych 
śladów krajobrazu1. 

Na początku warto przytoczyć kilka fundamentalnych definicji do-
tyczących sztolni, które przedstawił w swoim dziele Hieronim Łabęcki2: 

 
 „Sztolnia, podkop, stola, sztoła droga podziemna, wyrobiona  
w kierunku poziomym lub prawie poziomym, od powierzchni ziemi do jej 
wnętrza i przecinająca pokłady kopalni, a której spodem wody spływają [...] 
sztolnia dziedziczna, dziedzicząca, właściwie główna sztolnia, czyli naj-
głębsza, do której spływają wody ze wszystkich chodników i sztolni w ko-
palni; do niej zewsząd jest spadek, a więc jakby dziedziczy ona wszystkie 
wody”. 

                                                 
1 „Sztolnie są kluczami do gór i znajdujących się w nich kopalń, za pomocą, których otwiera 
się je i odkrywa ukryte w ziemi żyły, pokłady i ławy i znajdujące się w nich skarby, dopro-
wadza się do kopalń brakujące powietrze i odprowadza przeszkadzającą w robotach wodę” 
– por. J. Jaros, Z dziejów techniki górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. „Wiad. 
Górn.”, 1962, nr 7-8, s. 266-268; nr 11, s. 416-419; a zwłaszcza. s. 418 (tekst prawa 
górniczego Śląska z 1769 r.). 
2 H. Łabęcki, Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i rossyjsko-polski (z 
dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych 
rzemiosł kruszcowych) tudzież Glossarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Wydanie 
pośmiertne. Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa, 1868, s. 1-347, [s. 1-83], [s. 1-36],  
a przede wszystkim hasła na s. 280-281. 
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Na obszarze całego zagłębia węglowego3 eksploatacja pokładów 

węgla była w XVII i na początku XIX w. prowadzona w pobliżu wy-
chodni pokładów. Mimo sukcesywnego stosowania maszyn parowych i 
pomp do odwadniana szybów, koszty utrzymania takich urządzeń wie-
lokrotnie przewyższały jeszcze nakłady na budowę budowy sztolni od-
wadniających4. Budowa i utrzymanie takich obiektów wymagały roz-
wiązywania wielu problemów natury technicznej, jak np. utrzymanie 
odpowiedniego kierunku i spadku sztolni, przewietrzania, obudowy, 
uszczelnienia spągu i ociosów. Z biegiem czasu okazywało się jednak, że 
koszty inwestycyjne rozpoczęcia kompleksu odwodnieniowego i utrzy-
mywania go w dobrej kondycji technicznej były zdecydowanie wyższe 
od zainstalowania maszyny odwadniającej. Wraz z rozwojem myśli 
technicznej rozszerzył się zdecydowanie zakres eksploatacji, z którą 
schodzono do coraz niższych poziomów. Od połowy XIX w. większość 
kopalń prowadziła już wydobycie poniżej najniższych poziomów sztolni 
odwadniających5. Jedno z nielicznych i bardzo interesujących zestawień 
istniejących  
w całym zagłębiu węglowym sztolni odwadniających przedstawił Carl 
Gaebler, który wyróżnił 74. sztolnie6. Wśród nich należy wymienić te, 
które miały status sztolni „dziedzicznych”, a były to: 

                                                 
3 Tu w rozumieniu: „na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”, zgodnie  

m do 1914 roku. Zakł. Nar. im. 
14. 

z współczesną terminologią jednostek geologicznych. 
4 J. Jaros, Górnictwo węgla kamiennego. [w:] Pazdur J. (red.) „Zarys dziejów górnictwa 
na ziemiach polskich”. Wyd. Górn.-Hutn., Katowice, 1961, t. II., s. 39-70; tenże, 
Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląski
Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław, 1965, s. 1-3
5 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego..., 1965. 
6 C. Gaebler,: Das Oberschlesische Steinkohlenbecken. Verlag von Gebrüder Böhm., 
Katowice, 1909, s. 1-300. Nazwy sztolni podane są w brzmieniu oryginalnym: Alter 
Heinrichsglück (płytsza i głębsza) – Łaziska Dolne; Anna – Zarzecze; Antonsglück – 
Dębieńsko; Augustensfrude (płytszą i głebsza) – Łaziska Górne; Barbara – Hruszov; Beata – 
Katowice; Benno – Katowice; Bergseegen – Mysłowice; Berghtal – Mysłowice; Brade – 
Łaziska Górne; Brandenburg – Ruda; Burghard – Mokre; Carls Seegen (płytsza i głębsza) – 
Brzezinka; Caroline – Bytków; Catharina – Ruda; Cecylia – Niwka; Charlotte – Załęże; 
Christina – Krzeszowice; Einigkeit (płytsza i głębsza) – Słupna; Eisenstein – Załęże; 
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- „Haupt-Schlüssel-Erbstolln” („Główna Sztolnia Dziedziczna”) – Zabrze, 
14210 m7, 

- „Heinitz” – Orzesze, 560 m, 
- „Jaklowetz” – Muglinov (w okolicach Ostrawy), 2892 m, 
- „Lazarus” („Lasarus”) – Nowa Wieś, 1320 m lub 1700 m8, 
- „Martin” – Rychwald (w okolicach Ostrawy), 2713 m, 
- „Reiche Flötz” – Pietrzkowice (w okolicach Ostrawy), 1336 m, 
- „Stanislaus” („Stanisław”) – Brzęczkowice, 2362 m lub 3550 m9. 

                                                                                                        

aroline – Łaziska Średnie; Ullmann – Dąbrowa; Victor – 

aros, 

dniające w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. „Prz. 

 

Emanuelssegen – Kostuchna; Emanuelssegen – Wesoła; Emilie – Orzesze; Fanny – 
Siemianowice; Florentine – Łagiewniki; Fortuna – Dąbrowa; Franz – Hulczyn; Friedericke 
– Łaziska Średnie; Friedrich – Zawada; Frohe Aussicht – Łaziska Średnie; Glück – 
Siemianowice; Gute Einigkeit –Bełk; Gute Erwartung – Janów; Haupt-Schlüssel-Erbstolln 
– Zabrze; Heinitz – Orzesze; Henriete – Bielszowice; Hubert – Koblov; Jacek – Niwka; 
Jaklowetz – Muglinov; Jakob – Mysłowice; Jaworznicka – Jaworzno; Josepha – Kosztowy; 
Julie – Rydułtowy; Kleinpeter – Pietrzkowice; Lazarus – Nowa Wieś; Lempe – Dąbrowa; 
Leopold – Ornotowice; Louise – Czarny Las; Louise – Słupna; Louishere (płytsza i głębsza) 
–Wesoła; Marianne – Czerwionka; Marie – Bytków; Martha Valeska – Łaziska Średnie; 
Martin – Rychwald; Merkur – Chropaczów; Morgenroth – Szopienice; Neue Hedwig – 
Chorzów; Neuer Heinrichsglück – Wyry; Osten – Biertułtowy; Przemsa – Brzezinka; Reiche 
Flötz – Pietrzkowice; Robert – Zawada; Ruberg – Wesoła; Sack – Czernica; Sonnenblume – 
Orzegów; Stanislaus – Brzęczkowice; Sylvester – Biertułtow; Tenczyńska – Tenczynek; 
Theodor – Brzezinka; Treue C
Załęże; Werner – Strzyżowice. 
7 Najbogatszą dokumentację posiada Główna Sztolnia Dziedziczna, która była prowa-
dzona od Zabrza do Chorzowa w latach 1800-1868. Należy zaznaczyć, że według pla-
nów hr. Redena sztolnia ta miała odwodnić cały okręg węglowy i stać się drogą trans-
portową, którą byłby przewożony węgiel. Niestety sztolnia była prowadzona zbyt płytko 
pod powierzchnią terenu, a w chwili połączenia z kopalnią „Król” w Chorzowie wszyst-
kie okoliczne kopalnie prowadziły już eksploatację poniżej jej poziomu. Por. J. J
Górnictwo węgla kamiennego..., 1961, tenże, Historia górnictwa węglowego..., 1965. 
8 Sztolnia „Lazarus” została zbudowana do odwodnienia kopalni „Błogosławieństwo 
Boże” („Gotessegen”). Kopalnię założono w 1802 r., a budowę sztolni rozpoczęto około 
1807 r. Prawa sztolni dziedzicznej otrzymała 22 sierpnia 1838 r. i odprowadzała wody  
z kopalń zlokalizowanych w okolicach Wirka (Rudy Śląskiej): „Franziska”, „Lithandra”, 
„Wanda” i „Błogosławieństwo Boże”. Sztolnia została zamknięta po 1860 r. Por. plan 
sztolni znajdujący się Archiwum Państwowym w Katowicach nr OBB 400 oraz  
S. Kossuth, Wielkie sztolnie odwa
Górn.”, 1962, nr 7-8, s. 460-465. 
9 Sztolnia „Stanisław” rozpoczynała się na polu kopalni „Leopoldyna” („Leopoldine”) 
w Brzęczkowicach (Mysłowice), powstałej w 1805 r. Była drążona po rozciągłości po-
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Dla zapewnienia odwodnienia kopalń węgla na terenie Okręgu Za-
chodniego Królestwa Polskiego wybudowano natomiast w pierwszej 
połowie XIX w. kilka sztolni: „Werner”, „Lempe”, „Ullmann”, „Cecy-
lia”, „Jacek”. Określenie dzisiaj, choćby w przybliżeniu przebiegu  
w terenie tych obiektów napotyka na trudności ze względu na brak 
szczegółowej dokumentacji kartograficznej. Natomiast w zachowanych 
materiałach daje się zauważyć brak stabilnych i jednolitych punktów 
odniesienia. 

Sztolnia „Werner” - istniejąca na kopalni „Tadeusz”, wcześniej 
zwaną „Hoym” (do 1814 r.) koło Strzyżowic, gdzie już w 1797 r. zosta-
ła ustawiona tam pierwsza maszyna parowa przeznaczona do odwadnia-
nia szybu kopalni (eksploatacja trwała tu prawdopodobnie już od 1789 
r.), a sam mechanizm został rozebrany w 1817 r.10. Dzieje tej kopalni 
tak opisuje H. Łabęcki 11: 

 
„Najdawniejszy ślad o tej kopalni jest w inwentarzach Księstwa Sie-

wierskiego z r. 1789 i 1792, w których jest wzmianka o kopaniu węgla 
kamiennego [...] W r. 1795 w skutek rozbioru kraju przeszła ta kopalnia 
pod administracją urzędu górniczego Szląska-górnego w Tarnowskiej-górze 
(Tarnowitz) [Tarnowskie Góry] i odtworzona została w roku 1797 [...] 
pod nazwiskiem kopalni „Hoyma”, od nazwiska ministra pruskiego [...] Po 
przejściu części tej kraju w skutek traktatu Tylżyckiego pod Rząd Księstwa 
Warszawskiego, dostała się ta kopalnia w r. 1807, wraz z wszystkimi dob-

                                                                                                        
kładu węgla i służyła w pierwszych latach do transportu urobku nad Przemszę, gdzie był 
prowadzony załadunek na barki. Sztolnia ta uzyskana uprawnienia dziedzicznej 14 
lutego 1820 r. i odprowadzała wody z kopalń: „Wanda”, „Krakau”, „Theodor”, „Przem-
sa” i „Leopoldyna”. Po 1860 r., z chwilą założenia kopalni „Nowa Przemsza”, sztolnia 
nie była wykorzystywana, a w latach międzywojennych zasypana (1925 r.). Por. plan 
sztolni znajdujący się Archiwum Państwowym w Katowicach nr OBB 378 oraz  
S. Kossuth, Wielkie sztolnie odwadniające..., 1962. 
10 Por. N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. 
Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1922, s. 1-592; 
taż, Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskiem 1815-1918. PWN, Warszawa, 1965, s. 1-
624. 
11 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, s. 476-477. 
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rami Księstwa Siewierskiego w posiadanie francuskiego marszałka Lannes 
księcia Montebello [...] dopiero w r. 1814 po zajęciu dóbr marszałkow-
skich, przeszła na własność Skarbu Królestwa Polskiego [...] Na pamiątkę, 
iż górnictwo było pod zarządem Ministra Spraw Wewnętrznych Tadeusza 
hr. Mostowskiego, otrzymała kopalnia węgla w Strzyżowicach nazwisko 
„Tadeusz”. 

 

                                                

 
Sztolnia „Werner” przebiega ze wschodu na zachód. W 1825 r. 

osiągnęła prawie 1300 m długości, przy przekroju od 2,5 do 3,5 m 
i wysokości od 1,2 do 1,3 m12. Dzisiaj, ze względu na brak odpowied-
nich materiałów archiwalnych, trudno jest dociec, kto był inicjatorem 
jej budowy13. Być może to ktoś z pracujących w górnictwie rządowym 
Królestwa Polskiego uczniów samego Abrahama Gottloba Wernera,  
a na jego cześć, nazwano tak tę sztolnię14. Mógł być to przede wszyst-

 
12 R. Zalewski, Jedna z pierwszych kopalń węgla w Polsce. „Wiad. Górn.”, 1968, nr 11,  
s. 335-337; tenże, Kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1829-1875. „Wiad. 
Górn.”, 1970, nr 10, s. 305-307. 
13 Por. Krumpel F., 1822: Grund und Seiger-riss der Thaddaus Steinkohlen Grube zu 
Strzyżowice. Uzupełniono: 1828-1846, Schluss Johanes – 1846, mapa rękopiśmienna 
(zbiory autora). Na podstawie tej mapy można stwierdzić, że sztolnia miała w 1846 r. 
około 2400 m długości, przy czym roznos na powierzchni przebiegał na odcinku około 
300 m. Sztolnia była prowadzona na głębokości od 10 do 13 m. Prawdopodobnie na tej 
kopalni już przed 1815 r. istniała mniejsza sztolnia, o której brak jest niestety informacji 
archiwalnych. Por. także inne mapy rękopiśmienne, na których jest zaznaczona sztolnia 
„Werner“: 1822 - Krumpel Fryderyk: Grund und Seiger-riss der Thaddaus Steinkohlen 
Grube zu Strzyżowice. Uzupełniono: 1828-1846, Schluss Johanes – 1846 (zbiory auto-
ra); 1844 – Krumpel Fryderyk: Plan sytuacyjny kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami. 
AGD sygn. 218 - Plany i mapy; wym.: AGD sygn. 545; 1847 - [?]: Plan kopalni węgla 
Tadeusz zaznaczeniem sztolni Werner przez pokład Andrzeja. Wym.: AGD sygn. 545. 
14 Na przełomie XVII i XIX w. geologia europejska pozostawała pod silnym wpływem 
teorii Abrahama Gottloba Wernera (ur. 1749 r. Wehrau, obecnie Osiecznica, Polska – 
zm. 1817 r., Drezno). Ten profesor Akademii Górniczej (Bergakademie) we Freibergu 
saskim, niemal niewyjeżdżający poza granice Saksonii, dokonał formalnego oddzielenia 
mineralogii od nauki o górotworach, którą nazwał geognozją. Por. H. Thiergärtner, 
Bemerkungen zum Lebenslauf zum Nachlass Abraham Gottlob Werner. [w:] Abraham 
Gottlob Werner. Gedenkschrift aus Anlass der Wiederkehr seins Todestage nach 150 Jahren 
am 30. Juni 1967. Leipzig, 1967, s. 279-304. 
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kim Johann E. Ullmann, pełniący wtedy obowiązki dyrektora Głównej 
Dyrekcji Górniczej15, zapewne przy współudziale innych Saksończy-
ków, którzy przybyli do Królestwa Polskiego, takich jak: Jakub Graff16, 
Frie

pruskiego dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Fry-

                                                

drich W. Lempe17 czy też Georg G. Pusch18. 
Sztolnia „Ullmann” – działająca od 1817 r. na kopalni „Reden”  

w Dąbrowie [Górniczej], gdzie odkryto pokłady węgla już w 1796 r. 
Władze pruskie prowadziły tu intensywne poszukiwania, którym patro-
nował minister górnictwa, naczelny starosta Friedrich Anton von He-
initz19. Do powstałych zakładów górniczych należała też pierwsza ko-
palnia węgla, która otrzymała nazwę „Reden”, od nazwiska ówczesnego 

 
15 Johann (Jan) Erenhold Ullmann (Ullman, Ulman) - jak podaje J. Szczepański, Mo-
dernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specja-
listów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997, s. 221. 
16 Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, s. 208, stwierdza, że Johann 
(Jan) Jakob (Jakub) Graff (ur. ok. 1778 – zm. po 1833 r.) po studiach w Akademii 
Górniczej we Freibergu saskim objął, w 1816 r. w Królestwie Polskim, stanowisko 
generalnego inżyniera górniczego. Wykładał także do 1824 r. markszajderię (miernictwo 
górnicze) w Szkole Akademiczno-Górniczej (Akademii Górniczej) w Kielcach. 
17 Lempe Friedrich (Fryderyk) Wilhelm (ur. 1787 – zm. 1842). Pochodził z Freibergu. 
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, s. 213, stwierdza, że był synem Johanna 
Friedricha Lempe, profeesora Akademii Górniczej. Ukończył studia 1809 r. W 1816 r. 
rozpoczął pracę w Szkole Akademiczno-Górniczej (Akademi Górniczej) w Kielcach, 
gdzie wykładał matematykę, fizykę, budowę maszyn górniczych. Był członkiem Głów-
nej Dyrekcji Górniczej, początkowo, jako asesor machin, potem radca górniczy (od 
1824 r.) i nadzorca machin. W 1833 r. objął funkcję naczelnika Wydziału Górnictwa. 
Lempe był autorem planów, według których wybudowano min. Hutę Bankową. 
18 J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997, informuje o dużym wpływie Puscha 
na bieżące decyzje podejmowane przez Staszica, gdy (s. 215): „[...] słynny Werner uważał 
go za jednego ze swych najzdolniejszych uczniów”. 
19 Friedrich Anton von Heinitz (ur. 1725 - zm. 1802). W 1747 r. został członkiem rady 
administracji górnictwa Księstwa Brunszwickiego. Następnie przeniósł się do Saksonii 
(1764 r.), gdzie został Generalnym Komisarzem Kopalń. W 1765 r. razem ze swoim 
bratem Carlem Wilhelmem Benno założył w Freibergu Akademię Górniczą (Bergaka-
demie). Wobec sporów wokół jego osoby 4 października 1774 r. złożył dymisję. Od 9 
września 1777 r. do 15 maja 1802 r. był najważniejszym pruskim ministrem i rzeczywi-
stym szefem rządu. Por. Z. Kapała (red.): Friedrich Wilhelm von Reden i jego czasy. Muz. 
w Chorzowie, Chorzów, 2002, s. 1-135. 
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deryka Wilhelma von Redena20. Rozpoczęto regularną odkrywkową 
eksploatację pokładu węgla kamiennego, występującego pod niewielką  
2 m warstwą nadkładu, składającego się z iłu, w miejscu gdzie wcześniej 
już prowadzili nieregularne prace górnicze mieszczanie będzińscy. 

Pokład węgla, o imponującej miąższości dochodzącej do 20 m, za-
legał w kierunku południowo-wschodnim pod kątem 120. Już w latach 
1798-1799 wykonano szyb, a na głębokości około 20 m sztolnię od-
wadniającą (prawdopodobnie została zniszczona przed 1815 r.), której 
przekrój prostokątny posiadał powierzchnię 1,6 m2. Roboty górnicze, 
rozpoczęte na skalę przemysłową przez władze pruskie, były kontynu-
owane w dobie Księstwa Warszawskiego. Kopalnia „Reden”, w tym 
okresie (1816-1824) wydobyła ponad 200 tys. ton, co stanowiło ponad 
połowę produkcji wszystkich kopalń Okręgu Zachodniego21. W celu 
udostępnienia głębszych pokładów węgla podjęto w 1817 r. budowę 
nowej sztolni, która otrzymała nazwę „Ullmann”. Przebiegała z połu-
dnia w kierunku północnym. Jej przekrój poprzeczny dochodził do  
6 m2, a w 1824 r. osiągnęła ona prawie 1700 m długości. Równocześnie 
z drążeniem sztolni prowadzono prace poszukiwawcze i wiercenia,  
a w 1824 r. wykonano 25 otworów wiertniczych. Prowadzenie robót 
udostępniających pozwoliło na wyraźne rozdzielenie eksploatacji pokła-
du na podziemną i odkrywkową. Odbudowę warstw zalegających poni-

                                                 
20 Friedrich Wilhelm von Reden (ur. 1752 r. - zm. 1815 r.). Urodził się w rodzinie  
o bogatych tradycjach górniczych, a decydującą rolę w karierze odegrał jego wuj Fryde-
ryk Anton von Heinitz. W 1779 r. został dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu. Z jego inicjatywy wprowadzono innowacje techniczne m.in.: uruchomienie 
w 1787 r. pompy parowej (sprowadzonej z Anglii) w kopalni srebra w Tarnowskich 
Górach, wybudowanie pierwszych pieców hutniczych na koks w Gliwicach (1796 r.). 
Od 1802 r. kierował Departamentem Górnictwa i Hutnictwa, a od 1803 r. pozostawał 
w randze ministra. Po pokonaniu Prus przez Francję złożył Napoleonowi przysięgę na 
wierność, za co po zawarciu pokoju w Tylży (1807 r.) został zwolniony ze stanowiska 
bez prawa do emerytury. Por. W. Niemierowski, Fryderyk Reden (1752-1815). Muz. 
Śląskie, Katowice, 1988, s. 1-22 oraz Kapała Z. (red.): Friedrich Wilhelm von Reden..., 
2002. 
21 N. Gąsiorowska, Z dziejów przemysłu..., 1965, s. 286. 
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żej 12 m prowadzono poprzez dwa szyby wydobywcze o głębokości  
30 m22. 

Sztolnia „Lempe” (od 1824 r.) wybudowana na kopalni „Ksawe-
ry” pod Będzinem. Należy zaznaczyć, że inwestycje rządowe, poczynio-
ne przed 1830 r., przyczyniły się do uruchomienia nowych zakładów 
przemysłowych i kolonii pracowniczych, przynosząc rozwój wszystkich 
już istniejących. Wiązało się to z modernizacją sieci dróg, przystosowy-
wanych do transportu surowców mineralnych. Już w 1824 r. rozpoczęto 
badania, znanego od 1820 r. pokładu węgla kamiennego, który jak 
zaświadczył H. Łabęcki znaleziono23: 

 
„[...] na gruntach pod miastem Będzinem do mieszczan należących, na 

granicy Dąbrowy i Będzina. W rezultacie po zakupieniu gruntów miesz-
czan [...] rozpoczął rząd w r. 1825 o 1/8 mili od miasta Będzina otwiera-
nie kopalni, która od imienia księcia Lubeckiego Xawery [Ksawery] na-
zwaną została. Wydobywanie węgli rozpoczęto w r. 1825 na dwóch punk-
tach w odkrywce, a za pomocą kołowrotu wywożone bywają węgle kamien-
ne do hut cynkowych w r. 1826 założonych. W r. 1828 założono koleje 

                                                 
22 Por. mapy rękopiśmienne, na których odnotowano przebieg sztolni: 1819 - Fryderyk 
Krumpel: Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden z Sztolnią Ulmann od 
rzeki Przemszy aż do granicy terytorium Zagórza. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 761 
(kopalnia „Ksawery”), 5258; 1826 - Józef Skalski: Plan sytuacyjno niwelacyjny części 
sztolni Ulmana i bohrlochu sporządzony w celu budowy podziemnej w węglu. AGD sygn. 1 
– Plany i mapy; 1827 - Fryderyk Krumpel: Rzut poziomy i pionowy odbudowy części 
kopalni węgla Reden z sztolnią Ulman pod Dąbrową. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258; 
1833 - Fryderyk Krumpel: Situatiosplan und Nivellevents-Risse Xawery-Steinkohlen-
Grube bei Będzin und Reden-Steinkohlen-Grube. Uzupełniono: 1834-1842 (zbiory 
autora); 1833 - Fryderyk Krumpel: Situationsplan de Redengruben und Konstatinhutten 
Arbeiter-kolonie bei Dabrowa. Uzupełniono; 1837, 1839. AGD sygn. 6 - Plany i mapy; 
1833 - Fryderyk Krumpel: Situationsplan und Nivellationsrisse der Xawery Steinkohlen 
Grube bei Będzin und Reden-Steinkohlen Grube bei Dabrowa behufs der zwischen diesen 
beiden Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage. Uzupełniono: 1834, 1842. AGD 
sygn. 8 - Plany i mapy; 1859 [?] – Plan wschodniej części kopalni wegla kamiennego 
Reden, gdzie chodniki pochylni XIV i XII, prowadzone sa w weglu poprzerastanym pustymi 
żyłami, przy mniej znanych podniesieniach uskokowych. AGD sygn. 45 - Plany i mapy. 
23 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. 1, s. 481-482. 
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żelazne, po których na wózkach angielskich od kopalni do huty cynkowej, 
węgle kamienne wydobyte, doprowadzone zostają”. 

 
W 1828 r. zainstalowano tu dodatkowo do odwadniania kopalni 

„machinę parową”. Nowy kompleks przemysłowy uzupełniły dwie huty 
cynku, noszące imię „Ksawery”, nazywane też „będzińskimi”. Odkryty, 
na tym obszarze przy pomocy wierceń poszukiwawczych gruby pokład 
węgla, miał około 17 m miąższości i zapadał pod kątem 80 w kierunku 
południowym. Wtedy przystąpiono do robót przygotowawczych i zbu-
dowano płytką sztolnię osuszającą o długości 645 m, z wylotem w kie-
runku północnym. Po 1825 r. wyrobisko to zostało przedłużone o dal-
sze 202 m. Sztolnia „Lempe” była kilkakrotnie przedstawiana na ma-
pach24, jednak z chwilą połączenia kopalń sztolnia ta nie była już 
uwzględniana na nowych mapach kopalnianych. 

Kopalnia „Reden” i „Ksawery” miały zapewnić, Hucie Bankowej  
w Dąbrowie [Górniczej], tanie, bo miejscowe źródło surowca, wykorzy-
stywanego do produkcji energii. Ta największa inwestycja przemysłowa 
Banku Polskiego, działającego w Królestwie Polskim, była budowana od 
1834 r. Pierwszy, zasadniczy etap budowy zakładu dobiegł końca  
w 1839 r., kiedy oddano kompleks sześciu wielkich pieców. Kopalnie 
zostały połączone z Hutą szynami, którymi przewożone były wózki  
z węglem. Wodę dostarczał kanał, połączony z rzeką Przemszą. Sama 
Huta Bankowa prezentowała wszystkie pozytywne i negatywne strony 
prowadzonej przez Bank Polski polityki gospodarczej. Nowoczesne 
rozwiązania przemysłowe okazywały się jednak wadliwe i niesprawne, 

                                                 
24 Por. także mapy rękopiśmienne: 1825 - Franciszek Ksawery Praus: Plan otworów 
świdrowych spuszczonych na pokładzie węgla Ksawery zaprojektowanych robót kopalnianych 
i poprowadzenia sztolni z zaznaczeniem obszarów. Wym.: AGD sygn. 545; 1833 - 
Fryderyk Krumpel: Situationsplan und Nivellationsrisse der Xawery Steinkohlen Grube bei 
Będzin und Reden-Steinkohlen Grube bei Dabrowa behufs der zwischen diesen beiden 
Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage. Uzupełniono: 1834, 1842. AGD sygn. 8 - 
Plany i mapy; 1842 - Fryderyk Krumpel: Rzut poziomy kopalni węgla kamiennego Xawe-
ry [Ksawery] pod Będzinem (zbiory autora); 1855 – Karol Adamiecki: Plan części sztolni 
Lempe na kopalni Ksawery z oznaczeniem projektu odwrócenia tejże okolicy zrysowania się 
oprawy murowej w sklepieniu. AGD sygn. 170 - Plany i mapy. 
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zaś koks uzyskiwany z węgla wydobywanego w kopalni „Reden” bezwar-
tościowy, a w rezultacie wielkie piece często się psuły i miały wieloletnie 
przestoje, a sama produkcja była niewspółmiernie niska w stosunku do 
poniesionych nakładów. 

Sztolnia „Cecylia” i „Jacek” (od 1837 r.) zostały wybudowane na 
kopalniach niweckich i przebiegały przez kopalnie „Maurycy”, „Józef” 
(w Niwce) oraz kopalnię „Jacek” (w Bobrku)25. Sztolnie miała prawie 
950 m długości. Brak jest niestety informacji, które mogłyby pozwolić 
na przeprowadzenie dokładnej analizy ich przebiegu. 

Kopalnie niweckie miały dostarczać węgiel do Zakładów Hutni-
czych w Henrykowie (Niwka). Zostały założone w 1833 r. i działały do 
1843 r.26 Po okresie budowy (do 1839 r.) nastąpił czas względnie peł-
nej, efektywnej, działalności zakładu. Założenia zakładu, jak i innych 
przedsiębiorstw w Królestwie Polskim, opierały się na spełnieniu nastę-
pujących warunków: lokalna baza surowcowa, miejscowa siła robocza, 
bliskość rynku zbytu i lokalne źródło energii wodnej. Próby wykorzy-
stywania węgla kamiennego do koksowania nie udały się, mimo pier-
wotnych zapewnień o odpowiedniej, jakości surowca. Opieranie się na 
dostawach surowców (ruda żelaza) z odległości przekraczających 30-50 
km, przy złym stanie dróg, prawie uniemożliwiało prawidłowe funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa. Na przeszkodzie stał także brak odpowiednio 
przeszkolonych specjalistów. Zakłady Hutnicze w Henrykowie, z bie-
giem czasu, stały się przykładem chybionej inwestycji, po której nie 
zostały już żadne ślady. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Sztolnie odwadniające kopal-
nie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX [w:] Mate-
riały VII Konf. Stow. Inż. i Techn. Górn. „Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. 
Górnicze dziedzictwo kulturowe”. Mysłowice, październik 2005 r., s. 181-187. 

 
25 Jedyną zachowaną mapą, na której uwidoczniono przebieg sztolni jest opracowanie: 
1835 - Fryderyk Krumpel: Grund und Nivellements-Riss der Steinkohlen-Gruben-Revier 
von Niwka, Bobrek und Dańdówka behufs Projektirung eines anzulegen den stollns Cecilia. 
Uzupełniono: 1836, 1838-1842, 1844, J. Schluss - 1836-1838, 1840-1843, 1845,  
L. Skupiński – 1845; AGD sygn. 233 - Plany i mapy. 
26 Por. S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Króle-
stwie Polskim 1831-1864, Wyd. PWN, Warszawa, 1958, s. 1-211. 



IX 
FRYDERYK KRUMPEL 

PREKURSOR GEOLOGII KOPALNIANEJ 
W KRÓLESTWIE POLSKIM 

 
Jednym z pierwszych geologów pracujących na terenie Okręgu Za-

chodniego był Fryderyk (Fridrich) Wilhelm Krumpel (ur. 1792 w Fre-
ibergu – zm. po 1855 r.). Jego ojciec prawdopodobnie pracował w gór-
nictwie i był specjalistą od przeróbki (płukania) rud metali. Po ukoń-
czeniu dwóch klas gimnazjum, a miało to miejsce prawdopodobnie  
w 1806 r., Krumpel rozpoczął naukę w Szkole Górniczej (Bergschule 
Freiberg), gdzie uczono go rachunków, rysunków i języka niemieckiego. 
Poza tym podejmował się różnych, odpłatnych, prac górniczych w za-
kładzie płuczkowym górnictwa rud. 

Jako siedemnastolatek, na Wielkanoc 1809 r., po otrzymaniu,  
z bardzo dobrymi ocenami, świadectwa ukończenia Szkoły Górniczej, 
złożył podanie do Akademii Górniczej we Freibergu, z prośbą o możli-
wość podjęcia bezpłatnej nauki. W latach 1809-1813 pobierał w tej 
uczelni nauki w zakresie: górnictwa, geognozji, matematyki czystej, 
stosowanej i wyższej, fizyki, prawa górniczego, marketingu praktyczne-
go, prowadzenia rejestrów, mineralogii, kreślarstwa i budownictwa cy-
wilnego. W trakcie studiów oraz później (w latach 1814-1815) Krum-
pel pracował w różnych kopalniach we Freibergu i w okolicy. Były to 
tzw. „wolne prace” (wykonywane za wynagrodzeniem), dzięki którym 
mógł zarobić na swoje utrzymanie. Otrzymywali je najczęściej studenci 
posiadający dobre wyniki w nauce lub z powodów socjalnych (ubóstwo 
rodziców lub ich brak, a ojciec Krumpla zmarł przed jego wstąpieniem 
do Akademii Górniczej) 1. 
                                                 
1 Informacje uzyskane od Herberta Kadena (kierownika Archiwum Uniwersytetu Tech-
nicznego (Akademii Górniczej w Freibergu, Niemcy), które opracowano na podstawie 
zachowanej dokumentacji osobowej studentów. W materiałach archiwalnych zachowało 
się między innymi podanie podpisane przez Krumpla (grudzień 1813 r.), w którym 
prosi Urząd Górnictwa o przyznanie pomocy finansowej, a także wyraża gotowość 
wstąpienia w szeregi formacji „Obrońcy Ojczyzny” („der fechtenden Vaterlandsverteidi-
ger treten”). 
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30 VII 1816 r. Fryderyk Krumpel złożył w Urzędzie Górniczym we 
Freibergu, wniosek o przyjęcie do pracy w polskim górnictwie. Prawdo-
podobnie, jesienią tego roku, przyjechał już do pracy w Kielcach. Za-
chowała się w archiwum Akademii Górniczej we Freibergu charaktery-
styka Krumpla, raczej negująca jego kwalifikacje zawodowe2: 

 
„Krumpel udał się tutaj [...] by prosić ustnie o świadectwo bytności na 

tutejszej Akademii Górniczej i uzyskał takowe w zwykłej formie,[...] wyra-
ził chęć, ponieważ jak wiadomo jest w Polsce zapotrzebowanie na urzędni-
ków górniczych, by poszukiwać tamże sposobności dla swego przyszłego 
zamieszkania, wobec braku dostatecznego utrzymania i przy bardzo małych 
widokach na zapewnienie mu zatrudnienia w tutejszej służbie górniczej. 
[...] Ponadto tenże, Krumpel, choć na tutejszej Akademii sprawował się 
dobrze i nie był nie pilny, jest jednak osobnikiem o średnich zdolnościach  
i wiadomościach. Pierwsza próba jego wykorzystania w tutejszej służbie 
zawiodła, była mu, bowiem tymczasowo powierzona funkcja protokolanta 
w Altenberg, którym to obowiązkom nie mógł w żadnej mierze sprostać. 
Nie odmawiając mu z tego powodu całkowicie przydatności do innego 
stanowiska, nie budzi naszym zdaniem żadnych wątpliwości, ze tutejsza 
służba górnicza może bez szkody obejść się bez niego”. 

 
Od 1819 r. pracował już jako przysiężny w dozorstwie Miedziano-

górskim, a począwszy od 1820 r. na stanowisku podinżyniera w Głów-
nej Dyrekcji Górniczej (do 1822 r.). Następnie (od 1828 r.) zatrudnio-
ny był jako markszajder, a od 1830 r. został inżynierem górniczym  
w dozorstwie Olkusko-Siewierskim3. 
                                                 
2 Pismo Wyższego Urzędu Górniczego w Freibergu z 23 X 1816 r., por. A. S. Klecz-
kowski., K.-F. Zillmann., J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej w Kielcach (1816-
1827) w świetle dokumentów z archiwów Drezna, Freiberga i Kielc. „Pr. Muz. Ziemi”. 
1986, 38, 78-79.  
3 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] – AGD sygn. 323. Natomiast A. S. Kleczkowski, Staszica zarząd górnictwem 
(1815-1824) – zaranie i kres w świetle archiwów A. J. Czartoryskiego i K. Lubeckiego. [w:] 
Stanisław Staszic i jego dzieło.  J. Topolski (red.): Stanisław Staszic a współczesne osiągnię-
cia geologii polskiej. Materiały sesji naukowej. Piła 27-28 III 1976 r., Wyd. Poznańskie, 
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W związku ze zdaniem służby w Okręgu Zachodnim na rzecz Jana 
Mariana Hempla, przeszedł do pracy w Okręgu Wschodnim, na stano-
wisko Naczelnego Zawiadowcy w Oddziale Kopalń. Odbyło się to 17 V 
1847 r., na podstawie pisma skierowanego do Aleksandra Polliniego, 
Naczelnika Okręgu Zachodniego4: 

 
„Inżynier kopalń Fryderyk Krumpel przeznaczony został na wakującą 

posadę p.o. Naczelnego Zawiadowcy kopalń Okręgu Wschodniego [...]. Na 
miejsce P. Krumpla Wydział przeznaczył P. Jana Hempla dotychczas w 
Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa pomieszczonego, tenże P. Hempel 
oprócz obowiązków inżyniera kopalń, wypełniając będzie obowiązki, jako 
pomocnik naczelnika Oddziału Kopalń Okręgu Zachodniego, a to wielkiej 
bliższego wskazania instrukcji, które naczelnik przy kopalniach otrzymasz”.  

 
Należy zaznaczyć, że Fryderyk Krumpel wykładał także (z prze-

rwami) w Akademii Górniczej (Szkole Akademiczno-Górniczej) w Kiel-
cach, w latach 1816 [?] – 1830 [?],  następujące przedmioty: rysunek 
topograficzny, inżynierię górniczą oraz markszajderię5. W początkowym 
                                                                                                        
Poznań, 1978, s. 117-143, podaje, że referent Krumpel w 1825 r. prowadził poszuki-
wania węgla pod Kunowem. Raport omawiający te prace nosi datę 3 VIII. Autor 
stwierdza, że rysunki towarzyszące opisom zostały wykonane przez Georga Gottlieba 
Puscha (przekroje przez trzy pokłady węgla). 
4 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] – AGD sygn. 5258, pismo podpisane przez naczelnika Sekcji Hieronima Łabęc-
kiego i dyrektora Wydziału Ilja [Eliasza] Schenchine [Szenszina, Szenszyna]. Por.  
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX 
wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997,  
s. 1-294, podaje, że Krumpel zakończył pracę zawodową w 1855 r. Natomiast J. A. 
Rzymełka, Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 1870 
roku. „Pr. nauk. Uniw. Śl.”, 1988, nr 898, s. 1-261, stwierdza, że Krumpel zawarł 
związek małżeński z Polką Gołkowską. Należy stwierdzić, że brak dokumentów unie-
możliwia prześledzenie dalszych losów zawodowych Krumpla w Okręgu Wschodnim. 
5 Por. A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego  
w pierwszej połowie XIX wieku. „Analecta”, 2005, nr 1-2, s. 227-308, gdzie odnotowa-
no, między innymi, zatrudnienie Fryderyka Krumpla w Akademii Górniczej na stano-
wisku profesora rysunków (1817 r.), profesor inżynierii górniczej (1818 r.), profesor 
markszajderii (1826 - 1830). 
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okresie swojej pracy w Kielcach Fryderyk Krumpel opracował także 
szereg pierwszych map kopalń z rejonu Gór Świętokrzyskich. Wśród 
nich na wymienienie zasługuje plan kopalni miedzi w Miedziance 
(1818 r.)6. 

Krumpel sprawdził się w górnictwie Królestwa Polskiego i zreali-
zował szereg zadań mających niemal podstawowe znaczenie dokumen-
tacyjne. Wśród zachowanych, rękopiśmiennych, materiałów kartogra-
ficznych wiele jest autorstwa samego Krumpla. Stanowiły one przez lata 
podstawę do uzupełnień, a często w oparciu o nie wykonywano następ-
ne dokumenty. Są to przede wszystkim plany i mapy sytuacyjne kopalń 
oraz wykonywanych robót górniczych. Niestety rzadko zawierają infor-
macje geologiczne, dotyczące występowania i jakości kopaliny. 

Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych można 
stwierdzić, że Fryderyk Krumpel, w czasie swojej pracy w Okręgu Za-
chodnim (w latach 1816 - 1848), opracował lub współpracował przy 
wykonaniu 131 planów i map geologiczno-górniczych (samodzielny 
autor 114 opracowań). 

Był geologiem uniwersalnym, podejmującym się różnej tematyki. 
Świadczyło to zapewne o jego profesjonalizmie, jak i znajomości przed-
stawionych zagadnień złożowych. W materiałach można odnotować 
stosowanie języka niemieckiego, jak i polskiego. 

Wśród grupy map związanych z lokalizacją kopalń można wymie-
nić między innymi: Situationsplan de Redengruben und Konstatinhutten 
Arbeiter-kolonie bei Dąbrowa”, pochodzący z 1833 r., a uzupełniany do 
1839 r.7 oraz Situations-plan and Nivellation Risse der Xawery Stein-
                                                 
6 D. Kosacka, Nowe plany przemysłowe w Archiwum Głównym Akt Dawnych. „Kwart. 
Hist. Kult. Mater.”, 1962, nr 3-4, s. 773-783. 
7 Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór Kartograficzny AGD - Archiwum Górni-
cze Dąbrowy [Górniczej] - Plany i mapy, sygn. 4 (5596), 6 (5260), skala 1:2000 (łatry). 
Numeracja planów i map jest zgodna z spisem: F. A. Rogalewicz,: Katalog planów i akt 
Archiwum Górniczego w Dąbrowie Górniczej.  1928, t. I, s. 1-303, [Maszyn., Bibl. 
AGH, Kraków], a powtórzoną F. A. Rogalewicz, Archiwum Górnicze w Dąbrowie Gór-
niczej. Katalog Planów i Map. [b. w.], 1938, t. I, s. 1-23. Uwaga: 1 łatr (zwany też 
lachtr, lachter polski) = 10 stóp = 100 cali = 1 000 prym = 10 000 sekund, a 1 łatr = 
2,016 m (czasem stosowano także podział łatr na 8 części, zwanych achtlami). 
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kohlen-Grube bei Będzin und Reden-Steinkollen-Grube bei Dąbrowa be-
hufs der zwischen diesen beidem Gruben projectirten grossen Hohofen An-
lage, który został wykonany w 1833 r., a był uzupełniany przez następ-
nych dziesięć lat8. Mapa ta jest dodatkowo wzbogacona o pięć przekro-
jów geologicznych, które są wykonane zarówno po rozciągłości i po 
upadzie warstw węgla. Wydaje się, że stanowiła ona przez dłuższy czas 
kartograficzny szkic dokumentacyjny, na który nanoszono sukcesywnie 
wszelkie zmiany eksploatacji na kopalni „Reden” i „Ksawery”, jak też 
całą sytuację terenową, w postaci przebiegu ulic, usytuowania domostw 
oraz Huty Bankowej, jako zakładu położonego centralnie pomiędzy 
wymienionymi kopalniami węgla. Jest to prawdopodobnie pierwszy 
plan Dąbrowy [Górniczej]. 

Natomiast wśród map specjalistycznych, dokumentujących po-
szczególne kopalnie warto, między innymi, wymienić: Rzut poziomy 
kopalni węgla Felix w Niemcach. Zdjęty w miesiącu październiku 1827 r. 
przez markszajdra Krumpel, z zaznaczonym kierunkiem północy, a który 
był uzupełniany przez autora w latach 1842-18449. Plan jest dokładny, 
przedstawia sytuację podziemną i przebieg wyrobisk, wykonanych po 
upadzie pokładu. Zaznaczone są poszczególne partie złoża, filary odbu-
dowane i przeznaczone do odbudowy. Obok dwóch przekrojów geolo-
gicznych jest zamieszczony także profil otworu wiertniczego, z poda-
niem szczegółów dotyczących głębokości otworu (38,905 łatrów), miąż-
szość pokładu węgla (2,10 łatra), kąt upadu (19o) oraz informacje na 
temat charakteru spągu pokładu. 

Innym przykładem jest mapa Rzut poziomy zachodniej części kopalni 
węgla kamiennego Felix w Niemcach (z powodu wybuchłego ognia w 1826 
roku zatopionej), bez zaznaczonego kierunku północy10. Plan był uzu-
pełniany w latach 1840-1843, gdy noszono się z projektem rozszerzenia 
eksploatacji na kopalni. Załączone są także dwa przekroje geologiczne, 
                                                 
8 Tamże, AGD – Plany i mapy, sygn. 8 (5598),  skala 1:2000 (łatry). Jeden z egzempla-
rzy tej mapy, o wymiarach 1 m x 3,5 m, znajduje się w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu (nr inw. V 2217/3764). 
9 Tamże, AGD - Plany i mapy sygn. 198 (5633), skala 1:2000 (łatry). 
10 Tamże, AGD) - Plany i mapy, sygn. 200 (5635), skala 1:2000 (łatry). 
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sporządzone w skali planu głównego: Przecięcie podłuż warstwy w części 
zachodniej (po upadzie), z przedstawieniem formy zalegania pokładu 
oraz Profil przez chodnik nr 3 podług kierunku warstwy węgla (po rozcią-
głości) przedstawiający elementy tektoniki (uskoki) w części zachodniej: 
„Uskok [...] odcina zupełnie węgle” oraz małe uskoki w części wschodniej. 
Dodatkowo załączony jest profil otworu wiertniczego, o głębokości 
około 40 łatrów (Przecięcie pokładów przez Bohrloch), z następującym 
opisem warstw skalnych: 

 
„Piasek miałki. Glina czerwona z piaskiem. Ruda żelazna. Łupek si-

wy. Piaskowiec biały. Łupek siwy. Piaskowiec twardy. Łupek i ił siwy. 
Piaskowiec. Łupek siwy brunatny twardy. Piaskowiec twardy. Pokład węgla 
twardego. Piaskowiec siwy z brunatnym”. 

 
Interesującą mapą jest także opracowanie: Rys pionowy i poziomy 

kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową, wykonana w 1827 r.11. 
Była sukcesywnie aktualizowana, a ostatni zapis pochodzi z 20 I 1843 r. 
Na wspomnianej mapie, która nie posiada żadnego punktu odniesienia, 
nie zaznaczono również kierunku północnego, jak na wielu innych 
dziewiętnastowiecznych opracowaniach kartograficznych. Praca ta za-
wiera natomiast szereg informacji dotyczących eksploatacji węgla: opis 
poszczególnych pięter (poziomów) wydobycia - „wierzchnie” i „spodnie” 
oraz filary i strefy wybrane zapełnione kamieniem (podsadzką kamien-
ną). Umieszczono także lokalizację otworów wiertniczych, szybów  
i kanałów odprowadzających wodę. Na arkuszu znajdują się także dwa 
przekroje, wykonane w takiej samej skali jak mapa, przeprowadzone po 
rozciągłości oraz po upadzie pokładu węgla. W narożu mapy umiesz-
czono tekst bardzo interesującej „Uwagi”, o treści: 

 
„1. Kopalnia węgla kamiennego Reden ma za cel odbudowę pokładu węgla 

znacznej grubości, dla osuszenia tegoż pokładu z wody, pędzona jest 
                                                 
11 AGD sygn. 3 (zbiory autora), skala 1: 2000 (łatry). 
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Sztolnia w odległości ⅛ mili od rzeki Przemszy i na koniec w kierunku 
północno wschodnim do 850 łatrów długości jest doprowadzona. 

2. Pokład węgla Reden ma szczególne kierunki [...], Główny zaś kierunek 
na godzinę 9,4½. Upad tego pokładu jest południowo zachodni  
w szczególności w wybudowie Sztolni 12o, na wybudowie przy Kolo-
niach 11o50’ do 13o30’, przy Szybie Geplowym [...], na wybudowie 
pod Lasem 12o55’, pod Szybem Maszynowym 13o12’, czyli w przecię-
ciu 12 2/3 stopnia. 

3. Grubość pokładu podobnie nie jest wszędzie jednakowa i tak w budowie 
Sztolni 2 ½ do 3 łatrów, na wybudowie przy Koloniach 3 ½ do 4 ła-
try, na wybudowie pod Lasem [...]  Strop, czyli nadkład (Dachgebirge) 
stanowi niebieskawa glinka, łupek ilasty i miejscem żółtawy piasko-
wiec. Za podkład (Liegende) służy niebieskawy twardy piaskowiec”. 
 
Wśród nielicznych zachowanych profilów otworów wiertniczych 

oraz przekrojów pokładów węgla kamiennego, autorstwa Fryderyka 
Krumpla, na uwagę zasługuje: Przecięcie pokładów węgla kamiennego  
w kopalniach Reden i Xawery. Sporządzone w miesiącu czerwcu 1846 
przez markszajdra Krumpel 12. Załączone przekroje („A. Na kopalni 
Xawery” oraz „B. Na kopalni Reden”) przedstawiają następstwo litolo-
giczne warstw skalnych, z podziałem na dwa piętra eksploatacji. Na 
kopalni „Ksawery” pokład węgla posiada szczegółowy opis z podziałem 
warstw na węgle miękkie i twarde oraz mające przerosty łupku. Niestety 
nie zaproponowano żadnej korelacji, mimo, że eksploatowane pokłady 
węgla zaliczono do tej samej grupy wiekowej. 

Przykładem opracowanej korelacji warstw skalnych jest: 
Durchschnittrisse mehrerer in der Gegend zwischen der Bankhütte und 
Redengrube niedergebrachten Bohrlöcher, Dukkeln und eines Schachtes. 
Aufgenommen und ausgearbeitet im Jahr 1846 von Markscheider Krumpel 
13. Plan posiada podziałkę transwersalną i zbiorczą legendę („Erklärung 
der Zeichen”), sporządzoną w języku polskim, która przedstawia po-
szczególne warstwy skalne. Oprócz podziału litologicznego z następują-
                                                 
12 AGD - Plany i mapy, sygn. 20 (5605), skala 1:100 (łatry). 
13 Tamże, AGD - Plany i mapy, sygn. 18 (5604), skala 1:500 (łatry). 
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cymi poziomami: ziemia urodzajna, ił siwy, kamień piaskowcowy biały, 
siwy, żółty, piasek biały, siwy, łupek siwy, węgiel miękki, twardy, zbyt 
twardy, łupek palny, przedstawione są także podziały „mas pokładowych” 
na grupy, uwzględniające węgiel typu „koax” („koks”). Otwory wiertni-
cze  
i szybiki (w sumie jedenaście) mają głębokość do 15-17 łatrów i ukazują 
nachylenie warstw w granicach 30-500. Na mapie zaznaczono klasyczne 
przekroje łączące warstwy, na przykład między otworami: XII-10, III–
II-4. Wykazana jest ich wzajemna korelacja, ale w jednym z przypad-
ków (otwór XII i szybik 10), autor wykazał się brakiem informacji doty-
czących zalegania pokładów węgla i nie oznaczył uskoku, a tylko bardzo 
duży upad, przekraczający 500. 

Nielicznymi opracowaniami kartograficznymi są mapy dokumen-
tujące złoża innych kopalin (poza węglem kamiennym i galmanem). 
Jedną z nich jest Rzut poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej Au-
gust w Mierzęcicach, wykonany w 1842 r. i uzupełniany do 1845 r.14. 
Na mapie oznaczono kierunek północy, a przedstawiony w prawym 
narożu znajduje się „Rzut pionowy” (przekrój geologiczny), wykonany  
w skali 1:1000 (łatry). Praca przedstawia także szereg informacji górni-
czych o filarach odbudowanych, „przysposobionych” i przeznaczonych do 
odbudowy. Kopalnię „August” pokazuje także Plan sytuacyjny kopalni 
glinki ogniotrwałej August we wsi Mierzęcicach15. Jest to plan zdecydo-
wanie ciekawszy od poprzedniego, stworzony w latach 1827-1855 przez 
Michała Kosseckiego, Fryderyka Krumpla, Ludwika Skupieńskiego, 
Józefa Cieszkowskiego i Jana Hempla. Sukcesywnie domierzane prace 
górnicze od 1843 r. (rozpoczęte jeszcze, przez Krumpla) były związane  
z planowanym rozszerzeniem eksploatacji. W związku z tym naniesiono 
na mapę szybiki i dukle. Warto zauważyć, że plan ten, jak i inne, sta-
nowił podstawę do sporządzania kopii, często różniących się treścią od 
„oryginału”. Przykładem jest skopiowany, prawdopodobnie po 1827 r., 
przez Ludwika Skupieńskiego (współpracownika Krumpla), - Plan sytu-
                                                 
14 AGD sygn. 361 (zbiory autora), skala 1:2000 (łatry). 
15 AGD - Plany i mapy, sygn. 356 (5725), skala 1:1000 (łatry). 
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acyjny kopalni glinki ogniotrwałej August w wsi Mierzęcicach. Ów plan  
o dopracowanej szacie graficznej i kolorystycznej, posiada połączone 
informacje zawarte na innych pracach i ma zdecydowanie lepiej dopra-
cowaną szatę graficzną i kolorystyczną. Był uzupełniany w latach 1844 - 
185516. 

Z chwilą rozpoczęcia pracy przez Fryderyka Krumpla roboty górni-
cze były prowadzone przede wszystkim w rządowych kopalniach węgla 
„Tadeusz” w Strzyżowicach i „Reden” w Dąbrowie17. Otwarcie huty 
cynkowej (zespołu hut „Konstanty”) w Dąbrowie spowodowało, bo-
wiem konieczność zwiększenia wydobycia węgla, jak i dostarczenie od-
powiedniej ilości galmanu18. Zapewne pod kierownictwem Krumpla, 
były prowadzone prace poszukiwawcze. Zachowane z nich sprawozda-
nia niewiele niestety wnoszą w całokształt wiedzy na temat historii roz-
poznania geologicznego. Są to odręczne notatki sporządzone w języku 
niemieckim, słabo czytelne, pozbawione szczegółów lokalizacji rowów  
i dukli poszukiwawczych. Głównie zajmują się ekonomiczną stroną 
wykonania samych prac i zawierają rozliczenia kosztów19. 

Należy zaznaczyć, że płytkie kopalnie zlokalizowane na terenie 
Okręgu Zachodniego, o niewielkich zasobach surowców, wyczerpywały 
się bardzo szybko. Głębiono, więc nowe szyby lub przebijano krótkie 
sztolnie obok wybranych już obszarów. W ten sposób kopalnie „wę-
drowały” niemalże w terenie20. Do ich stabilizacji na powierzchni tere-
                                                 
16 Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór Kartograficzny AGD - Archiwum Gór-
nicze Dąbrowy [Górniczej] - Plany i mapy, sygn. 362 (5730), skala 1:1000 (łatry). 
17 Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górni-
czej] – AGD sygn. 704, 707, 708. 
18 Tamże, sygn. 2167, 2216. 
19 Są to min.: „Akta raportów poszukiwań galmanu pod Czeladzią” - AGD sygn. 695  
z 1826 r.; „Raporta poszukiwań galmanu pod Siewierzem” - AGD sygn. 696 z 1825 r.; 
„Akta poszukiwań węgla kamiennego w gruntach wsi Sielce ekonomii koziegłowskiej” - 
AGD sygn. 699 z 1828 r.; „Akta poszukiwania warstwy węgli między Łagiszą a Strzyżowi-
cami” - AGD sygn. 738 z 1825 r. oraz „Akta budowy Sztolni w kopalni olkuskiej” – AGD 
sygn. 2171 z 1827 r. 
20 A. Wójcik, Dąbrowska Sztygarka na tle początków górnictwa węglowego w Zagłębiu 
Dąbrowskim. „Prz. Górn.”, 1996, nr 6, s. 37-40. 
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nu przyczyniły się sztolnie odwadniające. Przez dłuższy okres nie roz-
różniano robót przygotowujących złoże do eksploatacji od prac eksplo-
atacyjnych. Z biegiem czasu nastąpiło rozróżnienie wyrobisk, uzależnio-
ne przede wszystkim, w przypadku węgla kamiennego, od grubości 
pokładów21. Zdecydowany wzrost wydobycia i powstanie nowych ko-
palń związany był z zastosowaniem maszyn parowych do odwadniania 
górotworu. Umożliwiło to przejście na głębsze poziomy eksploatacji, ale 
tym samym spowodowało wzrost ilości problemów towarzyszących 
działalności geologiczno-górniczej. 

                                                

Kartowanie kopalń nie zawsze odbywało się według układu współ-
rzędnych. Wprowadzenie ich, na dużą skalę, nastąpiło w Okręgu Za-
chodnim dopiero z chwilą rozpoczęcia pomiarów przy użyciu teodoli-
tu22. Początkowo były to układy lokalizacji punktów, ograniczone do 
jednej kopalni. W okresie budowy w Okręgu Zachodnim zakładów 
przemysłowych, jak i osiedli robotniczych, zadanie polegające na opra-
cowywaniu map lokalizacji było priorytetem. Pomiary, nanoszenie na 
mapy budynków, domów, a tym samym i określenie granic poszczegól-
nych działek. Było realizowane przede wszystkim przez samego Fryde-
ryka Krumpla. 

Wyodrębnienie spośród wykwalifikowanych mierniczych grupy 
osób zajmujących się geologią kopalnianą następowało powoli. Wiązało 
się ono przede wszystkim z samoedukacją (wobec braku specjalistyczne-
go szkolnictwa), popartą praktycznym doświadczeniem. Realizacja map 
i planów geologiczno-górniczych mogła następować tylko i wyłącznie na 
podstawie przeprowadzonych obserwacji. Polegały one na określaniu na 
powierzchni terenu oraz w wyrobiskach górniczych rozciągłości i upadu 
pokładów, określeniu wysokości i kierunku uskoków, pomiarach łupli-
wości skał oraz rejestracji i lokalizacji miejsc występowania tąpań i poża-

 
21 S. Kossuth, Zarys rozwoju techniki górniczej w kopalniach węgla w Zagłębiu Górnoślą-
skim do połowy XIX wieku. „Wiad. Górn.”, 1960, nr 11, s. 405-409. 
22 Wtedy to Jan Marian Hempel, pracownik Zachodniego Okręgu Górniczego zastoso-
wał do pomiarów na kopalniach „Reden” i „Ksawery” w Dąbrowie [Górniczej] teodolit, 
por. A. J. Wójcik, Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa 
Polskiego. „Analecta”, 2006, nr 1-2, s. 255-278. 
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rów. Naniesione wyniki obserwacji wymagały utrwalenia na odpowied-
nim materiale. Plany sporządzano na bardzo grubym brystolu, który nie 
podlegał szybko wpływom atmosferycznym, ale jednak zdejmowane  
z niego odległości i kąty posiadały dość duże rozbieżności. Dopiero 
zastosowanie urządzeń pomiarowych i obliczeń trygonometrycznych, 
pozwoliło na odsunięcie na dalszy plan, jakości materiałów rysunko-
wych. Obliczeń, bowiem nie dokonywano już z papierowego planu,  
a na drodze analitycznych zadań. 

Plany i mapy były często ręcznie kolorowane przy użyciu farb. Wie-
le z nich jest dowodem na to, że przywiązywano bardzo duże znaczenie 
do dokumentowania wykonywanych prac górniczych, jak również pod-
kreślano ich aspekty wizualne. Szereg opracowań kartograficznych spo-
rządzano specjalnie dla władz zwierzchnich. Często przygotowywano 
wręcz odrębne zestawy, odpowiednio opakowane na tę okazję. 

Obowiązek ścisłej rejestracji aktualnego stanu robót górniczych, jak 
i stwierdzonych faktów geologicznych nie był zawsze sumiennie reali-
zowany. Świadczą o tym liczne plany i mapy sporządzone dla potrzeb 
eksploatacji. Ich dokładność nie zawsze była wystarczająca. Często nie 
posiadają elementów ułatwiających lokalizację w terenie i są pozbawione 
podziałki. Elementy geologii były umieszczane schematyczne  
i w uproszczeniu. Dużą rzadkością są wszelkiego rodzaju korelacje po-
kładów i formacji skalnych. Należy stwierdzić, że w takim przypadku 
użytkowa strona (górnicza) planu była ważniejszą od strony dokumen-
tacyjnej (geologicznej). 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Działalność geologiczna  
i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. 
„Analecta”, 2004,  z. 1-2, s. 1-19. 

 
* * * 
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OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE 
WYKONANE PRZEZ FRYDERYKA KRUMPLA 

 
Zestawienie zostało opracowane na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych  
i obejmuje okres 1816 – 1848. W zestawieniu przyjęto następujący schemat: numer, 
tytuł opracowania kartograficznego, rok wykonania, nazwisko i imię autora, (jeżeli plan 
lub mapa była uzupełniane przez Fryderyka Krumpla), dane dotyczące wykonania 
uzupełnień oraz informacje na temat miejsca przechowywania, a także wymienienia 
(wym.) w innych materiałach archiwalnych. 
 
Uwaga: AGD to zbiór Archiwum Górniczego Dąbrowy [Górniczej], który jest przechowywany  
w Archiwum Państwowym w Katowicach, a sygn. 280 – Plany i mapy, oznacza numer opracowania 
kartograficznego w spisie Plany i mapy, natomiast sygn. 331 - oznacza numer zespołu archiwalne-
go, w którym wymieniono opracowanie kartograficzne. AGADG to zbiór map w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie. WUG to zbiór Wyższego Urzędu Górniczego w Katowi-
cach, który wchodzi obecnie w skład zbiorów Archiwum Państwowym w Katowicach. Tytuły 
planów i map opracowanych w języku niemieckim zachowano w pisowni oryginalnej. 
 

- Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic Sławkowa i Olkusza zaznaczeniem kopalni-
galmanu i kruszcu ołowianego – 1816 [?]. Z: Jerzy Schumann [?]. Wym.: AGD 
sygn. 331, 545, 5258. 

- Sytuacja i profil terenów kopalnianych Strzyżowice – 1819 - uzupeł. Fryderyk. 
Krumpel Autor: Krzysztof Buchbach. Uzupeł.: Józef Cieszkowski– 1820. 
AGAD 565-13. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden z sztolnią Ulmann od 
rzeki Przemszy aż do granicy terytorium Zagórza - 1819. Wym.: AGD sygn. 
331, 545, 761 (kopalnia „Ksawery”), 5258. 

- Plan Sytuacyjny kopalni Reden, Hutą Konstantyn i kolonią z oznaczeniem dróg  
i podziałem gruntów - 1819. Uzupeł.: 1827, 1833. Wym.: AGD sygn. 331, 
5258. 

- Mapa dozorstwa olkusko-siewierskiego - 1820. AGAD 565-17. 
- Karta inspekcji Olkusza i Siewierza - 1820. Z: Józef. Skalski Wym.: AGD sygn. 

331, 545, 5258. 
- Mapa dozorstw Głównej Dyrekcji Górniczej - 1821. AGAD 565-24. 
- Grund und Seiger-riss der Thaddaus Steinkohlen Grube zu Strzyżowice - 1822. 

Uzupeł.: 1828-1846, Schluss – 1846. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 545. 
- Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Józef pod Olkuszem - 1822. Uzupeł.: 

Michał Kossecki – 1828. Wym.: AGD sygn. 331, 545. 
- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Felix i Hut Cynkowych  

w Niemcach - 1822. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 762 (kopalnia „Feliks”), 
5258. 
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- Plan sytuacyjny folwarku Psary z kopalnią węgla Tadeusz [z] zaznaczeniem grun-
tów. Uzupeł. Fryderyk Krumpel – 1823, 1827, 1833. Autor: Józef Skalski - 
1823. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan kopalni węgla kamiennego Feliks w Niemcach - 1825. Wym.: AGD sygn. 
762 (kopalnia „Feliks”). 

- Plan kopalni Ksawery z objaśnieniami - 1825. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia 
„Ksawery”). 

- Rzut poziomy i pionowy wschodniej i zachodniej części kopalni Felix - 1825.  
Z: Józef Skalski. Wym.: AGD sygn. 331. 

- Plan zachodniej części kopalni węgla kamiennego Feliks - 1826. Wym.: AGD sy-
gn. 762 (kopalnia „Feliks”). 

- Plan drogi żelaznej przy kopalni węgla Reden w budowie podziemnej - 1826. 
Wym.: AGD sygn. 331, 761 (kopalnia „Reden”), 5258. 

- Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic pomiędzy Olkuszem i Sławkowem wraz  
z kopalniami galmanu i ołowiu tamże znajdującymi się w celu założenia Głównej 
Głębokiej Sztolni – 1826. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel -1827, 1844, Ludwik 
Skupiński - 1842, 1844. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Katarzyna pod Sikorką – 1826. Wym.: 
AGD sygn. 331. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Ulisses pod Bukownem – 1827.  
Z: Michał Kossecki. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel – 1829, Ludwik Skupiński - 
1845. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan sytuacyjny zachodniej części kopalni Feliks [z] zaznaczeniem gruntu kopalni 
– 1827. Z: Michał Kossecki. Wym.: AGD sygn. 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalń galmanowych Herkules i Barbara sytuowanych  
w dozorstwie Olkusko-Siewierskiem pod wsią Żychcice - 1827. Z: Michał Kossec-
ki. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel 1829-1846. AGD sygn. 286 – Plany i mapy. 
Wym.: AGD sygn. 545, 5258. 

- Situationsplan der Redengruben-kolonie nebst daz gehoringen Grundstukken bei 
Dąbrowa - 1827. AGD sygn. 2 – Plany i mapy (sygn. WAP 5595, sygn. WUG 
75/T4). Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”). 

- Grundriss der Felix Steinkohlen zu Niemce - 1827. Uzupeł.: 1843. AGD sygn. 
199 – Plany i mapy (sygn. WAP 5634, sygn. WUG 4/T1). Wym.: AGD sygn. 
762 (kopalnia „Feliks”). 

- Plan wschodniej części kopalni węgla Reden - 1827. Wym.: AGD sygn. 545. 
- Rys pionowy i poziomy kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową - 1827. 

Uzupeł.: 1828, 1842, Johanes Schluss - 1841-1843. AGD sygn. 3. Zbiory au-
tora. Wym.: AGD sygn. 331, 545. 

- Rzut poziomy i pionowy odbudowy części kopalni węgla Reden z sztolnią Ullmann 
pod Dąbrową - 1827. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 
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- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Ksawery pod Będzinem – 
1827. Uzupeł.: 1844-1845. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy zachodniej części kopalni węgla kamiennego Felix  
w Niemcach (z powodu wybuchłego ognia w 1826 roku zatopionej) – 1827. Uzu-
peł.: 1842, 1843, 1845. AGD sygn. 200 – Plany i mapy (sygn. WAP 5635, sy-
gn. WUG 3/T1). Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan dawnej kopalni Reden przy Hutach Cynku odbudowanej – 1828. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- Rzut poziomy kopalni węgla Felix w Niemcach – 1828. AGD sygn. 198 – Plany  
i mapy (sygn. WAP 5633, sygn. WUG 2/T1). Wym.: AGD sygn. 762 (kopal-
nia „Feliks”). 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla Reden z sztolnią Ullmann pod Dąbrową – 
1827. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy części kopalni Reden w celu zaprowadzeniem głębszej od-
budowy – 1828. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Tadeusz pod Psarami – 1828. 
Uzupeł.: 1843-1846, Jan Marian Hempel – 1847. AGD sygn. 216 – Plany  
i mapy (sygn. WAP 5646, sygn. WUG 15/T2). Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Anna pod Strzemieszycami Małymi – 
1829 - uzupeł. Krumpel Fryderyk. Autor: Michał Kossecki – 1827. Wym.: 
AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Rys poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w wsi Mierzęcicach – 
1829-1834 - uzupeł. Krumpel Fryderyk. Autor: Michał Kossecki – 1827, uzu-
peł.: 1828, 1829. AGD sygn. 357 – Plany i mapy (sygn. WAP 5726, sygn. 
WUG 147/T5). Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 
1829, 1841-1843 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki -1824, 
uzupeł.: 1827, Ludwik Skupiński – 1845-1846. AGD sygn. 355 – Plany i ma-
py (sygn. WAP 5724, sygn. WUG 147/15). Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan sytuacyjny miasta Czeladź i gruntów do tegoż po rzekę Brynicę należących  
z oznaczeniem poszukiwań galmanu rządowych w roku 1828 rozpoczętych - 1829 
- uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki -1829. AGD sygn. 288 - 
Plany i mapy (sygn. WAP 5336). Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Situationsplan der Xawery-Steinkohlen-Grube bei Będzin hinsichtlich deren Arbe-
iter-Kolonie-Grunde -1829. AGD sygn. 129 - Plany i map. 

- Rzut poziomy kopalni rudy Dankowice pod Pankami - 1832. Wym.: AGD sygn. 
331, 5258. 

- Rzut poziomy kopalń rud w Kostrzyniu pod Pankami - 1832. Wym.: AGD sygn. 
331, 5258. 

- Plan kopalni rudy pod Kostrzynem z robotami bieżącymi - 1832. Wym.: AGD 
sygn. 545. 

- Plan kopalni rudy żelaznej Kostrzyń nr 2 – 1832. Wym.: AGD sygn. 545. 
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- Karta petrograficzna zakładów górniczych oraz przecięcia pokładów węgla – 1833.  
Z: Józef Cieszkowski. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan podziału gruntów na kopalni Felix, Hutą i kopalnią – 1833. Z: Wincenty 
Pieniążek Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rys poziomy i pionowy kopalni węgli kamiennych pod Bobrkiem – 1833. Uzupeł.: 
1835. AGD sygn. 292 – Plany i mapy (sygn. WAP 5652). 

- Situations-plan und Nivellevents-Risse Xawery-Steinkohlen-Grube bei Będzin und 
Reden-Steinkohlen-Grube – 1833. Uzupeł.: 1834-1842. Zbiory autora. Wym.: 
AGD sygn. 331. 

- Situationsplan de Redengruben und Konstatinhutten – Arbeiter kolonie bei 
Dabrowa – 1833. Uzupeł.: 1837, 1839. AGD sygn. 4, 6 - Plany i mapy (sygn. 
WAP 5260); Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Reden”). 

- Situationsplan und Nivellations Risse der Xawery Steinkohlen Grube bei Będzin 
und Reden-Steinkohlen Grube bei Dąbrowa behufs der zwischen diesen beiden 
Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage. 1833. Uzupeł.: 1834, 1842. AGD 
sygn. 8 - Plany i mapy (sygn. WAP 5598); Wym.: AGD sygn. 545, 761 
(kopalnia „Ksawery”), 762. 

- Durchschnitts-Risse der Steinkohlen-Flotze auf der Reden, Xawery und Felix-
Grube - 1833. AGD sygn. 5 - Plany i mapy (sygn. WAP 5597, sygn. WUG 
76/T4). 

- Plan sytuacyjny zachodniej części kopalni Felix zaznaczeniem gruntów kopalnia-
nych - 1833. Z: Kossecki Michał. Wym.: AGD sygn. 331. 

- Plan sytuacyjny kopalń węglowych Reden i Ksawery z gruntami przy Hucie Ban-
kowej – 1834. Wym.: AGD sygn. 331. 

- Plan sytuacyjny zajętych gruntów w roku 1833 i 1834 pod kopalnie rud pod Sie-
monią, Sączowem, Bobrownikami, Żychcicami i Wojkowicami Komornymi –
1834. Uzupeł.: 1836, Ludwik Skupiński - 1841. Wym.: AGD sygn. 331, 545. 

- Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic Blachownia z wsią Łojki przyległą w celu za-
łożenia kopalni rud –1835. Wym.: AGD sygn. 331, 545. 

- Grund und Nivellements-Riss der Steinkohlen-Gruben-Revier von Niwka, Bobrek 
und Dańdówka behufs Projektirung eines anzulegen den stollns Cecilia – 1835. 
Uzupeł.: 1836, 1838-1842, 1844, Johanes Schluss - 1836-1838, 1840-1843, 
1845, Ludwik Skupiński – 1845. AGD sygn. 233 - Plany i mapy (sygn. WAP 
5320); Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Plan markszajderyczny węgla kamiennego w Bobrku - 1835. Uzupeł.: Ludwik 
Skupiński – 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kanału odpływowego sztolni Ponikowskiej -  1836. 
Wym.: AGD sygn. 545. 

- Profil-Riss des Steinkohlenflotzes auf der Xaveri Grube - 1837. AGD sygn. 132 - 
Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”). 

- Rzut poziomy i pionowy sztolni Ponikowskiej oraz północna część kopalni galmanu 
Józef – 1836. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 
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- Plan [?] otwory świdrowe nr 8, Gródnik nr IV, Huta Cynkowa nr 2 na kopalni 
węgla Ksawery z założeniem szybu pochyłego – 1837. Uzupeł.: 1838. Wym.: 
AGD sygn. 545. 

- Plan kopalni Ksawery robót około gaszenia pożaru - 1837. Wym.: AGD sygn. 
761 (kopalnia „Ksawery”). 

- Przecięcia pokładów węgla kamiennego Ksawery w celu założenia szybu fedrunko-
wego pochyłego - 1837. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Rzut poziomy kopalni węgla Reden pod Dąbrową z wyobrażeniem robót odkrywa-
nych uskutecznionych - 1838. Uzupeł.: 1842. AGD sygn. 11 - Plany i mapy (sy-
gn. WAP 5599, sygn. WUG 78/T4). 

- Plan sytuacyjny gruntów kopalni Ksawery – 1838. Wym.: AGD sygn. 761 (ko-
palnia „Ksawery”). 

- Plan części kanału odpływowego sztolni Ponikowskiej z niwel[acją] części kopalni 
galmanu Józef - 1838. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Przecięcia pokładów węgla kamiennego Reden i Ksawery i Feliks – 1839. Wym.: 
AGD sygn. 545. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden i Ksawery z projektem 
głębszej odbudowy na tychże kopalniach -  1839. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Rzut poziomy zachodniej części kopalni węgla kamiennego Feliks w Niemcach  
(z powodu wybuchłego ognia w 1826 roku zatopionej) – 1840. Uzupeł.: 1843. 
AGD sygn. 200 - Plany i mapy (sygn. WAP 5635). Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan Sytuacyjny okolic Nowej Wsi oraz poszukiwania świdrowe za glinką – 1840. 
Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Plan sytuacyjny zajętych gruntów na rzecz górnictwa tak folwarcznych jak też  
i włościańskich w terytorium wsi Siemoni - 1841. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan poszukiwań pokładu węgla pod Hutą Bankową oraz przecięcia pionowego - 
1842. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Rzut poziomy i pionowy prywatnej kopalni galmanu Kozioł pod Sławkowem – 
1842 uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki - 1824. Wym.: AGD 
sygn. 331, 545, 5258. 

- Rzut poziomy kopalni węgla kamiennego Xawery pod Będzinem – 1842. Zbiory 
autora. 

- Plan kopalni węgla kamiennego Józef w Bobrku [z] zaznaczeniem robót odkrywa-
nych uskutecznionych od r. 1838 do r. 1843 - 1842. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach - 
1842 Uzupeł.: 1843, Ludwik Skupiński - 1844-1845. AGD sygn. 361. Zbiory 
autora. 

- Rzut poziomy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 1842. Uzu-
peł.: 1843, Karol Adamiecki - 1843, Ludwik Skupiński - 1844, 1845. AGD 
sygn. 360 - Plany i mapy (sygn. WAP 5729, sygn. WUG 152/T5). Wym.: 
AGD sygn. 36. 
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- Plan zajętych gruntów włościańskich wsi Żychcice na kopalnię galmanu Barbara – 
1842. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan sytuacyjny kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 1843 - uzu-
peł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki – 1827. Uzupeł.: Ludwik 
Skupiński – 1845, 1848-1851, 1855, Jan Marian Hempel– 1849, Józef Ciesz-
kowski – 1849. AGD sygn. 356 – Plany i mapy (sygn. WAP 5725, sygn. 
WUG 148/T5). Wym.: AGD sygn. 545. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanowej Barbara sytuowanej pod wsią Żych-
cice – 1843 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki – 1827. 
Uzupeł.: Ludwik Skupiński – 1844-1851. AGD sygn. 284 - Plany i mapy (sy-
gn. WAP 5678, sygn. WUG 41/T3). Wym.: AGD sygn. 331. 

- Grundriss der Steinkohlen Grube zu Dąbrowa – 1843. AGD sygn. 12 – Plany 
 i mapy (sygn. WAP 5600, sygn. WUG 79/T4). Wym.: AGD sygn. 5258. 

- Rzut poziomy kopalni węgla kamiennego Józef pod Bobrkiem z wyobrażeniem ro-
bót odkrywanych od roku 1838 do 1843 uskutecznionych - 1843. AGD sygn. 
235 - Plany i mapy (sygn. WAP 5653, sygn. WUG 21/T2). 

- Plan kopalni węgla kamiennego Reden  [z] zaznaczeniem robót odkrywanych 
uskutecznionych od 1838 do końca 1842 – 1843. Wym.: AGD sygn. 545, 761 
(kopalnia „Reden”), 5258. 

- Rzut poziomy kopalni węgla Xsawery z wyobrażeniem robót odkrywanych od  
r. 1838 do połowy 1843 r. Uskutecznionych - 1843. AGD sygn. 133 - Plany  
i mapy. Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Ksawery”), 5258. 

- Plan Kopalni Węgla Feliks [z] zaznaczeniem robót odkrywanych uskutecznionych  
w r. 1838 do r. 1841 – 1843. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Rzut pionowy i poziomy robót podziemnych dawnej kopalni węgla Feliks [z] za-
znaczeniem robót uskutecznionych w r. 1841 – 1843. Uzupeł.: 1844 [?]. AGD 
sygn. 201 - Plany i mapy (sygn. WAP 5636, sygn. WUG 1/T1). Wym.: AG 
D545. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Xawery – 1843. AGD sygn. 
134 - Plany i mapy. 

- Plan sytuacyjny gruntów kopalni Jerzy i kolonią – 1844. Wym.: AGD sygn. 
5258. 

- Rzut poziomy i pionowy sztolni Ponikowskiej, szybu Machinowego z północną czę-
ścią kopalni Józef – 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan sytuacyjny kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami – 1844. AGD sygn. 218 - 
Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan płuczki galmanu Strzemieskiej w celu założenia mechanizmu płukania gal-
manu – 1844.Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan kopalni Reden obejmujący cały ciąg robót – 1844. Uzupeł.: 1845. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 
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- Situationsplan Ulyssysgruben - Bergkolonie nebst dazu gehorenien Grunden bei 
Bukowno – 1844. AGD sygn. 298 - Plany i mapy (sygn. WAP 5341). Wym.: 
AGD sygn. 331, 545, 5258. 

- Situationsplan der auf der Felixgrube zu Niemce aquivirlen und zu vergutigen den 
Grunde – 1844. AGD sygn. 202 - Plany i mapy (sygn. WAP 5311). 

- Rzut poziomy i pionowy opływającej wody sztolnię Pilecką w otworu północnego 
tejże sztolni aż do mostku pod drogę bitą dla założenia płuczki galmanu – 1844. 
AGD sygn. 297 - Plany i mapy (sygn. WAP 5340). Wym.: AGD sygn. 331, 
5258. 

- Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową Oddziału 
Zachodniego - 1844. AGD sygn. 21 - Plany i mapy (sygn. WAP 5606, sygn. 
WUG 86/T4). Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- Plan sytuacyjny okolicy między kopalnie węgla kamiennego Reden w Dąbrowie  
a Feliks w Niemcach – 1844. AGD sygn. 203 - Plany i mapy (sygn. WAP 5637, 
sygn. WUG 6/T1). Wym.:AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”). 

- Plan części kopalni Reden z oznaczeniem placu na skład węgla – 1844. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- Przecięcie szybu pochyłego Maria dla usypać mającej się grobli – 1844. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery z oznaczeniem wszelkich robót bieżących 
– 1844. Wym.: AGD sygn. 261 (kopalnia „Ksawery”), 545. 

- Plan sytuacyjny gruntów kopalni Anna i kolonią – 1844. Wym.: AGD sygn. 
331, 545, 5258. 

- Plan sytuacyjny gruntów kopalni Barbara - 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 
- Plan sytuacyjny gruntów kopalni węgla Tadeusz i kolonią -  1844. Wym.: AGD 

sygn. 331, 5258. 
- Plan sytuacyjny gruntów kopalni Felix i kolonią gruntów - 1844. Wym.: AGD 

sygn. 331, 5258. 
- Plan kopalni węgla Reden [z] zaznaczeniem wszelkich robót bieżących - 

1844.Uzupeł.: 1845. Wym.: AGD sygn. 545. 
- Plan dawnej kopalni węgla kamiennego Feliks [z] zaznaczeniem robót do końca 

1844 r. – 1844. Wym.: AGD sygn. 545. 
- Plan poszukiwania węgla kamiennego w zachodniej części kopalni Reden - 1845. 

Uzupeł.: 1847. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 
- Profil drogi projektowanej na kopalni węgla Ksawery – 1845. Wym.: AGD sygn. 

761 (kopalnia „Ksawery”). 
- Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery - robót podziemnych - 1845. Wym.: 

AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”). 
- Plan części kopalni Ksawery - 1845. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawe-

ry”). 
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- Przecięcie przez projektowany szyb Maria dla zaznaczenia usypać się mającej gro-
bli - 1845. AGD sygn. 17 - Plany i mapy (sygn. WAP 5603). Wym.: AGD sy-
gn. 545. 

- Durchschnitts-Risse der Reden-Gruben-Maria Schacht-Anlage wegen Ausmittlung 
des noch zu Schuttenden Dammes – 1845. AGD sygn. 16 - Plany i mapy (sygn. 
WAP 5602). 

- Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery w celu pogłębienia szybu pionowego w 
stronie wschodniej kopalni - 1845. AGD sygn. 135 - Plany i mapy. Wym.: AGD 
sygn. 545. 

- Rzut poziomy i pionowy zachodniej części kopalni Felix – 1846 uzupeł. Krumpel 
Fryderyk. Autor: Józef Skalski -1826. Wym.: AGD sygn. 331, 5258. 

- Plan sytuacyjny i przecięcia pionowe otworów świdrowych w roku 1846 uskutecz-
nionych na poszukiwaniu węgla kamiennego pod Hutą Bankową  - 1846. Wym.: 
AGD sygn. 331, 5258. 

- Przecięcie pokładu nowo stwierdzonego pod Hutą Bankową – 1846. Wym.: AGD 
sygn. 545. 

- Plan sytuacyjny terytorium kopalni Jerzy z odgraniczeniem pola kopalnianego dla 
poszukiwań P[a]nu Wydrakiewiczowi – 1846. AGD sygn. 304 - Plany i mapy 
(sygn. WAP 5690, sygn. WUG 55/T3). 

- Plan kopalni Reden w celu prowadzenia szybu pochyłego Maria - 1846. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- Plan dalszych poszukiwań na nowo wyśledzonym pokładzie węgla kamiennego pod 
Hutą Bankową - 1846. Uzupeł.: 1847. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Re-
den”). 

- Przecięcia pokładów Reden pod Hutą Bankową – 1846. Wym.: AGD sygn. 762 
(kopalnia „Reden”). 

- Przecięcia pokładów węgla kamiennego na kopalniach Ksawery i Reden - 1846. 
AGD sygn. 20 - Plany i mapy (sygn. WAP 5605, sygn. WUG 85/T4). Wym.: 
AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”). 

- Durchschnittriss mehrer in der Gegend zwischen der Bankhutte und Redengrube 
niedergebrachten Bohrlocher, Dukkeln und eins Schachts – 1846. AGD sygn. 18 - 
Plany i mapy (sygn. WAP 5604, sygn. WUG 83/T4). Wym.: AGD sygn. 762 
(kopalnia „Cieszkowski”). 

- Plan robót odkrywanych na kopalni Ksawery - 1846. Wym.: AGD sygn. 761 
(kopalnia „Ksawery”). 

- Grund und Durchschnittsriss eines Theiles der Redengrube und zwar vom 
Kazimir-bis Maria-Schacht-behufs das Betriebes des Grundstrekken-Ortes und des 
letztern Schachtes – 1846. AGD sygn. 19 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 
545. 

- Plan sytuacyjny części kopalni galmanu Józef [z] zaznaczeniem robót uskutecznio-
nych w r. 1846 - 1846 [?]. Wym.: AGD sygn. 545. 
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- Wyciąg z planu kopalni węgla kamiennego Feliks z oznaczeniem wykonanych ro-
bót – 1847. AGD sygn. 204 - Plany i mapy (sygn. WAP 5638). 

- Rzut poziomy i pionowy szybu Machinowego na kopalni węgla Tadeusz - 1847. 
Wym.: AGD sygn. 545. 

- Mapa szczegółowa robót na kopalni węgla kamiennego Reden - głębsza odbudowa 
do końca 1846 r. – 1847. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan projekt zaprowadzenia sztolni na kopalni rudy pod Gnaszynem – 1847. 
Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan zawartych robót odkrywanych na kopalni węgla Ksawery z wymienieniem fi-
laru - 1847. Wym.: AGD sygn. 545. 

- Plan kopalń węglowych w Bobrku i Dańdówce - 1847. Wym.: AGD sygn. 545. 
- Grund und Profil-Risse auf der Xaveri-Grube im Jahre 1847 der forgesetzten 

AbraumArbeit des ostlichen Theils des Pfeilers X der X ost. - 1847. AGD sygn. 
142 - Plany i mapy. 

- Plan kopalni węgla Feliks [z] zaznaczeniem wszelkich robót bieżących - 1848. 
Wym.: AGD sygn.545. 



X 
MARCELI KRÓLIKIEWICZ  

PIERWSZY NACZELNIK OKRĘGU ZACHODNIEGO 
KRÓLESTWA POLSKIEGO 

 
Biografia Marcelego Królikiewicza, jednego z pierwszych wykła-

dowców kieleckiej Szkoły Akademiczno-Górniczej, była przedmiotem 
studiów i analiz, chociaż nie zawsze pełnych1. Wydaje się, że najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji mogą być w takim wypadku zacho-
wane akta personalne Królikiewicza, które nie do końca zostały dokład-
nie przeanalizowane2. 

Marceli Królikiewicz urodził się 30 października 1791 r. w Kuź-
niczce pod Krzepicami (w obwodzie wieluńskim, w województwie kali-
skim). Był synem Jana (1755-1827) i Małgorzaty ze Śliwińskich (1774-
?). Ojciec pochodził ze szlachty litewskiej i był w latach 1788-1827 
dzierżawcą rządowego klucza pankowskiego3. „Po ukończeniu szkół, 
uniwersytetu i akademii górniczej”, jak stwierdza się w „stanie służby”, 
Królikiewicz podjął pracę od dnia 1 stycznia 1816 r. w górnictwie Kró-
lestwa Polskiego4. Wcześniej, ukończył prawdopodobnie w 1810 r. 

                                                 
1 Wśród wielu opracowań należy wymienić m.in. biografie Marcelego Królikiewicza 
opracowane przez Jerzego Zimnego: Królikiewicz Marceli. [w:] Pol. Słownik Biograf., 
1970, t. 66, s. 364-365; tenże, Marceli Królikiewicz (1791-1839). [w:] Mater. Symp. IV, 
Tradycje i Ochrona Zabytków Techniki Hutnictwa Żelaza Częstochowskiego Zagłębia 
Rudonośnego. Częstochowa, Wyd. Kom. Historii i Ochr. Zabyt. Hutn. ZG SITPH, 
Katowice, 1993, s. 1-4; tenże Królikiewicz Marceli. [w:] Słownik biograficzny techników 
polskich, 2000, t. 11, s. 61-63. Należy zwrócić uwagę także na fakt, że J. Jaros, Dzieje 
polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136-1976). Śl. Inst. Nauk., Państw. Wydaw. 
Nauk., Warszawa-Kraków, 1978, s. 1-296; błędnie podaje imię Królikiewicza (Marcin, 
s. 35). 
2 Archiwum Państwowe w Katowicach – sygn. AGD 14 – akta personalne Marcelego 
Królikiewicza. Należy zaznaczyć, zbiór AGD (Archiwum Górnicze [Dąbrowy]) zawiera 
także szereg innych materiałów, których analiza może przynieść dodatkowe szczegóły 
dotyczące pracy zawodowej Marcelego Królikiewicza w dozorstwie Olkusko-
Siewierskim, jak i później w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego. 
3 Por. J. Zimny, Królikiewicz Marceli..., 1970. 
4 Por. Archiwum Państwowe w Katowicach – sygn. AGD 14 – akta personalne Marce-
lego Królikiewicza. 
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liceum w Warszawie. Następnie podjął studia w berlińskiej Akademii 
Budownictwa (Königliche Bauakademie) oraz na Akademii Górniczej 
we Freibergu5. 

Na przełomie wieku XVIII i XIX w Akademii Górniczej we Fre-
ibergu studiowało ponad czterdziestu Polaków6. Pierwszym z nich był 
Stanisław Okraszewski, który rozpoczął naukę już w 1780 r.7. W okre-
sie Księstwa Warszawskiego, a także w pierwszych latach istnienia Kró-
lestwa Polskiego, przybyło z Freiberga wielu absolwentów Akademii 
Górniczej, którzy rozpoczęli pracę w rządowych zakładach górniczych  
i hutniczych. Specjaliści, tacy jak wspomniany Jan Ullmann oraz Sieg-
mund Herder8, już od 1810 r. przygotowywali plany rozwoju polskiego 
górnictwa. Należy zaznaczyć, że już od 1807 r. istniały ożywione kon-
takty handlowe między Królestwem Saksonii a Księstwem Warszaw-

                                                 
5 W pracach J. Zimnego jest wiele nieścisłości dotyczących okresów studiów Marcelego 
Królikiewicza w poszczególnych uczelniach. 
6 Por. Z. Wójcik, Uczniowie Abrahama Gottloba Wernera..., 1972; tenże Geologia  
w Polsce..., 1978; A. J. Wójcik, Poznanie geologiczno-górnicze księstwa siewierskiego  
w czasach „Ziemiorodztwa Karpatów...” Stanisława Staszica. [w:] „Budown. Górn.  
i Tunel.”, 2005, nr 3, s. 34-41. Należy zaznaczyć, że praca prowadzona pod ziemią 
wymagała zawsze specjalistycznej wiedzy górniczej. Brak odpowiednich sił fachowych 
zmuszał do szukania wiedzy górniczej i geologicznej w różnych ośrodkach górniczych,  
w tym między innymi na pierwszej w Europie uczelni górniczej w Bańskiej Szczawnicy, 
zwanej także Schemitz (Szemnic) oraz Szelmeczbánya, w czasach, gdy rejon ten znajdo-
wał się pod jurysdykcją austriacką i węgierską. Obecna – prawidłowa – nazwa miasta to: 
Banská Štiavnica. Por. także A. J. Wójcik, Jan Mieroszewski – Górnik z „Terra banen-
sium”. „Budow. Górn. i Tunel.”, 2007, nr 2, s. 35-43. 
7 B. Orłowski, Okraszewski Stanisław. [w:] B. Orłowski (red.): Słownik polskich pionie-
rów techniki. Wyd. Śląsk, Katowice, 1986, s. 154-155. 
8 Siegmund August Wolfgang Herder (1766-1838), po studiach w Akademii Górniczej 
(1797-1800) pracował, jako radca górniczy, a w latach 1810-1813 był komisarzem do 
spraw organizacji górnictwa w Księstwie Warszawskim. Por. J. Szczepański, Moderniza-
cja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów 
niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997, s. 203. 
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skim, podczas których poruszano sprawy zatrudniania w Polsce nauczy-
cieli w specjalistycznych uczelniach9. 

W archiwum Akademii Górniczej we Freibergu zachowało się 
podanie Królikiewicza z prośbą o przyjęcie na studia10: 

 
„Mam honor prosić najuniżeniej Wysoko Poważany Królewski Urząd 

Górniczy o spowodowanie pisma z pozwoleniem, abym mógł całkowicie 
zakończyć moje studia mineralogiczne w tutejszej akademii. Równocześnie 
ośmielam się prosić Wysoko Poważany Urząd Górniczy o wybaczenie, że 
podania w tym przedmiocie nie złożyłem wcześniej. Jeśli byłyby potrzebne 
dane (o mej osobie) dla przyzwolenia mojej prośbie, to mam przyjemność 
podać, że studiuję na mój własny koszt i podaję, jako moje miejsce urodze-
nia Panki w południowo-wschodniej części departamentu Kalisz. 

Całkowicie oddany Wysoko Poważanemu Królewskiemu Wyższemu 
Urzędowi Górniczemu Marcelli von Królikiewicz. 

Freiberg 18 października 1815”. 
 
Szkoła Akademiczno-Górnicza znalazła swoją siedzibę w kieleckim 

Pałacu Biskupów, w którym ulokowano także mieszkania dla wykła-
dowców11. Budżet Szkoły Akademiczno-Górniczej wynosił 28000 zło-

                                                 
9 O odnalezionych materiałach (Staatsarchiv Dresden) wspomina J. Szczepański: Poglą-
dy Staszica na modernizację górnictwa i hutnictwa. [w:] Stanisław Staszic. Mater. Sesji 
Staszicowskiej, 19-20 X 1995, Piła, Muz. Stanisława Staszica, Piła, 1995, s. 141-154. 
10 Tłumaczenie dokonane przez prof. A. S. Kleczkowskiego. Por. A. S. Kleczkowski,  
K.-F.Zillmann, J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej w Kielcach...,  1986, s. 70. 
Należy zwrócić uwagę, że tytuł „von” nie był praktycznie używany przez Króliewicza 
podczas pracy w Królestwie Polskim. Uwaga: w dokumentach stosowano także pisownię 
imienia: „Marcelli”. Podanie to zostało przekazane po ponagleniach przesłanych do 
studentów zagranicznych uczęszczających na zajęcia bez stosownej zgody Wyższego 
Urzędu Górniczego. Wydaje się, że Marceli Królikiewicz (wpisany na listę studentów 
pod numerem 804), jak i szereg innych osób studiował bez zezwolenia, przynajmniej już 
jeden rok. 
11 Zagadnienia dotyczące historii Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach oraz zwią-
zanej z nią kadry naukowej i dydaktycznej były już przedmiotem wielu studiów i analiz. 
Ze względu na brak wielu informacji, w tym także i dokumentów archiwalnych, które 
niestety nie zachowały się, wiele z tych prac jest niepełnych, a wręcz zawierających szereg 
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tych, co było kwotą bardzo niską w porównaniu do szkół wojewódz-
kich, jak i Uniwersytetu Warszawskiego12. Równocześnie wszyscy profe-
sorowie Szkoły byli także zatrudnieni bezpośrednio w zakładach górni-
czych i hutniczych. 

                                                                                                        
błędów. Należy zaznaczyć, że nazwa Szkoła Akademiczno-Górnicza stosowana była  
w wielu ówczesnych urzędowych dokumentach oraz jest odmienną od terminologii 
zaproponowanej przez A. S. Kleczkowskiego, Stan badań nad dziejami Akademii Górni-
czej (Szkoły Akademiczno-Górniczej) i Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach. „Kwart. 
Hist. Nauki i Techn.”, 1994, z. 1, s. 61-70; który stwierdził (s. 61): „Za właściwą uznaję 
nazwę Akademia Górnicza, a z wielką rezerwą odnoszę się do nazwy urzędowo-rosyjsko-
represyjnej: Szkoła Akademiczno-Górnicza”. Por. między innymi: Z. Wójcik, O monogra-
fii Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Stanisława J. Adamczyka. „Zesz. Staszicow-
skie”, 2004, z. 4, s. 323-327, jak i samo opracowanie S. J. Adamczyk, Szkoła Akade-
miczno-Górnicza w Kielcach (1816-1827). Agencja Rekl.-Wyd. „Jard”, Kielce, 2003,  
s. 1-144. Należy zaznaczyć, że w Kalendarzyku Politycznym, Wyd. F. Radziszewskiego, 
Warszawa (z lat 1819-1834), stosowano do 1822 r. nazwę Akademia Górnicza, zamie-
niając ją następnie na Szkołę Akademiczno-Górniczą, która była używana aż do 1830 r., 
mimo, że w 1827 r. przeniesiono formalnie szkołę z Kielc do Warszawy. Siedzibą Szkoły 
była rezydencja biskupów krakowskich w Kielcach, która nie bez racji nazywana jest 
pałacem. Przede wszystkim jest to położenie na wzgórzu zwanym zamkowym i otocze-
nie kamiennym murem obwodowym. W elewacji frontowej występuje zasada troistości. 
Było to specjalne życzenie bp Jakuba Zadzika, fundatora zamku i wielkiego wroga 
reformacji. Zamek kielecki wzniesiono w latach 1637–1641. Architektem był prawdo-
podobnie Giovanni Trevano. W 1789 r. pałac został odebrany biskupom. Począwszy od 
1820 r. ulegał stopniowym niekorzystnym przekształceniom. W 1860 r. przeprowadzo-
no pierwszą restaurację obiektu. Od 1971 r. w budynku znajduje się Muzeum Narodo-
we. Losy siedziby Szkoły Akademiczno-Górniczej były tematem wielu rozpraw,  
a z których warto wymienić m.in.: S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza..., 
2003; A. S. Kleczkowski, Staszic i Akademia Górnicza w Kielcach. Nowe spojrzenie. [w:] 
Stanisław Staszic. Mater. Sesji Staszicowskiej. 19-20 X 1995, Piła, Muz. Stanisława Sta-
szica, Piła, 1995, s. 113-124; oraz A. S. Kleczkowski, K.-F. Zillmann, J. Hofmann, 
Początki Akademii Górniczej w Kielcach..., 1986; a przede wszystkim J. Kuczyński,  
A. Oborny, Pałac w Kielcach. Przewodnik. Wyd. KAW, Warszawa, 1981, s. 1-156. 
12 Na pensje profesorów wydawano rocznie 22000 złotych. Por. A. Żeleńska-
Chełkowska, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach na tle dążeń do stworzenia polskie-
go szkolnictwa technicznego. [w:] W. Różański (red.): Księga Pamiątkowa Jubileuszu 150-
lecia założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 
1972, s. 21-22. 
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Już w pierwszej połowie 1816 r. prowadzone były rozmowy, z po-
lecenia Stanisława Staszica, przez pierwszego profesora Szkoły, Józefa 
Tomaszewskiego13 z potencjalnymi wykładowcami, absolwentami sak-
sońskiej Akademii Górniczej14. Oficjalnie do dworu saskiego występo-
wali w tym zakresie namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek  
i minister skarbu Tadeusz Mostowicz15. Rozmowy zakończyły się zaan-
gażowaniem specjalistów. Jesienią 1816 r. zaproponowano pracę Marce-
lemu Królikiewiczowi w Szkole w Kielcach, a propozycje zatrudnienia 
otrzymali także w następnych miesiącach: Jan Graff16, Fryderyk Lem-
pe17 i Georg G. Pusch18. 

                                                 
13  Józef Tomaszewski (1783-1844), stypendysta Izby Edukacyjnej. Studiował mineralo-
gię i górnictwo we Freibergu (1809-1812) i w Paryżu (1813). Na wniosek Stanisława 
Staszica został skierowany 7 stycznia 1814 r. na stanowisko profesora mineralogii  
i geognozji w uniwersytecie krakowskim. W czerwcu 1817 r. przeniósł się do Szkoły 
Akademiczno-Górniczej i objął stanowisko sekretarza generalnego w Głównej Dyrekcji 
Górniczej w Kielcach, a od 1827 r. pracował w Warszawie, jako sekretarz wydziału 
ogólnego. Por. Z. Wójcik, Uczniowie Abrahama Gottloba Wernera. „Studia i Mater.  
z Dz. Nauki Pol.”, 1972, Ser. C, z. 17, s. 77-121. Por. Z. Wójcik, Uczniowie Abrahama 
Gottloba Wernera..., 1972, s. 89-90. 
14 Por., Z. Wójcik, Uczniowie Abrahama Gottloba Wernera..., 1972, s. 89-90, gdzie 
przedstawiono szczegółową analizę materiałów archiwalnych i scharakteryzowano syl-
wetki Polaków, którzy studiowali w Freibergu. Należy jednak zaznaczyć, że sam Toma-
szewski (ur. 1783 –  zm. 1844) objął już w 1814 r. katedrę mineralogii i górnictwa w 
Szkole Głównej Koronnej w Krakowie. W 1817 r. przeniósł się do Kielc i otrzymał 
stanowisko sekretarza generalnego Dyrekcji Głównej Górnictwa. Wykładał także mine-
ralogię w Akademii Górniczej. Por. S. Czarniecki, Zarys historii geologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Uniw. Jagiell., Wyd. Jubil., Kraków, 1964, s. 1-146 oraz A. J. Wójcik, 
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa 
Polskiego w pierwszej połowie XIX w. „Analecta,” 2004, z. 1-2, s. 201-220. 
15 Por. A. S. Kleczkowski, K.-F. Zillmann, J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej  
w Kielcach..., 1986. Skierowane zapotrzebowanie dotyczyło zatrudnienia 29 specjalistów 
w Głównej Dyrekcji Górniczej, w tym: inspektorzy okręgów górniczych (1 osoba), 
markszajderzy (3 osoby), probierze (3 osoby), sztychmistrze (4 osoby), hutmistrze (6 
osób), nadsztygarzy (4 osoby), sztygarzy (4 osoby); oraz stanowiska dla trzech profeso-
rów w projektowanej Szkole. 
16 Johann (Jan) Jakob (Jakub) Graff (1778 - zm. po 1833 r.). Po studiach we Freibergu 
(1797-1801) pracował w górnictwie saksońskim. W 1816 r. przybył do Królestwa 
Polskiego i objął stanowisko generalnego inżyniera górniczego. Wykładał w Szkole 
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Marcelemu Królikiewiczowi powierzono prowadzenie wykładów  
z górnictwa19. Początkowo Królikiewicz został przydzielony (1 styczeń – 
15 czerwca 1816 r.) do Jana Ullmanna – dyrektora Szkoły Akademicz-

                                                                                                        
Akademiczno-Górniczej markszajderię, prawo górnicze i rysunek architektoniczny (do 
1824 r.). Od 1827 r. był naczelnikiem Oddziału Kopalń i zajmował się poszukiwaniem 
soli kamiennej. Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997, s. 208-
209. 
17 Fridrich (Fryderyk) Wilhelm Lempe (1787-1842), syn (Johanna Friedricha) profesora 
Akademii Górniczej we Freibergu. Ukończył także studia na tej uczelni w 1809 r. Od 
1816 r. przebywał w Królestwie Polskim. Pracował do 1826 r. w Szkole Akademiczno-
Górniczej i równocześnie, w Głównej Dyrekcji Górniczej, jako asesor machin, a później 
radca górniczy i nadzorca machin. Od 1827 r. był naczelnikiem Oddziału Machin  
i Budowli i doprowadził do przebudowy wielu zakładów hutniczych. W 1833 r. został 
naczelnikiem Wydziału Górnictwa w Banku Polskim i nadzorował m.in. budowę „Huty 
Bankowej”. Wprowadził maszyny parowe do powszechnego stosowania. Por. J. Szcze-
pański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997, s. 213-214. 
18 Georg (Jerzy) Gottlieb (Bogumił) Pusch (1790-1846). Po studiach na Akademii 
Górniczej we Freibergu i na Uniwersytecie w Lipsku (prawo) pracował w górnictwie 
saksońskim (1815 r.). Pod koniec 1816 r. został mianowany profesorem Szkoły Akade-
miczno-Górniczej w Kielcach. Początkowo wykładał chemię i hutnictwo. Jest autorem 
wielu bardzo interesujących dzieł geologicznych („Geognostische Beschreibung von Polen”  
- 1836, „Polens Paläontologie” - 1837). Bardzo dużo miejsca temu znamienitemu geolo-
gowi poświęcił prof. Antoni S. Kleczkowski w opracowaniach: Z lat młodzieńczych  
G. G. Puscha (1790-1816). „Pr. Muzeum Ziemi”, 1970, z. 15, cz. 1, s. 95-111; tenże, 
Jerzy Bogumił Pusch. Życie i dzieło w okresie Królestwa Polskiego (1816-1831). „Studia  
i Mater. z Dz. Nauki Pol.”, ser. C, 1972, z. 17, s. 123-150. Wspomnieć wypada o 
bardzo ciekawym rękopisie autorstwa Puscha, odnalezionym w zbiorach Instytutu 
Górniczego w St. Petersburgu, a który prawdopodobnie został przygotowany przez 
autora z myślą o wykładach w kieleckiej Szkole Akademiczno-Górniczej. Por.  
A. S. Kleczkowski, Najwcześniejszy kurs górnictwa dla polskiej szkoły górniczej – rękopis  
J. B. Puscha w Leningradzie. Poszukiwania innych śladów Puscha w Leningradzie. „Pr. 
Muzeum Ziemi”, 1977, z. 27, s. 25-39. 
19 N. Gąsiorowska-Grabowska, Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815-1918. 
Państw. Wydaw. Nauk., Warszawa, 1965, s. 199-200, 440 i 444. Należy zaznaczyć, że 
J. Zimny podaje całkowicie błędną datę nominacji Królikiewicza na stanowisko zastępcy 
profesora – 24 czerwca 1820 r. oraz to, że na tym stanowisku pracował do końca 1823 
r. Jest to całkowicie błędne spostrzeżenie, gdyż w tym czasie Królikiewicz nie był już 
pracownikiem Szkoły Akademiczno-Górniczej. Por. J. Zimny, Marceli Królikiewicz..., 
1993. 
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no-Górniczej20, mianowanego na to stanowisko w marcu 1816 r.,  
a następnie zatrudniony, jako protokólista i III asesor tytularny  
w Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, z pensją 2840 złotych (16 
czerwca 1816 r. – 24 czerwca 1820 r.). 

Zachowany angaż Marcelego Królikiewicza, dotyczący zatrudnienia 
w Szkole Akademiczno-Górniczej (z pensją 1500 złotych) sporządzony 
został w 1818 r., chociaż zajęcia z górnictwa wykładał od pierwszego 
kursu, to jest od dnia 20 października 1816 r.21: 

 
„Nr 153 
Dyrektor Szkoły Akademiczno Górniczej 

Otrzymawszy przy Reskrypcie Wysokiej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego dnia 24 marca r.b nr 1450 nominacją 
W[ielmożnemu] Królikiewiczowi na zastępcę Profesora ogólnej sztuki górnic-
twa w Szkole Akademiczno Górniczej służącą, z pensją roczną złotych 1500 
takową w załączeniu w oryginale wręcza i zarazem zaświadcza, iż koszta porto 
w sumie złotych 2 gr 17 z własnego ponieść jest zobowiązany. 

Kielce dnia 12 kwietnia 1818 r.  
Za D[yrektora] [Józef] Tomaszewski”. 
 

                                                 
20 O ustanowieniu głównej dyrekcji i szkoły górniczej w m. Kielcach, Dziennik Praw Króle-
stwa Polskiego, 1817, t. I, s. 169; a także K. Bartoszewicz, Utworzenie Królestwa Polskie-
go. Centr. Biuro Wydawn., NKN, Kraków, 1916. s. 1-302; N. Gąsiorowska, Górnictwo 
i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, 
Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1922, s. 1-592, w tym szczegółowy opis pierwsze-
go okresu działalności Głównej Dyrekcji Górniczej, s. 63-64. Pierwszym dyrektorem 
Głównej Dyrekcji Górniczej był Jan Ullmann, pracujący już w czasach Księstwa War-
szawskiego w urzędzie górniczym w Krakowie. Względy oszczędnościowe zdecydowały  
o swoistej „unii personalnej” w tych instytucjach. Naśladownictwo było tak duże, że 
nasuwało się podobieństwo między ośrodkiem we Freibergu saskim z Kielcami (zarów-
no pod względem ulokowania władz i szkoły górniczej). Por. J. Szczepański: Poglądy 
Staszica na modernizację..., 1995; tenże, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997 
oraz Z. Wójcik, Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki. Stow. Wych. AGH, 
Kraków, 1999, s. 1-220; tenże, Stanisław Staszic. Inst. Tech. Eksploat. – Państw. Inst. 
Badaw., Radom, 2008, s. 1-476. 
21 Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. AGD 14 - akta personalne Marcelego 
Królikiewicza). 
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W poszczególnych latach działalności Szkoły ilość godzin zajęć  
z górnictwa zwiększała się od dwóch (w roku akademickim 1816/1817) 
do pięciu tygodniowo (w roku akademickim 1819/1820), a sumaryczna 
ilość godzin z przedmiotu: górnictwo wynosiła około dwustu rocznie. 
Należy zaznaczyć, że w zakres programu nauczania w Szkole kieleckiej 
wchodziły następujące przedmioty: 

 
- z grupy nauk matematyczno-przyrodniczych: matematyka, fi-

zyka, chemia ogólna, geologia, mineralogia, 
- z grupy przedmiotów zawodowych: górnictwo, hutnictwo, 

maszyny górnicze, miernictwo górnicze (markszajderia), pro-
bierstwo, prawo górnicze, leśnictwo, korespondencja handlo-
wa i księgowość oraz rysunek topograficzny i architektonicz-
ny. 

 
Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone 16 lat i przynajm-

niej pięć lat szkoły wojewódzkiej. Egzamin wstępny obejmował znajo-
mość podstaw matematyki, fizyki i języka niemieckiego, w którym pro-
wadzone były prawie wszystkie zajęcia w Szkole. Nauka trwała trzy lata 
(przedłużana była do czterech lat w przypadku mniej zdolnych uczniów 
a także oraz o roczną praktykę w zakładach górniczych, w przypadku nie 
zdania egzaminu wstępnego za pierwszym razem.  

Rok akademicki trwał od października do czerwca, a opłata za na-
ukę wynosiła 72 złote rocznie22. W okresach wakacyjnych, jak i dwa lata 

                                                 
22 Ponad 2/3 uczniów Szkoły otrzymywała stypendia rządowe. Por. A. Żeleńska-
Chełkowska, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach..., 1972, s. 32 oraz F. Rybarski, 
Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, 1816-1827. „Gaz. Kiel.”,  1885, nr 29, s. 1-2; 
nr 30, s. 1-2; nr 31, s. 1. Warto tu przytoczyć fragment tzw. rewersu dla stypendystów 
Szkoły (F. Rybarski, Szkoła Akademiczno-Górnicza..., 1885, nr 30, s. 2): „Ponieważ mnie 
podpisanemu, na moją pokorną prośbę, nie tylko bezpłatnie lekcji w Szkole Akademiczno-
Górniczej Królestwa Polskiego w Kielcach wykładanych, słuchać pozwolono, lecz także  
i stypendium do wsparcia mnie, od Najwyższej władzy udzielono, przeto nie tylko uznaję  
z najwyższym dziękczynieniem stąd wynikłe dla mnie dobrodziejstwo, lecz także obowiązuję 
przez niniejszy rewers, że tak już przeze mnie nabytych, jako też nabyć się mających nauk  
i wiadomości, nigdy na szkodę mej Ojczyzny, Królestwa Polskiego, nie użyję, lecz owszem, 
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po ukończeniu Szkoły uczniowie byli zobowiązani do odbywania bez-
płatnych praktyk w różnych zakładach górniczych, z których sporządzali 
odpowiednie sprawozdania23. 

Układ zajęć dydaktycznych Szkoły Akademiczno-Górniczej dobrze 
scharakteryzował Georg G. Pusch w liście, datowanym 26 stycznia 1817 
r., a skierowanym do swojego nauczyciela we Freibergu Abrahama G. 
Wernera24: 

 
„Na mocy Postanowienia Namiestnika Królewskiego z 20 lutego r.z.  

w rozwijaniu ogólnego planu edukacji publicznej zaprowadzona została  
w mieście Kielcach Akademiczna Szkoła Górnicza rozpoczęła bieg swoich 
nauk w następującym porządku: 

 
Poniedziałek: od godz. 9 do 10 rysunki, od 10 do 11 matematyka czy-

sta, od 11 do 12 chemia powszechna, prof. Pusch, od 2 do 3 mineralogia, 
prof. Tomaszewski, od 3 do 4 nauka górnictwa, prof. Królikiewicz, od 4 do 
5 matematyka zastosowana. 

 
Wtorek: od godz. 8 do 9 matematyka czysta, od 9 do 10 rysunki, od 

10 do 12 chemia powszechna, prof. Pusch, od 2 do 3 mineralogia, prof. 
Tomaszewski, od 3 do 4 nauka hutnictwa, prof. Pusch, od 5 do 6 nauka 
maszynerii górniczej. 

 
Czwartek: od godz. 8 do 10 rysunki, prof. Graff, od 11 do 12 rysunki, 

od 2 do 3 mineralogia, prof. Tomaszewski, od 3 do 4 nauka górnictwa, 
prof. Królikiewicz, od 4 do 5 nauka hutnictwa, prof. Pusch. 

                                                                                                        
zawsze i na każdym miejscu do służby rządowej górniczej Królestwa Polskiego gotowym 
będąc takową z poświęceniem wszystkich swoich sił wykonywać będę”. 
23 Por. A. S. Kleczkowski, Staszic i Akademia Górnicza w Kielcach..., 1995; A. S. Klecz-
kowski, K.-F. Zillmann, J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej w Kielcach...,  1986; 
A. Żeleńska-Chełkowska, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach..., 1972.  
24 A. S. Kleczkowski, Cztery listy J. B. Puscha z lat 1809-1820. Wiadomość o rękopi-
śmiennych i drukowanych listach Puscha. „Pr. Muzeum Ziemi”, 1977, z. 27, s. 50-51 
oraz A. S. Kleczkowski, K.-F.Zillmann, J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej  
w Kielcach...,  1986; I. Rybicka: Kształcenie zawodowe w górnictwie..., 1975. 
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Piątek: od godz. 8 do 9 matematyka zastosowana, od 10 do 12 chemia 
powszechna, prof. Pusch, od 2 do 3 Geognozja, prof. Tomaszewski, od 4 do 
5 nauka maszynerii górniczej, od 6 do 7 prawo górnicze, prof. Graff. 

 
Sobota: od godz. 8 do 10 inżynieria górnicza, prof. Graff, a od 2 do 3 

geognozja, prof. Tomaszewski, od 3 do 4 nauka górnictwa, prof. Królikie-
wicz, od 4 do 5 chemia powszechna, prof. Pusch”. 
 

Dla celów dydaktycznych i naukowych w Szkole Akademiczno-
Górniczej zorganizowano bibliotekę, gabinet modeli i rysunków tech-
nicznych oraz gabinet mineralogiczny. Wśród informacji dotyczących 
zasobu bibliotecznego Szkoły Akademiczno-Górniczej, w tym i zacho-
wanego „Wykazu książek po byłej Akademii Górniczej”25, a prowadzone-
go prawdopodobnie przez Fryderyka Krumpla26, trudno jest wskazać, 
które z książek (a zwłaszcza z działu górnictwo i hutnictwo, w którym 
odnotowano 47 tytuły na ogólną ilość 637 sztuk) mogły być zakupione 
przez Królikiewicza lub na jego wniosek27. 

                                                 
25 I. Rybicka, Biblioteka Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. [w:] A. S. Kleczkow-
ski (red.): Stanisław Staszic. Geologia – górnictwo - hutnictwo. Wyd. Geol., Warszawa, 
1979, s. 107-146. 
26 Fridrich (Fryderyk) Krumpel (1792 – zm. Po 1855 r.) ukończył Akademię Górnicza 
we Freibergu, a od 1816 r. przebywał w Polsce, pracując w Szkole Akademiczno-
Górniczej, gdzie wykładał m.in. rysunek i markszajderię. Należy stwierdzić, że 
prowadził także bibliotekę podczas swojej pracy w dozorstwie Olkusko-Siewierskim. 
Szereg informacji o pierwszym geologu kopalnianym, jakim był zapewne Krumpel, 
zawierają opracowania A. J. Wójcik, Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krum-
pla..., 2004; tenże, Kartografia górnicza Fryderyka Krumpla (1792-1855). Dziedzictwo  
i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. 
„Pr. Nauk. Inst. Górn. Pol. Wrocł.”, „Ser. Stud. i Mater.”, 2006, nr 32, s. 361-368; 
tenże, Das Sachse Friedrich Krumpel. Schöpfer erster geologischer und bergbaulicher 
Kartenwerke im Westbezirk des Königreichs Polen. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst 
und Kultur im Bergbau, 2007, nr 2-3, s. 70-80. 
27 Wiele z nich było autorstwa profesorów Akademii Górniczej we Freibergu, którzy 
byli zapewne znani pracownikom Szkoły kieleckiej (np. W. A. Lampadius, E. J. T. 
Lehmann, J. F. Lempe, A. J. Köhler, C. A. S. Hoffman). 
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Niestety w roku akademickim 1820/1821 wykłady z górnictwa  
w Szkole przejął Georg G. Pusch, a Marceli Królikiewicz i Jan Ueberse-
her28, profesor leśnictwa, zostali usunięci ze Szkoły Akademiczno-
Górniczej29. Nie są znane żadne dokumenty, które mogłyby przybliżyć, 
jakimi przesłankami kierowano się zwalniając pracowników Szkoły30.  
W latach 1820-1822 wielokrotnie podnoszono krytykę organizacji pol-
skiego górnictwa i hutnictwa. Raporty Stanisława Staszica były warun-
kowo przyjmowane, ale rozważano także możliwość odwołania go ze 
stanowiska31. Przedłużający się okres niepewności i swoistej negatywnej 
oceny osiągnięć górnictwa nie wpływał zapewne pozytywnie na sytuację 
poszczególnych osób. Zachowane materiały archiwalne nie pozwalają  
w sposób jednoznaczny odpowiedzieć, na to, co było przyczyną takiego 
postępowania. 
                                                 
28 Johann (Jan) Fridrich (Fryderyk) Ueberseher (Ueberscher, Iberszer) – pracował  
w Głównej Dyrekcji Górniczej od 1818 r. a wykładał leśnictwo w Szkole Akademiczno-
Górniczej. Został przywrócony do pracy w 1823 r. Prawdopodobnie wyjechał z Polski 
po 1831 r. Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997, s. 219. 
29 Por. N. Gąsiorowska-Grabowska, Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim..., 1965, 
s. 440, gdzie podaje: „W 1822 r. 1.) usunięci prof. Królikiewicz i Ueberscher”. Natomiast 
I. Rybicka, Kształcenie zawodowe w górnictwie..., 1975, s. 26; stwierdza, że Marceli 
Królikiewicz: „W czerwcu tegoż roku [1820] poprosił o zwolnienie ze służby górniczej  
w celu zajęcia się gospodarką [?]”. W zachowanych materiałach archiwalnych - „stan 
służby” (Archiwum Państwowe w Katowicach – sygn. AGD 14 – akta personalne Mar-
celego Królikiewicza), zdarzenia te przedstawione są następująco: „Od 24 czerwca 1820 
do 30 grudnia 1823 r. nie służył w służbie górniczej trudniąc się w tym przeciągu czasem 
prywatnymi interesami, dymisji nie mając wręczonej”. 
30 Być może przyczyną była odmowa wyrażenia zgody na otwarcie loży masońskiej  
w Kielcach i włączenie, do niej samego Królikiewicza (loża Gwiazda Nadziei), zwłaszcza, 
że nigdy sam Królikiewicz nie otrzymał oficjalnej dymisji. Należy przypomnieć, że 
zdecydowana większość kadry Szkoły Akademiczno-Górniczej była członkami różnych 
lóż masońskich (w tym także wspomniany Jan Ueberseher), a na mocy postanowienia  
z 6 listopada 1821 r. (Dziennik Praw, t. VII, s. 259-261) działalność tego stowarzysze-
nia została całkowicie zakazana. Por. N. Gąsiorowska-Grabowska, Z dziejów przemysłu 
w Królestwie Polskim..., 1965, s. 441-442. 
31 A. S. Kleczkowski, Staszica zarząd górnictwem (1815-1824) – zaranie i kres w świetle 
archiwów A. J. Czartoryskiego i K. Lubeckiego. [w:] Stanisława Staszic i jego dzieło. Mater. 
sesji nauk. Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geologii polskiej. Piła 27-28 III 1976 
r., Wyd. Poznańskie, Poznań, 1978, s. 128-129. 
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Dalsza działalność zawodowa Królikiewicza związana jest z dozor-
stwem Olkusko-Siewierskim oraz Okręgiem Zachodnim, który był 
sukcesywnie rozwijany po likwidacji dozorstwa32. W 1827 r. Marceli 
Królikiewicz opracował, wraz z Janem Graffem, obszerny raport doty-
czący stanu kopalni „Tadeusz” w Strzyżowicach33. Głównym jego zaję-
ciem, w okresie 1 styczeń 1824 r. – 10 grudzień 1829 r., jako zawia-
dowcy kopalń galmanowych, był nadzór nad kopalniami galmanu  
i glinki ogniotrwałej (służącej do wyrobu mufli przeznaczonych do wy-
topu cynku) z wysoką pensją roczną wynosząca 5200 złotych. 

W okresie 10 grudzień 1829 r. – 1 luty 1833 r. Królikiewicz zastę-
pował także w obowiązkach Jerzego Schumanna, inspektora dozorstwa 
Olkusko-Siewierskiego34. Był także skierowany do pracy w dozorstwie 

                                                 
32 Por. A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego  
w pierwszej połowie XIX wieku. „Analecta”, 2005, z. 1-2, s. 227-308; tenże, Górnicy 
Stanisława Staszica – organizacja władz górniczych Królestwa Polskiego. „Budow. Górn.  
i Tunel.”, 2005, nr 2, s. 41-50; oraz przede wszystkim: Kalendarzyk Polityczny. Wyd.  
F. Radziszewskiego, Warszawa - z lat 1819-1834 oraz Nowy Kalendarzyk Polityczny. 
Wyd. J. Neto, Warszawa - z lat 1834-1849; oraz N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo  
w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebeth-
ner i Wolff, Warszawa, 1922, s. 1-592; J. Jaros, Organizacja administracji górniczej  
w Królestwie Polskim (1815-1918). „Studia z Dziejów Górn. i Hutn.”, 1968, t. 12,  
s. 116-139; J. Pazdur, Organizacja i polityka górnicza (1772 do 1918 r.). [w:] J. Pazdur, 
(red.): Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wyd. Górn.-Hutn., Katowice, 
1961, t. 2, s. 17-38; J. Szczepański: Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997. Wery-
fikacja danych nastręczała szereg wątpliwości. Poszerzenie informacji może nastąpić 
tylko po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, zwłaszcza w oparciu o zachowaną kore-
spondencję Wydziału Górnictwa Banku Polskiego oraz Komisji Rządowej Przychodów  
i Skarbu (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). 
33 N. Gąsiorowska-Grabowska, Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815-1918. 
Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, 1965, s. 440 i 444. 
34 Georg (Jerzy) Heinrich (Henryk) Schumann (Szuman) był zatrudniony w górnictwie 
Królestwa Polskiego od 1817 r. W 1820 r. został inspektorem dozorstwa Olkusko-
Siewierskiego, a w 1830 r. (?) został oddelegowany do dozorstwa białogońskiego. Od 
1836 r. był inspektorem zakładów górniczych Okręgu Wschodniego. W 1841 r. został 
powołany na wakujące, od śmierci Królikiewicza, stanowisko naczelnika górniczego  
w Okręgu Zachodnim i pozostawał na nim do końca 1844 r. Por. J. Szczepański, Mo-
dernizacja górnictwa i hutnictwa…, 1997, s. 218. 
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suchedniowskim, jako zastępca inspektora nadzorujący wielkie piece  
w Mostkach, Parszowie, Bzinie (grudzień 1831 r. – kwiecień 1832 r.)35. 

Po przejęciu rządowego górnictwa przez Bank Polski Marceli Kró-
likiewicz został mianowany na stanowisko inspektora zakładów górni-
czych nowoutworzonego Okręgu Zachodniego, z roczną pensją wyno-
szącą 6000 złotych (1 luty 1833 r. - do końca 1836 r.). Powierzono mu 
wtedy nadzór nad zakładami hutniczymi w Blachowni, Pradłach i Ko-
niecpolu, a przede wszystkim nad budową hut żelaza „Henryków”  
w Niwce oraz „Huty Bankowej” w Dąbrowie36. 

W styczniu 1837 r. Marceli Królikiewicz został powołany na sta-
nowisko naczelnika górniczego Okręgu Zachodniego, z taką samą pen-
sją jak poprzednio. Pod jego nadzorem uruchomiono wielkie piece  
w Blachowni (w kwietniu 1837 r.) oraz w Pradłach (grudzień 1837 r.),  
a same zakłady w Niwce i w Dąbrowie uruchomiono dopiero 11 czerw-
ca („Henryków”) i 3 listopada 1839 r. („Huta Bankowa”)37. 

Warto także przedstawić najkrótszą zachowaną charakterystykę 
Marcelego Królikiewicza – górnika, którą zawiera, odnaleziony ostatnio, 
fragment anonimowego rękopisu opisującego bogactwa mineralne Pol-
ski. Tekst ten, sporządzony w języku francuskim, został odszukany pod-
czas kwerendy zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu38. Przedstawiony  
w nim opis kopalń w Okręgu Zachodnim, powstał prawdopodobnie 

                                                 
35 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwa…, 1922. 
36 J. Zimny, Królikiewicz Marceli. [w:] Pol. Słownik Biograf., 1970, t. 66, s. 364-365; 
tenże, Marceli Królikiewicz (1791-183. [w:] Mater. Symp. IV, Tradycje i Ochrona Zabyt-
ków Techniki Hutnictwa Żelaza Częstochowskiego Zagłębia Rudonośnego, Częstochowa. 
Wyd. Kom. Historii i Ochr. Zabyt. Hutn. ZG SITPH, Katowice, 1993,  
s. 1-4. 
37 Por. J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego 
gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w. Książka i Wiedza, Warszawa, 
1964, s. 1-415; A. Jezierski, Kaczyńska E., Kowalska S., Piesowicz K., Ekonomika gór-
nictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910. Dział Wyd. Uniw. Warsz., War-
szawa, 1961, s. 1-238. 
38  Por. P. Daszkiewicz, R. Tarkowski, Nieznany rękopis opisujący bogactwa mineralne 
Królestwa Polskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. „Pr. Nauk. Pol. Wrocław.”, 
2006, nr 32, Studia i Mater., nr 32, s. 23-29. 
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około 1835 r., i jest jednym z nielicznych, autentycznych materiałów 
źródłowych, opisujących zakłady przemysłowe39: 

 
„Opuszczając las skrywający Pieskową Skałę wjeżdża się na piaszczysty 

teren, nieomal pustynny [franc. presque sterole – nieomal sterylny], gdzie 
spostrzega się ślady produkcji mineralnej. Trzema podstawowymi produk-
tami, przemysłu nowych zakładów, są cynk, węgiel i żelazo. Jest coś tak 
awanturniczego w poszukiwaniu najważniejszych metali, że nawet w Mek-
syku, według tego, co opisuje pan Humboldt, człowiek poszukujący kopalni 
[złoża] złota lub srebra uchodził za poszukiwacza przygód. 

Wiele już słyszałem na temat kopalni srebra w Olkuszu, o tym barba-
rzyńskim sposobie, w jaki Wazowie w trakcie wojny o sukcesję korony zato-
pili ją, zalewając wodami rzeki. Słyszałem o bezspornych dowodach na 
istnienie tej kopalni [...]. 

[Poszukiwania] rozpocząłem od podejrzliwego przepytania Pana Kró-
likiewicza, człowieka wykształconego, który ukończył studia we Fry-
burgu [Freibergu] i który nie miał w sobie niczego z fantasty poszuku-
jącego łatwego zarobku. Na początku oznajmił mi, że jest przekonany, iż 
złoże to [kopalnia] nie zawierało rodzimego srebra [franc. l’argent primi-
tif] na głębokości trzydziestu ośmiu toises [1 toise = 1,949 m]. 

Uzyskiwali oni jedynie tyle tego metalu [srebra] ile było w ołowiu sre-
bronośnym, czyli dość niewielką ilość. Skromny charakter wypowiedzi 
[Królikiewicza] upewnił mnie, a widząc kanał przekopany w pobliżu Ol-
kusza, aby obniżyć poziom wody wywnioskowałem, że bardziej liczono na 
kalamin lub na [inne] minerały cynku, jakie miano wydobyć, i że już nie 
dawano sobie rady w zaspokajaniu zapotrzebowani [...] 

Cynk jest nowym bogactwem Europy. W ubiegłym wieku był jeszcze 
nieznany na naszym kontynencie. Jego podstawowym zastosowaniem jest 
użycie do produkcji cyny i brązu, zastępowanie [blachą] dachówek i pokry-
cie dachów wielu budynków. Jeśli, jak można mieć nadzieję, elektryczność 
[franc. éléctricité Voltaique] zostanie użyta dla wytwarzania ruchu po-
dobnie jak para, to cynk będzie odgrywał pierwszorzędną rolę w przemyśle, 

                                                 
39  Tamże, s. 28-29. 
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ponieważ w ogniwie Volty można wprawdzie zastąpić miedź, lecz nie 
można zastąpić cynk”. 

 
Należy podkreślić , że powołany w dniu 29 stycznia 1828 r. Bank 

Polski miał za zadanie wspomaganie tanim kredytem instytucji przemy-
słowych, przejmowanie ich w zarząd oraz tworzenie nowych zakładów40. 
W przeciwieństwie do wielu innych instytucji Królestwa Polskiego Bank 
Polski przetrwał klęskę powstania listopadowego i w 1833 r. przejął 
administrację górnictwa rządowego. 

Dziesięcioletni okres działalności Banku Polskiego (1833-1843) 
zapisał się w szczególnie trwały sposób w Dąbrowie [Górniczej], gdzie 
zlokalizowano m.in. największą inwestycję przemysłową tamtych cza-
sów, jaką była niewątpliwie „Huta Bankowa”. Przystąpiono także do 
budowy sieci dróg bitych dla przewożenia surowców w tym przede 
wszystkim drogi łączącej zakłady dąbrowskie i będzińskie z Czeladzią  
i Śląskiem oraz ze Sławkowem i Olkuszem41. 

Wspomniane już zakłady hutnicze w Koniecpolu, składające się 
m.in. z pudlingarni42, były zapewne swoistym poligonem doświadczal-
nym, gdzie wprowadzano nowe założenia techniczne, które później,  
w wybudowanych hutach, miały być wykorzystane na skalę przemysło-
wą. Jednym z odpowiedzialnych za utworzenie tego centrum szkolenio-
wego był Piotr Michałowski43. 
                                                 
40 Zgodnie z treścią powołującej instytucję ustawy (par. 162): „[...] przedsiębiorstwa, 
zmierzające ku rozszerzeniu handlu, kredytu i przemysłu krajowego, Bank może wspierać, 
albo też może sam podejmować się ich wykonania”. Por. S. Kowalska, J. Jedlicki,  
A. Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958, s. 237. 
41 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 4164, 4340, jak również  
H. Radziszewski, Bank Polski. Ostoja Spółka Wydaw., Poznań, 1919, s. 1-347. 
42 Pudlingarnia – zakład przerabiający surówkę wielkopiecową na kowalne żelazo  
w piecach pudlingowych, por. W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, Księga wiado-
mości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie. Tow. Prz. Górn., Hutn.  
i Przem. Staropol. w Kielcach. Kielce, 1995, s. 1-151, [s. 1-13]. 
43 J. Szczepański: Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., Kielce, 1997, s. 121-139. Por. 
także biogram: B. Orłowski, Michałowski Piotr. [w:] B. Orłowski (red.): Słownik polskich 
pionierów technik. Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1986, s. 137. Piotr Michałowski (ur. 2 VII 
1800 – zm. 9 VI 1855) pochodził z rodziny ziemiańskiej. Uczył się malarstwa i rysun-
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Michałowski, jako naczelnik Oddziału Hut Wydziału Górnictwa 
organizował i kierował zakładami w latach 1827-1831. Sama nominacja 
na to stanowisko była wielką niespodzianką, odbyła się wbrew przyję-
tym zasadom, a sam Michałowski po roku pracy mianowany został ze 
zwykłego urzędnika na stanowisko naczelnika44.  

Pełnił tę funkcję ofiarnie wprowadzając w życie szereg nowocze-
snych osiągnięć technicznych, z którymi miał możliwość zapoznania się 
podczas licznych wyjazdów do Anglii i Francji, jak również jemu za-
wdzięczamy sprowadzenie wielu zagranicznych specjalistów do Króle-
stwa Polskiego45. W samej pudlingarni w Koniecpolu uczyło się rocznie 

                                                                                                        
ków. W latach 1815-1821 studiował matematykę, fizykę i chemię na Uniwersytecie  
w Krakowie, a następnie (do 1823 r.) prawo i lingwistykę na Uniwersytecie w Getyn-
dze. W latach 1823-1832 pracował w Królestwie Polskim. Następnie przebywał  
w Paryżu i Londynie i powrócił do Krakowa w 1835 r. i zajmował się prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. Był także prezesem Rady Administracyjnej miasta Krakowa 
(1848-1853) oraz Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Gospodarczego w Krakowie (od 
1853 r.). Zasłynął, jako malarz koni, batalista i portrecista. Malował obrazy historyczne, 
sceny rodzajowe (wiejskie).  Jedną z ciekawych jest m.in. biografia Michałowskiego 
autorstwa J. Zanozińskiego, Piotr Michałowski. Życie i twórczość 1800-1855. Zakł. Nar. 
Im. Ossolińskich, Wrocław, 1965, s. 1-103, [s. 1-3], [s. 1-80], który lata pracy w gór-
nictwie i hutnictwie rządowym scharakteryzował, które (s. 19): „utrudniały pracę arty-
styczną”. Należy zaznaczyć, że niewielka część zachowanych materiałów źródłowych jest 
dostępna w Archiwum Państwowym w Katowicach: zbiór AGD, sygn. od nr 2522 do 
nr 2529, a wśród nich wymienić można: sygn. 2524 – Bank Polski. Akta Fabryk Górni-
czych Okręgu Zachodniego t. s. [tyczących się] dostawy żelaza surowego do pudlingarni 
koniecpolskiej z oddziałów fabrycznych; sygn. 2527 – Akta Fabryk Górniczych Okręgu 
Zachodniego t. s. wydzierżawienia pudlingarni koniecpolskiej i tradycji tejże na rzecz w-o 
Krygar w r. 1835. 
44  Jak podaje J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., Kielce, 1997,  
s. 125, książę Ksawery Drucki-Lubecki, kierującym przemysłem polskim, tak uzasadniał 
swoją decyzję: „Powodowany gorliwą przez JW. Pana okazaną chęcią pracowania w zakre-
sie górnictwa krajowego, przekonawszy się oraz o zdolnościach Jego i wiadomościach, jakie 
posiadasz w części hutnictwa, umyśliłem poruczyć Mu oddział hut w nowo urządzającym się 
Wydziale Górnictwa Krajowego, jakoż wyjednałem dla JW. Pana nominacje na Radcę 
Górniczego, Naczelnika Oddziału Hut”. 
45 J. Pazdur, Postęp techniczny w hutnictwie polskim na tle rewolucji technicznej w Anglii. 
Stud. i Mater. z Dziejów Nauki Polskiej, 1971, ser. D, z. 6, s. 57-87 co potwierdza  
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., Kielce, 1997. 
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od 20 do 36 robotników polskich pod kierownictwem majstrów spro-
wadzonych z Anglii46. 

Zasadniczą rolę w lansowaniu szybkiej, państwowej industrializacji, 
opartej w założeniu o najnowocześniejsze technologie, odgrywał sam 
prezes Banku Polskiego - Józef Lubowidzki oraz wiceprezes odpowie-
dzialny za Wydział Górniczy - hrabia Henryk Łubieński. Na czele wy-
działu stanął natomiast Fryderyk Lempe. Wprowadzano nowoczesną, 
na owe czasy, technologię pudlingowo-walcowniczej, odpowiadającą 
standardom europejskim, a także piece koksowe i energię parową. 

W Okręgu Zachodnim (Dąbrowa, Niwka) miało stanąć osiem 
wielkich pieców do wytopu żelaza wykorzystując do wytopu występują-
cy tu węgiel kamienny. Równocześnie przystąpiono do rekonstrukcji  
i modernizacji wielu starych zakładów w Okręgu Wschodnim, wypiera-
jąc przestarzałą technologię fryszersko-kuźniczą47. Produkcja przemy-
słowa wzrosła bardzo szybko48. Poza „Hutą Bankową” udział we wzro-
ście produkcji miały także huty cynku w Niemcach, Dąbrowie, Niwce  
i pod Będzinem. 

Niestety funkcjonowanie tak dużego zespołu zakładów nie było 
wolne od błędów. Wadliwe konstrukcje, stosowanie surowców o niskiej 
jakości, niedostateczne kompetencje zatrudnionej kadry specjalistów 
oraz typowe wady państwowego zarządzania to czynniki, które powo-
dowały, że produkt z nowoczesnych zakładów był droższy i gorszy od 
produktów z małych, zacofanych technologicznie zakładów prywat-

                                                 
46 J. Pazdur, Postęp techniczny w hutnictwie polskim...,1971, s. 70. 
47 J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospo-
darstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w. Książka i Wiedza, Warszawa, 1964, 
s. 1-415. 
48 J. Jaros, Postęp techniczny i wydajność pracy w górnictwie węglowym na ziemiach pol-
skich. [w:] I. Pawłowska-Pietrzak (red.): Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji 
technicznej w rolniczych krajach Europy. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossoliń-
skich – Wydaw., Wrocław, 1977, s. 147-160, podaje, że wzrost ten był prawie dziesię-
ciokrotny, a działo się to na obszarze, gdzie według H. Łabęckiego „wszystko dopiero 
tworzyć wypadało, aby z darów natury korzystać dla produkowania” - H. Łabęcki, Górnic-
two w Polsce..., 1841, t. 1, s. 362. 
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nych49. Jednym ze spektakularnych przykładów chybionej inwestycji 
były Zakłady Hutnicze w Henrykowie (Niwka)50. 

Największa inwestycja Banku Polskiego jaką była „Huta Bankowa” 
była budowana od 1834 r. Był to największy zakład przemysłowy Króle-
stwa Polskiego. Wyobrażenie o pierwotnych założeniach zakładu dają 
liczne materiały źródłowe51. Jego lokalizacja niemal dokładnie w poło-

                                                 
49 T. Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów 
modernizacji: 1840-1863. Państw. Wyd. Nauk., Warszawa, s. 1-190, oraz J. Jedlicki, 
Nieudana próba..., 1964; A. Jezierski, Modele przedsiębiorstw w przemyśle górniczo-
hutniczym Zagłębia Dąbrowskiego XIX i XX w. [w:] Pietrzak-Pawłowska I. (red.), Zakła-
dy przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Studia i materiały. Zakł. Narod. im. Ossoliń-
skich, Wyd. PAN, Wrocław, 1967, s. 35-44 
50 Por. S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958 oraz materiały 
źródłowe zachowane w Archiwum Państwowym w Katowicach materiały archiwalne 
dotyczące Huty w Henrykowie, a w tym przede wszystkim: zbiór AGD, sygn. od nr 
2490 do nr 2525, a wśród nich przede wszystkim: sygn. 2487 i 2488 – Akta t. s. [tyczą-
ce się] budowl [!] Zakładu Bankowego Henryków; sygn. 2490 – Akta t. s. Zakładów  
w Niwce (Henryków) (1835-1841); sygn. 2491 – Akta Fabryk Górniczych Okręgu Za-
chodniego t. s. korespondencji o budowie Zakładów górniczych w Henrykowie przyłączonych 
do Okręgu Zachodniego od r. 1837. Zakłady te zostały założone w 1833 r. i działały do 
1843 r. Po okresie budowy (do 1839 r.), nastąpił czas względnie pełnej, efektywnej, 
działalności zakładu Należy jednak zaznaczyć, że ten cały zespół przemysłowy został 
założony przez prywatną spółkę mającą bardzo bliskie powiązania z osobami zarządzają-
cymi Bankiem Polskim. Por. m.in. A. Jezierski i S. M. Zawadzki, Dwa wieki przemysłu 
w Polsce. Zarys dziejów. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1966, s. 74. Ujemnym 
stronom państwowego zarządzania miały przeciwdziałać dzierżawy. Powiązanie kapitału 
państwowego z prywatnym nie przyniosło jednak spodziewanych efektów. Dzierżawy 
przewidziane na 25 lat, zostały zerwane już w 1845 r., w wyniku zakwestionowania 
polityki gospodarczej Banku Polskiego. W październiku 1842 r. Józef Lubowidzki i 
Henryk Łubieński zostali odwołani ze swoich stanowisk. Po kilku latach prowadzone 
przeciwko nim procesy cywilne i kryminalne spowodowały, że zostali osądzeni, areszto-
wani, a następnie zesłani. Por. H. Radziszewski, J.Kindelski, Piotr Steinkeller. Dwie 
monografie. Nakł. Czcicieli Pamięci Steinkellera. Druk. Gazety Handl., Warszawa, 
1905, s. 1-365; R. Kołodziejczyk, Piotr Steinkeller...,1963; S. Kowalska, J. Jedlicki, A. 
Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958; J. Jedlicki, Nieudana próba..., 1964. 
51 Por. zachowane w Archiwum Państwowym w Katowicach materiały archiwalne 
dotyczące „Huty Bankowej”: zbiór AGD, sygn. od nr 2407 do nr 2489, a wśród nich 
przede wszystkim: sygn. 2407 – Akta rozpoczęcia nowych zakładów Huty Bankowej  
a szczególniej nabycia gruntów na takowe (1833-1834); sygn. 2412 – Wykaz uskutecznio-
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wie drogi między rozwijanymi staraniem Banku Polskiego kopalniami 
węgla „Reden” i „Ksawery”, miała zapewnić hucie tanie, miejscowe 
źródło surowca, wykorzystywanego do produkcji. Budowę Huty bezpo-
średnio nadzorował Jan Strahler, zaś budowę pudlingarni, warsztatów  
i magazynów prowadziło niemieckie przedsiębiorstwo budowlane He-
intzego. Prace przy budowie pudlingarni nadzorował Anglik William 
Harris, a natomiast inny o nazwisku John kierował kopaniem stawów 
(zbiorników wody) dla maszyn parowych52. 

Pierwszy, zasadniczy etap budowy zakładu dobiegł do końca  
w 1839 r., kiedy ukończono ten kompleks przemysłowy. „Huta Ban-
kowa” miała wówczas sześć wielkich pieców, uruchamianych kolejno w 
latach 1839-184053, pudlingarnię obejmującą 24 piece pudlowe i wal-

                                                                                                        
nych robót przy budowlach Huty Bankowej pod Dąbrową z wyszczególnieniem wyłożonych 
na takowe kosztów w r. 1836; sygn. 2418, 2419, 2420 – Protokół Rewizyjno-Odbiorczy 
budowli Huty Bankowej pod koniec w r. 1838 wykonanych. Tyt. I Urządzeń do produkcji 
surowizny, Tyt. II Urządzeń giserni, Tyt. III Urządzenie do rafinowania surowizny, Tyt. 
IV Urządzenie do produkcji żelaza sztabowego; Tyt. V Warsztaty mechaniczne, Tyt. VI 
Urządzenie placu hutniczego, Tyt. VII Budynek magazynu, Tyt. VIII Budowle pomocnicze, 
Tyt. IX Budowa domów mieszkalnych, Tyt. X Upiększenie Zakładów, Tyt. XI Koszta ogól-
ne. Należy zaznaczyć, że kilka ciekawych opracowań poświęconych „Hucie Bankowej” 
oraz historii polskiego hutnictwa żelaza poświęcili m.in. A. Jezierski i S. M. Zawadzki, 
Cenniejsze od złota. Z dziejów polskiego hutnictwa żelaza. Wyd. Książka i Wiedza, War-
szawa, 1961, s. 1-256; Dwa wieki przemysłu..., 1966. Por. także poszczególne hasła  
w: A. Mączak (red.): Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Wyd. Wie-
dza Powszechna, Warszawa, 1981, t. „A-N”, s. 1-584; t. „O-Ż”, s. 1-629; w tym:  
E. Kaczyńska, Huta Bankowa, s. 265-266. 
52 S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958. 
53 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem 
technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Drukarnia J. Kaczanowskiego, War-
szawa, t. 1, s. 1-538; t. 2, s. 1-551; który tak opisywał ten zakład w maju 1840 r. (t. 1,  
s. 431): „Huta Bankowa [...] posiada 6 wielkich pieców na koksie [...] iść mających. Budo-
wa ich w r. 1834 rozpoczęta, ukończona w r. 1839, a w bieg puszczenie nastąpiło  
w r. 1840”. Inaczej chronologię zdarzeń przedstawia J. M. Wiślicki, Opis Królestwa 
Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, 
zwyczajowym i obyczajowym. Warszawa, 1850, 1 vol. [s. 1-4], s. I-IV, [s. 1-4], s. 1-144; 
2 vol. s. 1-12, [s. 1-4], s. 1-89, [s. 1-3], a opis przedstawiony na s. 44-45; mówiąc, że: 
„Wielkie piece, właściwa Huta Bankowa, rozpoczęto budować w r. 1834 a ukończono  
w 1839 [...]. Lubo już w r. 1839 w dwóch piecach rozpoczęto kompanię [...], jednakże po 
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cownię sztab. Energii dostarczały liczne „machiny parowe”, a węgiel 
kamienny pochodził – jak to już wspomniano - z kopalń „Reden”  
i „Ksawery”. 

„Huta Bankowa” prezentowała wszystkie pozytywne i negatywne 
strony prowadzonej przez Bank polityki gospodarczej. Nowoczesne 
rozwiązania przemysłowe okazywały się wadliwe i niesprawne, zaś koks 
uzyskiwany z węgla wydobywanego w kopalni „Reden” bezwartościowy, 
a w rezultacie wielkie piece często się psuły i miały wieloletnie przestoj-
e54. Produkcja była niewspółmiernie niska w stosunku do poniesionych 
nakładów55. 

Modernizowane były też inne zakłady przemysłowe. Kopalnie wę-
gla „Reden” i „Ksawery” zatrudniały w 1836 r. odpowiednio 165 i 200 
pracowników56. Niestety, częściowe zasypanie kopalni (zawał) spowo-
dowało czasowe zamknięcie pierwszej z nich57. Po 1839 r. nastąpiła jej 
ponowna rozbudowa, w wyniku, której powstały szyby „Tomasz”, „Jó-

                                                                                                        
kilkakrotnych przerwach właściwy bieg Huty Bankowej dopiero od roku 1846 liczyć się 
może”. Por. także J. Pazdur, Postęp techniczny w hutnictwie polskim na tle rewolucji tech-
nicznej w Anglii. Stud. i Mater. z Dziejów Nauki Polskiej, 1971, ser. D, z. 6, s. 57-87; 
oraz opracowanie: A. Bednarek et al., Hutnictwo na ziemiach polskich. Stow. Inż.  
i Techn. Przem. Hutn. w Polsce. Katowice, 1992, s. 1-368. 
54 Zmiany wprowadzone przez Filipa Girarda, projektanta Huty doprowadziły do du-
żych opóźnień. Należy zaznaczyć, że Philippe (Filip) de Girard (1775-1845) był zatrud-
niony w górnictwie Królestwa Polskiego od 1825 r. na stanowisku naczelnego mechani-
ka. Był równocześnie konstruktorem wielu ciekawych urządzeń technicznych. Por.  
J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa…, 1997, s. 185-186. 
55 S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958; T. Kizwalter, 
„Nowatorstwo i rutyny”..., 1991. Jeszcze w 1842 r., budowano trzy piece „szwejsowe”  
i instalowano kolejne maszyny parowe dla wielkich pieców . Uwaga: szwejsowanie jest 
procesem polegającym na łączeniu kawałków żelaza lub stali na gorąco poprzez nałoże-
nie ich na siebie i kucie młotem. Por. W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, Księga 
wiadomości historyczno-statystycznych...,1995, s. 88. 
56 M. Łabuz, Zarys powstania i rozwoju rządowego przemysłu węglowego w Dąbrowie 
Górniczej do 1876 roku. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, 1973, t. XII, s. 7-46. 
57 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 1829, 1858. 
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zef’”, „Florian” i szyb wodny, o charakterystycznej klasycystycznej archi-
tekturze nadszybia58. 

W latach 1833-1850 pomiędzy kopalnią „Reden” a Starą Dąbrową 
funkcjonowała kopalnia węgla „Hieronim”, nosząca nazwę na cześć 
Hieronima Łabęckiego59. W 1835 r. powstała kopalnia węgla „Szu-
man”, a nazwa upamiętniła Jerzego Schumanna [Szumana], ówczesnego 
naczelnika Okręgu Zachodniego60. 

Organizatorzy przemysłu w Królestwie Polskim zdawali sobie 
sprawę z doniosłego znaczenia, jakie miałaby budowa linii kolejowej 
przechodzącej przez rejony uprzemysłowione. Byli często bezkrytyczni  
i zafascynowani postępem technologicznym. W dniu 25 listopada1835 
r. zawiązane zostało Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej z udziałem Piotra Steinkellera oraz Domu Handlowego 
Braci Łubieńskich (jednym z nich był Henryk, wiceprezes Banku Pol-
skiego). Prace, rozpoczęte w 1840 r., zostały przerwane w 1841 r.,  
z powodu braku finansów61. 

Jednocześnie z inwestycjami przemysłowymi zakładano nowe kolo-
nie pracownicze i rozbudowywano istniejące. Budowie „Huty Banko-
wej” towarzyszyło zakładanie kolonii „Huta Bankowa”. Wspomniany 
już plan Situationsplan and Nivelements Risse der Xawere Steinkohlen-
Grube bei Będzin und Reden-Steinkollen Grube bei Dabrowa behufs der 
zwischen diesen beidem Gruben projectirten grossen Hohofen-Anlage, au-
torstwa Fryderyka Krumpla (opracowany w 1833 r.), obejmował za-
równo istniejące i projektowane zakłady przemysłowe („Hutę Banko-

                                                 
58 A. Klich, Rozwój konstrukcji urządzeń wyciągowych w górnictwie węgla kamiennego  
w Polsce do połowy XIX wieku. „Stud. i Mater. z Hist. Kult. Mater.”, 1965, t. 22; „Stud. 
z Dziejów Górn. i Hut.”, t. 9, s. 70-261. 
59 J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śl. Inst. Nauk., Kato-
wice, 1984, s. 1-200. 
60 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 117; J. Jaros, Słownik histo-
ryczny kopalń..., 1984; M. Łabuz, Zarys powstania i rozwoju..., 1971. 
61 R. Kołodziejczyk (red.): Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-
1914). Państw. Wyd. Nauk., Warszawa, 1970, s. 1-299; A. Paszke, M. Jerczyński,  
S. M. Koziarski, 150 lat drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Centr. Dyr. Okr. Kolei 
Państw. Warszawa, 1995, s. 1-396. 
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wą”, kopalnie węgla „Ksawery” i „Reden”, cztery huty cynkowe „Kon-
stanty”) z siecią przemysłowych torowisk, jak i racjonalistycznie rozpla-
nowane kolonie (rozbudowywaną Reden i Ksawery) oraz projektowaną 
pod nazwą Huta Bankowa62. 

Działania związane z zakładaniem kolonii Huta Bankowa, przewi-
dziane niewątpliwie już w chwili budowy zakładu przemysłowego  
w 1834 r., faktycznie rozpoczęto w 1837 r. od analizy stanu własno-
ściowego i pomiarów terenu. Prace musiały być już zaawansowane  
w latach 1837-1838, kiedy prowadzono ponowny werbunek specjali-
stów w Saksonii i Bawarii, obiecując możliwość nabycia własnego domu 
z ogrodem. W 1839 r. oddano do użytku pierwsze budynki, zaś w roku 
następnym ponad 60 (a więc 1/3 przewidzianych w obrębie kolonii). 
Data oficjalnego zakończenia budowy nie jest bliżej znana, ale prace 
zapewne jeszcze trwały po 1843 r. Pierwotne zabudowania, przeznaczo-
ne dla pracowników, nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Prace bu-
dowlane prowadziły firmy Spiry i Groteschla, czynne też przy budowie  
i rozbudowie kolonii Ksawera, a także Reden, gdzie realizowano prace 
na znacznie szerszą skalę. Szybki rozwój zabudowy związany był również 
z werbunkiem pracowników do „Huty Bankowej”. 

W 1837 r. urzędnik Banku Polskiego został w tym celu wysłany do 
Drezna63, a także przebywał w Bawarii i Hanowerze64. W rezultacie 

                                                 
62 Por. szczegółowe opracowania poświęcone osobie Fryderyka Krumpla: A. J. Wójcik, 
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa 
Polskiego w pierwszej połowie XIX w. „Analecta”, 2004, z. 1-2, s. 1 – 19; tenże, Kartogra-
fia górnicza Fryderyka Krumpla (1792-1855). [w:] „Pr. Nauk. Inst. Górn. Pol. Wro-
cław.”, nr 117, „Seria Studia i Materiały”, nr 32, „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz 
możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, 2006, s. 361-368; 
tenże, Friedrich Krumpel - Schöpfer erster geologischer und Bergbaukartenwerke im Weste-
zirk des Königreichs Polen. 2006, http://www.tu-freiberg.de/~ub/altbestand/krumpel.pdf,  
s. 1-14; tenże, Das Sachse Friedrich Krumpel. Schöpfer erster geologischer und bergbaulicher 
Kartenwerke im Westbezirk des Königreichs Polen. „Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst 
und Kultur im Bergbau“, 2007, nr 2-3, s. 70-80; tenże, Fryderyk Krumpel – prekursor 
geologii kopalnianej w Królestwie Polskim. „Budown. Górn. i Tunel.“, 2007, nr 3, s. 47-
54. 
63 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 2851, 2861. 
64 S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa..., 1958. 
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tych starań, już w 1838 r. osiadło w Dąbrowie 70 rodzin górniczych z 
Saksonii65. 

                                                

Sprowadzenie kilkudziesięciu rodzin niemieckich wywołało,  
w latach 1839-1840, ożywioną korespondencję pomiędzy specjalnymi 
wysłannikami a kierownictwem Banku Polskiego66. Niemal wszyscy 
nowi osadnicy byli ewangelikami i od uzyskania opieki duszpasterskiej 
uzależniali swój pobyt w Królestwie67. Dzięki zabiegom władz górni-
czych została utworzona nowa gmina ewangelicka z siedzibą w Będzinie. 
Była ona przeniesiona w 1842 r. do Dąbrowy, gdzie na gruncie należą-
cym do władz górniczych, założono cmentarz ewangelicki, ale do bu-
dowy kościoła doszło dopiero pod koniec tego wieku. Werbunek pra-
cowników za granicą i miejscowa siła robocza nie zaspokoiły jednak 
zapotrzebowania na ręce do pracy68. Szacuje się, że w całym Królestwie 
Polskim podjęło pracę w sumie około 35-40 tys. obcokrajowców, po-
chodzących głównie z Saksonii oraz Austrii69. 

Wśród ówczesnych mieszkańców Królestwa zakłady i kolonie fa-
bryczne Dąbrowy, siedziby lokalnych władz górniczych, były niewąt-
pliwym powodem do dumny i przedmiotem zainteresowania. Przykła-
dem mogą być relacje J. M. Wiślickiego, w których typowo romantycz-

 
65 M. Żywirska, Kolonia Reden w Dąbrowie Górniczej - najstarsze osiedle górnicze  
w Zagłębiu Dąbrowskim. „Kwart. Hist. Kult. Mater.”, 1955, t. 3, z. 1, s. 101-119. 
66 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 345, 363, 366, 367, 467, 
469; J. Szczepański, Modernizacja górnictwa..., 1997. 
67 Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa..., 1997 oraz zbiór materiałów 
sesji naukowej: W. Caban (red.): Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915. 
Pr. Inst. Hist. Wyż. Szkoły Pedag. w Kielcach, 1999, nr 18, s. 1-270. 
68 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 43. 
69 J. Bieniarzówna, Kadra techniczna w przemyśle Królestwa Polskiego. [w:] I. Pawłowska-
Pietrzak (red.): „Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolni-
czych krajach Europy. Studia i materiały”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
daw., Wrocław, 1977, s. 271-294; J. Jaros, Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie 
(1136-1976). Śl. Inst. Nauk., PWN, Warszawa-Kraków, 1978, s. 1-296; S. J., Adam-
czyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816-1827). Agencja Rekl.-Wyd. 
„Jard”, Kielce, 2003, s. 1-144. 
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ne zachwyty współistnieją z pozytywistyczną już wiarą w możliwości 
ludzkiego umysłu i techniki70: 

 
„Gęsty dymy, jakby rozwinięte bandery, powiewają w powietrzu lub 

też kształtując się w olbrzymie i dziwne postacie tkwią na błękitnym sklepie 
niebios. Machiny parowe z pokorą usługują swym władzą, ciężkimi pier-
siami oddychają, a westchnienia tych żelaznych gigantów z daleka słyszeć 
już można [...] 

Co za prześliczna, zdumiewająca panorama! Ach, tu dzieła ludzkie 
zdają się walczyć o palmę piękności z przyrodą. W pośród lubej doliny roz-
łożyła się nowa Dąbrowa [...] 

Zbliżając się do kopalni [„Reden”] widzimy szereg budynków z wyso-
kimi kominami: Są to machiny parowe na całej przestrzeni bezustannie  
i cierpliwie pracujące. Kiedy spojrzymy na żelazne ramiona i tłoki wieczne 
niewidzialna siła poruszane, zdaje się, jakbyśmy patrzyli na olbrzymie 
istoty obdarzone życiem, a skrępowane potęgą człowieka i według jego 
wszechwładnej woli działające [...] 

Obecnie, po zebraniu ziemi i skały na przestrzeni pola kopalnianego, 
w którym się węgiel znajduje, oraz po wycięciu tego palnego materiału, 
utworzył się wąwóz na wiorstę długi a kilkadziesiąt łatrów czyli sążni gór-
niczych szeroki. Tworzy on przepaść a zarazem nastręcza rzadki i zdumie-
wający widok […] Albowiem bez zapuszczania się we wnętrze ziemi, przy 
blasku słońca widzimy pracę natury i bogactwa, których tyle lat nie znano. 
Pionowa ściana z litego węgla tworzy pokład od 70 do 80 stóp gruby i jak-
by dla wspanialszego uroku, w całości na widok jest wystawiona”. 

 
Na początku XIX wieku Dąbrowa była niewielką wioską, położoną 

niedaleko zachodniej granicy Królestwa Polskiego. Rewolucja przemy-
słowa pierwszej połowy XIX wieku spowodowała jej znaczny rozwój. 
Poza wybudowaniem tutaj szeregu zakładów przemysłowych, zlokalizo-
wane zostały w Dąbrowie władze Zachodniego Okręgu Górniczego. 
Stojący na czele tych władz naczelnik górniczy musiał posiadać godną 

                                                 
70 J. M. Wiślicki, Opis Królestwa Polskiego…, 1850, s. 23.i 26 oraz 37. 
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swojego stanowiska siedzibę. Dlatego właśnie w latach 1839 – 1842 
wybudowano tzw. Pałac Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego,  
a miejsce pod budowę i budowniczego wybrano nie przypadkowo. Na 
wybór planów dotyczących siedziby miał zapewne wpływ sam naczelnik 
Marceli Królikiewicz. 

Żywe w tym czasie zainteresowanie średniowieczem, skłoniło wi-
docznie architekta Franciszka Marię Lanciego do zaprojektowania bu-
dynku w stylu neogotyckim i posadowienia go na wzgórzu dominują-
cym nad okolicznymi terenami. Styl ten, obfitujący w takie detale archi-
tektoniczne jak, krenelaż i wieżyczki oraz wyniosłość terenu, miały stwa-
rzać pozory, niemal feudalnej zwierzchności władz górniczych nad pod-
ległym mu terytorium. 

Jeden z najstarszych opisów Pałacu Zarządu Górniczego przedsta-
wił wspomniany już Józef Mikołaj Wiślicki w swoim dziele „Opis Króle-
stwa Polskiego”71: 

 
„Zwiedzając te ważną pod rozmaitymi względami osadę [Dąbrowę], 

poprowadzimy naprzód podróżnika, do najcelniejszego gmachu, jakim jest 
bez zaprzeczenia pałac [...] Gmach ten, rozpoczęty w roku 1839, a ukoń-
czony w 1842, zbudowany został w czystym stylu gotyckim, według planu  
i pod kierunkiem budowniczego Lanci. Tworzy on równoległobok, którego 
środek jest jednopiętrowy, zaś boki a raczej skrzydła dwupiętrowe. Pałac 
przez nas oglądany, stoi na pochyłości góry, stąd od strony wewnętrznej 
pierwsze piętro, właściwie parter stanowi. Z frontu, do dwóch pobocznych 
skrzydeł prowadzą szerokie żelazne schody wspierające się na gotyckim żela-
znym sklepieniu, pod łukiem tego sklepienia w czasie upału lub słoty, po-
jazdy wygodne schronienie znaleźć mogą. 

Wysokie gotyckie okna oświetlają krużganek, skąd cudny widok na ca-
łą Dąbrowę i jej okolicę się rozciąga. Wewnętrzne urządzenie nie odpowia-
da wprawdzie zewnętrznej wspaniałości pałacu, albowiem początkowe jego 
przeznaczenie było na lazaret górniczy, i dopiero po ukończeniu budowy, 

                                                 
71 J. M. Wiślicki, Opis Królestwa Polskiego..., 1850, s. 26-27. 
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biuro Naczelnika Zakładów Rządowo – Fabrycznych Okręgu Zachodniego, 
umieszczone w nim zostało. 

Patrząc na ten gmach, z takim nakładem i w tak czystym smaku wy-
stawiony, pojedynczym częściom zalet odmówić nie można, ogół jednakże,  
z powodu odosobnienia od innych zabudowań, z którymi przez porównanie 
jego piękności wydatniejszymi stałby się mogły, traci na efekcie i nie czyni 
silnego wrażenia, jakiego by się przy tak wielkim pałacu i w takim stylu 
spodziewać należało”. 

 
Należy tutaj wspomnieć szerzej o osobie budowniczego gmachu. 

Franciszek Maria Lanci urodził się w 1799 r. w Fano, we Włoszech. 
Ukończył rzymską Akademię św. Łukasza i otrzymał złoty medal za 
swoją pracę dyplomową (projekt przebudowy kościoła Santa Maria 
dell’Ara Coeli) oraz tytuł profesora honorowego uczelni. Przyjechał do 
Polski w 1825 r., na zaproszenie Stanisława Aleksandra Małachowskie-
go oraz jego żony Marii Anny ze Stadnickich72. Lanci posługiwał się 
swobodnie różnymi renesansowymi i gotyckimi formami architekto-
nicznymi tworząc w naszym kraju wiele ciekawych budowli. W 1830 r. 
przeniósł się do Krakowa, gdzie prowadził prace na Wawelu przy prze-
budowie grobów królewskich. Później, w 1833 r. został powołany na 
stanowisko inspektora i budowniczego gmachów uniwersyteckich. 
Stamtąd został sprowadzony przez władze górnicze do Dąbrowy, gdzie 
w latach 1837-1843 był zatrudniony, jako budowniczy Oddziału Bu-
dowli Zakładów Górniczych Okręgu Zachodniego. Lanci był pracow-
nikiem bardzo dobrze opłacanym. Otrzymywał 900 rubli srebrnych 
rocznie, podczas gdy jego bezpośredni przełożony Jan Strachler - tylko 

                                                 
72 A. Bartczakowa, Franciszek Maria Lanci 1799-1875. Inst. Urban. i Archit., Budow.  
i Archit.. Warszawa, 1954, s. 1-114, [s. 1-2]; T. S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyc-
kich w Polsce. Państw. Wydaw. Nauk., Warszawa. 1981, s. 1-368, [s. 1-4]; S. Łoza, 
Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. 
Wydaw. Kasy im. Mianowskiego, Instyt. Popierania Nauki, Warszawa, 1930, s. 1-495; 
A. Wójcik, Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny „Sztygarki” w Dąbrowie Górniczej (rys histo-
ryczny). „Raptularz Kulturalny”, 1998, nr 2, s. 26-28, tenże (z: A. Rybak), Franciszek 
Maria Lanci - budowniczy gmachu zarządu Górniczego w Dąbrowie Górniczej. Raptularz 
Kulturalny, 1998, nr 3, s. 30-33. 
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600 rubli rocznie. Architekt poza tym miał do dyspozycji Dom Skar-
bowy oraz posiadał specjalny fundusz reprezentacyjny, który pozwalał 
mu na utrzymywanie powozu i pary koni. Wszystko to wskazywało na 
jego wysoki prestiż zawodowy73. 

Na zakończenie pozostaje przedstawić życie rodzinne Marcelego 
Królikiewicza. W 1816 r. zawarł związek małżeński z Henryką de Brau-
se. Mieli sześcioro dzieci74: Stanisława (ur.1816 r. lub 1817 r.), Henry-
ka (ur. 31 marca 1820 r.), Romana (ur. 21 czerwca 1821 r. w Fałko-
wie), Fryderyka (ur. 5 grudnia 1822 r.), Helenę (ur. 15 lutego 1826 r.), 
Marcelego (ur. 26 czerwca 1832 r.) i Mariannę (ur. 12 lipca 1837 r.). 

                                                

Jeden z synów – Stanisław pracował w Okręgu Zachodnim w „Hu-
cie Bankowej”75. Przysięgę górniczą złożył 28 sierpnia1834 r., a w latach 
1836-1840 był oddelegowany do Okręgu Wschodniego. Od dnia  
7 marca 1840 r. rozpoczął pracę, jako administrator żelaznych fabryk 
rządowych, a od 1842 r., kiedy miał 27 lat, został pełniącym obowiązki 
dozorcy warsztatów mechanicznych „Huty Bankowej”. Otrzymał,  
w 1845 r., naganę za bliżej nieznane „uchybienia w służbie”, a następnie 
wyjechał do Okręgu Wschodniego, gdzie objął stanowisko hutmistrza 
zakładów w Białogonie. 

Drugi syn Roman był zatrudniony początkowo, jako urzędnik  
w hucie żelaza „Henryków” (Niwka), ale po wybuchu powstania kra-
kowskiego w 1846 r. wyjechał do Krakowa i brał udział w walkach po-
wstańczych. W 1848 r. brał także udział w powstaniu w Wielkopolsce. 
W latach 1854-1859 służył prawdopodobnie w Legii Francuskiej ale 
niespokojna dusza nie pozwoliła mu także siedzieć bezczynnie w czasie 

 
73 Po likwidacji zarządu górniczego (począwszy od 1863 roku) w pałacu znalazło się 
Archiwum Górnicze, a później w 1889 roku została umieszczona Szkoła Górnicza, 
popularnie zwana „Sztygarką”. W wyniku wielokrotnych przebudów budynek zatracił 
swój pierwotny wystrój. Zmieniony został układ pomieszczeń i wejść. Obecnie w bu-
dynku ma swoją siedzibę Muzeum Miejskie „Sztygarka”. 
74 J. Zimny w swoich opracowaniach pomija w zestawieniach najmłodszego syna Marce-
lego oraz najmłodszą córkę Mariannę. 
75 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 65. 
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powstania styczniowego, w którym brał także udział. Niestety nie są 
znane bliżej jego losy76. 

Naczelnik Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego Marceli Kró-
likiewicz zmarł, po długiej chorobie, 8 listopada 1839 r. w Dąbrowie 
[Górniczej]. Miał 48 lat, a z tego poświęcił ponad 20 lat rządowemu 
górnictwu Królestwa Polskiego. Jak odnotowują źródła archiwalne, za 
swoją pracę zawodową, był „obdarowany złotą tabakierą przez Najjaśniej-
szego Pana Cesarza Wszech Rosji”77. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Marceli Królikiewicz – 
pierwszy naczelnik górniczo-hutniczego Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego. „Budownictwo 
Górnicze i Tunelowe”, 2008, Część I, nr 2, s. 38-46.  Część II , nr 3, s. 40-50. 

 
76 S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza – pierwsza wyższa uczelnia w regionie 
świętokrzyskim. [w:] J. Wijaczka (red.): Z przeszłości regionu świętokrzyskiego. Od XVI do 
XX wieku. Mater. Konf. Nauk., Kielce, 8 kwietnia 2003. Agencja Rekl.-Wyd. „Jard”, 
Kielce, 2003, s. 79. 
77 Zdarzenie to wymaga to dodatkowych studiów tak, aby móc wyjaśnić nieścisłości  
w biografii Królikiewicza. Niewyjaśnionym pozostaje także budowa (dzięki kredytom  
z Banku Polskiego) wielkiego pieca w Starej Kuźnicy, a która to miejscowość przypadła 
Królikiewiczowi w spadku po matce Małgorzacie. 



XI 
DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA I GEOLOGICZNA 

JÓZEFA CIESZKOWSKIEGO 
 

Do XVIII w., z nielicznymi wyjątkami, w geologii nie istniała jed-
ność związanej z praktyką górniczą wiedzy i koncepcji ogólnych. Dys-
harmonia pomiędzy gromadzonym materiałem faktograficznym a myślą 
teoretyczną powiększała się. Niezależnie od rozwoju różnych koncepcji 
filozoficznych doszło do stosowania na szeroką skalę sposobu obserwa-
cji, jako metody badawczej. Zdecydowanie bliżej stosowania jej byli 
geolodzy kopalniani, zajmujący się bezpośrednio poszukiwaniem i roz-
poznawaniem złóż surowców mineralnych, a jednym z pierwszych geo-
logów pracujących w Królestwie Polskim był Józef Cieszkowski. 

Józef Patrycy (Patrycjusz) Cieszkowski, herbu Zerwikaptur, syn 
Franciszka i Rozalii z Długoborskich, urodził się 8 marca 1798 r.  
w Czubrowicach. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, a jego ojciec był 
właścicielem dóbr pod Wieluniem1. Po ukończeniu gimnazjum w Opo-
lu2 podjął naukę w Szkole Akademiczno-Górniczej (Akademii Górni-
czej) w Kielcach. Ponieważ okres nauki w Szkole trwał trzy lata należy 
stwierdzić, że przebywał on w Kielcach prawdopodobnie w latach 1817-
1820. Studiował tam, prawdopodobnie, razem ze swoim bratem Janem 
Kantym Cieszkowskim3. Można dodać, że w tym czasie Akademię Gór-
                                                 
1 Wiele trudności nastręcza odtworzenie pierwszych lat życia Józefa Cieszkowskiego. Być 
może niezbyt majętni Cieszkowscy przenosili się często z miejsca na miejsce, w poszu-
kiwaniu zarobku, jak to się działo z wieloma przedstawicielami ubogiej szlachty. Należy 
zaznaczyć, że S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816-1827). 
Agencja Rekl.-Wyd. „Jard”, Kielce, 2003, s. 1-144; podaje (s. 70) następujące imiona 
Cieszkowskiego: Jerzy Józef Patrycy. Natomiast Wielka Encyklopedia Ilustrowana. Druk. 
S. Sikorskiego, Warszawa, 1893, t. 11, s. 1005 podaje, że Cieszkowski urodził się „we 
wsi Czubrowice w Skalbmierskiem”. Należy także zaznaczyć, że J. Jaros, Cieszkowski 
Józef. [w:] Orłowski B. (red.): Słownik polskich pionierów techniki. Wyd. Śląsk, Katowi-
ce, 1984, s. 42-43, podaje miejscowość Czubrynowice koło Skalbmierza, jako miejsce 
urodzenia Cieszkowskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów archi-
walnych należy jednak przyjąć, że Józef Cieszkowski urodził się w Kaliskiem. 
2 „W Opolu pruskiem”, por. Wielka Encyklopedia...., 1893. 
3 Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące dalszej kariery zawodowej Jana 
Cieszkowskiego, który był prawdopodobnie zawiadowcą hut olkuskich są znane tylko 
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niczą ukończyło około 40-45 osób, a liczba studentów sięgała stu4. 
Wśród uczniów, którzy na trwale zapisali się w dziejach przemysłu są 
min.: Wacław Borowski, Karol Fritsche, Michał Kossecki, Kazimierz 
Kossowski, Aleksander de Pollini, Łukasz Reklewski, Józef Skalski, An-
drzej Spleszyński, Jan Strahler, Tadeusz Szwejkowski5. W 1820 r. 

                                                                                                        
z opracowania: N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-
1830. Bibl. Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa, 1922, 
s. 1-592, a zwłaszcza s. 151. Dane te nie znalazły potwierdzenia w sporządzonych zesta-
wieniach, por. A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskie-
go w pierwszej połowie XIX wieku. „Analecta”, 2005, z. 1-2, s. 227-308; tenże, Górnicy 
Stanisława Staszica – organizacja władz górniczych Królestwa Polskiego. „Budow. Górn.  
i Tunel.”, 2005, nr 2, s. 41-50. Por. także I. Rybicka, Kształcenie zawodowe w górnictwie 
i hutnictwie Królestwa Polskiego w XIX wieku. „Zesz. nauk. AGH”, nr 469, Górn., nr 64, 
1975, s. 1-120 oraz S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza...., 2003, s. 59, gdzie 
podaje, że Jan Cieszkowski, członek tajnego stowarzyszenia Bractwa Burszów, był prze-
słuchiwany już w listopadzie 1821 r., wraz z innymi studentami w związku ze śledztwem 
policji powiatu kieleckiego w sprawie tajnego stowarzyszenia, które ostatecznie zakoń-
czyło się w marcu 1823 r. i to szczęśliwie dla samych studentów, gdyż żaden z nich nie 
został ukarany. Por. S. Małachowski-Łempicki, Związki tajne w Świętokrzyskim. Pam. 
Świętokrzyski, 1930, Kielce 1931, s. 103-113. 
4 A. S. Kleczkowski, Studia nad dziejami Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-
Górniczej) i Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach. „Kwart. Hist. Nauki i Techn.”, 
1994, z. 1, s. 61-70. Nazewnictwo zgodne z treścią postanowienia Namiestnika Króle-
stwa Polskiego z dnia 20 lutego 1816 r. w sprawie ustanowienia Dyrekcji Górniczej  
w Kielcach. Por. F. Rybarski, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, 1816-1827. 
„Gaz. Kiel.”,  1885, nr 29, s. 1-2; nr 30, s. 1-2; nr 31, s. 1. Warto tu przytoczyć frag-
ment tzw. rewersu dla stypendystów Szkoły (F. Rybarski, Szkoła Akademiczno-
Górnicza..., 1885, nr 30, s. 2): „Ponieważ mnie podpisanemu, na moją pokorną prośbę, nie 
tylko bezpłatnie lekcyj w Szkole Akademiczno-Górniczej Królestwa Polskiego w Kielcach 
wykładanych, słuchać pozwolono, lecz także i stypendium do wsparcia mnie, od Najwyższej 
władzy udzielono, przeto nie tylko uznaję z najwyższym dziękczynieniem stąd wynikłe dla 
mnie dobrodziejstwo, lecz także obowiązuję przez niniejszy rewers, że tak już przezemnie 
nabytych, jakoteż nabyć się mających nauk i wiadomości, nigdy na szkodę mej Ojczyzny, 
Królestwa Polskiego, nie użyję, lecz owszem, zawsze i na każdym miejscu do służby rządowej 
górniczej Królestwa Polskiego gotowym bedąc, takową z poświęceniem wszystkich swoich sił 
wykonywać będę”. 
5 Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] 
AGD - 12/839/0 (dalej zwane AGD), AGD sygn. 194; A. Żeleńska-Chełkowska, Szkoła 
Akademiczno-Górnicza w Kielcach na tle dążeń do stworzenia polskiego szkolnictwa tech-
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Cieszkowski był zatrudniony, jako asystent inżynierii dozorstwa Olku-
sko-Siewierskiego, a od 1823 r., jako wjezdnik kopalń galmanowych  
w Sławkowie6. Zdolności, jakie przejawiał zapewne zwróciły uwagę 
zwierzchników. Został skierowany do praktycznej nauki za granicą, co 
miało zapewne związek z programem kształcenia elewów Akademii 
Górniczej w Kielcach. O powodach swojej podróży zagranicznej tak 
pisał Cieszkowski7: 

 
„Cel podróży mojej, w jakim za granicę wysłany zostałem, zasadzał się 

na rozpoznaniu tamecznych kopalń, aby porównując takowe  
z naszymi, można było korzystać z sposobów górniczych, dających się zasto-
sować z większym skutkiem i mniejszym kosztem w kopalniach naszych.  
Z tego, więc wychodząc względu starałem się rozpoznać cały związek przed-
miotu mojego, począwszy od znajdowania się, wydobywania aż do miejsca 
przeznaczenia minerałów”. 

 
Hieronim Łabęcki w swoim fundamentalnym dziele, jakim jest 

„Słownik górniczy” powołuje się wielokrotnie na sprawozdania autorstwa 
Cieszkowskiego8. Cały wyjazd zagraniczny Cieszkowskiego, jak i innych 

                                                                                                        
nicznego. [w:] W. Różański (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 150-lecia założenia 
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 1972, s. 13-53; 
oraz J. Szczepański, Absolwenci Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Górniczej)  
w Kielcach. „Stud. Kieleckie”, Ser. Hist., z. 3, 1998, s. 5-14. 
6 A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych...., 2005; tenże, Górnicy Stanisława Staszi-
ca...., 2005. Należy zaznaczyć, że J. Jaros, Cieszkowski Józef...,1984, który stwierdził 
(niezgodnie z faktami), że pracę zawodową Józef Cieszkowski podjął dopiero w 1826 r. 
7 A. S. Kleczkowski, Sprawozdanie z podróży górniczych Józefa Cieszkowskiego do Anglii, 
Francji, Belgii w latach 1825-1827. „Pr. Muz. Ziemi”, 1977, z. 27, s. 41-45. 
8 H. Łabęcki, Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i rossyjsko-polski  
(z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych 
rzemiosł kruszcowych) tudzież Glossarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Wydanie 
pośmiertne. Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa, 1868, s. 1-347, [s. 83], [s. 36], gdzie 
we wstępie wymienione są: „Objaśnienia skróceń nazwisk pisarzy przywiedzionych  
w Słowniku obok wyrazów, które utworzyli lub pierwszy raz użyli” i dalej „Cieszk. 
Cieszkowski Józef, b. Naczelnik kopalń Okręgu Zachodniego. Sprawozdanie z podróży 
górniczej do Anglii w 1825 i 1826 (w rękopisie); raporty urzędowe do 1850”. 
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specjalistów był zrealizowany z zamiarem dogłębnego poznania osią-
gnięć przemysłu, a także zorientowania o możliwości zakupu urządzeń 
nie wytwarzanych w Królestwie Polskim9. Oprócz Cieszkowskiego  
w misji uczestniczyli także Konstanty Wolicki, Adam Maksymilian 
Kitajewski i niejaki Gut. Być może był to Juliusz (Julian) Adolf Gutt, 
absolwent Akademii Górniczej w Kielcach, zatrudniony po 1835 r.  
w górnictwie, jako urzędnik do szczególnych poruczeń10. Niestety przez 
dłuższy czas nie można było stwierdzić, czy zachowały się rękopisy 
sprawozdań. Dopiero Antoni S. Kleczkowski, w czasie kwerendy zbio-
rów Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu, odszukał jednak ręko-
piśmienne materiały Cieszkowskiego11. Warto przytoczyć spis zawarto-
ści tych materiałów, podsumowujących jednocześnie podróże Józefa 
Cieszkowskiego12: 

 
„Zeszyt I. Pierwsza cześć opisu podróży górniczej w latach 1825  

i 1826 w Anglii odbytej Hrabstwa Northumberland i Durham [...]. Zeszyt 
II opisu podróży górniczej w latach 1825 i 1826 w Anglii odbytej a mia-
nowicie: w Hrabstwach York, Nottingham i Derby, jak niemniej South, 
Lancashire, South-Strafford i Walii południowej przez Józefa Cieszkowkie-
go zawiadowcę kopalń Okręgu Zachodniego [...]. Zeszyt III. Opis podróży 
górniczej w Anglii, Francji i Belgii odbytej w latach 1825, 1826 i 1827 
przez Józefa Cieszkowskiego zawiadowcę kopalń Okręgu Zachodniego”. 

 
Sprawozdania z podróży zostały wykonane dopiero w 1834 r. (Ze-

szyt III) i w 1836 r. (Zeszyt I). Teksty zawierają opisy geologiczne 
miejsc występowania pokładów węgla (okręgi węglowe), ale koncentrują 
się głównie na opisach górniczych (sposoby odwadniania, eksploatacji  
                                                 
9 J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie 
XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997, 
s. 1-294. 
10 Tamże, oraz S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-Górnicza..., 2003. 
11 Są to trzy zeszyty o sygnaturach: G 911-913, dawne N24/XIVC, a potem 170-
172/XIVC (o wymiarach – w cm: 33,5x22; 32x21; 31x21, a liczące w sumie 208 stron 
tekstu, bogato ilustrowanego). Por. A. S. Kleczkowski, Sprawozdanie z podróży..., 1977. 
12 Tamże, s. 41. 
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i górniczego transportu podziemnego). Opisy, zdaniem Kleczkowskie-
go, który jako jedyny z polskich naukowców miał możliwość zapozna-
nia się z tymi materiałami, które są13: 

 
„[...] wykonane niezwykle starannie. Forma sprawozdania jest zwięzła 

i bardzo rzeczowa. Wiele ważnych szczegółów technicznych przedstawiono 
za pomocą licznych rysunków technicznych, uwzględniających skalę i mate-
riał. Autor szczególną uwagę zwracał na wyposażenie mechaniczne kopalń: 
narzędzia, środki transportowe, transport na powierzchni. [...] Jednak na 
tym tle wnioski odnośnie zastosowania poczynionych spostrzeżeń w kopal-
niach polskich są bardzo skromne. [...] Cieszkowski analizuje swe obserwa-
cje, ale praktycznie widzi możliwość zastosowania tylko niektórych urzą-
dzeń przewozowych”. 

 
Cieszkowski z biegiem czasu awansował w górnictwie rządowym na 

stanowisko asesora zawiadowcy kopalń, co miało miejsce w 1831 r.  
W 1834 r. został naczelnym zawiadowcą kopalń, a od 1841 r. był na-
czelnikiem oddziału kopalń Okręgu Zachodniego (do 1861 r.)14. Wie-
lokrotnie w czasie swojej pracy przebywał służbowo poza granicami 
kraju. W 1840 r. zwiedzał zakłady górnicze w Trenczynie na Węgrzech 
(dziś Słowacja). Początki kariery Cieszkowskiego zbiegły się także ze 
zmianami w jego życiu osobistym. Po ślubie z Florentyną Ksawerą  
z Grabowskich, herbu Jastrzębiec, narodziły się tutaj jego kolejne dzie-
ci15. Dzięki szerokim zainteresowaniom praktycznym Józefa Cieszkow-

                                                 
13 Tamże, s. 44. 
14 A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych...., 2005; tenże, Górnicy Stanisława Staszi-
ca....., 2005. 
15 Ojciec F. K. Grabowskiej – Franciszek był właścicielem dóbr Popów w Kaliskiem, 
majorem artylerii i ostatnim komendantem twierdzy Częstochowskiej. Por. M. Kantor-
Mirski, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Wyd. Tow. Nauk. Zagł. Dąbr., 
Sosnowiec. 1930, t. I, s. 231-232. Jako pierwsze z dzieci, Józefa Cieszkowskiego, przy-
szedł na świat 24 lutego 1831 r. Julian Walenty, którego rodzicami chrzestnymi byli 
Antoni Bauner, kasjer a następnie vice-inspektor dozorstwa Olkusko–Siewierskiego oraz 
Anna Schliess, żona Karola Schliess – archiwisty tegoż dozorstwa. Następnie 15 lutego 
1832 r. urodziła się Bronisława Faustyna, a 26 lutego 1833 r. Roman Wincenty, przy 
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skiego wprowadzono nowe metody eksploatacji pokładów węgla ka-
miennego i transportu urobku (wozy na szynach). Rozpoznanie zalega-
nia poszczególnych pokładów węgla dało podstawy do zakładania  
w miejscu ich występowania nowych kopalń16. Warto podkreślić fakt 
wyodrębnienia metody eksploatacji pokładów węgla, zwanej dąbrowską 
lub zagłębiowską, która polegała na eksploatacji warstwami grubych 
pokładów. Prekursorem jej zastosowania był sam Cieszkowski17. Do-
tychczasowe wybieranie grubych pokładów węgla kamiennego, o miąż-
szości powyżej 6-8 m nastręczało szereg trudności. Stosowano wybiera-
nie na pełną grubość pokładu z pozostawieniem przypiętej ławy (war-
stwy węgla) pod stropem o grubości 1-2 m, którą starano się wybrać 
dopiero przy rabowaniu (usuwaniu) obudowy18. Łabęcki odnotował, że 
wcześniejszą eksploatację grubych pokładów węgla etapami, realizowano 

                                                                                                        
którego chrzcie obecni byli Tomasz Skawiński, wójt Gminy Olkusko - Siewierskiej i 
Karol Bańkowski, zawiadowca hut dozorstwa Olkusko – Siewierskiego. Natomiast 12 
września 1835 r. przyszedł na świat trzeci syn Cieszkowskich – Stanisław, a 13 paździer-
nika 1836 r. córka Jadwiga Zenobia, 28 grudnia 1837 r. Emilia Rozalia, a 22 czerwca 
1839 r. ostatnie z ich dzieci Władysław Paulinus. Por. Archiwum Parafii p.w. Św. Du-
cha w Będzinie: „Księga chrztów”: za rok 1831, akt 33, s. 372; za rok 1832, akt 21, s. 
425; za rok 1833, akt 15, s. 469; za rok 1835, akt 139, s. 93; za rok 1836, akt 214, s. 
167; za rok 1837, akt 258, s. 246; za rok 1839, akt 133, s. 345.  
16 S. Kossuth, Zarys rozwoju techniki górniczej w kopalniach węgla w Zagłębiu Górnoślą-
skim do połowy XIX wieku. „Wiad. Górn.”, 1960, nr 11, s. 405-409; tenże, Zarys rozwo-
ju techniki górniczej w kopalniach węgla w Zagłębiu Górnośląskim do połowy XIX wie-
ku.[w:] (Pr. zbior.), 1961: Materiały z prac Rady, z. 30, ser. E (2). „Górnictwo polskie 
w tysiącletnim okresie istnienia państwa polskiego”. Wyd. Geol., Warszawa, s. 22-52;  
a także J. Jaros, Z dziejów techniki górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. „Wiad. 
Górn.”, 1962, nr 7-8, 266-268; nr 11, s. 416-419; tenże, Z dziejów techniki górniczej w 
Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (3). „Wiad. Górn.”, 1963, nr 9, 266-268; s. 291-294; 
tenże, Rozwój techniki w polskim górnictwie węgla kamiennego w okresie pięćsetlecia. „Prz. 
Górn.”, 1978, nr 3, s. 139-144; oraz A. Szczurowski, Dotychczasowy rozwój sposobów 
wybierania pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. „Prz. Górn.”, 1986, nr 
6, s. 169-177. 
17 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem 
technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Drukarnia J. Kaczanowskiego, War-
szawa, 1841, t. 1, s. 1-538; t. 1I, s. 1-551. 
18 S. Kossuth, Zarys rozwoju techniki..., 1960. 
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od 1835 r. na polecenie Marcelego Królikiewicza, naczelnika Okręgu 
Zachodniego19. Nie przynosiła ona pozytywnych rezultatów, a jej sto-
sowanie stwarzało szereg niebezpieczeństw. W efekcie nastąpiło znaczące 
zmniejszenie ilości wydobycia węgla kamiennego. Prawidłowość taką 
zaobserwowano na kopalni „Reden”20: 

 
„Gdy do rozpoznania stanu robót i uradzenia przyszłych, przystąpiła 

delegacja znawców pruskich, w końcu r.1843 [wrzesień/październik] 
sprowadzona (pp. Noggerath [Johann Jakob - pruski mineralog] i Karnal 
[wł. Rudolf A. W. von Carnall – pruski górnik i geolog]), zostali już 
założoną według planu kopalnię a mimo, że wraz z naczelnikiem sekcji 
techn. Jerzym Bog. [Bogumiłem] Puszem [Puschem] zganiła, jak się wy-
raziła, nieszczęśliwą myśl szybu pochyłego; ze względu jednak na niemoż-
ność cofnięcia tego, co zrobiono i na poniesione koszta, uznała, iż wypada 
tylko roboty do kresu według projektu rozpoczętego doprowadzić, rozwijać 
jak najmocniej sieć przygotowanych dróg podziemnych, tak, aby wzięty  
w odbudowę pierwszy pas pokładu w wierzchnim, czyli 1szem piętrze, z upły-
wem roku 1846 był wyprzątnięty aż po chodnik pośredni”. 

 
Metoda eksploatacji dopracowana przez Józefa Cieszkowskiego, zo-

stała zaproponowana Wydziałowi Górnictwa do zatwierdzenia przez 
Łabęckiego w 1848 r. Umożliwiała wybieranie węgla niemal bez strat 
(nie pozostawiano nie wybranych partii złoża, przy miąższości pokładów 
dochodzących do 25 m). Tym samym zmniejszono znacząco ryzyko 
pożarów, które wcześniej występowały bardzo często. Eksploatację po-
kładu węgla kamiennego rozpoczynano od zabezpieczenia stropu na 
prawie całym odcinku przeznaczonym do wydobycia, a następnie wy-
bierano dolne partie pokładu już pod zabezpieczonym stropem. Wadą 
systemu było jednak duże zużycie drewna, przeznaczonego na obudowy, 
której ustawianie też było bardzo pracochłonne. Urobek uzyskiwany  
w ten sposób był droższy od węgla wydobywanego bardziej niebez-
                                                 
19 H. Łabęcki, Pożary na kopalniach, a przedewszystkiem na kopalniach węglowych  
w Królestwie Polskiem. „Bibl. Warsz.”, 1860, z. 3 (11), s. 380-423. 
20 Tamże, s. 385-386.  
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piecznymi (lub niszczącymi złoże metodami) w kopalniach pruskiego 
Górnego Śląska21. Konkurencja między kopalniami rozpoczęła się do-
piero po wybudowaniu kolei żelaznych i uruchomieniu w 1859 r. od-
cinka łączącego Okręg Zachodni Królestwa Polskiego z Katowicami. 
Aby zapewnić ochronę kopalń lokalnych zastosowano duże cło przywo-
zowe na węgiel górnośląski, w postaci tzw. opłat szosowych22. 

Należy zaznaczyć, że większość poznanych, w Okręgu Zachodnim, 
pokładów węgla kamiennego została odkryta przez Józefa Cieszkowskie-
go, lub przy jego współudziale. Znalezione złoża dały podstawy do 
otwarcia i rozbudowy nowych kopalń, jak: „Szuman” (1864 r.), „Ła-
bęcki” (1865 r.), „Hieronim” (1867 r.), „Nowa” (1867 r.) oraz „Ciesz-
kowski” (1846 r.), która została tak nazwana na cześć samego Cieszkow-
skiego. W 1825 r., w kopalni „Ksawery”, Cieszkowski odkrył trzy po-
kłady, z których węgiel był wykorzystywany do produkcji koksu stoso-
wanego w Hucie Bankowej. Przedmiotem największego zainteresowania 
górniczego były jednak różnego rodzaju kruszce, których występowanie 
ograniczało się jednak do niewielu miejsc. Jednym z nich były Żychcice, 
położone wzdłuż granicy między Królestwem Polskim a Prusami. Kopa-
lina występowała w okolicach Mierzęcic, Boguchwałowic i Siemoni. Na 
warstwach wapienia zalegała tutaj bardzo płytko w formie gniazd ruda 
cynku oraz żelaza. Rudy te są niskoprocentowe i zawierają znaczne ilości 
wody23. Od 1818 r. w kopalni „Barbara” w Żychcicach trwała już eks-
ploatacja galmanu, który dostarczano do huty „Ksawery”. Później po-
wstała kopalnia „Kasper” oraz płuczka galmanu „Herkules”24. 

                                                 
21 S. Kossuth, Zarys rozwoju techniki...., 1960; J. Jaros, Z dziejów techniki górniczej..., 
1963. 
22 K. Srokowski, Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem. Szkic historyczno-statystyczny. 
„Prz. Górn.-Hutn.”, 1906, nr 8, s. 231-239; tenże, Przemysł węglowy w Królestwie Pol-
skiem. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1910, nr 9, s. 277-289. 
23 AGD sygn. 706, 2284. 
24 AGD sygn. 695, 696, 709; E. Ciuk, Zarys historii przemysłu górniczego i hutniczego  
w Zagłębiu Dąbrowskiem i okolicy. „Technik Polski”, 1936, nr 5-6-7, s. 114-121;  
D. Molenda, Górnictwo kruszców. [w:] Pazdur J. (red.), Zarys dziejów górnictwa na 
ziemiach polskich. t. 1, Wyd. Gór.-Hut., Katowice, 1960, s. 120-162; J. Jaros, Rozwój 
wiedzy o warunkach geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. Część I. „Wiad. Górn.”, 1962, 

 212



Nie zachowały się w oryginale, bo znane są tylko z odpisów, do-
kumenty i raporty sporządzone przez Cieszkowskiego z prac poszuki-
wawczych za rudami galmanu, wykonywanymi w Okręgu Zachodnim. 
Jednym z nich jest: Raport roczny o rezultatach poszukiwań galmanu, 
dokonanych w r. 1844 - w oddziałach Olkusz i Żychcice25. Zamieszczono 
w nim opis kopalń galmanu znajdujących się w Okręgu Zachodnim26. 
Podano charakterystykę kopalni „Anna” w Strzemieszycach, „Leonidas” 
koło Sławkowa oraz płuczki galmanu „Strzemieska” i „Bobrek”. Raport 
koncentruje się na aspektach ekonomicznych dotyczących zasad eksplo-
atacji, wielkości wydobycia oraz opisuje czynności związane z przewoże-
niem i oczyszczaniem urobku. Niewielką część sprawozdania stanowią 
opisy geologiczne. Najbardziej szczegółowym jest jednak charakterysty-
ka złoża na kopalni „Anna”, gdzie autor raportu pracował przez szereg 
lat. Zakład ten oraz pobliskie kopalnie „Kawia Góra” i „Leonidas” roz-
lokowane były na terenie wsi rządowej Strzemieszyce Małe. Miejsco-
wość ta, która do drugiej połowy XVIII w. była własnością biskupów 
krakowskich, została w 1816 r. przekazana w zarząd Dyrekcji Głównej 
Górniczej. 

Jednym z bardzo ważnych i interesujących opracowań jest, sporzą-
dzone w 1844 r., zbiorcze zestawienie „Wiadomości statystyczne”,  
w związku z przejęciem górnictwa rządowego przez Komisję Rządową 
Przychodów i Skarbu27. Sprawozdanie, tak się przynajmniej wydaje, 
zostało wykonane przez sztygarów, pracujących na kopalniach. Po ze-
stawieniu całości przez Cieszkowskiego przedstawiono je władzom 
zwierzchnim. Opisy poszczególnych kopalń dotyczą możliwości wydo-
bywczych oraz podają sumaryczne dane dotyczące kosztów produkcji. 
                                                                                                        
nr 2, s. 68-71; tenże, Rozwój wiedzy o warunkach geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. 
Część II. „Wiad. Górn.”, 1962, nr 3, s. 108-111; tenże, Dzieje górnictwa w Żychcicach. 
„Wiad. Górn.”, 1971, nr 7-8, s. 248-250. 
25 Sprawozdanie z dn. 26 I // 7 II 1845 r., [za:] A. Albrecht, Materyały tyczące się kopalń 
galmanu w Królestwie Polskiem. „Prz. Górn.-Hutn.”, 1904, nr 9, s. 246-250; nr 10,  
s. 273-276; nr 15, s. 426-428; nr 16, s. 444-448; nr 17, s. 476-482; nr 20, s. 550-555; 
nr 21, s. 574-576; por. nr 9, s. 248-250. 
26 AGD sygn. 709. 
27 AGD sygn. 779, jak też raporty dotyczące kopalni „Reden”, AGD sygn. 1829, 1832. 
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Opisy geologiczne są bardzo krótkie, a przykładem może być następują-
ca charakterystyka kopalni „Tadeusz” 28: 

 
„Kopalnia Węgla Tadeusz w r. 1792 wzięła swój początek,  

w  1797 r.  przeszła pod zarząd Królestwa pruskiego - później znowu do 
Księstwa Warszawskiego – od zaś 1815 należy do Królestwa Polskiego [...] 
następnie w r. 1815 założona Sztolnia pod nazwiskiem Wernera w kie-
runku od zachodu na wschód a te po koniec r. 1839 do 749 łatrów prze-
dłużywszy, pokład węglowy Hojm [Hoym] takowy przecięty będąc i pełnią-
cy poziomem spoczywa i znacznie pole węglowe tegoż osuszyła. Poprzednio 
prowadzono odbudowę na pokładzie Hoym i w części na pokładzie węglo-
wym Tadeusz; gdy atoli dzisiejszą na wychodni pierwszego odbywa się, 
gdzie po największej części miękki węgiel jest wydobywany i ściąganiem 
wód dosyć kosztownym walczyć potrzeba [...]. Oprócz tych dwóch pokładów 
znajdują się w obrębie tej kopalni 2 jeszcze inne, sztolnią Wernera rozpo-
znane, których grubość od 24/100 do 70/100 łatra dochodzi; do tychże 
należy pokład pod nazwiskiem Andrzej na 7/10 łatra gruby, mocne nakło-
nienie na północny-wschód do 42 stopni dochodzące mając i około 150 
łatrów rozciągający się. W ogólności pokłady Hoymi Tadeusz zagłębie ko-
ciołkowate [!] formujące kierunek swej rozciągłości mają łukowy; pokryte są 
od powierzchni ziemi licząc ziemię urodzajną, piaskowcem szarym twar-
dym i łupkiem glinianym; podstawą dla tychże na wychodniach jest łupek 
gliniany w większej zaś głębokości piaskowiec siwy twardy drobno ziarni-
sty”. 

 
Wspomniany już Hieronim Łabęcki w swoim „Słowniku górni-

czym” przedstawił szereg terminów, których autorem był Józef Ciesz-
kowski. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić: 

 
„nadkład – nadkład, wierzchnia część utworu ziemi, pokrywająca pokład 

ciała kopalnego” 29, 
 
                                                 
28 AGD sygn. 779. 
29 H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868, s. 159. 
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„odbudowa, kopalniana podziemna – wszelkie roboty przedsiębrane dla 
wyrobienia pokładu to jest wybrania i wydobycia ciał kopalnych z łona 
ziemi. Odbudowuje się kopalnie, rudokopy czyli kopaniny, a nawet 
kamieniołomy, wszelkie łamy czyli odkrywki [...]. Odróżnia się odbu-
dowę przedstanowczą i wyrobową” i tak „odbudowa przedstanowcza – 
wszelkie miejsca wypróżnione w kopalni, tak podziemne, jak i od po-
wierzchni ziemi, zakładane roboty, celem wydobycia następnego jakich 
bądź użytecznych ciał z łona ziemi. Takimi [...] są: zbijanie szybów, 
odkrywanie wychodni, pędzenie chodników głównych i pośrednich, 
prowadzenie sztolni, wycinanie przedsobiów i szerzyzn” a następnie 
„odbudowy wyrobowe – w których ostatecznie ciało kopalne się wydo-
bywa [...] Tu należą odbudowy: chodnikowa czyli przedsobnia, cali-
znowa, filarowa, schodowa spągowa i stropowa, przecznicowa, szero-
kobierna, szerzyznowa” [komorowa] i z uwagą, że „przy węglach ka-
miennych, w obudowie filarowej, wydobycie węgli czyli odbudowa jest 
wybraniem tychże filarów węglowych” 30, 

                                                 
30 Tamże, s. 170, a także s. 320, gdzie wymieniono termin: „wybudowa – zupełne 
wydobycie, wyprzątnienie ciała kopalnego z pod ziemi”. Por. także J. Olszewski et al., 
Leksykon górniczy. Wyd. Śląsk, Katowice, 1989, s. 1-398, a zwłaszcza s. 186, gdzie 
określono, termin ten jako niewłaściwy: „odbudowa – w znaczeniu: wybieranie, eksplo-
atacja złoża”, a sama definicja jest powtórzeniem wcześniejszej, por. S. Gisman, Ilustro-
wany górniczy słownik encyklopedyczny. Wyd. Górn.-Hutn., Stalinogród [Katowice], 
1955, s. 1-528, a zwłaszcza s. 187, gdzie: „odbudowa – [... ] w znaczeniu: wybieranie 
lub eksploatacja złoża (w języku polskim żaden z wyrazów nie może mieć znaczenia 
burzącego, a tym jest w istocie swej usuwanie minerałów złożonych [!] w górotworze”. 
Należy tutaj wspomnieć o dyskusji nad polskim słownictwem górniczym, które zanali-
zował S. Gisman, Uwagi o uporządkowaniu słownictwa górniczego. „Prz. Górn.”, 1949, 
nr 7-8, s. 795-800, gdzie zaproponował przyjęcie zamiast terminu „odbudowa” słowa 
„wybieranie” i skrócone „wybierka” (będące także propozycją Józefa Cieszkowskiego), 
jako terminu bardziej odpowiadającego rzeczywistości, zwłaszcza w okresie po II wojnie 
światowej, gdzie stwierdza (s. 797): „odbudowuje się zniszczone miasta, fabryki i kopal-
nie, trudno wyrazić jednym i tym samym słowem np. odbudowę kopalń Donbasu [!]  
i „odbudowę” pokładów w tych kopalniach”. Należy zaznaczyć, że sam termin „odbu-
dowa pokładów węgla” był umieszczony w tytule monografii górnictwa polskiego, por.:  
Pr. zbior., Monografia górnictwa Polskiego Zagłębia Węglowego. Tom I. Sposoby odbudowy 
pokładów węgla. Stow. Pol. Inż. Górn. i Hutn. Koło Śląskie, , Katowice, 1935, s. 1-212. 
W publikacji przedstawiono sposoby odbudowy (sposoby wybierania węgla – por. s. VII 
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„pochylnia – chodnik pochyło za upadem pokładu idący, prostopadle, rzad-
ko zaś z ukosa do chodnika głównego lub kierunkowego”31, 

 
„przebitka – przecznica, chodnik poprzeczny, przez puste pole prowadzony  

i łączący podszybie, chodnik albo sztolnię z innym chodnikiem w ko-
palni”32, 

 
„wcięcie – początek wydobywania w przodku, zaczynając od góry, aby 

schodowo (czyli ustępami, schodami) od stropu wybrać caliznę”33, 
 
„włam – włamanie, nadsięwłam, wydrążenie w kopalni pod stropem lub 

włamanie się czyli wcięcie się w górę dla wybrania ciała kopalnego, 
które się wspina lub przerzuciło w górę lub wreszcie zgrubiało”34, 

 
„wybieranie – węgla z filarów, w odbudowie węgla kamiennego, wybiera-

nie samych filarów, wycinanie, po czym następuje załamanie się stro-
pu”35, 

 

                                                                                                        
przedmowy): ścianowe podłużne, ścianowe poprzeczne, filarowo ubierkowe, długich 
zabierek, filarowe zabierkowe (podłużne, poprzeczne) i warstwami. Natomiast samo 
słowo „odbudowa” jest prawdopodobnie kalką terminu w języku niemieckim „Abbau”. 
Por. S. Gajda, Rozwój polskiej terminologii górniczej. Wyższa Szkoła Pedag., Opole, Ser. 
B, Stud. i Monogr., 1976, nr 55, s. 1-157, a zwłaszcza s. 49-50. Kluczowe dla górnictwa 
słowo „eksploatacja” posiada wiele znaczeń. Czynności związane z uzyskiwaniem mine-
rałów oznaczono początkowo jako: „kopać”, zawężając je stopniowo do określenia 
eksploatacji kruszców i śladów starego górnictwa. Samo określenie „odbudowa” (po-
przedzone istnieniem terminu „budowanie”) powstało już w XIX w. Usunięcie terminu 
„odbudowa” było zdecydowanie łatwiejszym na obszarze Królestwa Polskiego zwłaszcza, 
że termin ten zastąpiono słowem „eksploatacja”, a pochodzącym z języka francuskiego 
„exploitation”. 
31 H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868, s. 201. 
32 Tamże, s. 215. 
33 Tamże, s. 310. 
34 Tamże, s. 317. 
35 Tamże, s. 320, por. także termin „wycinanie filarów”, tamże, s. 321. 
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„wychodnia – część pokładu najwyższa, wychodząca aż na powierzchnie 
gruntu”36, 

„zagłębie – wklęsłość ziemna różnej obszerności, w której spoczywają pokła-
dy czyli warstwy ciała kopalnego; miejsce w którym pokład czyli war-
stwa spoczywająca jest kształtu nieckowatego (łęk)”37. 

 
Przedstawiony przez Józefa Cieszkowskiego termin „Zagłębie”, na 

określenie struktury geologicznej, charakteryzującej się synklinalnym 
ułożeniem warstw skał osadowych. W sprawozdaniach Cieszkowskiego 
brak jest samego terminu: „Zagłębie”. Wprowadzenie do terminologii 
górniczej prawdopodobnie postępowało sukcesywnie, od 1840 r.38. 
Należy wspomnieć także o pierwszej mapie wydanej drukiem, składają-
cej się z 18 arkuszy, w tytule, której umieszczono termin „Zagłębie”. 
Jest nią opracowanie Jana Hempla „Karta geognostyczna zagłębia węglo-
wego w Królestwie Polskiem ułożona z rozkazu dyrektora górnictwa Jenera-
ła Majora Szenszyna”39. 

                                                 
36 Tamże, s. 320. 
37 Tamże, s. 329. Sam termin „Zagłębie” określa zwyczajowo określa obszar, na którym 
występują i są wydobywane bogactwa naturalne lub obszar intensywnej produkcji prze-
mysłowej lub rolnicze. Należy zaznaczyć, że potocznie nazwa „Zagłębie” stosowana jest 
w odniesieniu do Zagłębia Dąbrowskiego, w opozycji do Górnego Śląska. W słowni-
kach górniczych spotykamy podobne definicje tego terminu, por. S. Gisman, Ilustrowa-
ny górniczy słownik....,  1955, s. 428: „zagłębie węglowe – obszar występowania złóż 
węglowych, stanowiący odrębna jednostkę geologiczną...”, J. Olszewski et al., Leksykon 
górniczy..., 1989, s. 376: „zagłębie – obszar występowania i eksploatacji złóż określonej 
kopaliny, stanowiący odrębna jednostkę geologiczną”. W wspomnianej już publikacji  
S. Gajda, Rozwój polskiej terminologii..., 1976, nie znajdujemy żadnej informacji  
o „zagłębiu”, a autor wymienia tylko m.in. pola kopalni.  
38 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. I, s., 591; tenże, Początki nauki kopalnic-
twa. Nakł. Komissyi Rządowej Przychodów i Skarbu, Warszawa, 1843, s. 7. 
39 J. Hempel, Karta geognostyczna zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem ułożona  
z rozkazu dyrektora górnictwa Jenerała Majora Szenszyna. Litogr. M. Fajans, Warszawa, 
[skala 1:20 000], 1856. Por. A. J. Wójcik, Jan Hempel – autor pierwszej „Mapy geogno-
stycznej zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem”. Budow. Górn. i Tunel., 2006, nr 1, 
s. 45-56; tenże Jan Hempel – górnik i geolog – autor „Mapy geognostycznej zagłębia węglo-
wego....”. „Pr. Nauk. Pol. Wrocław.”, Ser. Studia i Materiały nr 32. „Dziedzictwo  
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Wśród innych terminów, wymienionych w „Słowniku górniczym” 
Łabęckiego, których pochodzenie jest przypisywane Cieszkowskiemu, 
należy wymienić szereg nazw dla określenia stanowisk pracy oraz nazw 
przedmiotów i narzędzi górniczych. Przykładami mogą być, między 
innymi nazwy: narażacz, zakładacz, zrażacz – dla określenia stanowisk 
związanych z załadunkiem i rozładunkiem rudy galmanu. 

Należy zaznaczyć, że jednym z nielicznych zachowanych opraco-
wań kartograficznych sporządzonych przez Cieszkowskiego jest plan 
„Grund i profil rys kopalni galmanu Barbara pod Żychcicami”. Jest to 
bardzo dokładny szkic wykonany w skali 1:500 (łatry), z zaznaczeniem 
kierunku północy, a przedstawiający sytuację terenową przy zastosowa-
niu metody kreskowej. Mapie towarzyszą dwa przekroje geologiczne. 
Zaznaczony jest także przebieg wyrobisk górniczych w rejonie Szybu 
Wielkiego i Szybów 4, 5 i 6. 

Warto nadmienić, że działalność Józefa Cieszkowskiego była doce-
niona również przez Senat Wolnego Miasta Krakowa, który zapraszał go 
do prac merytorycznych nad założeniami ustawodawstwa górniczego40. 
Wolne Miasto Kraków od samego początku swojego istnienia miało 
duże znaczenie pod względem gospodarczym. Urozmaicona budowa 
geologiczna terenu i występujące licznie surowce mineralne stanowiły 
podstawę do rozwoju górnictwa41. Na obszarze Wolnego Miasta Kra-
kowa, w związku z dużym rozwojem górnictwa i powstawaniem no-
wych kopalń oraz przede wszystkim ze wzrostem popytu na cynk rozpo-

                                                                                                        
i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górni-
czych”, 2006, s. 349-359. 
40 K. Jahoda, Prawo górnicze „Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krako-
wa” (1844). „Prz. Górn.”, 1983, nr 11-12, s. 470-475. 
41 Z biegiem czasu wykształciły się trzy silne ośrodki eksploatacji górniczej: Jaworzno, 
Trzebinia i Krzeszowice. Oprócz eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud ołowiu, 
cynku i żelaza oraz glinki ogniotrwałej wydobywano także w wielu kamieniołomach, 
gliniankach, żwirowniach różne surowce budowlane, a na terenie Krzeszowic także 
wody lecznicze. Por. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, s. 464-467 i 492-493, 
gdzie stwierdza, że na terenie Wolnego Miasta Kraków istniało m.in. sześć kopalń węgla 
kamiennego, siedem kopalń ołowiu, cztery kopalnie galmanu i trzy kopalnie rudy żela-
za. 

 218



częto wprowadzanie szczegółowej kontroli wydobycia surowców we 
wszystkich kopalniach i pobierania należnych podatków42. Dla uregu-
lowania sytuacji prawnej zostały opracowane i przygotowane przez Se-
nat Wolnego Miasta „Przepisy do ustanowienia nadzoru rządowego nad 
kopalniami”, które obejmowały m.in. postanowienia dotyczące kontroli 
rejestru i rachunkowości kopalń43. Zasady te nie były niestety przestrze-
gane, a dopiero wprowadzenie Ustawy Górniczej z 1844 r., pozwoliło 
na konsekwentne realizowanie przyjętych założeń. Krakowska Ustawa 
Górnicza została uchwalona podczas kadencji ks. Jana Schindlera, pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem ostatniego prezesa Sena-
tu Wolnego Miasta Krakowa44. 

W pracach na przygotowywanie ustawy, oprócz Cieszkowskiego, 
brali także inni specjaliści, wśród których wymienia się m.in. geologa, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ludwika Zejsznera (ur. 1805 – 
zm. 1877) i Jana Mieroszewskiego, pracownika Inspektoratu Kopalń  
i Hut Rządowych w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu45. Pra-

                                                 
42 E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848. „Kwart. Hist. Kult. Mater.”, 
nr 4, 1961, s. 743-780; K. Jahoda, Prawo górnicze „Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neu-
tralnego Miasta Krakowa” (1884 [!]). „Prz. Górn.”, nr 11-12, 1983, s. 470-475. 
43 „Tymczasowe przepisy rządzącego Senatu miasta Krakowa z dnia 29 października 
1830”, por. J. M. Bocheński, Krakowskie Prawo górnicze. Zbiór górniczych ustaw i rozpo-
rządzeń, obowiązujących w dzisiejszym Wielkim Księstwie Krakowskim od roku 1805 do 
końca października 1854. Księgarnia Spółki wydawniczej Polskiej, Kraków, 1898,  
s. 1-60. 
44 Jan Chrzciciel Schindler (1802-1890) – doktor h.c. obojga praw 1833 r. i filozofii 
1840 r.. Studiował we Lwowie i w Wiedniu; od 1832 r. profesor Pisma św. i języków 
wschodnich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1836 r.) oraz 
kanonik katedry krakowskiej i proboszcz kościoła św. Mikołaja; radca konsystorza 
generalnego; od r. 1837 senator, a w latach 1839-1846 prezes Senatu Rządzącego Wol-
nego Miasta Krakowa; kurator Uniwersytetu Jagiellońskiego (1847-1849) i dwukrotny 
jego rektor (1852 r. i 1863 r.); pochowany u kamedułów na Bielanach. Por. „Alma 
Mater”, nr 26, 2001. 
45 Wśród niewielu polskich specjalistów podejmujących w XVIII w. studia na zagra-
nicznej uczelni był Jan Mieroszewski, który studiował na Akademii Górniczej w Bań-
skiej Szczawnicy. Górnik z wykształcenia, a także późniejszy dyrektor górnictwa Wolne-
go Miasta Krakowa urodził się w 1768 r. – prawdopodobnie - w Krzcięcicach, powiat 
jędrzejowski. Był synem Wojciecha, cześnika halickiego i sądeckiego, właściciela Dale-
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wo to składające się z dziesięciu „Tytułów” zawiera w sumie sto artyku-
łów, a zaczęło obowiązywać począwszy z dniem 1 stycznia 1845 r.46. 
Ustawa Górnicza, mimo różnych niedociągnięć, była pracą oryginalną  
i stanowiła trwały wkład polskiej myśli organizacyjnej i prawnej. Wy-
przedzała ona zdecydowanie swoje czasy47. Była jedynym polskim pra-
wem górniczym, ustanowionym i wprowadzonym w życie. Przyjmowała 
przede wszystkim zasadę konieczności nadzoru państwa nad górnic-
twem. Wszystkie surowce mineralne (oprócz soli kamiennej) uznane 
zostały jako własność właściciela ziemi. Przepisy wykluczały możliwość 

                                                                                                        
wic, koło Miechowa oraz Katarzyny z Miłkowskich. Był bratem Jacka (1771-1850), 
który został sekretarzem generalnym Senatu Wolnego Miasta Krakowa i wielokrotnie 
reprezentował Miasto w pertraktacjach gospodarczych z Królestwem Polskim. Mając 20 
lat wyjechał na studia górnicze. Po powrocie do kraju (prawdopodobnie 1791 lub 1792 
r.) został skierowany do kontroli państwowych kopalń soli. Po powrocie ze studiów 
opublikował broszurkę: „Wywód Ogólny o Użyteczności i Sposobach zaprowadzenia Gór-
nictwa porządnego i trwałego w Krajach Rzeczypospolitej” będącą prawdopodobnie skró-
tem obszerniejszego opracowania. Był także posiadaczem majątku ziemskiego Odonów, 
koło Kazimierzy Wielkiej (1818-1842). W latach 1824-1827 z ramienia Senatu Miasta 
Krakowa został intendentem kopalń. Na stanowisko dyrektora kopalń w Wieliczce 
został mianowany dopiero w 1829 r. Współcześni jemu – pamiętnikarz krakowski 
Ambroży Grabowski – tak komentowali ten awans zawodowy: „Czy w tę głowę weszło, co 
z nauk górniczych, czy po latach 30 nie trudnienia się tym przedmiotem cokolwiek wiado-
mości tych zostało? Jest problematyczną rzeczą”. Niestety nie znamy dokładnie zakresu 
osiągnięć Jana Mieroszewskiego na tym stanowisku45. Zmarł prawdopodobnie w 1842 
r. Był żonaty z Marią Rusocką, a z małżeństwa przyszła na świat córka Julia, która zmar-
ła w 1834 r. Por. także K. Jahoda, Krakowskie urzędy górnicze. „Prz. Górn.”, nr 3, 1981, 
s. 143-150; tenże, Prawo górnicze..., 1983; A. J. Wójcik, Dokonania Józefa Cieszkowskie-
go w górnictwie polskim. „Budown. Górn. i Tunel.”, 2006, nr 2, s. 49-53; tenże Jan 
Mieroszewski – Górnik z „Terra banensium”. „Budown. Górn. i Tunel.”, 2007, nr 2, s. 
35-43; tenże, [z: A. Rybak] Józef Cieszkowski. Górnik Zagłębiowski. Tow. Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2006, s. 1-24. 
46 Ustawa górnicza była ważna także po zajęciu Krakowa przez wojska austriackie (1846 
r.), na obszarze zwanym już, jako Wielkie Księstwo Krakowskie, Duże zmiany nastąpiły 
dopiero w 1858 r., z chwilą przyjęcia Austriackiej Powszechnej Ustawy Górniczej wraz 
ze wszystkimi rozporządzeniami dodatkowymi. 
47 Należy zaznaczyć, że jedyną ówczesną dogłębną analizę treści Ustawy przedstawił 
tylko H. Łabęcki, Wiadomość o nowej ustawie górniczej Krakowskiej z d. 16 lipca 1844 
roku. „Bibl. Warszaw.”, t. IV, 1844, s. 445-461. 
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odmówienia właścicielowi powierzchni zgody na otwarcie kopalni na 
jego terenie, ale zabraniano wydobycia minerałów zastrzeżonych (rudy 
metali, węgle kamienne, surowce bitumiczne) bez odpowiedniej konce-
sji. Należy zaznaczyć, że odpowiednie przepisy przewidywały także od-
szkodowania z tytułu zniszczeń na etapie poszukiwań, jak i eksploatacji 
surowców mineralnych. Jedną z dużych wad Ustawy była zapewne ko-
nieczność zabezpieczenia właścicielom gruntów (powierzchni terenu) 
połowy zysku kopalni, co mogło z pewnością wpływać negatywnie na 
potencjalnych inwestorów48. 

Józef Cieszkowski interesował się także problemami kształcenia 
kadr górniczych i dążył do otwarcia szkoły górniczej w Okręgu Zachod-
nim. Jego starania, związane z wykorzystaniem na siedzibę szkoły zamku 
w Będzinie, przyniosły wyodrębnienie funduszy, które miały być prze-
znaczone na remont oraz opracowanie projektów architektonicznych 
przebudowy zamku (w 1840 r.), przez Franciszka M. Lanci, pracownika 
Biura Zarządu w Dąbrowie49. Niestety, w następstwie zmian przepro-
wadzonych w górnictwie, pomysły te nie zostały nigdy urzeczywistnio-
ne50. 

W 1850 r. Józef Cieszkowski wydzierżawił folwark w Strzemieszy-
cach Małych i zamieszkał w tutejszym dworze. Folwark strzemieszycki, 
jako własność władz górniczych, był dzierżawiony różnym osobom. Byli 

                                                 
48 Interesującą jest także dedykacja poświęcona Józefowi Cieszkowskiemu przedstawiona 
w małej, ale bardzo szczegółowej, książeczce autorstwa Wincentego Sapalskiego. Por. 
W. Sapalski, Wykaz tabelaryczny skał stanowiących pokłady Ziemi. Druk. Uniwer., Kra-
ków, 1843, s. 1-39. 
49 A. Rybak, A. Wójcik, Franciszek Maria Lanci – budowniczy gmachu zarządu Górni-
czego w Dąbrowie Górniczej. „Raptularz Kulturalny”, 1998, nr 3, s. 30-33; tychże, 
Budynek Zarządu Górniczego w Dąbrowie Górniczej. „Zesz. Muzeum Miejskiego Szty-
garka”, 1999, vol. I, s. 10-14. 
50 I. Rybicka, Kształcenie elewów górniczych po zamknięciu Szkoły Akademiczno-Górniczej 
w Kielcach. [w:] (red. W. Różański), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 150-lecia założenia 
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 1972, s. 75-85; 
gdzie podaje, że w okresie administracji górnictwem przez Bank Polski (w latach 1833-
1842) naukę pobierało około 150 uczniów (s. 79). Zapisani do Korpusu Górniczego 
odbywali szereg praktyk (trwających w sumie dwa lata) w różnych kopalniach, a po-
szczególne etapy kończyły się przygotowaniem sprawozdań z przebiegu prac. 
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to m.in.: Jan Kubiczek burmistrz sławkowski, a następnie Józef Dobiec-
ki. W latach 1847–1850 folwark dzierżawili chłopi strzemieszyccy, a po 
śmierci Józefa Cieszkowskiego - Joanna Ucka, a  następnie po niej War-
szawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych51. Nieste-
ty, nie zachowały się żadne przekazy ikonograficzne dotyczące budynku, 
w którym część swego życia spędził Naczelny Zawiadowca Kopalń Za-
chodniego Okręgu Górniczego. Z ówczesnych opisów wynika, że była 
to skromna budowla drewniana. Chociaż zwano ją dworem, ale nie 
posiadała charakterystycznego kolumnowego ganku. Józef Cieszkowski, 
który w ostatnich latach życia chorował prawdopodobnie na podagrę, 
zmarł 11 czerwca 1867 r.52. Pochowano go zapewne na cmentarzu para-
fialnym w Gołonogu, jednak jego grób nie zachował się53. 

 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Dokonania Józefa Cieszkow-
skiego w górnictwie polskim. „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, 2006, nr 2, s. 49-55. 

 
* * * 

 
 

                                                 
51 A. Rybak, Z dziejów oświaty na terenie Strzemieszyc Małych 1820–2000. Dąbrowa 
Górnicza, 2002, s. 24. 
52 J. Jaros, Cieszkowski..., 1984, podaje że Cieszkowski zmarł w Warszawie. Natomiast 
zapis w księdze parafialnej kościoła p.w. św. Antoniego w Gołonogu, prowadzonej przez 
księdza Józefa Gąsiorowskiego (1802-1888), plebana parafii w latach 1841-1888, 
stwierdza to jednak jednoznacznie: „Strzemieszyce Małe. Działo się to w wsi Gołonogu 
dn. 14 czerwca 1867 roku o godzinie 12 w południe. Stawili się Andrzej Szlęzak straż-
nik lasów rządowych lat 49 i Feliks Czerniak właściciel gruntu, lat 40 mający, w Strze-
mieszycach Małych zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu 11 czerwca roku bieżącego  
o godzinie 9 wieczór umarł Józef Cieszkowski, żonaty, emeryt w Strzemieszycach Ma-
łych, pod numerem 135 zamieszkały, lat 67 mający, syn Franciszka i Rozalii małżonków 
Cieszkowskich z wsi Czubrowic, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Ksawerę,  
z Grabowskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefa Cieszkowskiego akt ten 
przeczytany stawiającym i przez nas tylko podpisany, gdyż stawiający pisać nie umieją. 
Ksiądz Gąsiorowski”.   
53 Pogrzeb odbył się 14 czerwca 1867 r., por. Wojciech z Boguchwałowic, Józef Ciesz-
kowski. „Tyg. Ilustr.”, 1867, nr 419, s. 157-158. 
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Krakowska Ustawa górnicza z 1844 r. 
(fragmenty)54 

 
My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego 
Okręgu. Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie 
mieszkańcom W.M. Krakowa i jego Okręgu oznajmiamy, iż Zgromadzenie Reprezentantów 
na posiedzeniu swym w dniu 13 b.m. i r. odbytym55, zgodnie z inicjowanym Mu przez 
Senat projektem, uchwaliło odnośnie Art. 552 kod. cyw. następującą Ustawę górniczą: 
 
 
Tytuł I. O zakładach górniczych w ogólności. 
Art. 1. Ciała kopalne, w łonie ziemi zamknięte, należą do jej właściciela, sól tylko kuchen-
na, kopalniana lub jej źródła, sól przez warzenie wydające, gdziekolwiek by się takowa 
znajdowała, jako monopol stanowi własność skarbu publicznego. Właściciel ziemi, z której 
by sól była wydobywaną, ma tylko prawo do wynagrodzenia, o jakiem w Art. 44 niżej mowa 
będzie. 
Art. 2. Kopalnie, w których wydobywane są kruszce, lub inne w żyłach, warstwach lub 
składach56 znajdujące się minerały, jako to: złoto, srebro, platyna, merkuriusz57, ołów, 
żelazo, miedź, cyna, galman, bizmut, kobalt, arszenik, złotołusk58, manganez59, antymon, 
ołowianka60, tłuszcz ziemny61, ametyst, opal, topaz, granat, kryształ skalisty62, chryzopraz, 

                                                 
54 Tekst Ustawy zgodny jest z tekstem przedstawionym w „Dzienniku Praw Wolnego 
Miasta Krakowa”, za 1844 r. Por. J. M. Bocheński, Krakowskie Prawo górnicze..., 1898. 
Należy zaznaczyć, że poprawiono i uwspółcześniono pisownię specjalistycznych termi-
nów, poszczególnych także niektórych słów. Ustawa zawiera X „Tytułów”: I – Zakła-
dach górniczych w ogólności (art. 1-7), II – O zakładach i nabywaniu kopalń (art. 8-42), 
III – O stosunkach właścicieli ziemi do przedsiębiorców (art. 43-48); IV – O stosunkach 
przedsiębiorców kopalni i sztolni względem właścicieli ziemi i innych prawa styczne posiada-
jących (art. 49-68), V – O spółce górniczej (art. 69-73), VI – O utracie praw do kopalni 
przedsiębiorcy, nie będącego zarazem właścicielem ziemi (art. 74-79), VII – O odpoczynku 
robót górniczych (art. 80-83), VIII – O księgach górniczych (art. 84-92), IX – O sporach  
i jurysdykcji w przedmiotach górniczych (art. 93-95), X – Urządzenia ogólne (art. 96-100). 
55 13 lipca 1844 r., a ogłoszenie formalne Ustawy nastąpiło 16 lipca 1844 r. 
56 Por. H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868, gdzie określa się „skład ciała kopalnego”, 
jako „masa ciała kopalnego wewnątrz ziemi, nie tworząca ani pokładu ani żyły”. 
57 Rtęć, por. H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868. 
58 Siarczek arsenu, czyli pomarańczowoczerwony realgar i żółty aurypigment.. 
59 Mangan. 
60 Czyli „rudy ołowiane w ogólności”, por. H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868. 
61 Ropa naftowa razem ze swoimi pochodnymi. 
62 Kryształ kwarcu. 
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węgle kamienne, ziemie z których się otrzymują sole mineralne, to jest: ziemie witriolowe63, 
ałunowe64, sól glauberską65 itd., jakimkolwiek sposobem użytek z nich ciągnionym będzie, 
ulegają Nadzorowi gospodarstwa krajowego, a tym samem przepisom niniejszej Ustawy 
górniczej. 
Art. 3. Nadzorowi temu ulegają również wszelkie zakłady wydobywanie ciał kopalnych na 
celu mające, lub takowe ułatwiające, jakimi są sztolnie, narzędzia do wydobywania ciał 
kopalnych potrzebne itp. 
Art. 4. Oddzielna ustawa o nadzorze policji górniczej, przez Senat rządzący wydać się 
mająca, oznaczy, na czym dozór ten zależy i jak wykonywanym być powinien. 
Art. 5. Do wyżej nadmienionej należeć także będzie oznaczenie: zasad do prób metalurgicz-
nych i sposobu postępowania w sprawdzeniu ilości poszukiwanego metalu, oznaczenie kwali-
fikacji dla robotników w kopalniach. 
Art. 6. Nie uważają się za kopalnie, przepisom ustawy niniejszej uległe, otwarte na po-
wierzchni ziemi łamanie proste torfu, łupku, głazów, kamieni budowlanych i wapiennych, 
marmuru, granitu, gipsu, porfiru, marglu, kredy, krzemieni, ziem folarskich66, gliny garn-
carskiej, ogniotrwałej, dachówkowej, cegłowej itd. 
Art. 7. Kopalnie są nieruchomościami, również jak i budowle, machiny, szyby, chodniki  
i inne przedmioty założone na trwanie, stosownie do art. 524 kod. cyw. Są jeszcze nieru-
chomościami z przeznaczenia: konie do robót wewnętrznych w kopalniach używane, zaprzę-
gi, narzędzia i sprzęty do prowadzenia kopalni służące. Wydobyte ciała kopalne, zasoby  
i inne ruchome przedmioty, z popędem kopalni stałego związku nie mające, są ruchomo-
ściami. 
 
Tytuł II. O zakładaniu i nabywaniu kopalń. 
Art. 8. W dobrach, zupełnie prywatną własnością będących, właściciel ziemi może wszelkie 
poszukiwania ciał kopalnych w swej własności przedsiębrać, może również poszukiwania 
trzeciej osobie dozwolić. Każda umowa w tym przedmiocie między właścicielem ziemi  
a przedsiębiorcą zawarta, tak jak każda inna, podlega ogólnym przepisom prawa, a o ile 
ustawom krajowym byłaby przeciwną, skutku mieć nie może. 
Art. 9. Nikt, a nawet właściciel ziemi nie może otwierać kopalni, tylko na zasadzie pozwo-
lenia Rządu. 

                                                 
63 Uwodnione siarczany metali (żelaza, miedzi). 
64 Siarczan glinu i potasu, tworzący skupienia ziarniste, zbite, a także naciekowe i nasko-
rupienia. Występuje między innymi w strefie utlenienia skał ilastych i węgli zawierają-
cych piryt, markasyt lub inne siarczki. 
65 Mirabillit, dziesięciowodny siarczan sodowy, służący do wytwarzania sody. 
66 Czyli „ziemia foluszowa” - materiał mineralny pochodzenia osadowego, składający się 
głównie z uwodnionego glinokrzemianu i nieznacznych ilości tlenków żelaza, wapnia, 
magnezu oraz metali ziem alkalicznych. Odznacza się małą spoistością, tłustym wyglą-
dem i żółtym zabarwieniem oraz wykazuje własności absorpcyjne i jest stosowany do 
odbarwiania i odtłuszczania. 
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Art. 10. Właścicielowi ziemi udzielenie pozwolenia na otwarcie kopalni odmówionym być 
nie może [...] 
Art. 17. Podanie w celu uzyskania pozwolenia w dobrach narodowych lub instytutowych, 
obejmować powinno wyrażenie gatunku minerału, którego wynalezienie zamierzone, wnie-
sione będzie do Wydziału dochodów publicznych, który po zasięgnięciu od Inspektoratu 
górniczego potrzebnych wyjaśnień, decyzję wyda, z wolnym dla strony odwołaniem się do 
Senatu. 
Art. 18. Pozwolenie na poszukiwanie ciał kopalnych w dobrach narodowych lub instytuto-
wych, obejmować powinno nie tylko dokładne oznaczenie przestrzeni, w której takowe ma 
być przedsiębrane, ale zarazem i oznaczenie przeciągu czasu, na jaki udzielone zostanie.  
W każdym zaś przypadku nie może być udzielone na poszukiwanie w miejscach, już komu 
innemu w tym celu przeznaczonych, wyjąwszy w przypadku Art. 29 przewidzianym. Prze-
ciąg czasu na poszukiwanie takowe dozwolony, nie może być krótszy od trzech, a dłuższy 
nad sześć miesięcy. Przedłużenie go dla słusznych przyczyn na nową epokę, pierwszej nie 
przeważającą, udzielonym być powinno. Jeżeli poszukujący inne, to jest niezamierzone do 
poszukiwania, ciała kopalniane wynajdzie, nie będzie mieć prawa żadnego do żądania 
wynagrodzenia wyjąwszy przypadek w Art. 27 przewidziany. 
Art. 19. Poszukujący ciał kopalnych jest obowiązanym w przedsiębraniu robót zachować 
ostrożności, przepisami policyjnymi wskazane. 
Art. 20. Poszukiwanie na łąkach i polach następować powinno w takim czasie, aby przez to 
zbiory uszkodzonymi nie były. 
Art. 21. Poszukujący ciał kopalnych, w razie wynalezienia poszukiwanych lub nawet innych 
ciał kopalnych, winien wyrobiska, w których ciał kopalnych warstwy, żyły, składy lub źródła 
wynalazł, odkrytymi zostawić i najdalej w ciągu miesiąca jednego donieść o tym Senatowi 
rządzącemu, a jeśli ma zamiar otworzyć kopalnię, zamówienie stosowne uczynić [...] 
Art. 27. W przypadku wynalezienia soli kuchennej, poszukujący zwrócone mieć będzie ze 
strony skarbu publicznego za samo wynalezienie pięciokrotnie wziętą ilość rzeczywiście 
wyłożonych na poszukiwanie kosztów. 
Art. 28. Jeżeli poszukiwanie bezskutecznym okaże się, poszukujący przedsiębiorca, nie będą-
cy sam właścicielem ziemi, obowiązany jest przedstawić ukończenie swego poszukiwania 
Wydziałowi dochodów publicznych, wynagrodzić za zrujnowaną powierzchnię i utracone 
pożytki kogo należy, oraz wyrobiska, po sprawdzonej bezskuteczności poszukiwania, zasypać 
i zrównać, wyjąwszy jeżeliby właściciel nie chciał je mieć zasypane i zrównane. Po bezsku-
tecznym poszukiwaniu lub gdyby pierwszy, otrzymujący pozwolenie poszukiwania, wcale go 
nie czynił w terminach zakreślonych, nowe pozwolenie trzeciemu udzielnym być może. 
Art. 29. Zamówienie, czynione w celu uzyskania w dobrach narodowych lub instytutowych 
[...] pozwolenia na otwarcie kopalni, bądź także na założenie takowej w dobrach, prywatną 
własnością będących, na zasadzie zezwalającej deklaracji ze strony właściciela ziemi wydanej 
nastąpi przez podanie do Wydziału dochodów publicznych prośby, która natychmiast pod 
datą właściwą, godziny, dnia, miesiąca i roku, do oddzielnie utrzymywanej księgi zamówień 
wpisaną być winna. 
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Art. 30. Prośba ta obejmować powinna nazwisko zamawiającego, wymienienie dóbr, 
przedmiotu zamówionego, granic okolicy, tudzież rodzaju minerału. Do prośby tej winien 
zamawiający dołączyć: świadectwo Inspektoratu górniczego, iż sam, lub kto inny przez niego 
użyty, posiada praktyczne wiadomości w sztuce górniczej, mianowicie w przedmiocie zamó-
wionym, dokładny przez geometrę rządowego sporządzony, plan powierzchni kopalni  
w czterech odrysach [...],wykaz hipoteki dóbr, w których kopalnia ma być otwartą [...] 
Art. 38. Udzielone pozwolenie obejmować powinno wyrażenie: liczby miar, tudzież prze-
strzeni kopalni, która przez punkty stałe, wzięte na powierzchni ziemi i przechodzące przez 
prostopadłe równie, prowadzone od tejże powierzchni do wnętrza ziemi w nieskończoną 
głębię oznaczoną będzie, czasu, w którym prowadzenie kopalni lub innego zakładu górni-
czego ma być rozpoczęte pod zagrożeniem, iż w przeciwnym razie, pozwolenie moc swoją 
utraci, wyjąwszy, jeśli zyskujący dozwolenie jest razem właścicielem ziemi, na koniec: praw, 
jakie właścicielowi ziemi, w skutek udzielonego komu innemu pozwolenia na zasadzie jego 
zezwalającej deklaracji, służą. 
Art. 39. W pozwoleniu na prowadzenie sztolni oznaczone będzie miejsce rozpoczęcia, kie-
runku, długości, szerokości, wysokości i jej ujścia [...] 
 
Tytuł III. O stosunkach właścicieli ziemi do przedsiębiorstw kopalń. 
Art. 43. Wszelkie prawa właścicielom ziemi służące a z górnictwem nie mające związku,  
z powodu udzielenia pozwolenia na zakład górniczy naruszonymi być nie mogą. 
Art. 44. Właścicielowi ziemi należy się wynagrodzenie za to wszystko, cokolwiek dla odkry-
cia i utrzymania w popędzie kopalni lub innego zakładu górniczego, przez niego odstąpio-
nym lub utraconym będzie. 
Art. 45. Właściciel ziemi zobowiązanym jest odstąpić zyskującemu pozwolenie: powierzchnię 
ziemi na kopalnię, sztolnię i warpiska67, drogi, tudzież na zabudowania potrzebną, wyjąw-
szy, gdyby takowe zakładane być miały w terenach ogrodzonych, dziedzińcach, ogrodach albo 
w gruntach, przylegających do mieszkań lub terenów ogrodzonych dworskich w odległości 
150 łokci68 od tychże parkanów lub mieszkań, wody potrzebnej do tłuczek, płuczkarń i hut, 
drzewa budowlanego i opałowego za cenę, za którą innym sprzedaje i o tyle, o ile takowe 
pozbywa [...] 
 
Tytuł IV. O stosunkach przedsiębiorców kopalń i sztolni względem właścicieli ziemi i 
innych, prawa styczne posiadających. 
Art. 49. Przedsiębiorca kopalni może nią zarządzać w sposobie najrozciąglejszym, one 
pozbywać i wszelkimi sposobami ciągnąć z niej pożytki, byleby zachował przepisy niniejsza 
ustawą. 
Art. 50. Ma prawo wydobywać minerały pozwoleniem objęte w całej przestrzeni pola kopal-
nianego i żądać od właściciela ziemi, na której jest kopalnia, aby tego wszystkiego nie czynił, 
co by mu w wykonaniu robót przeszkodę sprawiało. 

                                                 
67 Warpiska, czyli warpia, warpa = hałda, por. H. Łabęcki, Słownik górniczy..., 1868. 
68 Odległość 89,4 m, gdzie 1 łokieć = 0,596 m. 
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Art. 51  Kiedy z powodu stykania się kopalni lub innej jakiejkolwiek przyczyny, roboty 
górnicze przedsiębrane w jednej, przeszkadzają lub też przyczyniają się do wykonywania 
robót podobnych w drugiej kopalni, wówczas właściciel drugiej kopalni w miarę zarządzonej 
szkody lub otrzymanej korzyści ma prawo albo zobowiązanym jest do wynagrodzenia. 
Art. 52. Otrzymujący pozwolenie na prowadzenie sztolni, może także prowadzić boczne 
chodniki, czyli skrzydła i ma prawo zażądać od każdego posiadacza kopalni, aby mu prze-
prowadzenia sztolni przez jego kopalnię nie wzbraniał [...] 
Art. 59. Każdy przedsiębiorca kopalni, lub sztolni winien jest drugiemu udzielić użycia 
swoich szybów, chodników, lub sztolni, z zastrzeżeniem wynagrodzenia Art. 51 zapewnio-
nego [...] 
Art. 66. Każdy zyskujący pozwolenie na prowadzenie sztolni lub inny zakład górniczy 
winien jest w miarę wielkości zakładu złożyć stempel od 50 do 500 złp., na którym to po-
zwolenie udzielone zostanie [...] 
Art. 67. Przedsiębiorca sztolni obowiązany jest: utrzymywać sztolnie porządnie  
i ocembrowane, sprowadzać sztolnią swoją wody wszystkie, które do niej spływają, niepo-
trzebne ziemie z kopalni wynieść i nie wpuszczać do sąsiedniej kopalni dymu i swędu. 
Art. 68. W przypadku, kiedy wody z jednej kopalni spływają do sztolni przez kopalnie 
drugą, przedsiębiorca sztolni obowiązanym jest przedsięwziąć ostrożności, aby kopalnia  
w robotach uszkodzona nie była. 
 
Tytuł V. O spółce górniczej. 
Art. 69. Kiedy dwie lub więcej osób na wspólny zysk lub stratę należy do przedsiębiorstwa 
jakiego zakładu górniczego, wówczas jest spółka górnicza, która ulega przepisom ustaw 
obowiązujących oraz szczególnym zastrzeżeniom w ustawie niniejszej oznaczonym [...] 
 
Tytuł VI. O utracie praw do kopalni przedsiębiorcy nie będącego razem właścicielem 
ziemi. 
Art. 74. Utrata prawa do zakładu górniczego następuje albo przez dobrowolne tegoż opusz-
czenie przez przedsiębiorcę albo też pomimo jego woli skutkiem prawa [...] 
Art. 77. Utrata prawa do zakładu górniczego następuje: przez opuszczenie robót bez uzy-
skanego na odpoczynek pozwolenia, przez robotę nieporządną i rabunkową, przez niestoso-
wanie się do warunków listu lennego [...] 
 
Tytuł VII. O odpoczynku robót górniczych. 
Art. 80. Jeżeli przedsiębiorca kopalni lub innego zakładu górniczego, takowych dla zaszłych 
przeszkód w popędzie utrzymać nie może, winien jest właścicielowi ziemi i Wydziałowi 
dochodów publicznych w ciągu dni 30 donieść; w przeciwnym razie traci prawo do żądania 
pozwolenia na odpoczynek. Właściciel ziemi sam na siebie kopalnią utrzymujący, obowią-
zany jest tylko donieść Wydziałowi dochodów publicznych, że przestaje utrzymywać kopalnię 
w ruchu i wyrazić, na jaki długi czas [...] 
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Tytuł VIII. O księgach górniczych. 
Art. 84. Księgi górnicze utrzymywane będą w Wydziale dochodów publicznych, będą jawne 
i każdemu wolno takowe przejrzeć lub żądać z nich wypisów. Wykazy, z ksiąg tych wyda-
wane, stanowić będą wyłącznie wiarę, co do wniesionych tytułów w te księgi. 
Art. 85. W księgach tych zapisywane będą: pozwolenie na otwarcie lub prowadzenie zakła-
du górniczego, uznanie pozwolenia za wygasłe, kontrakty spółki i inne czynności, w formie 
prawem przepisanej zawarte [...] 
 
Tytuł IX. O sporach i jurysdykcji w przedmiotach górniczych. 
Art. 93. We wszelkich przedmiotach z nadzorem policyjnym górnictwa związek mających, 
orzeczenie należy do Wydziału dochodów publicznych, z wolnym odwołaniem się od tako-
wego do Senatu [...] 
 
Tytuł X. Urządzenia ogólne. 
Art. 96. Wszelkie ustawy i rozporządzenia przepisom niniejszej ustawy przeciwne, przestają 
obowiązywać z dniem jej ogłoszenia [...] 
Art. 98. Przedsiębiorcy kopalń w ruchu będących, którzy albo nie posiadają na ich otwarcie 
pozwolenia albo z takowego wywieść się nie są w stanie, obowiązani będą postarać się  
o takowe w przeciągu roku jednego, pod rygorem stosownych kar pieniężnych, pieniężnych,  
a w razie bezskuteczności tychże, kopalnie te, jako opuszczone uważane będą [...] 
Art. 100. Prawa i obowiązki z umów w przedmiotach górniczych wynikłe, utrzymują się  
w swojej mocy, o ile zachowane zostały formy, przepisami w czasie ich zawarcia wskazane,  
z zastrzeżeniem atoli dopełnienia wpisu do ksiąg górniczych i hipotecznych ustawa niniejsza 
nakazane. Zalecamy, przeto i rozkazujemy, aby postanowienie to, jako prawo, od dnia 
pierwszego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku obowiązujące mające; uważa-
nym i przez kogo należy ściśle dopełniane; dla podania zaś takowego do wiadomości po-
wszechnej, aby w Dzienniku praw zamieszczonym było. 



 XII 
„POCZĄTKI NAUKI KOPALNICTWA” 

HIERONIMA ŁĄBĘCKIEGO 
- PIERWSZY POLSKI PODRĘCZNIK GÓRNICTWA 

  
Hieronim Hilary Łabęcki, górnik, geolog, prawnik i historyk, na-

zywany także „twórcą polskiej książki naukowej z dziedziny górnictwa  
i hutnictwa”1, żył w latach 1809-1862. Uczony ten był autorem wielu 
publikacji naukowych, z których największe znaczenie mają: „Górnictwo 
w Polsce...”2 oraz „Słownik Górniczy...”3. Natomiast całkowicie zapo-
mnianą jest bardzo interesująca książka, a właściwie poradnik dla górni-
ków, zatytułowany „Początki nauki kopalnictwa”4. 

Łabęcki urodził się w Warszawie, gdzie po ukończeniu w 1825 r. 
Liceum Warszawskiego rozpoczął naukę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Początkowo studiował na oddziale matematycznym Wydziału 
Filozoficznego, a następnie na Wydziale Prawa (od 1826 r.)5. Po ukoń-
czeniu studiów (30 września 1829 r.), uzyskał dyplom magistra obojga 
praw i nauk administracyjnych i rozpoczął pracę jako aplikant, a na-
stępnie podsekretarz Wydziału Górniczego rządowych zakładów górni-
czych i hutniczych Królestwa Polskiego. Po powstaniu listopadowym 
zapoczatkował prace naukowe nad historią polskiego górnictwa. Zebrał 
i opracował szereg dokumentów historycznych. Wyniki swoich badań 
                                                 
1 M. Pawłowiczowa, Hieronim Hilary Łabęcki – twórca polskiej książki naukowej z dziedziny 
górnictwa i hutnictwa. „Pr. Nauk. Uniw. Śl., Stud. Bibliolog.”, 1993, t. 6, s. 98-112. 
2 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem 
technicznym, historyczno statystycznym i prawnym. Drukarnia J. Kaczanowskiego, War-
szawa, 1841, t. 1, s. 1-538; t. 2, s. 1-551. 
3 H. Łabęcki, Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i rossyjsko-polski  
(z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych 
rzemiosł kruszcowych) tudzież Glossarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Wydanie 
pośmiertne. Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa, 1868, s. 1-347, [s. 1-83], [s. 1-36]. 
4 H. Łabęcki, Początki nauki kopalnictwa. Nakł. Komissyi Rządowej Przychodów  
i Skarbu, Warszawa, 1843, s. 1-76. 
5 S. Czarniecki, Łabęcki Hieronim Hilary. [w:] Polski Słownik Biograficzny, 1973,  
t. 18/2, s. 173-175; Z. Wójcik, Łabęcki Hieronim. [w:] B. Orłowski (red.): „Słownik 
polskich pionierów techniki”. Wyd. Śląsk, Katowice, 1984, s. 125-126; M. Pawłowi-
czowa, Hieronim Łabęcki i jego „Słownik Górniczy”. „Prz. Górn.”, 1995, nr 3, s. 35-40. 
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opublikował w wielu artykułach (ponad pięćdziesiąt), które ukazały się, 
między innymi, na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, „Gazety Warszaw-
skiej”, jak również w „Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und 
Hüttenkunde” i „Gornyj Żurnal”. Spośród jego opracowań niewątpliwie 
zaznacza się dwutomowe dzieło: „Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa  
i hutnictwa polskiego, pod względem technicznym, historyczno statystycz-
nym i prawnym.”. Współpracował także przy wydawaniu „Pamiętnika 
górnictwa i hutnictwa”, którego pierwszy i jedyny tom ukazał się w 1830 
r. Z biegiem czasu awansował. W 1835 r. został referendarzem wydzia-
łu, a następnie sekretarzem (1840 r.), a w 1847 r. naczelnikiem kierują-
cym Wydziałem Górniczym (od 1860 r. pełnił w nim obowiązki dyrek-
tora tego wydziału, a któremu podlegały rządowe zakłady górnicze  
i hutnicze Królestwa Polskiego6). W celu poznania nowych metod eks-
ploatacji i przeróbki kopalin wielokrotnie wyjeżdżał za granicę. Osią-
gnięcia techniki zagranicznej wprowadzał w życie w kopalniach Króle-
stwa Polskiego. Zmarł nagle w wieku 53 lat, a pochowany został na 
Powązkach w Warszawie. Na jego nagrobku wyryto słowa „Górnik Pol-
ski”, które dobitnie potwierdzają fakt, że górnictwo było jego jedyną 
pasją życiową. 

W słowie wstępnym do publikacji „Początki nauki kopalnictwa”, 
datowanym na 25 września 1843 r., Hieronim Łabęcki przedstawił 
najbardziej dobitnie powody, którymi się kierował przygotowując pod-
ręcznik:  
 

„Z powodu, że coraz więcej czuć się dawała potrzeba posiadania dla uczniów 
górniczych [...] krótkiego przynajmniej wykładu nauki kopalnictwa...” przedsta-
wił: „ogół prac i robót, które uczniowie górniczy mają dotychczas sposobność poznać 
jedynie praktycznie w kopalniach, a obok tego ułatwić im, zrozumienie licznych i 
obszernych dzieł górniczych”. 

 

Samo „kopalnictwo” jest określane przez Łabęckiego jako „część na-
uki górniczej, czyli górnictwa, podająca sposoby dobywania z łona ziemi 
                                                 
6 A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej 
połowie XIX wieku. „Analecta”, 2005, z. 1-2, s. 227-308. 
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użytecznych ciał kopalnych, z ułatwieniem pracy, z oszczędnością wydatków 
i przezornością o bezpieczeństwo robotników i miejsc wyrobionych”7.  Dzie-
ło Łabęckiego zawiera polskie nazewnictwo, które po raz pierwszy zosta-
ło skonfrontowane z podobnymi terminami w języku rosyjskim, nie-
mieckim i francuskim. Ta niewielka książeczka (38 kart, o wymiarach: 
21x12 cm oraz 4 tablice) składa się ze wstępu, określającego przedmiot  
i podział nauki kopalnictwa, a także z dziesięciu rozdziałów, przedsta-
wiających ówczesną wiedzę górniczą w postaci 138 pytań i odpowiedzi. 
Poszczególne rozdziały noszą następujące tytuły: 

 
„Pokłady użytecznych ciał kopalnych”, „Poszukiwania użytecznych ciał ko-

palnych”, „Roboty celem wydobywania ciał kopalnych”, „Odbudowa przedstanow-
cza kopalń”, „Wyrobienie czyli odbudowa pokładów”, „Oprawa odbudowy przeciw 
zawaleniu”, „Odprowadzanie wód z kopalń”, „Utrzymanie w kopalni zdrowego 
powietrza”, „Przewózka w kopalni ciał ukopanych i wydobycie ich na powierzch-
nię ziemi”, „Przygotowanie rud”. 

 

Uzupełnieniem książki są cztery tablice (o wymiarach: 26x12 cm), 
ilustrujące poszczególne hasła publikacji8. Autor poświęcił geologii  
i poszukiwaniom kopalin dwa rozdziały (14 stron), w których przedsta-
wił, również skrótowo, charakterystykę i podziały skał („ciał kopalnych”). 
Na podkreślenie zasługuje jasny i klarowny język stosowany do opisu 
zagadnień. W okresie, gdy nie przywiązywano szczególnej uwagi do 
jakości sformułowań, a wręcz należy mówić o zaśmiecaniu języka pol-
                                                 
7 Dla H. Łabęckiego „Górnictwo, trudniąc się wydobywaniem z łona ziemi ciał kopalnych i 
pierwszym ich przerobieniem, obejmuje: I. Kopalnictwo, to jest sztukę wydobywania ciał 
kopalnych z ziemi [...] II. Hutnictwo, to jest sztuka otrzymywania z płodów górniczych 
przez pierwsze onych przerobienie wyrobów górniczych”, por. H. Łabęcki, Górnictwo  
w Polsce..., 1841, t. 1, s. 17. Takie potraktowanie miało zapewne na celu rozdzielenie 
synonimii między terminami: górnictwo i hutnictwo, które to w XVIII w. i początkach 
XIX w. traktowano łącznie. Łabęcki wywodził „kopalnictwo” od „kopalni”, ale niestety 
mimo dużego autorytetu badacza i uczonego termin ten nie uzyskał zdecydowanej 
akceptacji. Por. S. Gajda, Rozwój polskiej terminologii górniczej. „Wyższa Szkoła Pedag., 
Opole, Ser. B, Stud. i monografie”, 1976, z. 55, s. 1-157. 
8 Należy zaznaczyć, że te wspaniałe cztery litografie załączone do dzieła H. Łabęckiego, Po-
czątki nauki kopalnictwa, 1843, nie były już nigdy reprodukowane. Objaśnień do tablic 
należy szukać w treści podręcznika, gdzie poszczególne hasła zawierają poszczególne opisy. 
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skiego, słownictwo proponowane przez Łabęckiego jest pozbawione 
wszelkiego rodzaju obcych naleciałości. Warto tutaj wymienić następu-
jące hasła określające skały osadowe (w tym przede wszystkim pokłady 
węgla kamiennego): warstwy, pokład, spąg, rozciągłość, jak i opisujące 
występowanie rud metali: gniazda, żyły, składy9.  Po raz pierwszy (w 
druku) autor użył także terminu „Zagłębie” na określenie sposobów 
występowania warstw, w odniesieniu do całego kompleksu skalnego,  
a nie tylko zalegania skał zawierających galman, o czym wspominał już 
we wcześniejszym dziele10. 

Problemom poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców mine-
ralnych Hieronim Łabęcki poświęca stosunkowo mało miejsca, a wyni-
ka to przede wszystkim z istniejących ówcześnie ograniczeń technicz-
nych. Dla autora najważniejszą jest „wychodnia”11. Trzeba zaznaczyć, że 
Łabęcki zdecydowanie określał warunki, w jakich mogą być wykonywa-
ne prace poszukiwawcze12. Odbywały się one przeważnie poprzez wy-
konywanie rowów na powierzchni terenu oraz płytkich szybików (du-
kli). Wiercenia realizowano za pomocą świdrów, w przypadku szukania 
pokładów, o których istnieniu wiadomo było na podstawie ich wy-
chodni. Stosowanie wierceń nie było ówczas łatwym zadaniem. W za-
leżności od rodzajów skał stosowano odmienne świdry, jak np.: kruszą-
ce, dłutowe, stożkowe, łopatowe, łyżkowe. Wykonywano je metodą 
obrotową,  
a także czasami udarową. Po przejściu cyklu zwiercania skał następowa-
                                                 
9 H. Łabęcki, Początki nauki kopalnictwa, 1843, s. 6, oto przykłady: „masy ciał kopalnych 
nieforemną przestrzeń zapełniające i prawie we wszystkie strony jednakowo rozciągające się, 
bez dzielenia się na warstwy”. 
10 Por. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce..., 1841, t. 1, s. 591. 
11 H. Łabęcki, Początki nauki kopalnictwa, 1843, s. 10, tak opisuje: „Oznaką zewnętrzną 
naprowadzającą z pewnością przy poszukiwaniach na wynalezienie pokładu ciała kopalne-
go, jest jego wychodnia [...] czyli ta część pokładu, która wychodząc aż do powierzchni ziemi, 
żadnym innym ciałem kopalnym zasłonioną czyli pokrytą nie jest”. 
12 Tamże, s. 12-13, gdzie określił te warunki następująco: „Przerzynanie rowami miejsca 
mieć nie może 1.) w miejscach leśnych, gdyż korzenie drzew stawiając przeszkody, podwyż-
szyłyby nakłady; 2.) w rolach uprawnych; 3.) w okolicach błotnistych [...]; 4.) w mocnych 
 i tłustych iłach”. 
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ło wyjęcie urobku oraz jego analiza i opis na podstawie cech zewnętrz-
nych. Ściany otworu były zabezpieczane rurami żelaznymi (okładzino-
wymi), opuszczanymi z powierzchni. Ze względu na duże koszty unika-
no ich stosowania. Czasami odwiercone otwory były także zabezpiecza-
ne przy wykorzystaniu betonu. Nie prowadzono prac poszukiwawczych 
w przypadku natrafienia na poziom wodonośny, lecz ograniczano się do 
rozp

ch  
i hu

 

pieców ciągowych, wiatrozmianów czy też „trąby wiatrowej”13 i wodnej. 

oznawania partii złoża leżącej powyżej tego poziomu. 
W następnych rozdziałach podręcznika szczegółowo omówione są 

zagadnienia wydobywania surowców mineralnych. Według Łabęckiego 
są to: roboty łopatowe (kopane), kilofowe (łupane), klino-młotowe 
(rąbane), strzelane (strzelnicze - przy użyciu materiałów wybuchowych) 
i rozsadzania ogniem. Wszystkie podziemne wyrobiska zostały przez 
Łabęckiego sklasyfikowane i opisane. Taka dokładna charakterystyka 
(wraz z nazewnictwem w językach obcych) z pewnością była bardzo 
przydatną dla młodych adeptów, pracujących w zakładach górniczy

tniczych, często pod kierownictwem specjalistów zagranicznych. 
Interesującym jest, stosowany przez Łabęckiego, podział zakładów 

górniczych na: kopalnie, kopaniny (rudokopy) i łamy (kamieniołomy). 
Zróżnicowanie było podyktowane przede wszystkimgłębokością eksplo-
atacji, a specyficzna nazwa „kopaniny” była zarezerwowana dla eksplo-
atacji „w małej głębokości lub na powierzchni dopełniane, celem wydobycia 
ciał kopalnych małej wartości”. Wszystkie puste przestrzenie powstałe 
podczas prac górniczych powinny być odpowiednio zabezpieczone 
i obudowane (obudowa drewniana, murowa). Tym zagadnieniom Ła-
bęcki poświęcił dużo miejsca w swoim poradniku. Przedstawił także 
szereg zagrożeń występujących w kopalniach, a które scharakteryzował 
w rozdziałach: „Odprowadzanie wód z kopalń” (odwadnianie sztolniami 
oraz pompami) oraz „Utrzymanie w kopalni zdrowego powietrza” – gdzie 
analizuje skład chemiczny powietrza i czynniki szkodliwe, a także przed-
stawiając sposoby regulowania przepływów powietrza oraz stosowania 

                                                 
13 Tamże, s. 65, gdzie podaje: „Trąba wiatrowa na Harcu używana [...] podobną jest  
w składzie do pompy wodnej [...] Wyciąganie nią powietrza, odbywa się następującym 
sposobem: w szybie wodnym w bliskości powierzchni ziemi ustawia się dość wielka skrzynia 
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Tematem szczególnie interesującym autora były zagadnienia bez-
pieczeństwa pracy górników, czego dał dowód opisując i analizując 
pożary na kopalniach węgla kamiennego14. Autor opisał także sytuacje 
gdy kopalnia zostanie opuszczoną, ze względu na wyeksploatowanie 
złoża. W takiej sytuacji powstają różne deformacje powierzchni (zapa-
dliska), jak również uwidaczniają się zmiany krajobrazu spowodowane 
przez hałdy, składające się z odpadów górniczych15. 

Publikacje Hieronima Łabęckiego miały bardzo duży wpływ na 
kształtowanie się polskiego słownictwa technicznego, w tym przede 
wszystkim górniczego i hutniczego. Prowadzona przez niego, na łamach 
szeregu czasopism popularyzacja wiedzy technicznej była także niewąt-
pliwie zadaniem pionierskim. Należy także zaznaczyć, że szkolnictwo 
górnicze, po likwidacji Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach 
(1826 r.) nie istniało w Królestwie Polskim. Zdobywanie wiedzy mogło 
się odbywać tylko poprzez podjęcie studiów na zagranicznych uczel-
niach. W kraju pozostawała tylko i wyłącznie droga praktycznej nauki 
zawodu, a w takim przypadku „Początki nauki kopalnictwa”, stanowiło 
bardzo ważną i potrzebną pomoc naukową. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Hieronim Łabęcki – autor 
pierwszego podręcznika górnictwa „Początki nauki kopalnictwa”. [w:] „WUG – Bezpieczeństwo 
Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. III Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz 
wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”, 2007, nr 4, s. 65-66. 
 

 

i poruszającej 

, 1860, z. 3 (11), s. 380-423. 
15  H. Łabęcki, Początki nauki kopalnictwa..., 1843, s. 43. 

okrągła [...] a przez jej dno przechodzi rurka [...], wychodząca z kopalni, z miejsca gdzie 
powietrze jest zepsute. Skrzynia [...] napełnia się w 2/3 częściach wodą. Rurę [...] pokrywa się 
także okrągłą skrzynią [...] lecz nieco mniejszą od pierwszej i zawieszoną na łańcuchu 
przytwierdzonym do głównego drążka, za pomocą którego podnosi się i opada po szybie 
wodnym. U wierzchu rury z kopalni idącej a w dnie przewróconej skrzyni są klapy [...], 
otwierające się ku górze, przez podnoszenie się i opadanie przewróconej skrzyn
się razem z drążkami, wyciąga się z kopalni zepsute powietrze na zewnątrz”. 
14 H. Łabęcki, Przypadki nieszczęśliwe w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. „Bib. 
Warsz.”, 1843, z. 1, s. 201-220; tenże, Pożary na kopalniach, a przedewszystkiem na 
kopalniach węglowych w Królestwie Polskiem. „Bibl. Warsz.”



 XIII 
MAKSYMILIAN STRASZ 

ARCHITEKT, FOTOGRAF, AUTOR MAP 
OKRĘGÓW GÓRNICZYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO 

 
Powstanie Królestwa Polskiego oraz rozwój rządowego górnictwa  

i hutnictwa dało możliwość zatrudnienia szeregu wykształconych specja-
listów. którzy podejmowali się po raz pierwszy wielu zadań, w tym także 
i opracowania pierwszych gospodarczych map okręgów górniczych: 
Wschodniego – obejmującego rejon Gór Świętokrzyskich oraz Zachod-
niego – mieszczącego się w południowo-zachodnim krańcu Królestwa 
Polskiego, ograniczonym granicami państwowymi z Prusami i Austrią1. 
Jednym z takich specjalistów był zapewne Maksymilian Strasz (1804-
1885), architekt, inżynier budownictwa, człowiek o wielostronnych 
zainteresowaniach i entuzjasta nowości technicznych. 

Maksymilian [Maxymilian] Edward Andrzej Strasz2 urodził się 10 
października 1804 r. w Ojrzanowie, pow. błoński3. Pochodził z zuboża-
łej szlachty mazowieckiej. Początkowe wykształcenie odebrał w War-
szawie i mimo, że nie skończył szkoły średniej, rozpoczął naukę w Szko-
                                                 
1 A. J. Wójcik, Okręgi przemysłowe Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. 
[w:] Materiały VIII Konferencji Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych. Zarząd Główny Stow. Inż. i Techn. Górn. w Katowicach, Mysłowice, 
19-20 października 2006 r., s. 143-151; tenże, Zabytki kartografii – mapy okręgów górni-
czych Królestwa Polskiego. [w:] „WUG – Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska  
w Górnictwie”. III Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie 
pozostałości dawnych robót górniczych, 2007, nr 4, s. 67-68. 
2 Publikował także pod kryptonimami: M.S., I.M.S., M.S. Jedna z nielicznych podo-
bizn, autorstwa Marszałkiewicza (1856 r.), przedstawiających Maksymiliana Strasza 
zachowana jest w zbiorach Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, por. L. Kru-
czek, Miniatury. Płaskorzeźby i sylwetki XVI-XX wieku. Katalog zbiorów. Muzeum 
Wnętrz Zabytkowych, Pszczyna, 1987, s. 83, gdzie podany jest następujący opis Strasza: 
„Półpostać lekko w lewo. Czarny surdut, takaż kamizelka i krawat; biała koszula. Oczy 
zielonkawe, karnacja żółtawa z rumieńcami na policzkach, wąs jasny, włosy siwe. Tło 
oliwkowoszare”. 
3 Niekiedy błędnie podawane jest miejsce urodzenia: Białaczów lub Białaczew, por.  
M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Maksymilian Edward Andrzej. [w:] Polski Słownik Bio-
graficzny, 2006, t. XLIV/2, z. 181, s. 208-210. 
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le Inżynierii Cywilnej (od 1823 r. Instytut Inżynierii Cywilnej). W tym 
okresie pracował także nad planami obejmującymi rzekę Wisłę wraz  
z miejscowościami nad nią się znajdującymi4. Równocześnie (od 7 li-
stopada 1820 r.) studiował jako „elew miernictwa” Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Policji na Wydziale Sztuk Pięknych i Miernic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego5.  

W 1827 r. Strasz ukończył Instytut Inżynierii Cywilnej ze stop-
niem celującym, a w 1828 r. otrzymał patent geometry. W dniu 2 mar-
ca 1830 r. zdał egzamin z inżynierii cywilnej i otrzymał stopień inżynie-
ra6. Bezskutecznie starał się o wyjazd w celu podniesienia swej wiedzy 
technicznej za granicę na studia na koszt państwa. Wyjazd taki nie do-
szedł do skutku. Za własne pieniądze w sierpniu 1830 r. wyjechał do 
Niemiec, Holandii i Anglii. Zinteresował się wtedy różnego rodzaju 
nowinkami technicznymi, takimi jak fotografia, kolej żelazna, żegluga 
morska7. Powrócił do kraju już po wybuchu powstania listopadowego. 
                                                 
4 Por. M. Strasz, Brulion wymiarów brzegów rzeki Wisły pod wsiami Podgórzyce, Potycz, 
Królewski Las, Borki, Brzunin, Radzanowska Kępa, woj. Mazowieckiego, obwód warszaw-
ski. Arch. Główne Akt Dawnych, Warszawa, sygn. 266-269, 1822, s. 1-308; a także  
J. E. Piasecka, Dzieje hydrografii polskiej do 1850 roku. Zakł. Nar. Ossolińskich, Wyd. 
PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków. „Monogr. z Dziejów Nauki i Techn.”, t. LXV, 
1970, s. 1-198, a zwłaszcza charakterystyka prac dokumentacyjnych wykonywanych 
nad rzeką Wisłą (s. 143). Strasz pracował także, w latach 1823-1826, przy uspławianiu 
rzeki Kamiennej, por.  M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Maksymilian....., 2006, s. 208. 
5 Por. M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Maksymilian....., 2006, s. 208, gdzie podaje, że 
Strasz przejawiał od najmłodszych lat zdolności plastyczne i malował pejzaże i architek-
turę. Por. także zachowany obraz M. Strasza - 1820 (?): Kościół ks. Pijarów przy ulicy 
Długiej w Warszawie. Arch. Główne Akt Dawnych, Katalog rysunków architektonicz-
nych z Akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Warszawa oraz akwarelę, 1827: 
Widok ogólny folwarku. Arch. Główne Akt Dawnych, Gabinet Rycin: „Plany szczegóło-
we posesji zwanej Koszyki”, Warszawa, sygn. GR 3722. 
6 Z tego okresu pochodzi m.in. artykuł M. Strasza, O ubezpieczeniu piasków przeciw 
wiatrom. „Gazeta Warszawska”, 1830, nr 109. 
7 Por. szczególnie późniejsze artykuły: M. Strasz, O kolejach żelaznych. „Wiad. Handl.  
i Przem.”, 1839, nr 278; tenże, O kolei żelaznej pod względem rachunkowym. „Wiad. 
Handl. i Przem.”, 1839, nr 326; tenże, Porównanie między kanałami spławnemi i droga-
mi żelaznemi. „Wiad. Handl.i Przem.”, 1839, nr 331; tenże, Opisanie systemu budowy 
mostów, wynalezionego przez p. Néville inżyniera angielskiego. „Wiad. Handl. i Przem.”, 
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20 maja 1831 r. został mianowany konduktorem w Kwatermistrzostwie 
Głównym Wojska Polskiego8. 

Udział w powstaniu nie przeszkodził Straszowi w dalszej karierze. 
W 1833 r. otrzymał urząd zastępcy inżyniera w Komisji Województwa 
Augustowskiego i zamieszkał w Augustowie. W roku nastepnym awan-
sował na stanowisko inżyniera9. W sierpniu 1837 r. Maksymilian Strasz 
otrzymał nominację na stanowisko inżyniera guberni krakowskiej (od 
1841 r. gubernii kieleckiej) z siedzibą w Kielcach. W ramach swoich 
obowiązków nadzorował utrzymanie i budowę dróg lądowych i wod-
nych. Poza tym był autorem niezrealizowanych projektów budowy  
w Kielcach nowego gmachu Urzędu Gubernialnego10 oraz nowej sie-
dziby Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 
Kontynuował prace przy budowie szpitala św. Aleksandra (1838-1843)  
i urządzaniu parku miejskiego. Zaprojektował i wybudował w 1840 r. 
własny jednopiętrowy dom rodzinny z oficyną, stajniami i wozowniami 
przy ulicy Krakowskiej (obecnie róg ulicy Dużej i Czerwonego Krzy-
ża)11. W 1844 r. Strasz, wraz z rodziną (żona Anna ze Szczurowskich, 
                                                                                                        
1840, nr 352; tenże, Ogólne wiadomości o najnowszych wynalazkach dotyczących wyrobu 
żelaza i stali. „ Korespondent Rolniczy, Przemysłowy i Handlowy”, 1857, nr 17. 
8 M. Burdowicz-Nowicka M., Strasz Maksymilian...., 2006, s. 208, gdzie podaje, że  
M. Strasz w okresie 28 sierpnia – 7 września 1831 r. prowadził także obserwacje ruchu 
wojsk rosyjskich. 
9  Należy tutaj stwierdzic, że w literaturze błędnie przypisuje się Straszowi udział  
w pracach związanych z budową Kanału Augustowskiego. Por. J. E. Piasecka, Dzieje 
hydrografii..., 1970, s. 143 oraz J. Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii. 
Państw. Inst. Wydaw., Warszawa, 1982, s. 98. 
10 M. Strasz – 1839, Plan sytuacyjny położenia nowego gmachu zaprojektowanego na 
pomieszczenie władz Rządu Gubernialnego Krakowskiego w mieście Kielcach, z niwelacjami 
gruntu, na którym tenże gmach ma być wzniesionym oraz Plan piętra parterowego. Arch. 
Główne Akt Dawnych, Warszawa, sygn. AD 160/8.37. Projekt był negatywnie ocenio-
ny przez komisję kierowana przez Henryka Marconiego (1792-1863), jednego z najwy-
bitniejszych architektów polskich, przybyłego do Królestwa Polskiego w 1822 r. Por.  
J. L. Adamczyk, Dom własny Maksymiliana Strasza oraz projekt siedziby Rządu Guber-
nialnego Krakowskiego jego autorstwa w Kielcach. Biuro Dokum. Zabytków, Wydz. Kult. 
i Sztuki, Urząd Miejski, Kielce, 1982, s. 15. 
11 M. Strasz - 1840: Dom własny Maksymiliana Strasza przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. 
Arch. Państw., Kielce, sygn. DU 135; tenże, Plan sytuacyjny części miasta Kielc obejmują-
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1.v. Kożuchowska i dzieci żony z pierwszego małżeństwa: Anna Kazi-
miera oraz Jan Nepomucen) opuścił Kielce przenosząc się do Warszawy 
na stanowisko naczelnika Sekcji Budowniczej w Wydziale Górnictwa 
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu12. 

Zainteresowania Maksymiliana Strasza były różnorodne i wykra-
czały zdecydowanie poza jego wykształcenie. Największą sławę przynio-
sła mu zapewne fotografia. Wiele jego pomysłów i doświadczeń doty-
czących tego nowego wynalazku miało miejsce podczas pracy w kielec-
kim gubernatorstwie. Już w czasie pobytu w Londynie w 1830 r. Strasz 
miał pierwszy kontakt z papierowymi negatywami wykonanymi metodą 
Talbota13. Po powrocie do kraju jego zainteresowania nowym wynalaz-
kiem nie osłabły. Otrzymywał bogatą korespondencję, jak i szereg cza-
sopism omawiających prace badawcze Talbota. Pozwoliło mu to na 
opublikowanie już 13 lipca 1839 r. pierwszego w Polsce artykułu  
o fotografii14. Nosił on zagadkowy jak na tamte czasy tytuł: „Sposób 
przenoszenia na papier przedmiotów za pomocą kamery obscury przez 
wpływ samego światła” i dotyczył wynalazku Talbota oraz dalszych pio-
                                                                                                        
cy położenie kanonii przy ulicy Krakowskiej pod Nm 35 sytuowanej z oznaczeniem oddziele-
nia części ogrodu od tejże kanonii należącego, która życzyliby nabyć małżonkowie Straszo-
wie, a która [...] wynosi 9650 łokci kwadratowych, mając od ulicy Krakowskiej frontu 52 
łokcie, a od Wesołej 30 łokci. Arch. Państw., Kielce, Akta notariusza Szczepanowskiego. 
Rep. nr 25, k. 51-52. 
12 J. L. Adamczyk, Dom własny Maksymiliana Strasza..., 1982, s. 1-16; A. J. Wójcik, 
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX 
wieku. „Analecta”, 2005, z. 1-2, s. 227-308.  
13 Szkot Henry Fox Talbot opatentował w 1841 r. kalotypię, czyli metodę negatywowo-
pozytywową.. Pierwszy papierowy negatyw uzyskał w 1835 r. Czas ekspozycji wynosił 
wtedy 10-30 min. Metoda negatyw-pozytyw pozwalała uzyskiwać wiele kopii i była 
tańsza, ale jakość odbitek z papierowych negatywów była zdecydowanie gorsza. Należy 
zauważyć, że cena profesjonalnego dagerotypu w Londynie w latach 40. XIX w. wynosi-
ła około 1 funta, czyli więcej niż miesięczny zarobek zwykłego robotnika. Por.  
W. Żdżarski, Zaczęło się od Daguerre’a. Szkice z dziejów fotografii XIX w. Wyd. Artyst.  
i Filmowe, Warszawa, 1977, s. 20-24 i 83-85. 
14 M. Strasz, Sposób przenoszenia przedmiotów na papier za pomocą kamery obskurny, 
przez wpływ samego światła. „Wiad. Handl. i Przem.”, 1839, nr 308. Artykuł był prze-
słany do redakcji czasopisma 9 lipca 1839 r. Por. M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Mak-
symilian..., 2006, s. 209.  
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nierskich badań we Francji nad tzw. dagerotypem, opracowywanym 
przez Louisa Daguerre’a.  

Efektem tych prac było wykonanie także przez Strasza, jeszcze  
w lipcu 1839 r., pierwszych zdjęć (niestety nie zachowanych) metodą 
Talbota, które przesłał do redakcji „Gazety Codziennej”, wydawcy cza-
sopisma „Wiadomości Handlowych i Przemysłowych”15: 

 
„Przekonawszy się na własnem doświadczeniu z jaką dokładnością 

przedmioty sposobem dopiero opisanym mają być na papier przenoszone, 
komunikuję lubownikom sztuk pięknych ten pana Talbota Anglika wyna-
lazek, który zasługuje jeszcze na dalsze badania dopóki odkrycie pana Da-
guerre’a ogłoszonem nie zostanie”. 

 
Należy zaznaczyć, że wynalazek Daguerre’a zakupiła w imieniu rzą-

du Francji Akademia Francuska w Paryżu i w dniu 19 sierpnia 1839 r. 
oficjalnie go zaprezentowała i „udostępnieniła społeczeństwu”. We 
wrześniu tego roku pojawiła się także książka, opisująca wynalazek  
i sposób posługiwania się nim. Broszura zawierała bardzo szczegółowe 
wskazówki, niezbędne przy wykonywaniu dagerotypów16. Sam Strasz 
entuzjastycznie opisywał, w dniu 26 października 1839 r., patent17: 
                                                 
15 Por. także inne artykuły omawiające problemy związane z fotografią: M. Strasz, Opis 
szczegółowy sposobu wyrabiania daugerrotypów. „Wiad. Handl. i Przem.”, 1839, nr 336; 
tenże, Uwagi nad przedstawianiem przedmiotów w daugerrotypie. „Wiad. Handl.  
i Przem.”, 1839, nr 347; tenże, Obraz zdjęty z natury sposobem pana Daguerre, znajdują-
cy się w Sali ochrony, Towarzystwa dobroczynności. „Wiad. Handl. i Przem.”, 1839, nr 
338; tenże, Ecowanie i rozmnażanie słonecznych obrazów Daguerra. „Wiad. Handl.  
i Przem.”, 1839, nr 338; tenże, Niektóre późniejsze odkrycia w sztuce Photogenii. „Wiad. 
Handl. i Przem.”, 1840, nr 418. 
16 J. Płażewski, Spojrzenie w przeszłość...., 1982, s. 46. 
17 M. Strasz, Obraz zdjęty z natury sposobem pana Daguerre..., 1839, s. 1411. Mimo 
szeregu braków i swoich niedoskonałości dagerotypy zaczęły zdobywać z biegiem czasu 
Warszawę. Należy zaznaczyć, że kompletny dagerotyp z sześcioma tablicami platerowa-
nymi do zdejmowania przedmiotów z natury ze szkłem i instrukcją kosztował wtedy 
1000 zł, a fortepian dobrej marki (sprowadzany z Paryża) kosztował wtedy niewiele 
ponad 2000 zł. 
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„Do tak świetnych odkryć, które w tak zadziwiający sposób wiek nasz 
odznaczają, należy niedawno ogłoszony wynalazek p. Daguerre. Człowiek 
ten przez całe życie oddany optyce i chemii, ułożoną przez siebie  dioramą 
zachwycał publicznośc w Paryżu. Obrazy przez niego przedstawiane za 
pomocą światła w róznych kolorach i z wielką sztuką wprowadzonego, 
stanowiły ułudę, tworząc widoki świata w poruszeniach i ze wszystkiemi 
zjawiskami życia. Teraz przez ciągłą pracę, doszedł do nowej tajemnicy 
chemicznej i z jej pomocą w oczach ludzi, w jedenej prawie chwilii, tworzy 
dzieło, które bardziej cudem nazwaćby można”. 
 
Równie szeroko komentował i oceniał cechy nowego wynalazku18: 
 

„[...] metaliczne lśnienie i w gruncie rzeczy odwrócony układ walorów 
obrazu (czego można było uniknąć oglądając dagerotyp nie na wprost lecz  
z boku), ostrość największa w centrum i zmniejszająca się ku brzegom płyt-
ki [...] oraz różna dla przedmiotów usytuowanych blisko i daleko, wreszcie 
niemożność fotografowania obiektów ruchomych”. 
 
To powodowało, że fotografia według Strasza nadawała się: 
 

„[...] dla podróżujących nie mających dość czasu wolnego do zdjęcia 
widoków z natury, a zwłaszcza takich którzy nie posiadają sztuki rysowa-
nia, nawet pomocniczemi narzędziami jakimi są kamera ciemna, kamera 
lucida, dyograf itd. Dagerotyp jest nieocenionym środkiem zebrania pamią-
tek podróży, a mianowicie w przedmiocie budownictwa i rzeźby”. 

 
Maksymilian Strasz był także autorem pierwszego podręcznika fo-

tografii19. Uwieńczeniem prac badawczych były kolejne książki (praw-
                                                 
18 M. Strasz, Ecowanie i rozmnażanie..., 1839, s. 1413. 
19 M. Strasz, Fotografia, czyli opisanie środków obecnie używanych do zdejmowania obra-
zów za pomocą światła, przy użyciu kollodionu, złożona podług najnowszych dzieł. Wyd. 
M. Orgelbrandta, Warszawa, 1856 [publikacja nie zachowała się i znana jest z różnych 
odpisów]. 

 240  



 

dopodobnie będące kontynuacją pierwszego studium) wydane  
w następnych latach20. 

Podczas pobytu w Warszawie Maksymilian Strasz pracował do 
1854 r. w Sekcji Budowniczej w Wydziale Górnictwa do 1854 r. Przed 
objęciem, równocześnie, funkcji zarządzającego Fabryką Machin na 
Solcu (w Warszawie), przebywał na koszt Komisji Rządowej Przycho-
dów i Skarbu za granicą (Anglia, Francja), w celu zapoznania się z no-
wymi metodami fryszowania żelaza21. W związku z połączeniem w 1858 
r. Sekcji Budowniczej z Sekcją Techniczną, Maksymilian Strasz prze-
szedł na emeryturę (1859 r.). Zmarł w zapomnieniu, po długiej choro-
bie, 21 kwietnia 1885 r. w Warszawie, a został pochowany (24 kwiet-
nia) na cmentarzu Powązkowskim22. 
                                                 
20 M. Strasz, Fotografia, czyli zbiór środków używanych do zdejmowania obrazów za pomo-
cą światła, na papierze lub na szkle, ułożony do praktycznego zastosowania, podług dzieł 
hrabiego de la Sor i Texier, le Graya i Brebissona przez... Wyd. G. L. Glücksberga, War-
szawa, 1857, [s. 1-4], s. 1-109, [s. 1-2]; tenże, Dalszy ciąg Fotografii, czyli opisanie no-
wych najpraktyczniejszych środków do zdejmowania obrazów za pomocą światła, na papie-
rze lub na szkle, ułożony podług dzieł wydanych w Paryżu w ciągu roku 1857 i 1858. 
Wyd. G. L. Glücksberga, Warszawa, 1860, s. 1-53; tenże, Dalszy ciąg Fotografii, czyli 
opisanie nowych praktycznych środków oraz wypróbowanych recept, do zdejmowania obra-
zów za pomocą światła na papierze lub na szkle. Ułożonych podług najnowszych dzieł 
francuskich i niemieckich przez.... Wyd. F. Kowalskiego, 1862, Warszawa, s. 1-16; tenże, 
Dalszy ciąg Fotografii, czyli opisanie nowych praktycznych środków oraz wypróbowanych 
recept, do zdejmowania obrazów za pomocą światła na papierze lub na szkle. Ułożonych 
podług najnowszych dzieł francuskich i niemieckich przez...  Wyd. F. Kowalskiego, War-
szawa, 1862, s. 1-54, [s. 1-16]; tenże, Dalszy ciąg Fotografii, czyli opisanie nowych prak-
tycznych środków oraz wypróbowanych recept, do zdejmowania obrazów za pomocą światła 
na papierze lub na szkle. Ułożonych podług najnowszych dzieł francuskich i niemieckich 
przez... Wyd. F. Kowalskiego, Warszawa, 1866, [s. 1-4], s. 1-58, [s. 1]. 
21 M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Maksymilian....., 2006, s. 209. Sam proces fryszowa-
nia polegał na świeżeniu surówki żelaza, a był stosowany od XII w.. Polegał na zgrzewa-
niu przez wypalanie domieszek węgla, fosforu, siarki i krzemu, w wysokiej temperaturze 
w piecu zwanym fryszerką. Na przełomie XVIII/XIX w. metoda została zastąpiona przez 
pudlingowanie, por. W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, Księga wiadomości histo-
ryczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie. Tow. Prz. Górn., Hutn. i Przem. Staro-
pol. w Kielcach. Kielce, 1995, s. 1-151, [s. 1-13]. 
22 M. Burdowicz-Nowicka, Strasz Maksymilian....., 2006, s. 209. 
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W czasie swojej pracy w Wydziale Górnictwa Strasz opracował 
mapy okręgów przemysłowych: Karta położenia Zakładów Górniczych 
Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręg Wschodni i Karta ogólna położe-
nia Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręgu 
Zachodnim z oznaczeniem utworów powierzchni ziemi w przybliżeniu23. 
Niestety nie zachowały się opisy czy też informacje dotyczące przygoto-
wywania map, jak również informacje związane np. z nakładem wy-
dawnictwa24. 

Należy zaznaczyć, że mapa Okręgu Zachodniego jest sygnowana 
przez Maksymiliana Strasza. Natomiast mapa Okręgu Wschodniego nie 
posiada, niestety, żadnej informacji o autorze. Przypuszczamy, że wy-
mienione mapy były wykonane przez jednego autora. Potwierdza to 
zarówno jednolitość tematyczna, zapewne unifikowana wymogami Wy-
działu Górnictwa, jak i podobna skala (około 1:126000). Strasz w czasie 
swojej pracy w Sekcji Sekcji Budowniczej w Wydziale Górnictwa Komi-
sji Rządowej Przychodów i Skarbu zapewne zajmował się opracowywa-
niem map. Dowodem może być, między innymi, zachowane opracowa-
                                                 
23 M. Strasz – 1846: Karta położenia Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie 
Polskiem. Okręg Wschodni. Skala ok. 1:126000. Rytował J. Dietrich, Litogr. Banku 
Polskiego, Warszawa (wymiary mapy: 68x40 cm). Obszar przedstawiony na mapie 
posiada powierzchnię około 5940 km2 (76,7x77,4 km) i zawiera się między współrzęd-
nymi: 50045’ i 51014’ szer. geogr. pół. oraz 20013’ i 21024’ dł. geogr. wsch., między 
następującymi miejscowościami: Chlewiska (na północy), Żerniki (na południu), Rado-
szyce (na zachodzie) i Grabowiec (na wschodzie); tenże 1846: Karta ogólna położenia 
Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręgu Zachodnim z oznacze-
niem utworów powierzchni ziemi w przybliżeniu. Skala ok. 1:126000. Rytował P. Kresse, 
Litogr. Banku Polskiego, Warszawa (wymiary mapy: 43x68 cm). Obszar przedstawiony 
na mapie posiada powierzchnię około 7940 km2 (76,7x77,4 km) i zawiera się między 
współrzędnymi: 50010’ i 51004’ szer. geogr. pół. oraz 18036’ i 19045’ dł. geogr. wsch., 
między następującymi miejscowościami: Radomsko (na północy), Nowa Góra (na 
południu), Wichrów (na zachodzie) i Wolbrom (na wschodzie). Należy wspomniec, że 
mapy te, jak i biografia ich twórcy, nie były dotychczas przedmiotem żadnych szczegó-
łowych studiów i analiz. 
24 Należy zaznaczyć, że mapa Okręgu Wschodniego była powielona i wydana (w wersji 
czarno-białej) w 1953 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictw Geodezyjnych 
w Warszawie (nr C.W. 0164). Niestety brak szczegółów dotyczących samego opraco-
wania reprintu i wysokości nakładu. 
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nie archiwalne Rachunek zasad podanych przez...25. Praca nad mapami 
oraz ich przygotowanie do druku zapewne trwały kilka lat i nie mogły 
się obejść bez gruntownej znajomości zasad wykonywania pomiarów, 
opracowywania map, jak i znajomości terenu prezentowanego na nich 
terenu26. 

Mapa Okręgu Wschodniego została szczegółowo dopracowana, za-
równo pod względem elementów topografii, jak i samej treści górniczej  
i hutniczej. Naniesione zostały zakłady przemysłowe, zasięgi występo-
wania lasów. Jest to niewątpliwie zasługa dobrej znajomości terenu Gór 
Świętokrzyskich. Pozwoliło mu to zapewne na dopracowanie treści  
i umieszczenie wszystkich wymaganych przez Wydział Górnictwa in-
formacji. Natomiast na mapie Okręgu Zachodniego treść geologiczna, 
została przedstawiona w dużym uproszczeniu i jest w sumie opracowa-
niem niedokończonym27. Mimo wielu niedociągnięć natury technicz-
                                                 
25 M. Strasz - 1844 (?): Rachunek zasad podanych przez... Arch. Muzeum Ziemi, War-
szawa, sygn. S. 2/15. 
26 Wystarczy tutaj wymienić kilka podręczników (w języku polskim) bez których zna-
jomości nie możliwym byłoby opracowanie map: O. Lewocki, Jeometrya dla szkół wy-
działowych. Druk. Kom. R. W., Warszawa, 1828, s. 1-218; A. Magier, O używaniu 
barometrów, termometrów i inych narzędzi meterologicznych. Druk. W. Dąbrowieckiego, 
Warszawa, 1815, s. 1-48; F. Paszkowski, O topografyi gór. Druk. J. Czecha, Kraków, 
1830, s. 1-154; W. Wrześniewski, Miernictwo niższe. Druk. J. Dietrich, Warszawa, 
1841, s. 1-259. 
27 O mapie Okręgu Zachodniego wspomina I. Gałecka, Z. Kaczkowska, A. Kalniet,  
M. Sokołowska, Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu 
geologii Polski. Wiek XIX i XX. Wyd. Geol., Warszawa, 1956, s. 259, poz. 96, a także  
J. A. Rzymełka, Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 
1870 roku. „Pr. Nauk. Uniw. Śl.”, 1988, nr 898, s. 135; który ją ocenił niesłusznie: 
„Treść geologiczna tej mapy [...] jest uboga, zawiera natomiast szczegółowe lokalizacje 
zakładów górniczych”. Należy jednak stwierdzić, że ze względu na fakt, że mapa nie jest 
opracowaniem definitywnie zakończonym, a dane geologiczne nie są na tyle widoczne, 
to przeprowadzenie ich analizy nie może być zrobione bez gruntownej znajomości 
całego regionu. Mapa zawiera min. objaśnienia, z podanymi do oznaczenia kolorami:  
„3 - węgle kamienne (kolor szary), 6 - ił czerwony piaskowca pstrego - gromada triasu (kolor 
ceglasty), 7 - wapień muszlowy, gromada triasu (kolor zielony), 8 - dolomit wapienia 
muszlowego - gromada triasu (kolor niebieskozielony), 11- jura, wapień dolomitowy (kolor 
jasno zielony), 12 - okruchowiec jura wapienia ikrowcowego (kolor purpurowy), 13 - iły 
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nej, bezwarunkowo należy stwierdzić, że mapy okręgów górniczych 
Królestwa Polskiego są pierwszym całościowym obrazem kartograficz-
nym obszarów przemysłowych, przedstawiającym zarówno występujące 
tu złoża surowców mineralnych, jak i położenie i wzajemne stosunki 
poszczególnych zakładów przemysłowych. 

Rozwój przemysłu górniczego i hutniczego Królestwa Polskiego był 
możliwy tylko dzięki opiece rządu, podobnie, jak to miało miejsce  
w innych krajach europejskich. Te warunki pogarszały się od czasu 
likwidacji zarządu Banku Polskiego. Utrata odrębności Królestwa Pol-
skiego, po powstaniu styczniowym, zbiegła się z ostatecznym upadkiem 
rządowych zakładów górniczych i hutniczych. Wydzielenie, w pierwszej 
połowie XIX w., poszczególnych okręgów przemysłowych szło w parze  
z rzeczywistym procesem powstawania wyspecjalizowanego przemysłu. 
Dokumentacje kartograficzne okręgow przemysłowych, w tym i mapy 
autorstwa Maksymiliana Strasza, były niezbędne do planowania i rozwi-
jania polityki gospodarczej kraju. Niestety, rola i znaczenie wielu osób 
na tym polu nie jest dostrzegana i odpowiednio doceniana28. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Zabytki kartografii – mapy 
okręgów górniczych Królestwa Polskiego. [w:] „WUG – Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska 
w Górnictwie”. III Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości 
dawnych robót górniczych”, 2007, nr 4, 67-68. 

 
 

niebieskie, wealdelay (kolor jasnopopielaty), 14 - piaskowiec żelazisty, ironsand (kolor czer-
nonawy), 15 - zamiecia piaszczyste (obwódka indygo)”. Wśród oznaczeń zakładów wy-
mieniono: kopalnia węgla kamiennego, kopalnia galmanu, płuczka galmanu, kopalnia 
rudy żelaznej, kopalnia glinki ogniotrwałej, huta cynkowa, wielki piec, fryszerka, fry-
szerka o dwóch ogniskach, walcownia blachy żelaznej i cynkowej, pudlingarnia. Ozna-
czenia typowo topograficzne to: droga szynowa, droga bita („chausée”), trakt, droga 
zwyczajna, rzeka, staw, miasto, wieś oraz oznaczenie urzędu leśnego”. 
28 Należy jednak wspomnieć, że działalność Maksymiliana Strasza na polu fotografii 
polskiej została dostrzeżona i upamiętana w 1989 r. wydaniem (27 listopada) znaczka 
pocztowego, o wartości 1 złoty, z okazji 150-lecia fotografii (znaczek nr 3084 opraco-
wany przez grupę plastyków Mor Gurth & Tomasz Kowalik & Tomasz Rutkowski 
przedstawia podobiznę Maksymiliana Strasza).  Imię Strasza nosi także jedna z ulic  
w Kielcach. Niestety w żadnym opracowanym dotychczas biogramie M. Strasza nie 
przedstawiono rzetelnie jego dorobku na gruncie opracowań kartograficznych. 



XIV
JAN MARIAN HEMPEL 

TWÓRCA MAP GÓRNICZYCH I GEOLOGICZNYCH 
KRÓLESTWA POLSKIEGO 

 
W latach 30. i 40. XIX w. Bank Polski oraz Rządowa Komisja 

Przychodów i Skarbu skoncentrowały się na utworzeniu w Okręgu Za-
chodnim Królestwa Polskiego centrum przemysłu hutniczego (huta  
w Henrykowie, „Huta Bankowa”), co wywołało zamierzony efekt w 
zakresie poszukiwania i udostępniania nowych złóż węgla kamiennego. 
Maksimum prac geologicznych i górniczych przypada już na lata pięć-
dziesiąte XIX w., kiedy nadzór nad nimi sprawował Jan Hempel. 

Jan Marian Hempel urodził się 12 grudnia 1818 r. w Burcu, koło 
Łukowa, w rodzinie napoleońskiego oficera Joachima Hempla1.  
W 1838 r. ukończył Wojewódzką Szkołę Księży Pijarów w Łukowie. 
Potem dokształcał się dwa lata w Warszawie na Kursach Dodatkowych, 
utworzonych przez Radę Wychowania Publicznego przy Warszawskim 
Gimnazjum Gubernialnym, kształcącego nauczycieli dla szkół obwo-
dowych2. 

Mając 22 lata (1840 r.) Hempel rozpoczął pracę w kopalniach 
Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego. Z początku, jako elew (nie-
pobierający wynagrodzenia) na kopalni „Reden”, a potem w zakładach 
                                                 
1 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD, sygn. 2913, 5258, 5259;  
J. Pazdur, Hempel Jan Marian. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, s. 379-380 oraz 
opracowanie Z. Janota-Bzowski, Dzieje rodziny Hemplów spisane we współpracy z Kazi-
mierzem Hemplem. Państw. Inst. Wydaw., Warszawa, 1987, s. 1-263. Niekiedy mylnie 
przypisuje się mu imię Marcin. 
2 Kursy dzieliły się na oddziały filologiczny, techniczny (działający do 1842 r.)  
i rysunków. Program nauczania na oddziale technicznym obejmował algebrę, geometrię 
wykreślna, trygonometrię, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy, historię natu-
ralna, fizykę, chemię, mechanikę techniczną, technologię i rysunki. Wykładowcami byli 
m.in. dawni nauczyciele warszawskiego Instytutu Politechnicznego, a w tym Stanisław 
Janicki - mechanika techniczna, Teofil Rybicki - technologia, Seweryn Zdzitowiecki - 
chemia, Andrzej Radwański – fizyka. Por. J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie 
Polskim w latach 1815-1915. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław, 
1966, s. 1-324; Z. Wójcik, Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu 
świętokrzyskiego. Tow. Przyj. Górn., Hutn. i Przem. Staropol., Kielce, 1997, s. 1-211. 
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na Niwce. W ostatnim z tych zakładów, podczas zjazdu w szybie, miał 
ciężki wypadek. Następnie, po rekonwalescencji, zgodnie z poleceniem 
naczelnika Jerzego Schumanna, został skierowany do pracy pod kierow-
nictwem Wacława Borowskiego3: 

 
„Naczelnik górniczy w Okręg Zachodni delegowany do W. Borowskie-

go zawiadowcy kopalni węgli. P. Jan Hempel reskryptem Banku Polskiego z 
dnia 12 lipca r.b. nr 19744 na elewa górniczego przyjęty do kopalni Reden 
przeznaczony zostaje, o czym W. Zawiadowcę zawiadamiając wzywam 
Go, iż byś tegoż w powiniemi [!] robotam. Jego siłom fizycznym zatrudnić  
i do listy kopalnianej osób zapisać polecił”. 

 
W 1841 r. Hempel został zatrudniony, jako pomocnik inżyniera 

mierniczego „do kopiowania planów”4, a następnie w sekcji budowli5. 
Jego pracę wysoko oceniali przełożeni, o czym może świadczyć, między 
innymi, pochwalna adnotacja (z nieczytelnym podpisem, prawdopo-

                                                 
3 AGD sygn. 3082, pismo z dnia 2 września 1840 r. Warto w tym miejscu przypomnieć 
szerzej postać Wacława Borowskiego (ur. 1802 – zm. 1867), który po ukończeniu szkół 
w Krakowie studiował w latach 1821 - 1824 na Akademii Górniczej  
w Kielcach. Już w trakcie nauki odbywał praktyki w zakładach w Starachowicach  
i na kopalni „Feliks”. W 1822 r. zajmował się pod kierunkiem Georga G. Puscha „ob-
serwacyjami geognostycznemi” w rejonie Olkusza i Krakowa (por. S. J. Adamczyk, Szkoła 
Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816-1827). Agencja Rekl.-Wyd. „Jard”, Kielce, 
2003, s. 69). W 1824 r. rozpoczął pracę na kopalni „Reden”. Wtedy oddelegowano go 
do zwiedzenia kopalń znajdujących się na Górnym Śląsku i przebywał tam  
w okresie od 10 listopada 1825 – 31 maja 1826. Po powrocie pracował, jako nadsztygar 
na kopalni „Reden”, a następnie także na innych kopalniach węgla kamiennego („Tade-
usz”, „Feliks”, „Ksawery”). Od 1840 r. pełnił funkcję zawiadowcy kopalń węgla ka-
miennego (por. AGD sygn. 1829). Został zwolniony z pracy w górnictwie rządowym  
w 1852 r. z powodów ekonomicznych, a S. J. Adamczyk, Szkoła Akademiczno-
Górnicza…, 2003, s. 70, podaje, że nastąpiło to „z powodu ograniczenia produkcji cyn-
ku”. Borowski przygotowywał zapewne szereg dokumentów i sprawozdań dotyczących 
bezpośrednio produkcji węgla kamiennego na podległych mu kopalniach. Do takich 
zapewne należą, wspomniane już poprzednio opisy zakładów, które składały się na 
Wiadomości statystyczne, opracowane w 1844 r. (por. AGD sygn. 779 oraz 1832). 
4 AGD sygn. 5258. 
5 Tamże, pismo dnia 22 kwietnia 1843 r. 
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dobnie naczelnika Okręgu Józefa Cieszkowskiego) umieszczona na 
podaniu dotyczącym urlopu z dnia 28 czerwca 1841 r.6: 

 
„Odebrawszy złożone mi plany dopełnionych niwelacji, rowów  

i ulic nowych kolonii górniczych, przez P. Hempel bardzo porządnie i aku-
ratnie sporządzonych podanie jego z najprzychylniejszą opinią do uwzględ-
nienia mam honor u naczelnika przedstawić”. 

 
Od końca 1843 r. (23 listopada) przebywał w Warszawie, gdzie zo-

stał powołany na aplikanturę do Sekcji Technicznej Wydziału Górni-
czego7. W czasie pobytu w stolicy, pogłębiał swoją wiedzę, prawdopo-
dobnie uczestnicząc w zajęciach Gimnazjum Realnego8.  W 1847 r. 
wrócił do Dąbrowy, z poleceniem urządzenia „służby markszajderyjnej” 
przy kopalniach9: 

 
„Inżynier kopalń Fryderyk Krumpel przeznaczony został na wakującą 

posadę p.o. Naczelnego Zawiadowcy kopalń Okręgu Wschodniego [...]. Na 
miejsce P. Krumpla Wydział przeznaczył P. Jana Hempla dotychczas  
w Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa pomieszczonego, tenże P. Hem-
pel oprócz obowiązków inżyniera kopalń, wypełniając będzie obowiązki, 
jako pomocnik naczelnika Oddziału Kopalń Okręgu Zachodniego, a to 
wielkiej bliższego wskazania instrukcji, które naczelnik przy kopalniach 
otrzymasz”. 
 

W tym czasie wprowadził do miernictwa górniczego różne metody 
rachunku współrzędnych i zastosował po raz pierwszy teodolit do po-

                                                 
6 Tamże. 
7 Tamże, pismo z dnia 15 października 1843 r. 
8 J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe..., 1966. Uczniowie tej szkoły, w ramach zajęć prak-
tycznych, mieli możliwość zwiedzenia zakładów przemysłowych Królestwa Polskiego,  
w tym także kopalń węgla i galmanu w Okręgu Zachodnim. 
9 Por. AGD sygn. 5258, pismo skierowane do Naczelnika Okręgu Zachodniego Alek-
sandra Polliniego, a podpisane przez Naczelnika Sekcji Hieronima Łabęckiego i Dyrek-
tora Wydziału Ilja [Eliasza] Schenchine [Szenszin, Szenszyn], z dnia 17 maja 1847 r. 
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miarów w kopalni10. Prace te wykonywał w okresie od listopada 1846 
do marca 1847 r., gdy był „delegowany dla zaprowadzenia planów kopal-
nianych i uskutecznienia prób, co do użycia prochu przy robotach górni-
czych”11. Na potwierdzenie skuteczności działań J. Hempla Dyrektor 
Wydziału Górniczego, Ilja [Eliasz] Schenchine [Szenszin, Szenszyn] 
pismem z dnia 2 czerwca 1847 r., skierowanym do Naczelnika Zarządu 
Górniczego Okręgu Zachodniego wskazywał, że12: 

 
„Gdy plany dotychczasowe kopalń nie były zupełnym obrazem rzeczy 

dla zapobieżenia takim niedostatecznościom na podstawie wydelegowanym 
został P. Hempel urzędnik Wydziału Górniczego do Zakładów Górnictwa 
Rządowego, aby trzymać się ściśle postępu nauki a mianowicie przez użycie 
narzędzi nie zależących od wpływu zboczeń igły magnesowej, sprawdzenie 
obliczeń odległości trygonometrycznie i usunięcie uchybień niepoziomowości 
linii, odległości stanowisk, rysując według ścisłych zasad geometrii opisującej 
- słowem dokładne narysowanie w rzutach wszelkich przecięć kopalni za 
pomocą teodolitu zamiast busoli i przez zaprowadzenie księgi pomiarowej, 
którą to P. Hempel za powrotem swym z zakładów i przedstawieniu planu 
kopalń węgla kamiennego Reden wraz z księga pomiarową, dowiódł ze 
pojął swoje dążenia, aby tak ważną część górnictwa na należytej stopie 
postawić i przez swą troskliwość doszedł do zamierzonego celu. To mnie 
sprowadziło do wyjednania u władzy wyższej stosownego wynagrodzenia  
P. Hempel za dobre chęci i pilność w wypełnieniu powierzonej Mu czynno-
ści. W skutku, czego Rada Administracyjna Królestwa decyzję swą z dnia 
17 maja rb. raczyła temuż P. Hempel przeznaczyć wynagrodzenie jednora-
zowe w ilości Rs.: 450. O czem zawiadamiając Naczelnika Okręgu pole-
cam abyś wtem wszystkich urzędników i oficjalistów pod zwierzchnictwem 
na Naczelnik zostających, cyrkularzem zawiadomił a te w celu przekonania 
każdego, iż władza nie opuszcza sposobności wynagrodzenia osób, którzy 
przez znajomość rzeczy dobre chęci i pilność zasługują na takowe”. 

                                                 
10 K. Jurkiewicz, Jan Hempel (Wspomnienie pośmiertne). „Bibl. Warsz.”, 1886, z. 3,  
s. 89-92. 
11 AGD sygn. 5258. 
12 Tamże. 
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Zachował się jeden z „Brulionów pomiarowych” prowadzonych 

przez Jana Hempla podczas prac na kopalni „Reden”13. Jest to zeszyt  
z luźnymi kartami, odręcznie zapisanymi. Zakończone prace opatrzone 
są następującą uwagą14:  

 
„Koniec robót 1846. w Dąbrowie dnia 30 lutego 1847 r. Rozmierzył  

i Obliczał [podpis J. Hempla]” oraz „w Dąbrowie dnia 3 kwietnia 1847 
r. Widziałem Naczelnik Okręgu [podpis A. Polliniego] Naczelnik Kopalń 
[podpis J. Cieszkowskiego]”. 

 
Dla zobrazowania skali skomplikowania technicznego wykonanych 

ówcześnie pomiarów warto tutaj podać nazwy rubryk brulionu Hem-
pla15: 

 
„Stanowiska, punkta celne, odległość przemierzona, kąt kierunkowy, 

kąt pochyłości, wymiary chodnika (szerokość, wysokość), oznaczenia pokła-
du (pokład węgla, nachylenie), azymuty linii celu, logarytm długości, loga-
rytm do pochyłości, logarytm ustawy pochyłości, logarytm rzutu poziomego, 
logarytm wyniesienia poziomu stanowiska, wyniesienie nad poziom stano-
wiska, logarytm miary azymutów, logarytm dostawy azymutów, logarytm 
długości względem stanowisk, logarytm szerokości względem stanowisk, 
długość względem stanowiska, szerokość względem stanowiska, wyniesienie 
nad poziom fedrunku, długość względem punktu głównego, szerokość 
względem punktu głównego”. 

 
Łąbęcki chwalił Hempla za dokładność wykonanych pomiarów na 

kopalni „Reden”, opisując równocześnie przyczyny błędów, związanych 
z użyciem do pomiarów busoli16: 

                                                 
13 AGD sygn. 1830. 
14 Tamże - Brulion pomiarowy - Jana Hempla z kopalni węgla kamiennego „Reden”. 
15 Tamże. 
16 H. Łabęcki, Pożary na kopalniach, a przede wszystkiem na kopalniach węglowych  
w Królestwie Polskiem. „Bibl. Warsz.”, 1860, z. 3, s. 391, gdzie 1 sążeń = 1,728 m. 
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„Z porządku robót filar zewnętrzny, czyli od wychodni miał jeszcze 
stać czas jakiś, poczem miano go wybrać przez odkrywkę; liczono na jego 
wytrzymałość, gdyż według dawnych planów busolą zdejmowanych nazna-
czano mu grubości 5 sążni; tymczasem po zdjęciu planu teodolitem,  
w r. 1847 przez Jana Hempla, przekonano się, że filar ten miał rzeczywi-
ście tylko 1 1/2 sążnia szerokości. Powodem błędu tego były koleje żelazne  
w chodniku pośrednim, a nade wszystko w szybie pochyłym, które ściągały 
igłę na zachód w pochylniach wschodnich, a na wschód w zachodnich, 
dając, zatem błędne wypadki w miarę zbliżania się do szyn żelaznych.  
W tak wąskim rzeczywiście filarze, narażonym na gniecenie nadkładu, 
przez kilkuletnie czekanie na odkrywki, nastąpiło pewne zgniecenie i popę-
kanie węgla, a stąd i ogień”. 

 
W związku z objęciem służby w górnictwie Hempel przejął szereg 

narzędzi mierniczych wykorzystywanych dotychczas przez Krumpla17, 
jak i zbiór różnorodnych map geologicznych i górniczych. Odbyło się to 
na podstawie następującego dokumentu: Wykaz rekwizytów inwentar-
skich znajdujących się przy inżenierii kopalń tradowany przez Pa[ana] 
Krumpel dotychczasowego inżyniera kopalń na rzecz Pa[na] Hempel obej-
mującego czynności inżyniera kopalń Okręgu Zachodniego od dnia  
9 czerwca 1847 roku, gdzie wymieniono między innymi18: 

 
„Instrumenty do pomiarów podziemnych. 1. Kompasów z igłami ma-

gnesowymi – dwa; 2. Instrumentów do przykładania – dwa; 3. Instrumen-
tów do wieszania – dwa; 4. Kątomierzy z pionami – dwa; 5. Cwingów 
[cwinga, czyli ściskacz, zapinka, jak też śruba stolarska drewniana] – 
cztery; 6. Futerałów na instrumenty do wieszania – dwa; 7. Futerałów na 
instrumenta do przykładania – dwa. Jeden instrument do rozmierzania 
pól. 8. Statyw z trzema śrubami – jeden; 9. Stolik mierniczy - dwa  

                                                 
17 A. J. Wójcik, Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachod-
nim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. „Analecta”, 2004,  
z. 1-2, s. 201 - 220. 
18 Por. AGD sygn. 5258. Jest to, prawdopodobnie, jedyne zachowane i pełne zestawie-
nie narzędzi wykorzystywanych do prac mierniczych na terenie Okręgu Zachodniego. 
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(w złym stanie do reparacji); 10. Busola do orientowania – jedna; 11. 
Dioptra [układ składający się z przeziernika i celownika] – jedna; 12. 
Luneta z łukiem – jedna; 13. Libella okrągła – jedna; 14. Szczypczyki – 
jedne; 15. Cyrkiel – jeden; 16. Klucz do śrub – jeden; 17. Szkatułka  
z zamkiem agrafą – jedno; 18. Skórzany kapelusz na statyw – jeden; 19. 
Skórzane przykrycie na stolik – jedno; 20. Skórzany futerał na stolik – 
jeden; 21. Zapasowych igieł magnesowych – cztery; 22. Łańcuchów mosięż-
nych 6 łatr – osiem; 23. Cyrkiel calowy normalny 1/100 – pięć; 24. Miar 
1/10 łatr (Zenthel) – pięć; 25. Łańcuch prętowy żelazny – jeden; 26. Śru-
bek markszajderycznych - dwadzieścia jedna. Jeden rajscang [zestaw cyr-
kli]. 27. Futerał – jeden; 28. Cyrkli – trzy; 29. Grafionów – trzy; 30. 
Ołówków – dwa; 31. Przenośnik – jeden; 32. Rajszyn [liniał węgielnico-
wy do rysowania linii równoległych do siebie] – pięć; 33. Śrub drewnia-
nych – sześć; 34. Tarcza niwelacyjna – jedna; 35. Miseczek do farb - dwa-
dzieścia cztery. Książki. 36. Logarytmy Vegi – trzy. Utensylia i rekwizyty. 
37. Szafa z 2a drzwiami – jedna; 38. Stołów dużych – cztery; 39. Stół 
mały do rysowania – jeden; 40. Stołów małych – trzy; 41. Stołków ordyna-
ryjnych – sześć; 42. Futerałów blaszanych na rysunki – dwa; 43. Łóżek 
ordynaryjnych – cztery; 44. Plisków skórzanych – dwa. Instrumenta do 
pomiarów podziemnych. 45. Kompasów z igłami magnesowymi – trzy; 46. 
Instrumentów do wieszania – trzy; 47. Instrumentów do przykładania – 
dwa; 48. Kątomierz z pionikami – dwa; 49. Cwingów – trzy; 50. Pochwy 
inżynieryjnych – trzy; 51. Futerałów na instrumenta do przykł. – dwa. 
Jeden instrument niwelacyjny. 52. Kompas z igłą magnesową – jeden; 53. 
Instrument do wieszania – jeden; 54. Instrument do przykładania – jeden; 
55. Kątomierz z pionem – jeden; 56. Cwingów – dwa; 57. Pochwa inży-
nieryjna – jedna; 58. Futerał na instrument do przykła. – jeden; 59. Sta-
tyw – jeden; 60. Śrub – cztery; 61. Luneta – jedna; 62. Libella – jedna; 
63. Dioptra – dwie; 64. Przysposobienie do ustawiania instrumentu na 
statywie – jedno; 65. Kółko przy statywie u spodu – jedno; 66. Gałka 
drewniana na statyw – jedna; 67. Skrzyneczka drewniana z zamknięciami 
i antabką – jedna; 68. Kompasów zdezelowanych kieszonk. – dwa; 69. 
Zetzkompas – jeden; 70. Łańcuchów po 6 łatr – cztery; 71. Mosiężny nor-
malny łatr – jeden; 72. Futerał drewniany – jeden; 73. Łańcuchów żela-
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znych prętowych z mosiężnymi kółkami – dwa; 74. Zählstebe żelazne – 
dwanaście; 75. Stopa polska żelazna – jedna; 76. Łokieć polski żelazny – 
jeden; 77. Skala mosiężna 1/10 Łtr – jedna; 78. Mosiężna kanalwaga 
ordynaryjna - jedna (zdezelowana); 79. Tarcza niwelacyjna – jedna. Raj-
scangi. 80. Futerał – jeden; 81. Cyrkiel – jeden; 82. Grafion – jeden; 83. 
Ołównik – jeden; 84. Futerał – jeden; 85. Cyrkli – trzy; 86. Grafionów – 
dwa; 87. Ołówników – jeden; 88. Futerałów – dwa; 89. Cyrkli – cztery; 
90. Grafionów – cztery; 91. Ołówników – dwa; 92. Cyrkiel redukcyjny  
z futerałem – jeden; 93. Szton cyrkiel z futerałem – jeden; 94. Cyrkiel 
potrójny – jeden; 95. Lineałów – pięć; 96. Ekierek ordynaryjnych – dwana-
ście. Rekwizyta piśmienne. 97. Kałamarzy drewnianych – dwa; 98. Kała-
marzy ołowianych – trzy; 99. Piaseczniczek drewnianych – dwoje; 100. 
Nożyc do papieru – dwoje; 101. Marmurka – jedna. Utensylia i rekwizyta. 
102. Repetytorium na akta – jedno; 103. Stołków zdezelowanych – pięć; 
104. Szaf na plany z 4a przegrodami – jedna; 105. Futerałów papierowych 
na plany – cztery; 106. Kobylic inżynieryjnych – dwie; 107. Puszek bla-
szanych na plany – dziewięć; 108. Lichtarzy mosiężnych – trzynaście; 109. 
Szczypce z tacką – jedne 110; Kubek blaszany na wodę – jeden; 111. Ka-
dzielnik mosiężny – jeden; 112. Piłka – jedna; 113. Kanalwaga z śrubo-
wanymi szkiełkami – jedna; 114. Statyw z 3a śrubami mosiężnymi – jeden. 
Jeden Instrument do pomiarów podziemnych. 115. Kompas z igłą magne-
sową – jeden; 116. Instrument do zawieszania – jeden 117; Instrument do 
przykładania – jeden; 118. Kątomierz z pionami – jeden; 119. Pochwa 
markszajderyczna – jedna; 120. Futerał na instrumenta do przykładania – 
jeden; 121. Pędzli dużych – trzy; 122. Pędzli małych – trzy; 123. Sznura 
konopnego łokci – siedemset pięćdziesiąt; 124. Rajsbretów – pięć; 125. Skal 
mosiężnych do rysunków budowlanych – pięć; 126. Miar trzech stopowych 
– sześć;127. Łańcuch żelazny normalny 6o łatr – jeden; 128. Przedłużnica 
cyrklowa – jedna; 129. Miara 15 stopowa z dwoma podstawkami okutymi 
i 2a śrubami – jedna; 130. Miara 5o stopowa – jedna; 131. Miara 2a sto-
powa – jedna; 132. Koszturów na łańcucha – dwa; 133. Pionów ołowia-
nych – trzy; 134. Stolików, czyli trójnogów z żelaznym okuciem i śrubami - 
pięć; 135. Dzieło pod tytułem Przepisy obowiązujące przy pomiarach dóbr  
i lasów - dwa tomy”. 
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Tego samego dnia (9 czerwca 1847 r.) został także sporządzony 
Protokół instalacji P. Jana Hempel na urząd inżyniera górniczego pomoc-
nika naczelnika Oddziału Kopalń w Okręgu Zachodnim. Złożył on także, 
w obecności świadków (Aleksander Pollini, Fryderyk Krumpel, Józef 
Cieszkowski, Wacław Borowski, Franciszek Łabęcki oraz dwie bliżej 
niezidentyfikowane osoby) przysięgę19: 
 

„Ja niżej wyrażony przyrzekam i przysięgam Panu Bogu wszech mogą-
cemu w Trójcy Świętej Żywemu, iż pragnę i obowiązany jestem Jego Cesar-
skiej Mości mojemu prawdziwemu i naturalnemu Najmiłościwszemu wiel-
kiemu Panu Cesarzowi Mikołajowi Pawłowiczowi Samowładcy Wszech 
Rosji Jego Cesarskiej Mości następcy tronu Wszech Rosyjskiego Jego Cesar-
skiej Wysokości Wielkiemu Księciu Aleksandrowi Mikołajewiczowi wiernie 
i bezstronnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia 
swego do ostatniej kropli krwi i wszystkie dla wysokiego Jego Cesarskiej 
Mości Samowładzieja mocy i władzy należące prawa i przywileja postano-
wione i na przyszłość postanowić się mające podług najlepszego brzmienia 
mocy i ważności przestrzegać, ochraniać, a przytym ile możności starać się 
popierać wszystko, co tylko Jego Cesarskiej Mości, zatem służy  
i dobra państwa we wszelkich względach dotyczyć może. O uszczerbku zaś 
Jego Cesarskiej Mości interesu, szkodzie i stracie, jak tylko się dowiem, nie 
tylko zawsze donosić, lecz oraz wszelkimi środkami odwracać i nie dopusz-
czać, starać się i wszelką powierzoną tajemnicę zachowywać będę, a poru-
szony i włożony na mnie obowiązek, tak podług niniejszej generalnej, jako  
i zgodnej z przepisanej przysięgi, od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Mości 
imieniu przez przełożonych nade mną zwierzchników postanowionych 
Instrukcji i przepisów, regulaminów i ukazów należycie podług sumienia 
mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa i przyjaźni lub 
nienawiści wbrew obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować i tak się 
zachowywać i postępować, jako wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddane-
mu przystoi i należy, a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem znaczę 
z tego zdać sprawę mogę. Tako mi Panie Boże dopomóż i niewinna Syna 
Jego męka. Amen”. 
                                                 
19 Tamże. 
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Obrazem kartograficznym działań Jana Hempla w Okręgu Za-

chodnim były różnego rodzaju plany górnicze. Wśród niewielu, zacho-
wanych do dnia dzisiejszego, należy wymienić: 

 
Sytuacja roboty odkrywanej budowanej w r. 1847 przez entreprenera 

Raka. Pomiar stolikiem w mcu styczniu 1848 r.20. Plan został wykonany  
w skali 1:250 (łatry21), posiada zaznaczony kierunek północy i jest do-
skonałym przykładem pracy mierniczego (na powierzchni, przy doku-
mentowaniu prac odkrywkowych), który każdy punkt terenu zlokalizo-
wał, domierzył, a następnie obliczył współrzędne. Z tego okresu pocho-
dzi także Rzut poziomy i przecięcie pionowe szybu Pochyłego Maria na 
kopalni Reden z obliczeniem masy do zdjęcia kamienia podstawowego, 
wykonany skali 1:200 (łatry). Plan posiada naniesiony lokalny układ 
współrzędnych oraz zawiera zestawienie wykonanych prac ziemnych. 

 
Rzut pionowy i poziomy wschodniej części kopalni węgla kamiennego 

Feliks pod Niemcami. Z zaznaczeniem robot projektowanych dla przyszłego 
rozwinięcia kopalni w poziomie, który może być osuszony przy pomocy 
dzisiejszej machiny wodociągowej. Projektował inżynier kopalń. W mcu 
czerwiec 1851 r. w skali 1: 1000 (łatry). Przedstawiony plan jest przy-
kładem dokładnej pracy geologa górniczego i prezentuje lokalizację 
wychodni pokładu węgla kamiennego, jak i ukazuje zakres projektowa-

                                                 
20 Archiwum Państwowe w Katowicach, zbiór AGD – Plany i mapy, sygn. 22. 
21 Gdzie: łatr (lachtr, lachter polski) = 10 stóp = 100 cali = 1000 prym = 10 000 sekund, 
a 1 łatr = 2,016 m. Często też stosowano podział łatr na 8 części, zwanych achtlami,  
z dalszym mniejszym podziałem, gdzie: stopa łatrowa = 0,1 łatra (0,2016 m); cal łatro-
wy (lachtrowy polski) = 0,01 łatra (0,02016 m); pryma (linia łatrowa)  
= 0,001 łatra; sekunda łatrowa = 0,0002016 łatra – por. A. Rauszer, Jednostki miar 
używane w Królestwie Kongresowym w dobie poprzedzającej wydanie dekretu  
o miarach z d. 8.II.1919. „Miesięcznik Statystyczny”, 1920, z. 1, s. 76-87; A. Gilewicz, 
Studia z dziejów miar i wag w Polsce. Cz. I. Miary pojemności i ciężaru (wagi). „Spraw. 
Tow. Nauk. we Lwowie”, 1936, t. 16, z. 3, s. 315-322; I. Ihnatowicz, Vademecum do 
badań nad historią XIX i XX wieku. PWN, Warszawa, 1967,  
s. 1-185. 
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nych prac górniczych, związanych z eksploatacją poszczególnych partii 
złoża. Oprócz tych informacji zawiera dwa przekroje („Rzut pionowy”, 
„Przecięcie poprzeczne”), wykonane w skali 1:1000, jeden po rozciągło-
ści, a drugi po upadzie pokładu. Całość jest uzupełniona tabelą: „Zebra-
nie robót projektowanych. Roboty w wyższym poziomie prowadzenia chod-
ników”, grupującą wszystkie informacje dotyczące długości, szerokości, 
wysokości wyrobisk oraz powierzchni eksploatowanych części złoża. 

 
Projekt rozwinięcia robót na kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami22. 

Posiada on już wszystkie parametry nowoczesnych planów górniczych. 
Jest wyposażony w podziałkę transwersalną, gdy przeważnie była stoso-
wana tylko podziałka liniowa. Cały arkusz ma układ współrzędnych 
lokalnych, opartych na centralnie położonym „Punkcie głównym”. 
Przedstawiona sytuacja terenowa jest w swej postaci bardzo uproszczo-
na, schematyczna i ograniczona do głównych budynków i traktów ko-
munikacyjnych (szos) tak, aby nie przesłaniać treści głównych informa-
cji geologiczno-górniczych. Naniesione są wszystkie wyrobiska górnicze, 
szyby i szybiki oraz projektowane rozwinięcie robót. Naszkicowany 
zakres prac zawiera także jeszcze jedną bardzo ważną informację, doty-
cząca kierunków przepływu powietrza (oznaczonych linią przerywaną) 
w wyrobiskach, ukierunkowanego od „Szybu przewiewnego”, przez za-
znaczone tamy wentylacyjne. Plan jest uzupełniony o wykonane w ta-
kiej samej skali dwa przekroje „Rzut pionowy” i „Przecięcie przez płasz-
czyznę AB”, na którym zaznaczony jest przebieg pokładu „Tadeusz” oraz 
stare wyrobiska. 

 
Przecięcia pokładów węgla kamiennego [brak daty opracowania] jest 

pracą nieskończoną (nie zakończony opis m.in. podziałki transwersal-
nej)23. Przedstawia przekroje geologiczne pokładów węgla kamiennego 
eksploatowanych na kopalniach: „Ksawery” (miąższość węgla: 6,11 
łatrów – wyróżniono XIV ław węgla, w tym ławę IV – węgiel twardy 
                                                 
22 AGD - Plany i mapy, sygn. 227. Wykonany w skali 1:1000 (łatry), w dniu 23 maja 
1855 r. 
23 AGD - Plany i mapy, sygn. 51. 
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średnio koksowy i IX węgiel twardy koksowy), „Cieszkowski” (miąż-
szość węgla: 7,15 łatrów – wyróżniono XII ław węgla, w tym ławę VII, 
IX, XI zawierające węgiel koksowy), „Reden” (miąższość węgla: 4,50 
łatrów – wyróżniono VIII ław węgla). Nie została dokonana żadna kore-
lacja poszczególnych partii pokładu, mimo, że jest to jeden i ten sam 
pokład, eksploatowany w różnych częściach regionu. Przedstawiony na 
kopalni „Cieszkowski” pokład węgla charakteryzuje się dużym stopniem 
zapadania, odbiegającym od pozostałych. Wydaje się, że w tym przy-
padku został popełniony błąd pomiaru i nie dostrzeżono przy tym ele-
mentów tektonicznych zalegania złoża. 

 
W latach 1850-1857 Jan Hempel zorganizował kursy dokształcają-

ce, które prowadzili praktycy zatrudnieni w Biurze Okręgu Zachodnie-
go. Mimo istniejącej w Kielcach w latach 1845-1862 szkoły realnej, 
która miała kształcić kandydatów do pracy w górnictwie i hutnictwie, 
odczuwano dotkliwy brak wykwalifikowanej siły roboczej24. Kursy zor-
ganizowane w Dąbrowie, były przeznaczone dla praktykantów pragną-
cych uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe25. Ukończenie ich dawało 
możliwości awansu na stanowisko sztygara26. Bezpłatne kursy dla hut-
ników prowadził Andrzej Barański (zawiadowca wielkich pieców Huty 
Bankowej), a dla górników - Jan Hempel27. Program zajęć został opra-

                                                 
24 Por. J. Jaros, Kadra techniczna w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i w początkach XX 
wieku. „Kwart. Hist. Kult. Mater.”, 1980, z. 4, s. 501-510; tenże, Z dziejów kadry 
technicznej w Zagłębiu Dąbrowskim. „Prz. Górn.”, 1980, nr 9, s. 445-452. 
25 AGD sygn. 3087, 3088, 5258, gdzie podaje się „zezwolenie do wykładania  
w Dąbrowie”, udzielone przez Dyrekcję Głównej Komisji Skarbu z dnia 2 lutego 1850 
r., pismo nr 14321. Wydział Górnictwa wydał zgodę na zorganizowanie takich kursów 
w Dąbrowie jak i w Suchedniowie. W Okręgu Wschodnim wykładali Chlebowski, 
Nalepiński, Zaorski. Por. I. Rybicka, Kształcenie elewów górniczych po zamknięciu Szkoły 
Akademiczno-Górniczej w Kielcach. [w:] W. Różański (red.) Księga Pamiątkowa Jubileuszu 
150-lecia założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kiel. Tow. Nauk., Kielce, 
1972, s. 80. 
26 AGD sygn. 3081, 3082, 3083, 3084. 
27 I. Rybicka, Kształcenie elewów górniczych..., 1972; taż, Kształcenie zawodowe w górnic-
twie i hutnictwie Królestwa Polskiego w XIX wieku. „Zesz. Nauk. AGH, Górn.”, 1975,  
z. 64, s. 1-120 oraz S. Adamek, Inicjatywy społeczno-pedagogiczne w górnictwie na Gór-
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cowany i zastosowany w praktyce. Wykorzystywane było autorskie 
opracowanie Wykład kopalnictwa dla uczniów szkoły górniczej w Dąbro-
wie, pochodzące prawdopodobnie z 1852 r.28 Hempel interesował się 
także sprawami szkolnictwa elementarnego dla dzieci górników. Zorga-
nizował i wspomagał finansowo rozwój tego szkolnictwa na terenie 
Dąbrowy oraz Będzina29. 

W 1856 r. Jan Hempel ukończył, trwającą ponad cztery lata, pracę 
nad opracowaniem Mapy geognostycznej zagłębia węglowego w Królestwie 
Polskiem30. Była ona rytowana i wydana nakładem rządowym w 1857 r., 
w zakładzie M. Fajansa w Warszawie, w 18 sekcjach (arkuszach) o roz-
miarach: ark. I-XII: 43,2x 5,3 cm, ark. XIII-XVIII: 42,2x 7,2 cm31. Na 
ark. VI są umieszczone dwie podziałki transwersalne i dwie skale licz-
bowe (osobno dla mapy - 1:20000; oraz dla przekrojów - 1:2000),  
a także skorowidz arkuszy oraz objaśnienie dotyczące realizacji opraco-
wania na podstawie triangulacji założonej dla „trójwiorstówki” przez 

                                                                                                        
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (XIX-XX w.). Wyd. WSA, Sosnowiec, 1992, s. 1-
156. 
28 Szczegółowy harmonogram zajęć z kopalnictwa zachował się w zbiorach archiwum 
(por. AGD sygn. 3088, 5111). O autorskim skrypcie Jana Hempla, wykorzystywanym 
przez uczniów, wspomina także H. Łabęcki, Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-
niemiecki i rossyjsko-polski (z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, 
chemii oraz ważniejszych rzemiosł kruszcowych) tudzież Glossarz średniowiecznej łaciny 
górniczej w Polsce. Wydanie pośmiertne. Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa, 1868,  
s. 1-347, [s. 1-83], [s. 1-36]; który uznał podręcznik za bardzo wartościową pracę. 
Niestety nie zachował się rękopis tego opracowania. Program nauki był rozłożony na 
dwa lata. Kurs niższy stanowił wstęp i przygotowanie do kursu wyższego. Wykładano 
następujące przedmioty: matematyka, fizyka, mineralogia, geologia, kopalnictwo, che-
mia hutnicza, przepisy kodeksu karnego i służby górniczej. Ilość uczniów nie przekra-
czała kilkunastu osób rocznie. 
29 AGD sygn. 5211, 5212, 5213, 5214. 
30 J. Hempel, Karta geognostyczna zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem, ułożona  
z rozkazu dyrektora górnictwa Jenerała Majora Szenszyna. Litogr. M. Fajans, Warsza-
wa,1856, skala 1:20000. 
31 Por. następujące części mapy: 18a. karta tytułowa – sekcja XVIII oraz Rozkład Sekcji 
– sekcja VI; 18b. Rejon Niwka-Zagórze – sekcja II; 18c. Rejon Sławków-Bukowno – 
sekcja IV; 18d. Rejon Bolesław-Olkusz – sekcja V; 18e. Rejon Żychcice-Strzyżowice – 
sekcja VII; 18f. „Przecięcie Zagłębia węglowego” – sekcja X. 
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Karola Tennera32. Na ark. X znajduje się natomiast wykres: „Oznaczenie 
wyniesień głównych kopalń nad poziom morza”. Przekroje geologiczne są 
przedstawione na ark. X-XI, na którym znajduje się róża wiatrów i in-
formacja o „zboczeniu igły magnetycznej na kopalni Ulisses” (deklinacji) 
oraz na ark. XIII-XVII. Arkusz XII zawiera objaśnienia znaków umow-
nych, natomiast kartę tytułową opracowania stanowi ark. XVIII. Mapa 
obejmuje obszar pomiędzy Czeladzią (na zachodzie), a Olkuszem (na 
wschodzie). Na północ sięga po Ujejsce, Ząbkowice, a na południu 
ograniczona jest przebiegiem granic państwowych na rzece Białej  
i Czarnej Przemszy. 

Mapa Hempla bardzo dokładnie odzwierciedla sytuację terenową. 
Zawiera szereg szczegółów topograficznych, opracowanych metodą 
kreskową Lehmanna, jak również podaje lokalizację poszczególnych 
budynków33. Całość topografii została zrealizowana prawdopodobnie 
poprzez zdjęcia w terenie (za pomocą stolika mierniczego), przy wyko-
rzystaniu dostępnych materiałów kartograficznych34. Dla lepszego zo-
rientowania się w terenie służyły, jako punkty orientacyjne i stabiliza-
cyjne tzw. „piramidy górnicze”. Były to kopce ziemne zlokalizowane na 
szczytach wzniesień, pozwalające na dowiązanie się do sytuacji tereno-
wej  
i naniesienie na podkład topograficzny wszystkich interesujących punk-
tów. Hempel zaznaczył położenie poszczególnych „piramid” na mapie35. 
                                                 
32 Zrealizowanej dla mapy: Voenno-topografičeskaja karta Rossii. Por. T. Paćko,  
W. Trzebiński, (red.): Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Zeszyt 5. 
Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576-1870. Cz. 1. Tekst. Zakł. Narod. 
im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław, 1983, s. 1-109. 
33 Por. S. Pietkiewicz, O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Gł. Druk. Wojsk., 
Warszawa, 1930, s. 1-57, [s. 1-15]. 
34 L. Sawicki, Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia topograficzne 
w Polsce w latach 1801-1804. „Pr. Inst. Geogr. Uniw. Jagiell.”, 1928,  
z. 10, s. 1-112; K. Sawicki, Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV do XIX 
wieku. Państw. Przed. Wyd. Kartogr., Warszawa, 1960, s. 1-259.  
35 Na arkuszu VI mapy J. Hempla umieszczone jest także objaśnienie: „Wszystkie punkty 
odniesione są współrzędnymi do południka warszawskiego, a to przez połączenie szczegóło-
wego ztrójkątowania okolicy z głównym pomiarem Królestwa Polskiego dokonanym przez 
Sztab Główny pod sterem Generała Lejtnanta Tennera. Obliczenie wyniesień nad poziom 
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Nie został wydany i nie zachował się żaden rękopiśmienny komen-
tarz czy też opis do mapy, a wszystkie wnioski możemy wyciągnąć tylko 
i wyłącznie na podstawie jej treści oraz przekrojów. Specjalistyczna cha-
rakterystyka występujących w tym rejonie pokładów węgla kamiennego, 
powstała dopiero prawie pół wieku później36. 

O mapie Hempla pisano ówcześnie bardzo pozytywne recenzje37. 
Za swe opracowanie otrzymał także wysoką nagrodę pieniężną i odzna-
czenie państwowe order św. Stanisława III klasy38. Już w 1857 r. na 
posiedzeniu Towarzystwa Geologicznego w Berlinie Carnall omówił to 
dzieło i poświęcił jej obszerne sprawozdanie39: 

                                                                                                        
morza dokonano rachunkiem trygonometrycznym, biorąc na zasadę wyniesienie piramid 
Sztabu Głównego w Grodźcu i Rodakach. Wyniesienie podstawy pierwszej nad poziom 
morza Sztab Główny podał na sążni ros. 180 12/100, drugiej na sążni ros. 229”. 
36 Por. S. Czarnocki, Budowa geologiczna utworów węglowych w zagłębiu Dąbrowskim. 
„Prz. Górn.-Hutn.”, 1908, nr 4, s. 93-95; nr 6, s. 155-159; nr 7, s. 177-180; nr 8,  
s. 211-214; nr 9, s. 237-240; nr 10, s. 273-277; nr 11, s. 318-319; nr 12, s. 331-335; nr 
14, s. 383-387; nr 15, s. 413-416; nr 16, s. 442-445; nr 17, s. 469-471; nr 21,  
s. 588-589; nr 23, s. 648-650. 
37 Por. H. Łabęcki, Pożary na kopalniach..., 1860, oraz W. Kosiński, Kilka uwag  
o najnowszych badaniach geognostycznych w południowo-zachodnich okolicach Królestwa 
Polskiego, oraz na Szlązku i w Galicyi. „Bibl. Warsz.”, 1869, z. 1, s. 245-257; tenże, 
Geologiczne badania i mappy Królestwa Polskiego. [w:] J. T. Lubomirski, E. Stawiski,  
S. Prystański et al., Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających. T. 2, 
D-G, 1874, s. 546-555. 
38 AGD sygn. 5172A, 5259. Order Świętego Stanisława - polski order rycerski, ustano-
wiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r., jako order jednokla-
sowy. Następnie był to carski order rosyjski oraz nawiązujące do jego nazwy i tradycji 
współczesne odznaczenie prywatne. Order nadawany był corocznie podczas majowych 
uroczystości ku czci św. Stanisława (8 maja) w kościele św. Krzyża w Warszawie. Do 
otrzymania orderu należało m.in. udowodnić szlachectwo do przez podanie 4 herbów ze 
strony ojca (po mieczu) i 4 ze strony matki (po kądzieli). Po upadku powstania listopa-
dowego w 1831 order, podobnie jak Order Orła Białego i Virtuti Militari, włączono do 
grona odznaczeń rosyjskich, jako najniższe z nich pod nazwą Królewsko-Carski Order 
Św. Stanisława. Por. W. Bigoszewska, Ordery i odznaczenia. Wyd. Interpress, Warszawa, 
1989, s. 1-140. 
39 Por. H. Łabęcki, O karcie i z powodu karty geognostycznej Zagłębia Węglowego w Króle-
stwie Polskiem, wykonanej przez Jana Hempla. „Bibl. Warsz.”, 1860, z. 1,  
s. 443. 
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„Okazanie się tej karty w czasie, gdy karta pokładowa zagłębia śląskie-
go wykonywa się, jest tem pożądańszem, iż ciągi pokładowe w Polsce łączą 
się z ciągami kopalń śląskich; a wykryte raz prawdy i wyprowadzone wnio-
ski, przyczynią się do wyjaśnienia w Śląsku, łącznych z sobą stosunków 
ziemi rodnych w graniczących obu krajach”. 
 

Równie dobrze opisał mapę Bernhard von Cotta, profesor Akade-
mii Górniczej we Freibergu saskim, który we wrześniu 1859 r. przeby-
wał w Okręgu Zachodnim i przekazał na ręce Hieronima Łabęckiego 
szeroki komentarz do mapy. Kwestionował zasadność wydzielenia przez 
Hempla utworów permskich, gdyż nie jest to poparte „cechowymi ska-
mieniałościami” i sugerował, że należy je zaliczyć do triasu dolnego. 
Równocześnie przedstawił skrótową charakterystykę występowania po-
kładów węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim, opartą zapewne na 
analizie samej mapy, jak i na obserwacjach poczynionych bezpośrednio 
na kopalniach40: 

 
„Potężne pokłady węglowe dąbrowskie, od znacznego czasu są  

w odbudowie górniczej i przejawiają dla nauki geologii obraz podziwienia 
godny, albowiem główna warstwa, na której otworzone są kopalnie, dosięga 
na kopalni Reden 5, na Ksawery 7, a na Cieszkowskim 8 sążni grubości 
[...] Nie ulega wątpliwości, [...] iż utwór węglowy zagłębia polskiego, 
oprócz tej głównej warstwy dąbrowskiej, posiada jeszcze kilka innych 
warstw godnych odbudowy. Na karcie p. Hempla pokazuje się pod Niem-
cami i Sielcami przynajmniej trzy warstwy warte kopania”. 

 
Podobnie wysoko ocenił mapę Carl Mauve - dyrektor górnictwa 

węglowego rejonu mysłowicko-katowickiego. Umieścił on na swoim 
opracowaniu kartograficznym, które pojawiło się drukiem w 1860 r., 
odwołanie w podtytule do mapy Hempla: „Herren Dr von Carnall und 
Hempel”. 

                                                 
40 Tamże, s. 443-447. 
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Mapa Flötz-Karte des Oberschlesien Steinkohlengebirges, autorstwa 
Carla Maure, była jedną z pierwszych regionalnych map geologiczno-
górniczych, wykonanych na terenie pruskiego Śląska. Składa się na nią 
12 arkuszy (skala arkusza 1:16000) oraz jeden zbiorczy (skala 1:80000), 
a także 6 przekrojów (skala 1:3200)41. Mapa ta stanowiła podsumowa-
nie ówczesnej wiedzy o występowaniu pokładów węgla kamiennego,  
a wszelkie uwagi autor przedstawił w załączonych objaśnieniach. Wyda-
je się, że opracowanie Hempla wydano i udostępniono, co najmniej,  
w dwóch wersjach: czarno-białej oraz kolorowanej, która także miała 
wiele odmian. Nie różnią się one zasadniczymi elementami topograficz-
nymi czy też geologicznymi. Wersja kolorowana jest zdecydowanie 
wyraźniejszą i umożliwia lepszy odbiór poszczególnych elementów na 
niej przedstawionych. Pokolorowane granice geologiczne pozwalają na 
zapoznanie się z budową geologiczną terenu, niemniej mapa czarno-
biała jest bardziej przydatna dla przeprowadzenia jakichkolwiek analiz 
elementów topograficznych, lokalizacji zabudowań i dróg. 

Opracowanie Hempla było być może kolorowane w zależności od 
potrzeb, a także od „inwencji” osób, które je wykorzystywały do róż-
nych celów. Dlatego też powstały wersje, różniące się kolorystyką i od-
mienne od założeń przedstawionych przez autora. 

Na Mapie geognostycznej zagłębia węglowego wymienione są forma-
cje geologiczne42, jak i oznaczenia złóż surowców i zakładów przemy-
słowych. Są to: pokłady węgla kamiennego, galman czerwony, galman 
biały, ruda żelazna (żelaziak brunatny), ruda ołowiana, kamieniołom, 
wapień cementowy, glinka ogniotrwała, kopalnie węgla rządowe i pry-

                                                 
41 C. Mauve, Flötzkarte de oberschlesischen Steinkohlengebirges bei Beuthen, Gleiwitz, 
Myslovitz und Nikolai. Breslau, 1860 (mapa składa się z 12 arkuszy w skali 1:16000, 
oraz 1 arkusza zbiorczego w skali 1:80000). 
42 W nawiasie podany kolor oznaczenia (według pisowni przedstawionej na mapie): 
utwór węglowy: 1 (niebieski), ślady utworu permskiego: 2 - piaskowiec zlepieńcowy 
(orzechowy), 3 - wapień bitumiczny (gummiguła w paski niebieskie), 4 - wapień żółty 
krystaliczny (gummiguła), utwory triasu: 5 - wapień muszlowy podstawowy (blado 
cynobrem), 6 - dolomit spodni (zielony), 7 - wapień mmuszlowy wierzchni, dolomity 
wierzchnie, gliny marglowe, galman biały młodszego powstania (fjoletowy), wapień 
jurajski: 8 (sepja), odsepy iasku: 9 (blady tusz), porfir: 10 (karmin). 
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watne, kopalnie galmanu rządowe i prywatne oraz kopalnie rudy żelaz-
nej rządowe i prywatne. Na mapie pokłady węgla posiadają nazwy zwy-
czajowe, a niektóre z nich zostały przez autora pogrupowane w wiązki. 
Wychodnie posiadają informacje o kącie upadu. 

W rejonie Strzyżowic, będącym już od ponad 80 lat miejscem wy-
dobywania węgla, Hempel oznaczył zagłębie strzyżowskie. Obejmuje 
ono wychodnie pokładów („Hoym” = „Hojm”, „Andrzej”, „Tadeusz”) 
ułożone w charakterystyczne owalne zagłębienie. Ta forma tektoniczna 
znana była od początku działalności Okręgu Zachodniego. W rejonie 
Dąbrowy i Będzina pokłady węgla kamiennego („Cieszkowski”, „Re-
den”) zostały zaznaczone w postaci jednego pokładu i nazwane systema-
tem. Najgrubszy z nich, dochodzący w niektórych miejscach do 25 m 
miąższości, wychodził w różnych częściach obszaru na powierzchnię 
terenu. Zostały także naniesione uskoki („ucięcia pokładów węgla”). 

Na mapie zaznaczony jest także projekt sztolni, przebiegającej od-
cinkiem, jako kanał na powierzchni terenu. Zadaniem jej byłoby od-
wodnienie górotworu w okolicy Olkusza (od kopalni „Józef” w kierun-
ku zachodnim), a tym samym udostępnienie złóż galmanu do eksplo-
atacji. Został naniesiony także projektowany wcześniej przebieg sztolni 
Ullmanna (całkowicie pod powierzchnią terenu, idącej przez obszar  
o zróżnicowanej budowie morfologicznej), której zadaniem miało być 
także odwodnienie kopalń olkuskich, gdzie Hempel43: 

 
„[...] wziął on punkt na Przemszy niższy, aniżeli młyn Warwas, mia-

nowicie młyn Ryszkę, położony o 898 stóp nad poziom morza, przez co 
zyskał 11 stóp spadku więcej. [...] proponował prowadzić kanał otwarty tej 
sztolni od młyna Ryszki za biegiem rzeki Sztoły długości 3600 sążni a po-
tem w równej odległości od dawnej sztolni Starczynowskiej jeszcze 400 
sążni, czyli razem 4000 sążni. Dalej zaczynać się miała sztolnia właściwa, 
zmierzająca przez piaski olkuskie ku kopalni Józef, z odnogą ku kopalniom 

                                                 
43 A. Albrecht, Materyały tyczące się kopalń galmanu w Królestwie Polskiem. „Prz. Górn.-
Hutn.”, nr, s. 246-250; nr 10, s. 273-276; nr 15, s. 426-428; nr 16, s. 444-448; nr 17, 
s. 476-482; nr 20, s. 550-555; nr 21, s. 574-576; a w szczególności opis projektu Hem-
pla, nr 16, s. 447. 
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Jerzy i Ulisses; długość jej wówczas wynosiłaby: od ujścia do kanału otwar-
tego ku wschodowi [...] 4100 sążni nadto [...] chodnika podziemnego 5000 
sążni. Ogólna długość sztolni i kanału otwartego miała wynosić 9000 sąż-
ni”. 

 
Hempel żywo interesował się sprawami odwodnienia („osuszenia”)  

i eksploatacji kopalń galmanu. Szczegółowo opisał to w raporcie, spo-
rządzonym w 1879 r., będącym swoistym przykładem oceny budowy 
geologicznej złoża44: 

 
„Kopalnie galmanu w Zachodnim Okręgu Górniczym dzielą się na 4 

grupy, mianowicie: 
1.) kopalnie w okolicach wsi Żychcice z głównymi kopalniami Barba-

ra, Herkules, Wojkowice, 
2.) kopalnie w Strzemieszycach: Anna Gieraska, Leonidas, Kawia 

Góra i Kozioł pod Sławkowem, 
3.) kopalnie w Bukownie: Ulisses, Jerzy i kopalni von Kramsty w Bo-

lesławiu, 
4.)  kopalnie właściwe olkuskie z główną kopalnią Józef. 
 
Kopalnie w okolicy Żychcic a głównie kopalnia Barbara w dawniej-

szych czasach uważaną była za pierwszorzędną pod względem zamożności  
i dla tego prędkie jej osuszenie poczytywano za niezbędne. Sąsiedztwo boga-
tych kopalń obok Szarleju na Śląsku naprowadzało na myśl, że, obniżywszy 
na kopalni poziom wód, można będzie eksploatować te same bogate, co na 
Śląsku pokłady [Natomiast kopalnie w] Strzemieszycach składają się  
z całego ciągu starych robót, idącego od Strzemieszyc do Stawkowa, i praw-
dopodobnie mają związek z kopalniami 3-ej grupy; kopalnie te zaliczyłem 
do grupy oddzielnej dla tego, że są one o wiele mniej zamożne, niż kopalnie 
w Bukownie. Osuszenie kopalń strzemieszyckich może być dokonane jedynie 
tylko za pomocą silnych maszyn parowych. Nie ulega wątpliwości, że obni-
żenie poziomu wód w kopalniach strzemieszyckich powiększyłoby ilość wy-

                                                 
44 A. Albrecht, Materyały tyczące się kopalń..., 1904, nr 20, s. 550-551. 

 263



dobywanego galmanu, lecz nie jest pewnym, czy galman z niższych pozio-
mów rzeczywiście będzie posiadał większą zawartość cynku. Do takich 
przynajmniej wniosków doprowadza próba, dokonana w 1854 r. na ko-
palni Kawia Góra, gdyż pogłębiony tam za pomocą maszyny parowej szyb 
nie potwierdził zasady, że w miarę przybliżania się do wapienia podstawo-
wego powiększa się zawartość cynku w galmanach. Dlatego też, jakkolwiek 
kopalnie strzemieszyckie znajdują się w najmniejszej odległości od kopalń 
węgla i hut cynkowych, osuszenie ich nie może dać takich korzyści, jak 
osuszenie kopalń 3-ej i 4-ej grupy. Kopalnie 3-ej grupy są główną podstawą 
naszego przemysłu cynkowego, a wydobywane z nich galmany dają średnio 
10% czystego metalu. Bogate galmany tych kopalń napotykają się w kształ-
cie konglomeratu dolomitowego, w którym oddzielne kawałki dolomitu  
z ostrymi krawędziami spojone są węglanem cynku i od ilości owego związ-
ku cynku zależy procentowa zawartość jego w rudzie. Powyższa forma wy-
stępowania dowodzi, że nasycenie cynkiem nastąpiło już po osuszeniu się 
dolomitów. Biedniejsze galmany tych kopalń są zupełnie podobne do gal-
manów grupy strzemieszyckiej”. 

 
Opracowanie i wykreślenie mapy, obejmującej duży obszar Okręgu 

Zachodniego, nie mogło zostać zrobione bez podstawowych obserwacji, 
które zapewne Hempel czynił na poszczególnych kopalniach. Niestety 
nie zachowały się wcześniejsze notatki i szkice pomiarowe sztygarów. 
Pierwsze znane materiały rękopiśmienne pochodzą z lat 1842-1843,  
a w przypadku kopalń węgla kamiennego pochodzą one z lat później-
szych45. Szkice pomiarowe wykonywane w kopalniach galmanu posia-
dają opisy skał oraz występującej mineralizacji, jak na przykład: „kamień 
żółty dolomitowy”, „kamień bury i ślady galmanu”, „galman przerośnięty 
rudą żelazną, twardy w całym filarze”. Są one zwięzłe, towarzyszą im 
schematyczne rysunki, ukazujące wzajemne zaleganie utworów skalnych 
oraz elementów starych zrobów (wyrobisk górniczych wykonanych za 
rudą ołowiu), tak często napotykanych w czasie eksploatacji złóż galma-
nu. Niektóre z wykonanych rysunków przedstawiają zróżnicowane for-
                                                 
45 AGD sygn. 499, 708, 710, 711, 713, 714, 715 – Dziennik obserwacji geologiczno-
górniczych na kopalni węgla kamiennego. 

 264



my mineralizacji kruszcowej, występującej w utworach triasowego wa-
pienia muszlowego46. Większość informacji zawartych w notatkach 
dotyczy technicznych uwarunkowań eksploatacji, pozostawienia nie 
wybranych partii złoża, przebiegu chodników (długość - mierzona od 
szybów, szerokość, punkty załamania). Szkice pomiarowe z kopalń wę-
gla, z chwilą wprowadzenia pomiarów mierniczych przy użyciu teodoli-
tu, stały się bardziej dokładne. Wprowadzenie drukowanych brulionów 
służących do zapisywania wyników, polecano do użytku w górnictwie 
od około 1855 r. Zapisane dane oraz szkice przenoszono na poszczegól-
ne mapy47. Ze względu na pokładowe ułożenie złóż ich lokalizacja nie 
nastręczała kłopotów, a poszczególne elementy systemu eksploatacji 
były identyfikowane z dość dużą dokładnością. Dotyczyło to przede 
wszystkim wszelkiego typu wyrobisk, chodników, pozostawionych partii 
złoża w postaci filarów bezpieczeństwa. 

Podczas geologicznych obserwacji podziemnych w dziennikach 
pomiarowych zapisywano informacje dotyczące napotkanych uskoków, 
ich przebiegu (rozciągłość), jak i wielkość zrzutu. Jedną z najważniej-
szych informacji interesujących zarówno geologa, jak i górnika są in-
formacje dotyczące miąższości poszczególnych pokładów węgla, ich 
zmienności i ukształtowania powierzchni spągu, jako elementów wpły-
wających na wybór systemu eksploatacji. Szereg prac mierniczych reali-
zowano także na powierzchni terenu. Związane były one z utrzymaniem 
stateczności skarp w odkrywkach eksploatujących węgiel oraz z zago-
spodarowaniem (zasypywaniem) wybranych partii złoża, jak na przykład 
na kopalniach „Reden”, „Cieszkowski”48. 

Hempel wielokrotnie wyjeżdżał do zakładów górniczych Okręgu 
Wschodniego49. Na początku 1856 r. sprowadził m.in. do Dąbrowy  

                                                 
46 AGD sygn. 709, 2225, 5243 – Dziennik obserwacji geologiczno-górniczych na kopalni 
galmanu. 
47 AGD sygn. 773, 774. 
48 AGD sygn. 765. 
49 W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, Księga wiadomości historyczno-statystycznych 
wielkiego pieca w Rejowie. Tow. Prz. Górn., Hutn. i Przem. Staropol. w Kielcach. Kiel-
ce, 1995, s. 64. 
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z Kielc szereg nowych narzędzi mierniczych. Zbiór ten był sukcesywnie 
uzupełniany i wykorzystywany do pracy w terenie. Świadczą o tym jego 
odręczne wpisy w zestawieniu narzędzi. Ostatnie zapisy pochodzą  
z 1865 r.50. 

W 1857 r. Hempel opuścił Dąbrowę w wyniku krytyki władz 
zwierzchnich, związanej z oceną sposobów eksploatacji węgla, w tym 
pozostawianie niewybranych partii złoża i dużych ilości miału, które 
stały się przyczynami pożarów podziemnych51. Odnotujmy, że wcze-
śniej był wielokrotnie nagradzany za współpracę w zakresie gaszenia 
pożarów na kopalniach, w tym przede wszystkim na kopalni „Ksawe-
ry”52

geologiczna regionu okolic Kielc w skali 1:262500 oraz wyniki prze-

                                                

. 
Oddelegowany do Okręgu Wschodniego miał za zadanie wykona-

nie „mapy geognostycznej i poszukiwanie węgli kamiennych”53. Zabrał 
wtedy ze sobą z Dąbrowy do pracy w terenie teodolit54. Sama mapa 

 
50 Przykładem może być m.in. opis - AGD sygn. 4181 - gdzie m.in. odnotowano: „sy-
gnały do pomiarów podziemnych teodolitem z drewna twardego z okuciem i ruchomym 
przyrządem do przesuwania i oświetlania, sygnały do pomiarów teodolitem na powierzchni, 
pręty niwelacyjne składane z przyrządem do przesuwania i targania na dwa kolory z drewna 
twardego z okuciem i śrubami, uniwersalny instrument teodolit do pomiarów kopalnianych 
w skrzyneczce drewnianej z zamkiem w futerale skórzanym z całym potrzebnym przyrządem 
i statywem z zakładu Pistora et Martins w Berlinie, łańcuszek mierniczy żelazny 10 sąż-
niowy, pantograf mosiężny do zmniejszania planów od 2 do 10ciu z przyrządem do ołówka  
i ciężarem w skrzynce drewnianej politurowanej z zamkiem i kluczykiem”. 
51 AGD sygn. 750; K. Srokowski, Z dziejów przemysłu węglowego w Polsce. „Prz. Górn.-
Hutn.”, 1923, nr 6, s. 578-584; J. Pazdur, Hempel Jan…, 1961. 
52 W 1849 r. dyrektor Wydziału Górnictwa płk artyl. Ilja [Eliasz] Schenchine [Szenszin, 
Szenszyn], AGD sygn. 750, pismo z dnia 21 kwietnia 1849 r., pisał: „Inżynierowi Hem-
plowi dziękuję - urzędnik ten, chociaż nie tak dawno zajął tę posadę [...] będzie dalej utrzy-
mywać swą część w porządku, mianowicie prowadzenie planów”. 
53 AGD sygn. 5258, pismo z dnia 15 października 1857 r. 
54 AGD sygn. 4182, pismo z dnia 7 listopada 1857 r., a gdzie cały spis sprzętów i narzę-
dzi dostępnych w Zarządzie Okręgu Zachodniego liczył wtedy ponad 170 pozycji,  
w tym kątomierze, cyrkle, kompasy, teodolity, termometry i barometry. Por. również 
AGD sygn. 4178, 4181. 
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prowadzonych prac geologicznych ukazały się drukiem, poza granicami 
Królestwa Polskiego, dopiero w 1867 r.55. 

Pracując w Okręgu Wschodnim Hempel często odwiedzał Dąbro-
wę. W czasie jednej z wizyt wypożyczył narzędzia miernicze, które były 
ewidencjonowane sukcesywnie od 1853 r. w postaci Inwentarza sprzę-
tów i narzędzi przy inżynierii kopalń Okręgu Zachodniego56. Narzędzi 
tych zapewne brakowało w biurze w Suchedniowie, a na potwierdzenie 
wypożyczenia były sporządzane stosowne dokumenty57. 

W dniu 24 grudnia 1860 r. Jan Hempel objął obowiązki Zawia-
dowcy w Okręgu Zachodnim58. Po powrocie rozpoczął on prace zmie-
rzające do ugaszenia wieloletniego pożaru na kopalni węgla „Reden”, 
powstałego skutkiem samozapalenia się miału węglowego59. Rozważane 
były różne sposoby gaszenia, łącznie z zatopieniem kopalni przy wyko-
rzystaniu wód rzeki Czarnej Przemszy. Ugaszenia pożaru dokonano 
poprzez otamowanie ognisk pożaru i szczelne zamknięcie rejonu, ogra-
niczając dopływ powietrza. Projekt zatopienia wyrobisk ostatecznie 
został wykorzystany przy likwidacji dużego pożaru kopalni „Ksawery”  

                                                 
55 J. Hempel, Description géologique des environs de Kielce, de Chenciny et de Malagoszcz, 
situes au centre de la Pologne. „Annales des Mines”, 1867, ser. 6, nr 12, s. 141-183. Por. 
B. Olszewicz, Kartografia polska XIX wieku. (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny). 
Materiały zachowane w Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Historii Nauki 
Polskiej Akademii Nauk przygotowała do wydania W. Wernerowa. Inst. Hist. Nauki 
PAN, Pol. Tow. Geogr., Warszawa, 1998, t. 1, s. 1-288; t. 2, s. 289-528; t. 3, s. 1-192. 
56 AGD sygn. 4181, 4182. 
57 AGD sygn. 4182, przykładem może być m.in. następujące pismo z dnia 24 lutego 
1859 r.: „Narzędzia miernicze wypożyczone z Okręgu Zachodniego a mianowicie 1.) 2a 
heliotropy w 2ch pudełkach 2.) 2a stoliki pomiarowe to jest jeden blat z trójnogiem a drugi 
bez trójnoga 3.) 2ie dioptry - jedna drewniana w pudełku a druga drewniana z mosiężnymi 
celownikami bez pudełka 4.) 1na dioptry z lunetą i z całym przyrządem w pudełku”. 
58 AGD sygn. 5258: „W spełnieniu powyższego [wykonania planów odbudowy kopalni 
„Reden i „Cieszkowski”] P. Hempel wejdzie zaraz w obowiązki naczelnego zawiadowcy 
kopalń w Okręgu, a o objęciu takowych raport Wydziałowi winien być złożony”. Pismem  
z dnia 28 czerwca 1860 r., skierowanym do Zarządu Górniczego Okręgu Zachodniego, 
Łabęcki (zastępca dyrektora) przekazał tak polecenie dyrektora Wydziału Górniczego 
płk artyl. Ilja [Eliasz] Schenchine [Szenszin, Szenszyn]. 
59 K. Srokowski, Z dziejów przemysłu..., 1923. 
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w 1870 r.60. Dla podkreślenia skuteczności działań związanych z organi-
zacją prac w górnictwie został on mianowany w 1861 r. p.o. naczelnika 
Okręgu Zachodniego. Zakomunikowano to J. Hemplowi następują-
co61

ą etatem oznaczoną od dnia 4 paź-
dziernika 1861 r. liczyć się mającą”. 

ę 
prze

gdzie zapoznawał się z postępem techniki górniczej i hutniczej. Zwie-

                                                

: 
 
„W imieniu Najjaśniejszego Aleksandra Wielkiego Cesarza Wszech 

Rosji Króla Polskiego etc. etc. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego. 
Na przedstawienie dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu postanowiła: naczelny zawiadowca kopalń w górnic-
twie rządowym Jan Hempel mianowany zostaje p.o. naczelnika Zakładów 
Górniczych Okręgu Zachodniego z płac

 
Hempel interesował się na bieżąco postępami nauki i sprowadzał 

do Dąbrowy nowoczesne urządzenia pomiarowe. Do Dąbrowy dostar-
czono, w październiku 1861 r., pantograf z firmy Gustawa Perlacha, 
mechanika warszawskiego62. W tym samym roku zakupiono m.in.  
w Domu Handlowym Kuznicky et Comp. w Katowicach „uniwersalny 
instrument teodolit do pomiaru kopalń”, produkcji firmy Pistor et Mar-
tius z Berlina63. W tym też czasie także zaczęło działalność laborato-
rium, zlokalizowane na terenie Huty Bankowej, które zajmowało si

prowadzaniem analiz chemicznych, obsługujące także Okręg 
Wschodni64. 

Jan Hempel wiele razy przebywał za granicą (w latach 1853–1855), 

 
60 Sygn. AGD 5258. 
61 AGD sygn. 5258, pismo z dnia 17 listopada z 1861 r., nr 7196. Powołanie Jana 
Hempla zostało ogłoszone na podstawie decyzji nr 23385 Namiestnika Królestwa Pol-
skiego z dnia 19 grudnia 1860 r.  
62 Tamże, protokół z dnia 7 października 1861 r. 
63 AGD sygn. 4182, protokół z dnia 20 grudnia 1861 r. 
64 O działalności laboratorium wspomina W. Różański, A. Rembalski, Z. J. Wójcik, 
Księga wiadomości..., 1995, s. 62, które wykonało analizy chemiczne rud żelaza, pocho-
dzących z kopalni „Piotr”, „Leon”, „Świnia Góra”, produkujących dla wielkiego pieca  
w Rejowie. 
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dzał fabrykę lin drucianych, łańcuchów windowych. Dokładnie oglądał 
płuczki galmanu w Tarnowskich Górach65. W 1863 r. wyjechał służ-
bowo do Francji, w celu poznania sposobów eksploatacji pokładów 
węgla66. Często także podejmował gości zwiedzających zakłady przemy-
słowe w Dąbrowie. Byli to górnicy i geolodzy pracujący w Prusach lub 
Austrii67. Pomagał także w zbieraniu minerałów do kolekcji Gabinetu 
Mineralogicznego w Wiedniu68. Zachował się „List otwarty” - zgoda 
wydana przez Hempla na zwiedzanie zakładów, kierowana do zawia-
dowców kopalń węgla i galmanu, która umożliwiała wejście na teren 
zakładów i za pewne pobranie próbek skał69: 

e niniejsze po zwiedzeniu zakładów, ma być po-
rócone do Biura”. 

 

 celu listy polecające, wy-
staw

                                                

 
„Udzielam niniejszem Panom: Hugo Schultz, Otto Jungham i Emi-

lowi Andrè pozwolenia do zwiedzenia kopalń zakładów tym, za okaza-
niem, zatem niniejszego zechcą Wpanowie nie tamować wolnego wejścia 
wyżej wymienionym osobom do kopalń i zakładów pod Ich kierunkiem 
pozostających. Pozwoleni
w

Jako zawiadowca, a następnie naczelnik, Hempel miał możliwość 
rozmawiania w Dąbrowie z wieloma uczonymi. Wielu z nich odwiedza-
ło Okręg Zachodni i wykorzystywało w tym

ione między innymi, przez Łabęckiego70. 
W Biurze Okręgu Zachodniego corocznie wykonywano (przy-

najmniej od 1845 r.): Wykaz przestrzeni formacji węglowej w Królestwie 

 
65 AGD sygn. 5258, 5259. 
66 AGD sygn. 5258. 
67 AGD sygn. 370, 5258. 
68 AGD sygn. 370, pismo Gubernatora Cywilnego Guberni Radomskiej nr 637,  
z dnia 4 sierpnia 1853 r. 
69 AGD sygn. 370, list z 10 czerwca 1865 r., nr 2901. 
70 Przykładem może być następujące pismo: AGD sygn. 3087, z dnia 13 czerwca 1860 
r.: „Pan Jan Trejdosiewicz obecnie Adiunkt Wydz. Górnictwa, otrzymał jednocześnie pole-
cenie, aby przed udaniem się do Akademii Górniczej w Freibergu, zwiedził zakłady górni-
cze, za przybyciem, zatem jego do Dąbrowy, naczelnik Okręgu udzieli mu wszelką pomoc  
i ułatwienie do dokładnego poznania naszych zakładów”. 
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Polskiem - z podziałem na terytoria a. Rządowe - a te na grunta folwarcz-
ne-włościańskie, przestrzenie leśne - wiejskie i należące do górnictwa.  
b. Właścicieli prywatnych71. Informacje zbiorcze były podpisywane przez 
naczelników Okręgu Zachodniego i przekazywane do Wydziału Gór-
nictwa w Warszawie. Wśród wielu danych statystycznych, zamieszczo-
nych w zestawieniu, czasem pojawiają się dane dotyczące poszczegól-
nych pokładów, eksploatowanych w kopalniach. Informacje te rzadko 
pojawiają się w dokumentach archiwalnych, i często zawierają szereg 
niezrozumiałych skrótów i uproszczeń72: 

 

 Wernera. 6 pokładów 
cienkich rozrzuconych w gruntach włościańskich”. 

prac geologicznych w Okręgu Wschodnim73. Na własne życzenie zwol-

                     

 
„[Kopalnia] Reden, Cieszkowski [...] - pokład cienki w rezerwuarze 

zakładów Huta Bankowa. Schuman - pokład leżący na pokładzie Reden - 
odbudowa rozpoczęta w r. 1865. Hieronim - pokład spoczywający na 
pokł.[adzie] Schuman, odbudowa rozpoczęta w r. 1865. Ksawery [...] - 
pokład na domniemanym kierunku pokładów Ksawery i Łabęcki. Łabęcki 
[...] - 2 pokłady cienkie pod miastem Będzinem. Pokład Staszic w okręgu 
I i IIim. Pokład cienki Grabie w okręgu IVym. Pokład cienki pod wsią Po-
rąbka. Feliks (tak zwana Stara przy Hutach cynkowych) - [3 pokłady]. 
Feliks (zwana nową) - [3 pokłady]” oraz „2 pokłady cienkie pod Garncar-
ką. Pokładzik w okręgu IVym. Pokładzik na Tadeusz. Rozpoczęto odbudowę 
pokładu przez wydzierżawienie Lewandowskiemu - dziś w stagnacji. [...] 
14 cienkich pokładów przeciętych dawną sztolnią

 
Jan Hempel został ponownie w 1867 r. wezwany do prowadzenia 

                            
n. 5173A. 71 AGD syg

72 Tamże. 
73 Stało się, jak stwierdził Jan Hempel, w piśmie przeznaczonym dla urzędników Okrę-
gu Zachodniego - Sygn. AGD 5259, okólnik z 28 lipca 1867 r., nr 4449: „Z Rozkazu 
Jaśnie Wielmożnego Ministra Finansów JM Zarządzającego częścią finansową w Królestwie 
Polskim reskryptem z dnia 20 VII br. no 2995 poruczyć mnie raczył układanie karty geo-
gnostycznej Okręgu Wschodniego, zaś do czasowego zarządu Okręgiem Zachodnim przezna-
czył naczelnika Okręgu Wschodniego W-go Jana Hube, o czem zawiadamiając niniejszym 
wszystkich Panów urzędników kwerendę wymienionych, polecam, aby nadal w działaniach 
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niono go ze służby w 1868 r., ale po okresie pracy w przedsiębiorstwie 
prywatnym, powrócił ponownie do górnictwa w 1876 r. Objął wtedy 
stanowisko zarządzającego górnictwem w Królestwie Polskim. Pracował 
aż do 1885 r.74 Rozpoczął swoje starania o przejście na emeryturę już 
wcześniej, w 1873 r. Świadczenia przyznano mu dopiero 30 listopada 
1888 r., w wysokości 2100 Rs. rocznie75. 

Hempel zajmował się także innymi zagadnieniami geologicznymi. 
W latach 1868-1876 organizował i nadzorował eksploatację podziemną 
złoża siarki rodzimej w Czarkowach76, a także analizował wyniki poszu-
kiwań złóż soli kamiennej, co zakończyło się publikacją wyników ba-
dań77. Zmarł 19 (20?) stycznia 1886 r. i został pochowany w Suche-
dniowie78. W księdze parafii p.w. Św. Andrzeja w Suchedniowie udało 
się znaleźć następujący zapis: 

 
„Suchedniów. Działo się w Suchedniowie 22 stycznia 1886 roku o go-

dzinie trzeciej po południu. Przybyli Ignacy Markiewicz 43 lata liczący i 
Konstanty Pająk 40 lat liczący obaj chłopi mieszkający w Suchedniowie  
i oznajmili mi, że 20 stycznia roku bieżącego o godzinie 12 w południe 
umarł w Suchedniowie Jan Hempel dyrektor zakładów górniczych w Króle-
stwie Polskim, tajny radca, mający 67 lat, syn Joachima i Rozalii z Dmo-
chowskich. Pozostawił owdowiałą żonę Leontynę z Żabickich i dzieci: Ana-
stazję Zajdler, syna Józefa (z pierwszego małżeństwa) i Rozalię Barbarę, 
syna Stanisława i Joachima (z drugiego małżeństwa). Po naocznym prze-
                                                                                                        
służbowych we wszystkiem do tegoż W. Hube odnosili się i Jego rozkazy najskrupulatniej 
spełniali, a oraz polegam i pewny jestem, że każdy z nich mając na celu dobro Skarbu z 
usilnością, jak obowiązek Im nakazuje służby swą wykonywać będą”. 
74 K. Jurkiewicz, Jan Hempel…, 1886. 
75 AGD sygn. 5259. 
76 K. Jurkiewicz, Jan Hempel…, 1886. 
77 J. Hempel, Uwagi co do poszukiwań soli kamiennej w granicach Królestwa Polskiego  
(z mapą). „Bibl. Warsz.”, 1877, z. 3 (147), s. 88-98. 
78 Należy tu także przypomnieć, że w Dąbrowie Górniczej w kościele p.w. Matki Bo-
skiej Anielskiej została wmurowana specjalna tablica poświęcona J. Hemplowi, która 
zawiera następującą inskrypcję: „Ś.P. JANOWI HEMPLOWI B. Naczelnikowi Górnic-
twa w Królestwie Polskim inicjatorowi wzniesienia tej Świątyni zmarłemu 19 Stycznia 
1886 R. Urzędnicy i Robotnicy górniczy”. 
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konaniu się o śmierci Jana Hempla akt ten stawającym przeczytano i pod-
pisano przeze mnie. [podpisał] ks. Ćwikliński”. 

 
* * * 

 
Wobec stałego wzrostu zapotrzebowania na węgiel zwiększała się 

zarówno liczba kopalń, jak i głębokość ich eksploatacji. Z początkiem 
lat sześćdziesiątych XIX w. rozpoczęły się systematyczne badania geolo-
giczne na terenie pruskiego Śląska. Organizowane i finansowane były 
one przez władze górnicze, w tym przede wszystkim przez Wyższy 
Urząd Górniczy we Wrocławiu79. Między innymi zlecono Ferdynan-
dowi Roemerowi (w światowej literaturze geologicznej zwanemu „ojcem 
geologii Teksasu”) i Oskarowi Degenhardtowi wykonanie badań, w celu 
sporządzenia map geologicznych całego Górnego Śląska, uwzględniają-
cych rejon dąbrowski (Okręg Zachodni) oraz krakowski. Rezultatem 
prac terenowych były mapy geologiczne wykonane w skali 1:100000 
autorstwa Degenhardta80, jak i Roemera. Atlas map wraz z późniejszą 
osobną publikacją był pierwszym kompleksowym opracowaniem geolo-
gicznym Górnego Śląska81. Są to mapy geologiczne zakryte, wydane  
w wielu barwach z dodatkowymi szrafami. Publikacja Degenhardta jest 
wersją odkrytą, przedstawiającą obszar bez osadów czwartorzędowych  
i częściowo bez trzeciorzędu, posiada za to oznaczony przebieg pokła-
dów węgla kamiennego. Rzeźba terenu jest przedstawiona za pomocą 
metody kreskowej. Doceniając zasługi Roemera na polu geologii (po-
przez wprowadzenie nowych podziałów stratygraficznych, określenie 
granic formacji geologicznych), jak i paleontologii, w tym i rozpoznanie 
                                                 
79 J. Jaros, Rozwój wiedzy o warunkach geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. Część I. 
„Wiad. Górn.”, 1962, nr 2, s. 68-71; Część II, nr 3, s. 108-111; tenże Rozwój badań 
geologicznych Zagłębia Górnośląskiego. „Zaranie Śląskie”, 1963, z. 2, s. 203-218. 
80 O. Degenhardt, Geologische Karte von Oberschlesien, [b. w.], 1865, skala 1:200000. 
81 F. Roemer, Geognostische Karte von Oberschlesien und den angrenzenden Gebieten in 12 
Blattern im Auftrage des Konigl. Preussischen Handelsministeriums unter Mitwirkung des 
Königlichen Oberbergamts zu Breslau und unter besonderer Beihulfe des O. Degenhardt,  
A. Halfar, H. Eck, A. Dondorff und J. Janik. Wyd. Neumann, Berliner Lithograph. Inst., 
Berlin, 1867. Skala 1:100000. 
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szeregu nowych skamieniałości pochodzących z karbonu i triasu, należy 
stwierdzić, że dla obszaru Królestwa Polskiego autor wykorzystał, jako 
podkład mapowy powiększoną mapę topograficzną z 1839 r.82. Zapre-
zentowana przez Roemera treść geologiczna nie wykraczała poza infor-
macje przedstawione na mapie Jana Hempla83, jak i Carla Mauve’a84. 
Ferdynad Roemer – jak to bywa - nie wspomniał o źródłach i materia-
łach wykorzystanych do opracowania części mapy, obejmującej obszar 
Okręgu Zachodniego, mimo, że przebywał on wielokrotnie w Dąbro-
wie, a jego przewodnikiem na wycieczkach geologicznych był Wincenty 
Kosiński85. 

Wnioski przedstawione przez Hempla w recenzji mapy Roemera 
dały podstawę późniejszym podziałom pokładów węgla na podredenowe 
(brzeżne), redenowe (siodłowe), które zwano środkowymi, a składają-
cymi się w Okręgu Zachodnim z jednego bardzo grubego pokładu 
oznaczanego później także, jako Reden, Chrobry (po 1918 r.) oraz 510 
(po 1945 r. - zgodnie z wprowadzoną numeracją górniczą pokładów 
węgla kamiennego, występujących w całym Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym) i nadredenowe (łękowe)86. Należy także przypomnieć o 

                                                 
82 W. Kosiński, Kilka uwag..., 1869. 
83 J. Hempel, Karta geognostyczna..., 1856. 
84 C. Mauve, Flötzkarte..., 1860. 
85 Równocześnie W. Kosiński, Kilka uwag..., 1869, s. 248, polemizuje określając, że: 
„Porównywając jednak mapę p. Hempla z nowo przygotowaną [F. Roemera], można się 
przekonać, że w tych miejscach gdzie u p. Hempla są oznaczone pokłady permskie, na nowej 
mapie jest pstry piaskowiec [...] Do skał tego wieku [permu] należy zaliczyć porfir również 
na nowej mapie oznaczony cokolwiek na wschód od przekopu [linii kolei dąbrowsko-
iwanogrodzkiej], w którym wynaleziono skamieniałości morskie formacji węglowej” (tzw. 
poziom morski Štur, stanowiący spąg warstw produktywnych karbonu górnego na 
obszarze Śląska, który po raz pierwszy został określony w okolicach Ostrawy). 
86 J. Hempel, Kilka słów o „Karcie..., 1876, s. 264: „Znając poprzednio oznaczenia pokła-
dów w naszym zagłębiu węglowym, łatwo poznamy, że oznaczenia Römera są prostem 
przerysowaniem oznaczeń bardzo dawno już znanych”. Równocześnie zaproponował dalej 
podział formacji węglowej: „[...] biorąc pod uwagę samo uławicenie pokładów węgla  
w naszym zagłębiu, wypada je rozdzielić na pokłady spodnie, środkowe - do których należy 
ciąg naszych potężnych pokładów węgla i na pokłady wierzchnie”. 
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pracy Trejdosiewicza, w której wykorzystana została mapa Hempla87. 
Tablica załączona do artykułu dotyczącego charakterystyki porfirów  
w Królestwie Polskim zawiera pomniejszony arkusz (oznaczony literą 
A): „Sekcja IXa [rejon Strzemieszyc] karty geognostycznej zagłębia węglo-
wego w Królestwie Polskim ułożonej przez J. Hempla, pomniejszona  
w stosunku 2:5” (wymiary 18,8 x 11,8 cm, skala 1:50000). Oprócz tej 
mapy dołączono, oznaczoną literą B, pomniejszoną „Część sekcji „Huta 
Królewska” (Königshütte, Blatt nr 9) karty geognostycznej Śląska Górnego  
i okolic pogranicznych, ułożonej przez F. Roemera”. Prace Staszica,  
C. von Oeynhausena, R. von Carnalla, Georga G. Puscha, H. Łabęc-
kiego podsumowały i uogólniały doświadczenia, zdobyte przez ówczesne 
górnictwo. Kopalnie zaś prowadziły dalej eksploatację na niewielkich 
głębokościach, przeważnie nie przekraczając poziomu, który można było 
odwodnić przy pomocy płytko prowadzonych sztolni. Poszukiwania 
górnicze przeprowadzano głównie za pomocą obserwacji na powierzchni 
terenu oraz kopania rowów i małych szybików o niewielkich głęboko-
ściach. 

Należy zaznaczyć, że Jan Marian Hempel miał szczególny wkład  
w poznanie geologii regionu górnośląskiego. Bez specjalistycznego, geo-
logicznego, wykształcenia podjął się realizacji tak trudnego zadania, 
jakim było wykonanie Mapy geognostycznej zagłębia węglowego w Króle-
stwie Polskiem. U podstaw działania leżała zapewne znajomość górnic-
twa, jak i zasad miernictwa górniczego, które to pozwoliły mu na okre-
ślenie elementów strukturalnych pokładów węgla kamiennego. Praca 
taka nie mogła być jednak wykonana bez dogłębnej wiedzy o terenie  
i występujących tu zasobach mineralnych. 

Samouk, jeżeli chodzi o sprawy geologii, Hempel odkrył ślady 
utworów permskich, pogrupował pokłady węgla w systemy i wiązki, 
które później w Okręgu Zachodnim nazwano pokładami podredeno-
wymi, redenowymi i nadredenowymi. 

                                                 
87 J. Trejdosiewicz, O porfirze w Królestwie Polskiem. „Spraw. Kom. Fizjogr. Akad. 
Umiejętn. w Krakowie”, 1880, t. 14, z. 2, s. 258-271. 
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W XIX w., gdy rozwijała się wiedza, a tym samym i znajomość za-
gadnień geologiczno-górniczych regionu, informacje przedstawione na 
mapie Jana Hempla miały znaczenie fundamentalne. Były one także 
wykorzystywane przez ówczesnych geologów pruskich. Region, podzie-
lony trzema granicami państwowymi wymagał, bowiem przeprowadza-
nia jednolitych opisów i analiz. Geologia nie uznaje, bowiem żadnych 
granic politycznych, a wręcz dla przeprowadzenia kompleksowej analizy 
regionalnej wymagana jest znajomość zagadnień lokalnych. 
 
* Pierwsza wersja tego opracowania została przedstawiona w artykule: Jan Hempel – górnik i geolog 
– autor „Mapy geognostycznej zagłębia węglowego...” (1856r.). [w:] „Prace Naukowe Instytutu 
Górnictwa Politechniki Wrocławskiej”, nr 117, Seria Studia i Materiały, nr 32, „Dziedzictwo  
i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, 2006,  
s. 349-360. 

 
* * * 

 
Zestawienie map górniczych wykonanych przez Jana Mariana Hempla 

 
Zestawienie zostało sporządzone na podstawie zachowanych materiałów w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. W zestawieniu przyjęto następujący schemat prezentacji informacji: rok opracowa-
nia kartograficznego, nazwisko i imię autora, oryginalny tytuł, dane dotyczące wykonania ewentu-
alnych uzupełnień treści planu, mapy oraz informacje na temat miejsca przechowywania, a także 
wzmiankowania (wym.: - wymienienia) mapy w innych materiałach archiwalnych: 
 
- 1847: Plan Kopalni węgla kamiennego Reden przy użyciu pierwszy raz Teodolitu do 

pomiaru robót pod ziem. Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Reden”). 
- 1847: Plan robót odkrywanych uskutecznionych w r. 1847.Wym.: AGD sygn. 761 

(kopalnia „Ksawery”). 
- 1847: Projekt pogłębienia kanału na kopalni Ksawery oraz poprowadzenia chodnika dla 

sprowadzenia wody z rzeki w przypadku ognia.Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia 
„Ksawery”). 

- 1847: Plan założenia Sztolni i Kanału odpływowego w Kopalni Rudy pod Gnaszy-
nem.Wym.: AGD sygn. 545. 

- 1847: Plan odnowienia granic Kopalni Galmanu Józef od strony wsi Pomorzan.Wym.: 
AGD sygn. 545. 

- 1847: Rzut pozjomy i przecięcia pjonowe oraz obliczenie mass nadkładowych zdjętych  
w r. 1847 przez przedsiębiorcę Raka w celu przygotowania filarów odkrywanych na ko-
palni węgla Xsawery.AGD sygn. 140 - Plany i mapy; wym.: AGD sygn. 545. 
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- 1847: Plan roboty odkrywanej (budowanej) na Kopalni Węgla Ksawery przez Entrpre-
nera Raka od 23 lipca 1847 r. AGD sygn. 22 - Plany i mapy (sygn. WAP 5265); 
wym.: AGD sygn. 545. 

- 1847: Plan projekt sprowadzenia wody z rzeki Przemszy do Kopalni Węgla Kamiennego 
Ksawery w przypadku pożaru na tejże. Wym.: AGD sygn. 545, AGD sygn. 761 (ko-
palnia „Ksawery”). 

- 1848: Plan kopalni Ksawery dawny exemp. kopalniany w 8 sekcjach. Uzupełniono: 
1849. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”). 

- 1850: Rzut poziomy i przeciecie pjonowe szybu pochyłego Marya na kop. Reden  
z obliczeniem massy do zdjęcia kamienia podstawowego.AGD sygn. 25 - Plany i mapy 
(sygn. WAP 5607). 

- 1850: Plan szczegółów na powierzchni przy zachodniej części kopalni węgla Reden. 
AGD sygn. 26 - Plany i mapy (sygn. WAP 5608, sygn. WUG 88/T4). 

- 1851: Rzut pionowy i poziomy wschodniej części kopalni węgla kamiennego Feliks pod 
Niemcami z oznaczeniem robót projektowanych dla przyszłego rozwinięcia kopalni  
w poziomie, który może być osuszony przy pomocy dzisiejszej machiny wodociągo-
wej.AGD sygn. 205 - Plany i mapy (sygn. WAP 5639, sygn. WUG 7/T1); wym.: 
AGD sygn. 762 (kopalnia „Feliks”). 

- 1853: Plan kopalni Galmanu Jerzy. AGD sygn. 311 - Plany i mapy (sygn. WAP 
5693, sygn. WUG 58/T3). 

- 1854: Plan urządzenia drogi spadkowej od szybu Tomasza ku Hucie Bankowej. Wym.: 
AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 

- 1855: Projekt rozwinięcia robót na kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami. AGD sygn. 
227 - Plany i mapy (sygn. WAP 5649, sygn. WUG 18/T1); wym.: AGD sygn. 762 
(kopalnia „Tadeusz”). 

- 1855: Pole zajęte przez kolonia Nowa kopalnia Anna. Zbiory autora. 
- 1865: Przecięcie pokładów przebitych otworem nr 1 na kopalni Reden dla głębszej 

odbudowy. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 
- 1866: Przecięcie pokładów przebitych otworem nr 1 na kopalni Reden dla głębszej 

odbudowy usunięty o 1 sążeń na upad. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”). 
- 1866: Projekt odbudowy pokładów Cieszkowski i Huta Bankowa przez podsadzkę 

pojęciami poziomemi przy obniżeniu wody do 100 sążeni pod poziom główny. Sekcja I, 
II. Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Cieszkowski”). 

 



XV 
ZAKOŃCZENIE 

 
Geologia, jako nowoczesna dyscyplina naukowa zaczęła się kształ-

tować w XVII w. Podstawą działania było przed e wszystkim szukanie 
odpowiedzi i uzasadnienie biblijnego potopu jako zjawiska przyrodni-
czego. Koncepcje dyluwialistów (potopistów) rozwijały się w Anglii oraz 
we Francji. Najsłynniejszym z nich był Georges Leclerc de Buffon, któ-
rego dzieła zainspirowały  Stanisława Staszica, kiedy studiował w Pary-
żu. Po powrocie do Polski ogłosił on w 1786 r. w przekładzie na język 
polski Epoki natury. Plonem samodzielnych studiów Staszica były na-
tomiast specjalistyczne publikacje, które przedstawiał na forum Towa-
rzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, jak i wydane w 1815 r.  
O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. 

Równocześnie kształtowała się w Europie geologia złożowa, którą 
dla pełniejszego obrazu powinniśmy określać terminem geologia kopal-
niana. Jej głównym przedstawicielem był Abraham G. Werner, wielo-
letni wykładowca w Akademii Górniczej we Freibergu saskim. Tak 
pojmowana geologia stanowiła wstępny etap poczynań zmierzających do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej i utworzenia kopalń i hut. 

W XIX w. na ziemiach polskich górnictwo było czynnikiem zna-
czącym w rozwoju geologii. Decydowało o tym zarówno rozpoczęcie 
samego procesu budowy przemysłu, jak i zapoczątkowania powstanie 
organizacji władz górniczych oraz szkolnictwa (Szkoła Akademiczno 
Górnicza - Akademia Górnicza w Kielcach). Różni specjaliści zagra-
niczni sprowadzeni do Polski (w tym Fryderyk Krumpel, Georg  
G. Pusch), przyczynili się w znaczący sposób do rozpoznania złóż su-
rowców mineralnych, jak i stratygrafii kompleksów skalnych. Postęp, 
jaki dokonał się wtedy był związany z przyjęciem nowoczesnych zasad 
stratygrafii i odejściem od opisowego sposobu pojmowania świata przy-
rody. 

Wychowankowie kieleckiej Akademii Górniczej (np. Józef Ciesz-
kowski, Józef Skalski, Wacław Borowski – wśród pracujących w Okręgu 
Zachodnim) podejmowali się po raz pierwszy organizacji zakładów 
górniczych i nadzorowali późniejszą ich działalność. Niewielu z samo-
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uków było dane rozpocząć pracę w przemyśle rządowym i zakończyć ją 
osiągnąwszy szczyty zawodowego kunsztu. Przykładem jest tutaj Jan-
Hempel, który wprowadził do praktycznego zastosowania szereg nowo-
czesnych metod pomiarowych (1847 r.), jak i wykonał pierwszą mapę 
geologiczną regionu, gdzie współwystępują złoża węgla kamiennego  
i rud cynku i ołowiu (Karta geognostyczna zagłębia węglowego w Króle-
stwie Polskiem – 1856 r.). 

Należy jednak stwierdzić, że pierwsze w Królestwie Polskim próby 
zastosowania i wykorzystania, na skalę przemysłową, stosowanych nauk 
geologicznych (geologii kopalnianej) miały miejsce w kopalniach Okrę-
gu Zachodniego. 

Plany kopalniane, począwszy od granic nadań, sytuacji na po-
wierzchni, wyrobisk górniczych, a skończywszy na danych geologicz-
nych, przyczyniały się do stwarzania projektów rozwoju kopalń. Pod-
stawą każdego planu jest pomiar i to pomiar celowy (ekonomiczny). Na 
planie, o skali tak dobranej, aby pozwalała ona na jednoznaczną i do-
kładną orientację w sieci wyrobisk górniczych (niestety nie zawsze była 
ona respektowana przez autorów opracowań kartograficznych), może 
bez tego przedstawienie szczegółów geologicznych powinno być jak 
najprostsze, przejrzyste i jak najwierniej oddające rzeczywistość. Powi-
nien on być uzupełniony o jak największą ilość przekrojów, których 
linie powinny być na nim jednoznacznie określone. Te warunek nie był 
zawsze spełniany w opracowaniach kartograficznych wykonywanych  
w Biurze dozorstwa Olkusko-Siewierskiego, jak i Okręgu Zachodniego. 

Na podstawie dostępnych informacji możemy stwierdzić, że w mia-
rę ewolucji okręgu przemysłowego następował stały rozwój, tworzyły się 
związki pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi na tym 
obszarze. Związki te wyrosły ze wspólnoty determinowanej warunkami 
naturalnymi, występowaniem surowców mineralnych, bliskim sąsiedz-
twem oraz ze zbliżonej struktury funkcjonalnej i przestrzennej. Wszyst-
kie te czynniki stały się podstawą daleko idącego procesu integracji. 

Dotychczas znany i oceniany dorobek naukowy (publikacje) z za-
kresu geologii ogólnej autorstwa specjalistów pracujących w Okręgu 
Zachodnim jest nader skromny. W XIX w. geologia, jako samodzielna 
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dziedzina, dopiero się kształtowała poprzez świadome i ukierunkowane 
wykorzystanie pewnych jej składników w ściśle praktycznym celu. Ele-
menty szeroko pojętej geologii (teorie powstania Ziemi, opis budowy 
wewnętrznej, geneza minerałów i skał, wiedza o faunie i florze kopalnej) 
ustąpiły miejsca na rzecz praktycznego zastosowania tej nauki. Niemal 
usługowa rola geologii kopalnianej na rzecz górnictwa (określana przez 
poszukiwanie kopalin i określenie korzystnych warunków eksploatacji) 
pozwalała bowiem tylko na działania ogólne. 

Mała ilościowo kadra specjalistów, wykształconych w kieleckiej  
Szkole Akademiczno-Górniczej (Akademii Górniczej), nie pozwalała na 
sukcesywny rozwój myśli naukowej. Nielicznym z pracujących w gór-
nictwie rządowym, udało się wyjść poza ramy narzucone przez prze-
mysł. To oni stworzyli podstawy do dalszego rozwoju tej dyscypliny  
w Polsce, a także mieli świadomość, że bez wykształcenia następców nie 
będzie można myśleć o poznaniu budowy geologicznej i rozmieszczenia 
złóż surowców mineralnych kraju. Wiązało się to także z przygotowy-
waniem przez Jana Hempla i innych naczelników górniczych, planów 
dotyczących otwarcia w Królestwie Polskim szkoły górniczej, urzeczy-
wistnionych dopiero w 1889 r. w Dąbrowie [Górniczej]. 

Zakres oddziaływania geologów był znaczny. Uczestniczyli oni  
w poznawaniu geologicznym regionu, poszukiwali złóż surowców mine-
ralnych, opracowywali mapy geologiczne. Wykazali się zrozumieniem 
problemów surowcowych. Mogli nawiązać także równorzędny kontakt 
naukowy i dyskusję z uczonymi z innych ośrodków. Wynikami ich prac 
interesowali się górnicy i geolodzy z obszaru pruskiego Śląska. Fryderyk 
Krumpel, Józef Cieszkowski, Jan Hempel wykazali się nie tylko znajo-
mością nowych metod badawczych, ale także ogromną intuicją nauko-
wą. Chociaż nie wnieśli oni znaczącego udziału w rozwój geologii teore-
tycznej to jednak prowadząc badania w skali regionalnej byli autorami 
samodzielnymi, a sam Okręg Zachodni wraz z występującymi tu złoża-
mi węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu charakteryzuje się dużym 
stopniem skomplikowania budowy geologicznej. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że historia górnictwa i hutnictwa 
rządowego  Królestwa Polskiego pierwszej połowy XIX w. obfituje  
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w szereg spektakularnych wzlotów i upadków. Powstawały wówczas 
różne zakłady przemysłowe, budowane są osiedla i kolonie robotnicze, 
prowadzono także prace poszukiwawcze związane z poznawaniem no-
wych złóż surowców mineralnych i optymalnemu wykorzystywaniu  
i eksploatacji już istniejących. 

Rozwój zakładów rządowych wynikał z możliwości przyjęcia przez 
władze państwowe faktu, że może istnieć deficytowe przedsiębiorstwo, 
zasilane stale ze środków państwowych. Jedyną miarą produkcji (projek-
towanej) nie był zysk, ale możliwości technologiczne danego zakładu. 
Wielkość zakładu, wydajność określana była sumą dotacji. W takim 
przypadku produkcja nie była w żaden sposób skorelowana z popytem. 
Duże zmiany w administracji górnictwa i hutnictwa powodowały, że  
z jednej strony przekreślano bieżące dokonania i próbowano odzyskać 
choćby część włożonych w rozwój zakładów kapitałów. Wszystkim 
zmianom towarzyszyły także niekonsekwencje w działaniach na polu 
rozpoznawania surowców mineralnych. 

Szkicując zarys przemian organizacyjnych i technicznych w prze-
myśle górniczo-hutniczym Królestwa Polskiego należy podkreślić, 
wpływ tych przemian na kształtowanie się pojęć i terminów oraz rolę, 
jaką na tym polu odegrali poszczególni specjaliści. 

Należy stwierdzić, że wyniki uzyskane przez geologów i górników 
pracujących w Okręgu Zachodnim mogą zainteresować historyków 
zajmujących się historią gospodarczą. Interpretacja tych wyników wy-
maga dzisiaj nie tylko udziału samego geologa, ale także mierniczego 
górniczego. Dla zrozumienia całości problemu wymagane jest poznanie 
szeregu opracowań rękopiśmiennych. Często są to dokumenty, do któ-
rych dostęp jest bardzo utrudniony. Jednym z ważnych elementów do-
kładnego i szczegółowego wykorzystania materiałów kartograficznych, 
powstałych w czasie działalności górniczej, jest ich szczegółowy opis oraz 
odpowiednia klasyfikacja, zakładające możliwość wykorzystania ich do 
różnych analiz i syntez. Dotychczas, bowiem na pograniczu historii 
gospodarczej i historii nauki, nie wypracowano podstaw współpracy, 
dzięki którym specjaliści z pierwszej z tych dziedzin mogliby jedno-
znacznie odróżnić fakty od hipotez. 
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XIX WEST MINING DISTRICT 
THE DRAFTS FROM HISTORIES 

OF GEOLOGICAL AND MINING ACTIVITY 
IN THE KINGDOM OF POLAND 
 

SUMMARY 
 

The subject of this essay is to show the geological study of mining history of the 
industrial west of the Kingdom of Poland. Many miners and geologists of various 
nations took part in this process. However the separation of – mine geology – as  
a branch of science, that deals with searching and distinguishing various deposits of 
mineral resources and also dealing with drawing up maps, proceeded gradually. The 
formation of the Kingdom of Poland and the development of ministerial mining 
enabled the introduction of various legal regulations and the direction of economic 
undertakings at the same time. The occurring changes in the mining industry were 
constant and stimulated by a number of events and historical facts. 

Territorial range of this thesis was limited to the West District that existed till 
1869, and was developing gradually from Olkusz – Siewierz territory that was operating 
from 1826-1833. All the archival materials available and cartographic artworks gathered 
were analyzed. 

In the first half of XIX century, the administrative division of the Kingdom of 
Poland was submitted to different changes. The West District itself consisted mostly of 
Będzin county, the south part of Częstochowa county and west part of Olkusz county. 
Till 1795 this region belonged to the Republic of Poland. Next it was incorporated to 
Prussian Upper Silesia and together with former Siewierz duchy was named Neu 
Schlesien (New Silesia). Prussia later returned the Olkusz region to Austria in 1797. 
After the war between Prussia and France and the Prussia’s loss of New Silesia region in 
1807, also in consequence of Vienna Congress arrangements in 1815, the stabilization 
of political borders rout till 1914 took place. The borders of three invasive countries 
converged in a characteristic point – in Modrzejów, at the confluence of the rivers 
White and Black Przemsza, commonly known as “Triangle of Three Emperors”. 

The development of geological-mining knowledge of the West District of the 
Kingdom of Poland was mostly connected with searching for hard coal deposits, zinc 
and lead ores and making them accessible. 

Carboniferous hard coal deposits were situated in the swath from Czeladź and 
Sosnowiec on the west to Bukowno and Bór Biskupi on the east. These deposits were at 
the same time limited from the north – east side by the line of outcropping waste rocks 
of lower carboniferous era.  The hard coal was extracted in ministerial mines: nearby 
Dąbrowa [Górnicza]: “Reden”, “Ksawery” (“Xawery”); nearby Niwka: “Maurycy”, 
“Jacek”, “Józef” and “Józef” in Bobrek; nearby Germany: “Feliks” (“Felix”); also near 
Strzyżowice: “Tadeusz”. 
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The deposits of zinc and lead ores, that existed in the swath of dolomite and 
limestone of middle Trias (from Bobrowniki, Żychcice on the west to Olkusz on the 
east), were the subject of secular, intensive exploitation. At first, people exploited and 
searched for silver and galena, and since the beginning of XIX century the exploitation 
of calamine (the ore consisted of zinc and lead minerals used for smelting zinc) on  
a large industrial scale started. The exploitation was conducted in ministerial mines: 
nearby Strzemieszyce and Sławków: “Anna”, “Leonidas”; near Bukowno and 
Starczynów and Olkusz: “Ulisses”, “Jerzy”, “Józef”; in Żychcice: “Barbara”, “Herkules”, 
“Kacper” also in Ząbkowice: “Katarzyna”. 

In the West District, various researches were conducted in order to find other 
ores, inter alia, iron ore as well as fire-clay (used for production of muffles in zinc 
works). The exploitation of fire-clay was limited to Trias area of the deposits in 
Mierzęcice (“August” mine) and Dańdówka. The iron ore, on the other hand, was 
exploited on the small scale in ministerial mines: nearby Częstochowa and Koziegłowy 
(mines: “Dankowice”, “Aleksander”, “Warpie”, near Kostrzyń, in Bargły, near 
Rękoszowice, near Całka, near Młynek, near Konopiska), also near Łosień, in the area 
of Siemonia, Góra Siewierska, Żychcice and Bobrowniki. 

Mining geology, using for its purposes general rules of geology and rules of 
surveying, carries out works not around the area of one mine but also neighbouring 
mines. Mining pits should also be properly adjusted with regard to the buildings 
situated on the surface, especially when it comes to the exploitation conducted in the 
area where the natural reservoirs are found. The water coming from such reservoirs may 
cause potential risk for mines, leading finally to their flooding. 

Marking on the maps the collected surveying data was not always practised with 
the use of co-ordinate system. In fact, the system was introduced on a big scale in West 
District, not until the introduction of theodolite into surveying.  Initially that was only  
a local system, limited only to one mine. 

The distinction of the people dealing with mining geology among the most 
qualified surveying officers succeeded gradually. The main reason of this phenomenon 
was the self-education (for the lack of specialist education), supported by practical 
experience. Geologists’ fundamental responsibilities were the recognition of mining 
pits, proper identification of the rock samples, as well as the proper analysis of archival 
materials and publications available. 

The realisation of the geological-mining maps and plans could be conducted only 
on the basis of the observations which were made. Mainly they consisted in the marking 
of on the ground surface as well as in the excavations the extension and plongement of 
beds. Also defining the height and the direction of faults, measurements of rocks’ 
cleavage and finally the recording the locations of places where the bursts and fires 
occurred. 

The proper material for recording the results of these observations was used. All 
the plans were made on the very thick cardboard, that could not be easily affected by 
the atmosphere influence. However, after the distances and angles were taken off,  
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the data seemed to be divergent. The introduction and usage of surveying instruments 
and also trigonometric calculations caused that the drawings’ quality was no longer of 
such importance. In fact, the calculations were not taken from the drawings but they 
were the result of analytic calculations and problems. Usually the plans and maps were 
hand-coloured with the usage of paints. Plenty of them prove that a special importance 
was attached to the recording of the mining activities, as well as emphasising their visual 
aspects. A number of cartographic artworks were passed on to the mining superiors, 
often special sets of maps and plans were prepared for them as well. 

The obligation of strict registration of the current condition of mining activities, 
as well as stated geological facts, was not always strictly performed. Numerous plans and 
maps made for the need of exploitation could prove that fact. Indeed, their accuracy 
was very often insufficient. Moreover, there is a lack of the scale and a significant 
shortage of indicators that would facilitate the localisation in the terrain. Next, the 
elements of geology were schematically put and in a simplified manner. Finally, any 
various correlations of the stone beds and rocks formations are hard to be found. It 
should be stated that, in such a case the using (mining) aspect of the plan was more 
important than the documentation (geologic) aspect. 

 
 

* * * 
 
 

Abstracts 
 

Geological and mining acquaintance of the Siewierz Kingdom (pp. 27-38). 
The article brings us closer to the activities of Jan Jaśkiewicz, presents geological 
description of the so called Neu Silesia, influence of the theory by Abraham Gottlob 
Werner on development of geology, description of geology of Poland by Stanisław 
Staszic. 
 
Organisation of mining authorities in the Kingdom of Poland in the first part of 
XIX century (pp. 39-128). 
Development of coal and steel industry in the Kingdom of Poland was only possible 
thanks to the care of the government similarly like in many European countries in the 
XVIII and at the beginning of the XIX centuries. The conditions deteriorated after 
liquidation of the Board of Polish Bank in 1843. The loss of separateness of the 
Kingdom of Poland, after January uprising in 1863, coincided with the final collapse of 
the government mining and steel plants. The article presents also the list of 
governments specialists of mining industry in the Kingdom of Poland in 1817-1849. 
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Codification of Ming law by Stanisław Staszic (pp. 129-146). 
Regulations regarding mining property were created differently on the territory of 
Poland, since it was Prussian, Russian and Austrian annexation. The article 
characterizes briefly the legal situation on the territory of Prussia, starting from 
regulation of mining law from 1769. The situation was quite different in the Kingdom 
of Poland where at that time there were no univocal legal provisions on exploration and 
granting of mining property. Stanisław Staszic submitted, on 9 June 1819, to the Chief 
Mining Management Board a draft of a Mining law – it is presented in the article – 
with a request for making of respective comments. 
 
Dewatering galleries of coal mines in the industrial Western District  
(pp. 147-156). 
As presented in this article the industrial  Western District consisted of Będzin county 
and western part of Olkusz county. Mining is menial with regard to society and other 
industrial branches and does not so destroys but transforms the nature securing 
indirectly technological, economical and social development of the country. Dewatering 
galleries of coal mines – a unique traces of mining activity have been preserved, 
unfortunately in fragmented manner, in the surrounding landscape. 
 
Fryderyk Krumpel – the precursor of mining geology in the Kingdom of Poland 
(pp. 157-176). 
The article presents the fate of the Saxon, Fryderyk Krumpel, participating actively in 
process of geological and mining exploration of the Kingdom of Poland and this first of 
all the industrial Western District. The separation of an independent discipline of 
science, that is the mining geology – dealing with the search for and exploration of the 
deposits of mineral materials as well as the working out of the specialist maps took place 
step by step. The teachers and students achievements of the Mining Academy in 
Freiberg had no doubt a great share in the process. 
 
Marceli Królikiewicz – the first governor of the industrial Western District in the 
Kingdom of Poland (pp. 177-204). 
Biography of Marceli Królikiewicz was the subject of many studies and analyses though 
not always complete and not free from mistakes. In such a case preserved personal files 
of Królikiewicz, which have been analysed in detail, can be the most reliable source of 
information on him. The article provides the beginnings of mining career of 
Królikiewicz – the first professor of mining and mining technology in Mining Academy 
in Kielce (Academicals-Mining School) against the background of beginnings of 
organization of mining industry in the Kingdom of Poland. 
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Geological and mining activities of Józef Cieszkowski (pp. 205-228). 
One the first mining geologist working in the Kingdom of Poland, dealing directly with 
searching for exploration of raw minerals deposits – was Józef Cieszkowski. The article 
describes the years of this professional experience gaining during his employment in the 
industrial  Western District it describes his mining and geological activities. The Chief 
Master of Mines of the industrial Western District, Józef Cieszkowski, rented a grange 
in Strzemieszyce where he stayed till the last days of this life. 
 
„Beginnings of mining education” of Hieronim Łabęcki – the first Polish mining 
manual (pp. 229-234). 
Hieronim Łabęcki a miner and a geologist, was the author of a two volume monograph 
“Mining in Poland” (1841) and “Mining Dictionary...” (1868), and also author of the 
first mining manual in Polish “Beginnings of mining education” (1843), which was 
specially prepared for the needs of mining schoolboys working in government mines in 
the Kingdom of Poland. Mining education in the Kingdom of Poland, after liquidation 
of the Mining Academy in Kielce (Academicals-Mining School) in 1826, practically did 
not exist. Gaining knowledge could be accomplished only by starting studies at foreign 
universities. In the country it was only possible to gain knowledge by practical learning 
of the profession and in such a case the manual “Beginnings of mining education” 
constituted a very important and needed scientific aid. 
 
Maksymilian Strasz – architect, photographer, author of first maps of mining 
regions of the Kingdom of Poland (pp. 235-244). 
The establishment in beginnings of XIX century of the Kingdom of Poland and 
development of state owned mining and metallurgy allowed for the employment and 
educated experts who undertook for the first time, many works including also 
preparation of the first economic maps of mining regions: Eastern – covering the region 
of Holly Cross Mountains and Western – located in south-west border areas of the 
Kingdom of Poland, limited by the state borders with Prussia and Austria. Surely 
Maksymilian Strasz was one of such experts the architect, civil engineer, man of many 
sided interests and the enthusiast of technical novelties. 
 
Jan Hempel – author of geological and mining maps of the Kingdom of Poland  
(pp. 245-276). 
The successes in organization of particular industrial plants in the Kingdom of Poland 
were backed up by a planned developed of specialist education, among others, by 
establishment of Mining Academy in Kielce (Academicals-Mining School). Many 
foreign specialists employed at the Academy, as well as graduates found later on the 
work in the industry and exerted a decisive influence upon the development of 
geological and mining science in the Kingdom of Poland. Jan Marian Hempel had, 
undoubtedly, the influence on the production increase from new hard coal deposits and 
first geological map of coalfield in the Kingdom of Poland. 
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