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® DZffiOTIA

Kończący się rok to czas wielkiego jubileuszu. Dokładnie sześćset lat temu, w roku 1415 król Wła
dysław Jagiełło zezwolił dwóm mieszczanom krakowskim na eksploatowanie złóż w Swoszowicach 
„gdzie siarka jest znaleziona Wśród bardzo wielu dokumentów wystawionych przez kancelarię kró
lewską ten jest szczególnie ważny, bowiem jest to w istocie pierwszy na świecie akt prawny odnoszący 
się do górnictwa siarkowego. Górnictwo to, któremu Tarnobrzeg tak wiele zawdzięcza, wzięło swój 
początek właśnie przed sześcioma wiekami w podkrakowskich Swoszowicach. Miejscowość ta, nie
zwykle malowniczo położona, przez kilkaset lat była jedynym miejscem w przedrozbiorowej Polsce, 
gdzie wydobywano siarkę. Podobnie jak to było w II połowie XX wieku, sprzedaż siarki przynosiła 
znaczące zyski, z których przez całe stulecia korzystali swoszowiccy górnicy i okoliczni mieszkańcy, 
oraz zakonnicy z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie, a także skarbiec królewski. Z podatków uzy
skiwanych z eksploatacji złóż siarki królowa Anna Jagiellonka utrzymywała słynną Kapelę Roranty- 
stów, a u kresu swoich dni pokryła najczystszym złotem kopułę Kaplicy Zygmuntówskiej na Wawelu, 
najwspanialszego na świecie dzieła renesansu znajdującego się poza Włochami.

Historia górniczego ośrodka siarkowego w Swoszowicach jest niezwykle interesująca, choć do dziś 
nie przetrwało zbyt wiele pamiątek po blisko pięciu wiekach wydobywania tam „żółtego złota”. Dzięki 
żmudnym poszukiwaniom kilku historyków udało się odtworzyć dzieje tamtejszych kopalni i hut siarki. 
Nawiązując bliskie kontakty z tamtejszym środowiskiem, Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega wsparło 
na różnych płaszczyznach organizację wystawy, jaka zostanie udostępniona 5 grudnia bieżącego roku. 
Jej wernisaż będzie zarazem ukoronowaniem uroczystości  jubileuszowych. Weźmie w nim udział wielu 
znakomitych gości, w tym prezydent Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa i delegacja tarno
brzeskich górników siarkowych. Być może wystawa ta w przyszłości będzie wyeksponowana także w 
Tarnobrzegu, niedawnej jeszcze „ stolicy polskiej siarki ”,

Z tych właśnie powodów ten numer naszego kwartalnika ma charakter wydania specjalnego. 
Przybliżamy w nim historię wydobywania siarki w Swoszowicach, prezentując przy okazji tę obec
ną X Dzielnicę Krakowa (od 1973 roku). Są w niej nie tylko ślady górniczej przeszłości, ale i jedno 
z najstarszych uzdrowisk w Polsce, leczących różne schorzenia wodami siarkowymi. Jest tu też szkoła 
ufundowana przez ostatnich górników siarkowych w 1882 roku i nieprzerwanie działająca do dzisiaj 
jako Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie.

Swoszowice to także miejsce bardzo urokliwe, które zachowało do naszych dni charakter z przeło
mu XIX i XX wieku. Wtedy była to nie tylko podmiejska miejscowość o niebanalnej przeszłości. Stąd 
wywodziło się wielu ciekawych ludzi. Jednego z nich - wybitnego prawnika i kolekcjonera, a przede 
wszystkim wielkiego patriotę, przypominamy tu w setną rocznicę jego bohaterskiej śmierci. Dziękuję 
Panu Stanisławowi Kobieli, redaktorowi naczelnemu „ Wiadomości Bocheńskich”, za wyrażenie zgody 
na przedruk jego artykułu i wspomnienia wybitnego historyka i kolekcjonera Stanisława Fischera o tej 
właśnie niezwykłej, a zapomnianej dziś postaci.
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SWOSZOWICE. GÓRNICTWO SIARKOWE 
W DAWNEJ POLSCE

Jedna z najbardziej znanych legend polskich, po raz 
pierwszy spisana przez Wincentego Kadłubka, opisy
wana także przez innych kronikarzy — w tym Jana 
Długosza, Macieja Miechowitę, Bernarda Wapow- 
skiego i Marcina Bielskiego, - opowiada o potworze, 
nazwanym później wawelskim smokiem, który został 
zgładzony pożerając podrzuconą mu skórę wypcha
ną siarką. W każdej z legend tkwi ziarnko prawdy. 
W przypadku tejże można uznać, że siarka ta, znana 
tu już co najmniej od czasów państwa Wiślan, pocho
dziła ze Swoszowic. Tutaj właśnie od wieków zbierali 
ją z tzw. kwiatu siarkowego zakonnicy trudniący się 
wytwarzaniem leków.

W roku 1415 król Władysław Jagiełło wydał przy
wilej „Super ąuerendis mineris et aliorum metallo- 
rum”, zezwalający mieszczanom krakowskim M. Po- 
lificiemu i N. Scoltetemu na eksploatację złóż siarki 
w Swoszowicach. W historii górnictwa światowego był 
to pierwszy akt prawny dotyczący wydobywania tego 
kruszcu. W następstwie tegoż dokumentu wkrótce 
założono gwarectwo dla poszukiwań i wydobywania 
siarki. Gwarectwa były spółkami górników pracują
cych osobiście, w późniejszych czasach zrzeszeniami 

zatrudniającymi pracowników najemnych, z których 
każdy proporcjonalnie do kapitału partycypował w zy
skach i wydatkach gwarectwa.

Wspomniany przywilej zezwalał na poszukiwanie 
siarki i innych surowców właśnie w Swszowicach 
gdzie siarka jest znaleziona. Król życzył sobie, by 
nowa kopalnia powstała na wzór przedsiębiorstw gór
niczych działających w Czechach i na Węgrzech.

Pierwsze gwarectwo swoszowickie tworzyli m.in. 
M. Kuśnierz i N.Sołtys, identyfikowani obecnie z Mi
chałem Faygerem i Mikołajem Sołtysem ze Strado- 
mia. W dokumentach z nieco późniejszego czasu wy
mieniono jeszcze innych członków gwarectwa takich 
jak Piotr Słodownik i górnik Krystian. W 1419 roku 
swoszowiccy gwarkowie zawarli umowę z garncarzem 
Janem z Żyrkowic. Miał on dostarczać regularnie 
wielkie naczynia na siarkę o pojemności jednego cet- 
nara (tj. ok. 50 kg). Być może początkowo wytwarzano 
siarkę w formie sypkiej, choć wiadomo, że już przed 
rokiem 1428 działała w Swoszowicach huta siarkowa.

Kluczową postacią w pierwszym okresie działal
ności swoszowickiej kopalni siarki był wymieniany 
w dokumentach z lat 1422—1428 gwarek Krystian 

Przywilej lokacyjny Swoszowic z 1415 roku
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(Krzystyn, Krystyn, Chrystian, Krzistan), któremu 
przypisuje się właściwe urządzenie kopalni, odwad
nianie terenu, nadzorowanie kopania szybów i chod
ników. Dowiadujemy się o jego działalności z doku
mentów sądowych, bowiem Krystian wielokrotnie 
wchodził w spory z właścicielem terenu, klasztorem 
kanoników regularnych działającym przy kościele Bo
żego Ciała na krakowskim Kazimierzu. I tak w 1422 
roku Krystian stanął przed sądem królewskim, gdyż 
zbudował dom mieszkalny i sadzawkę na gruncie na
leżącym do klasztoru. Sąd nakazał mu zapłacić jed
norazowe odszkodowanie na rzecz klasztoru w postaci 
trzech wiadrunków (wiadrunek = ćwierć grzywny = 
12 groszy), a ponadto wykonać prace na rzecz zako
nu i płacić mu półtorej grzywny rocznie dopóki król 
nie zamieni zakonnikom wsi na inną. W tym samym 
roku Krystian wypłacił właścicielom odszkodowanie 
za wycięcie dwudziestu dębów. Klasztor zabraniał 
szynkowania trunków, czasem godził się z górnikiem 
wskazując tereny do karczowania lub wyznaczając 
czynsz. Często pozywał jednak Krystiana do sądu 
o niszczenie klasztornej wsi rowami odwadniającymi 
kopalnię, o dewastację stawów klasztornych i ról (wy
ceniając szkody na 10 grzywien), o zalewanie wodą za
konnych pól i łąk, o bezprawie (w 1426 roku), a nawet 
o naruszanie zwyczajów górniczych. Ugoda zawarta 
w roku 1427 pomiędzy stronami sporu (gwarkiem 
i prepozytem klasztoru) zobowiązywała Krystiana do 
płacenia klasztorowi czynszu, ten zaś zezwohł na ko
panie siarki na górach. Rok później ten sam gwarek 
złożył oświadczenie, że nigdy nie przeszkadzał Annie, 
wdowie po Hanulu, kopać siarki w Swoszowicach na 
posiadanej przez nią ziemi. Wiadomo, że owa Anna 
od 1422 roku była przez cztery lata właścicielką dział
ki, choć wcześniej w roku 1421 miała jakieś udziały 
w kopalni siarki w Swoszowicach. Niektórzy historycy 
wysnuwają wniosek, że Anna miała specjalne prawa 
z uwagi na zasługi męża Hanula dla króla.

W dokumentach klasztornych z tego czasu zacho
wała się notatka mówiąca o udziałach z góry siarcza- 
nej w Swoszowicach przekazanych przez palatyna 
sandomierskiego Mikołaja na rzecz klasztoru Bożego 
Ciała. Zakonnicy doceniali wartość siarki, która od 
bitwy grunwaldzkiej znajdowała coraz to szersze za
stosowanie militarne.

Kierowanie kopalnią musiało nastręczać trudności 
Krystianowi, toczył spór z synem Kunczy z Krakowa, 
Piotrem, oddalając jego roszczenia o 10 kamieni siarki 
(1 kamień to ok. 10 kg) i pretensje do wynagradzania 
usług związanych z zaopatrzeniem huty siarkowej.

W roku 1431 król wyznaczył klasztorowi odszkodo
wanie za wydobywanie siarki z ziemi klasztornej na 
użytek królestwa. Miało ono być uregulowane prze
kazaniem na rzecz zakonników soli {dwa bałwany 
soli twardej i dwie miary soli miałkiej na każde su
che dni). W tym samym roku zakonnicy zrezygnowa
li z posiadanego prawa do części dochodów z kopalni 
siarki na rzecz króla Władysława Jagiełły w zamian 
za darmowe pobieranie soli cztery razy do roku z wie
lickich żup królewskich.

Cztery lata później prepozyt klasztoru Grzegorz Po
lak spierając się ze spadkobiercą Krystiana Marcinem 
Chmielem o wyrobiska siarkowe i straty poniesione 
przez wieś i klasztor doprowadził do przyjazdu do 
Swoszowic pięcioosobowej komisji królewskiej. Miała 
ona uregulować sprawy własnościowe kopalni siarki. 
Na wniosek tejże komisji zakonnicy otrzymali od kró
la Władysława Warneńczyka zwiększone odszkodowa
nie w postaci ośmiu bałwanów i ośmiu ćwiertni soh, 
zaś wspomniany mieszczanin krakowski, a zarazem 
posiadacz góry Marcin Chmiel, nazywany przez klasz
tor dzierżawcą wyrobisk siarkowych, został zobowią
zany do usuwania szkód we wsi oraz zasypywania 
szybów już nie eksploatowanych, a także rocznych 
opłat na rzecz klasztoru w postaci dwóch grzywien 
i czterech kamieni siarki. Każde powiększenie obsza
ru wydobywczego wymagało odtąd uzgodnienia z za
konnikami. Chmiel nie mógł też sprzedawać w swoich 
domach piwa, choć mógł je sprowadzać na potrzeby 
pracowników. Pozwolono mu na zakładanie sadzawek 
koło góry siarczanej.

Kolejnym znanym górnikiem siarkowym z tego 
czasu, tj. lat 1432-1436 był Stanisław Patriarcha. 
W roku 1436 został on pozwany do sądu przez klasz
tor w związku z brakiem prawa sukcesji i długiem 
trzech wiadrunków.

Górnik Bartosz, rzemieślnik, domownik rajcy kra
kowskiego, a zarazem właściciela kopalni Marcina 
Chmielą, miał z nim szczególne warunki umowy. 
W 1439 roku zobowiązał się do wydobywania i przera
biania siarki wyłącznie w kopalni Chmielą pod karą 
uwięzienia i sfantowania. Mógł jednak bez ograniczeń 
kopać i przerabiać w innych górach sól, ołów, srebro 
i inne kruszce.

Czasy o jakich mowa były pomyślne dla górnictwa 
siarkowego w Swoszowicach. Z dumą pisał o tym Jan 
Długosz ...w Swoszowicach Mons Sulfureus (Góra 
Siarczona), z której obficie wydobywa się siarkę dla 
króla.... Wartość udziałów w kopalni, tj. akcji i kuksów 
(tytułów własności działek na polu górniczym) była 



bardzo zróżnicowana, wahając się od 27 do 300 duka
tów. Udziałowcami kopalni, oprócz Marcina Chmie
lą, byli mieszczanie krakowscy: Jerzy Morstin, Paweł 
Szworc „Czarny” z Witowie oraz Seweryn Saifert. 
Władający kopalnią gwarkowie często ją zastawiali 
bądź sprzedawali, o czym świadczą odnotowane w do
kumentach przykłady. Syn Marcina Chmielą — To
masz - w roku 1483 odsprzedał odziedziczone po ojcu 
i braciach części kopalni (czyli góry siarczanej) z pra
wem wykupu rajcy krakowskiemu Jerzemu Morsz
tynowi za kwotę 60 florenów węgierskich. W roku 
następnym od tegoż samego Tomasza trzy części ko
palni odkupił mieszczanin krakowski Adam Szulc. Do 
podobnej transakcji doszło pomiędzy tymi obydwoma 
zainteresowanymi w 1485 roku. Tym razem za trzy 
kolejne części kopalni nabywca musiał zapłacić aż 
1.200 florenów węgierskich. W dokumentach klasztor
nych odnotowano przed rokiem 1495, że za identyczną 
sumę kanonicy regularni nabyli trzy części góry siar
czanej od Adama Sokolskiego.

Od 1488 roku kopalnie siarki posiadał także Pa
weł Szwarc, ale w 1526 roku jego syn Stanisław 
Czarny herbu Nowina sprzedał je dziedziczce Koń
czyc Zofii, synowej Seweryna Bethmana. Jej rodzi
na w roku 1594 odsprzedała części kopalni Melchowi 
Włodkowiczowi.

W związku z rozwojem kopalni, w XVI wieku w Swo
szowicach okresowo funkcjonował urząd bachmistrza 
(zwanego też hutmanem), królewskiego funkcjonariu
sza nadzorującego prace górnicze. Gwarkowie szla
checcy płacili wtedy na rzecz króla podatek zwany

Wnętrze huty siarkowej w XVI w.

olborą. Była to dziesięcina (dziesiąta część zysków) 
uiszczana na rzecz władcy. Zyski pochodzące z siarki 
król przeznaczał na szczytne cele, np. królowa Anna 
Jagiellonka przeznaczyła dochody z czynszów z ko
palni w Swoszowicach na utrzymanie rorantystów, 
opiekunów Kaplicy Zygmuntowskiej przy królewskiej 
katedrze na Wawelu.

Siarka była też swoistym płacidłem, o czym świad
czy choćby czynsz pobierany ze swoszowickich gór 
siarczanych przez klasztor Bożego Ciała od ich dzier
żawcy. Należność wypłacał w określonej kwocie pie
niędzy i czterech kamieniach siarki rocznie.

W końcowych latach XVI wieku kopalnia siarki 
zatrudniała w trzech - czterech szybach nieco ponad 
30 pracowników. W oparciu o inwentarz z 1595 roku 
przyjmuje się, że co najmniej ośmiu ludzi było potrzeb
nych do obsługi jednego szybu. W tym czasie huta 
siarki mieszcząca się w drewnianej szopie była wypo
sażona w dwa piece: jeden wielki, zwany też czarnym 
(który służył do wytopu siarki z rudy), zaś drugi biały 
(który był wykorzystany do jej destylacji). Po wytopie
niu siarkę formowano przy pomocy rur drewnianych 
do lania siarki (miejscowa huta miała wtedy na wypo
sażeniu ok. 70 takich rur). Owe rury były podstawową 
formą handlową wytopionego surowca.

Siarka służyła nie tylko do celów militarnych. 
W 1597 roku francuski podróżnik przebywający 
w Polsce Jakub Esprinchard napisał: ...gdy zaraza 
panuje we Krakowie, co zdarza się często, większość 
obywateli opuszcza miasto i zamieszkuje na pewien 
czas w okolicach tych kopalń, gdzie wznoszą szałasy 
i namioty, jakby to jakiś obóz był i nikogo z nich w tym 
czasie choroba nie tyka... Dodawał, że dotknięci zarazą 
odzyskiwali tu zdrowie. Esprinchard zwiedzał oczy
wiście swoszowicką kopalnię i hutę siarki. Szybem 
wąskim i ciasnym zjeżdżał w dół siedząc na drążku 
przymocowanym do liny, przywiązany doń skórzanym 
pasem. Wspominał o zaduchu we wnętrzu i o tym, że 
dół kopalni jest bardzo ciasny i jest wiele wielkich 
dziur, w które wchodzić trzeba na czworakach, tak 
są niskie. Znajduje się tam najpierw ziemię tłustą, 
czarną i błyszczącą, jak czarny atłas, a potem wielkie 
gipsy, między którymi jest pomieszana siarka. (...) po 
wyciągnięciu na górę tych głazów i kamieni wszelkich 
rozmiarów, umieszcza się je w wielkim piecu do wyta
piania żółtego kruszcu.

W roku 1564 kopacze z sąsiadującego ze Swoszo
wicami Rajska, kopali też siarkę w innej sąsiedniej 
wsi - Kurdwanowie. Wiadomo o tym z informacji, że 
z polecenia króla bronił ich starosta krakowski przed
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Piotrem Stokowskim z Rajska. Z 1581 roku zacho
wała się wiadomość, że we wspomnianym Rajsku 
istniało koło siarczone, w którym pracował hutnik 
i czterech towarzyszy.

Pretensje do prawa własności kopalń siarki w Swo
szowicach zgłaszał zarówno krakowski (kazimier
ski) klasztor Bożego Ciała, jak i gwarkowie. Trzeba 
przypomnieć, że zakonnicy nie uzyskali od króla 
prawa własności w 1435 roku, a jedynie (czterokrot
nie wyższe niż w roku 1431) odszkodowanie z tytułu 
działalności górniczej pod ziemią, będącą własnością 
klasztoru. Odszkodowanie to było wypłacane solą. Na 
rozszerzenie terenu kopalni gwarkowie musieli uzy
skiwać pozwolenia od właściciela terenu, czyli klasz
toru. Od gwarków zakonnicy otrzymywali czynsz 
opłacany określoną kwotą pieniędzy i soh. Z lat 1422 
i 1495 zachowały się wzmianki o tym, że klasztor po
siadał też pewne udziały w kopalni.

Jak już wspomniano, królowie pobierali od gwar
ków podatek zwany olborą z tytułu regale, tj. prawa 
monarchy do tego, co znajduje się we wnętrzu ziemi. 
Niezależnie od tego gwarkowie musieli wykupić od pa
nującego stosowne uprawnienia - pozwolenia górnicze 
na poszukiwanie i eksploatację kruszców.

Właścicielem kopalń było gwarectwo. W XV wieku 
gwarkowie mieszczańscy, a w XVI — szlacheccy po
siadali kopalnie swoszowickie dziedzicznie, kupowa
li, sprzedawali, lub zastawiali. Co prawda wymienio
ny J.Esprinchard zapisał w swojej relacji, że we wsi 
Swoszowice znajduje się wielka ilość kopalń siarki, 
które należą do pana tej miejscowości, ale najpewniej 
nie znał on tutejszych skomplikowanych stosunków 
własnościowych.

W roku 1598 król Zygmunt III Waza specjalnym 
dekretem uznał swoszowickie kopalnie za dziedzicz
ną własność prywatną od dawna i zachował ich po- 
sesorów (właścicieli) przy ich prawach dziedzicznych. 
Jednocześnie król zrezygnował z praw królewskich 
(regale) i praw fiskusa do ich dóbr. Wspomniany de
kret kończył proces przed sądem sejmowym, przed 
którym gwarków reprezentował szlachcic Mikołaj 
Parwus. Proces ten zainicjował sam król, który po
zwał gwarków — posesorów kopalń w Swoszowicach 
przez tzw. instygatora z oskarżeniem o okupowanie 
tychże kopalń. W trakcie procesu gwarkowie użyli 
właściwych argumentów i przedłożyli odpowiednie 
dowody, zaś sąd prześledził zapisy prawa w tym 
zakresie i oddalił oskarżenia. W tym samym roku 
toczył się inny proces. Prepozyt klasztoru Stani
sław Manecki wystąpił przeciwko Janowi Rynthowi 

o czynsz z kopalni siarki w Swoszowicach w wysoko
ści 100 talarów należnych klasztorowi.

Warto dodać, że już król Stefan Batory w 1576 
roku zrzekł się regale górniczego w całym państwie, 
sankcjonując istniejący od dawna stan unikania pła
cenia olbory, natomiast po roku 1583 zaniechał oso
bistego wydawania pozwoleń na poszukiwania gór
nicze. Decyzja ta nie sprzyjała rozwojowi górnictwa, 
ale w tym okresie kryzys dotknął całe europejskie 
górnictwo kruszcowe. Było to związane z konieczno
ścią przestawienia się na tzw. eksploatację na pozio
mie wodnym, gdy trzeba było pogłębiać i odwadniać 
kopalnie. Wymagało to zainwestowania w nie znacz
nych pieniędzy, stosowania nowych urządzeń tech
nicznych i nowych zasad organizacyjnych, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy dawne gwarectwa ulegały rozpadowi. 
Nie jest więc przypadkiem, że większość kopalń pry
watnych (tj. należących do szlachty) w Polsce w XVII 
wieku zaprzestała działalności.

Z tego czasu zachowało się niewiele przekazów na 
temat swoszowickich kopalni siarki. Okres wyko
rzystania szybów kopalnianych był wówczas bardzo 
krótki. Z dokumentu z 1602 roku wiemy, że jeden 
z dzierżawców pozostawił po ledwie sześcioletniej dzia
łalności wydobywczej 60 niezasypanych dołów (czyli 
szybów). Informacja ta świadczy albo o rabunkowej 
eksploatacji, albo o nieskutecznych poszukiwaniach 
złoża i chybionej lokalizacji szybów. Umowa dzierża
wy gór siarczanych przez mieszczanina krakowskie
go Jerzego Szade, zawarta na lata 1603-1606, podaje 
wiele ciekawych informacji. Dowiadujemy się z niej, 
że stronami arendy gór siarczanych dziedzicznych 
w Swoszowicach byli: szlachcic Jan Rynth, posesor 
piątej części w dziale Zajfretowskim; Kasper Gutteter, 
reprezentujący także Jana Morsztyna; Erazm Struś 
działający w imieniu brata Piotra Strusa i wdowa po 
tymże Piotrze - Urszula; Stanisław Ghwicz występu
jący w imieniu bratowej, którzy swoje własne i dzie
dziczne części wspólnie wynajmowah Jerzemu Szade 
i jego żonie Katarzynie. Dzierżawca mógł kopać tylko 
dwoma szybami do wybierania kruszcu siarczonego, 
musiał zaprawić i zasypać fodyny, szyby niezdane do 
wykorzystania i płacić roczny czynsz dwóch grzywien 
i cztery kamienie siarki na ręce Kaspra Guttetera.

Z dokumentu, o jakim mowa, wiadomo o istnieniu 
huty czarnej i białej, zajmujących się wytopem z rudy 
i kształtowaniem siarki oraz domów przed piekarnią 
i budynku do naprawy przez dziedziców gór siarczo
nych. W testamencie Jana Ryntha z 1611 roku wia
domość dotycząca góry siarczanej dowodzi niezado-



wolenia z jej dzierżawy. W 1615 roku Elżbieta Rynth, 
wdowa po wspomnianym J.Rynthcie, wydzierżawiła 
góry siarczane we wsi Swoszowice (część własną 
i części jej dzieci) i drugie góry siarczane w gruncie 
rajskim leżące - Rakowice. Był to zastaw od Wojciech 
Stokowskiego z Rajska. Krzysztof Rynth, syn Jana, 
w roku 1643 posiadał góry siarczane w Swoszowi
cach i góry rajskie.

Posesorzy kopalń siarki na gruncie swoszowickim 
mieli huty do wypalania i topienia siarki i budynek 
mieszkalny, była też sadzawka do płukania kruszywa, 
kilka zagonów roli wałami otoczonych.

W drugiej połowie XVIII wieku nastąpiło uno
wocześnienie kopalni za sprawą budowy chodników 
łączących szyby. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby 
szybów, przy znaczącym zwiększeniu wydobycia rudy 
siarkowej. Pod koniec tego wieku w Swoszowicach 
działały trzy kopalnie, zatrudniające 250 pracowni
ków. Wydobywały one rocznie półtora tysiąca ton siar-

Fragment wystawy „Siarka w dawnej Polsce” 
w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego 

w Tarnobrzegu

ki, którą wykorzystywano przede wszystkim do pro
dukcji prochu strzelniczego. Taki stan swoszowickiego 
ośrodka górniczego przetrwał do rozbiorów Polski.

Swoszowice zostały przyłączone do Cesarstwa Au
striackiego już po I rozbiorze Polski. Po konfiskacie 
majątków klasztornych, na mocy dekretu cesarza Jó
zefa II z 1782 roku, wcielono je do tzw. Funduszu Re
ligijnego jako dobra martwej ręki. Majątkiem tegoż 
Funduszu zarządzały cesarskie fabryki siarki, pod
ległe przedstawicielstwu cesarskiej kamery (rządu). 
Wkrótce po przejęciu doszło do wyprzedaży ziemi 
w Swoszowicach m.in. trzem prywatnym przedsię
biorstwom górniczym.

Należy pamiętać, że wydobycie siarki w Polsce do 
roku 1772 nie rozwinęło się na skalę przemysłową, 
tak jak soli w Bochni i Wieliczce, czy rud srebra i oło
wiu w Olkuszu, gdyż nie było aż tak dużego na nią 
zapotrzebowania. Siarka nie była też objęta ścisłym 
regale górniczym. Eksploatacji jej złóż dokonywano 
przy pomocy dwóch - trzech szybów jednocześnie. 
Zarzucano je gdy w danym miejscu kończył się suro
wiec lub szyby zalewała woda. Szukano wtedy siarki 
w innych miejscach, z reguły w pobliżu dotychczaso
wych szybów. W ten sposób w ciągu trzystu lat prze
kopano rejon Siarczanej Góry szybami sięgającymi 
dwudziestu metrów głębokości.

Stan ten uległ zmianie z chwilą zaborów i przejęcia 
Swoszowic przez Cesarstwo Austriackie.

17 kwietnia 1786 roku radca górniczy, a zarazem 
zarządca (naczelnik) saliny bocheńskiej Rajmund 
Seeling von Sauenfels, jako dyrektor Bocheńskiego 
Urzędu Poszukiwań Górniczych wraz z adiunktem 
Augustynem Wustem, sprawdzili stan Góry Siar
czanej, czyli opuszczonej starej kopalni siarki w Swo
szowicach. Po dokonaniu lustracji uznali, że można 
nadać prawo eksploatacji siarki towarzystwu akcyj
nemu „Augustyn Wust i ska” tym bardziej, że Wust 
był urzędnikiem salinarnym w Wieliczce i mając tam 
mieszkanie służbowe, mógł łatwo nadzorować kopal
nię siarki w Swoszowicach. Ustalono więc, że będzie 
ona podlegała salinie wielickiej i jej dyrektorowi Józe
fowi Leo. Z tego powodu kopalnia miała przyjąć na
zwę „S(ank)t Leo”. 24 października 1786 r oku urzęd
nicy zezwolili na rozpoczęcie eksploatacji złóż siarki, 
ale uchylili decyzję o działalności spółki akcyjnej „Au
gustyn Wust”, polecając utworzenie w Swoszowicach 
państwowej kopalni siarki. 26 maja 1787 roku Kame
ra Nadworna w Wiedniu zezwoliła, by Józef Leo mógł 
pożyczyć cztery tysiące florenów na uruchomienie wy
dobycia i produkcji siarki w Swoszowicach i mianowa-
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ła go pierwszym dyrektorem kopalni. Pożyczoną sumę 
dyrektor miał zwrócić w ciągu dwóch lat.

Na skutek chaosu organizacyjnego, wynikającego 
z niejasnego statutu prawnego kopalni i wobec nie- 
wykupienia wsi przez gwarectwo, gubernator Józef 
Brigido przedłożył w kwietniu 1788 roku Kamerze 
Nadwornej dla Mennictwa i Górnictwa w Wiedniu 
wniosek o wykupienie przez rząd terenu Swoszowic 
i gruntów przyległych. Sprawa ta ciągnęła się jeszcze 
przez wiele lat i została sfinalizowana dopiero w roku 
1807. Państwo nabyło wtedy wieś Swoszowice od Jó
zefy Hilburg, wdowy po Franciszku Hilburgu wraz 
z okolicznymi dominiami, tj. Zagórzem, Bielszowem, 
Rudą, Miedzianą Górą i Złotą Górą. Mimo to, część 
Swoszowic pozostała własnością Feliksa Radwańskie
go. Fakt ten potwierdził nadworny kontroler Wilhelm 
Rochlitz wraz z inspektorem Hollenkaphem i repre
zentującym salinę wielicką Winecntym Vampe.

W 1810 roku na polecenie naczelnika Karola Gus- 
smana i ówczesnego dyrektora kopalni, podjęto próbę 
sporządzenia pierwszej mapy Swoszowic. Wspomnia
ny Gussman w grudniu poprzedniego roku wysłał 
grupę robotników ze Swoszowic pod przewodnictwem 
Antoniego Pribili. Miała ona poszukiwać siarki w re
jonie Myślenic, a gdy nie przyniosło to rezultatu, tak
że w okolicy Mogilan, Wrząsowic i Zielonej, gdzie co 
prawda odkryto złoża siarki, lecz ostatecznie nie pod
jęto ich eksploatacji. Poszukiwanie złóż siarki w kil
ku wspomnianych miejscowościach było spowodowane 
przyłączeniem Swoszowic do Księstwa Warszawskiego 
w roku 1809. W tej sytuacji bowiem kopalnia siarki 
pozostawała pod zarządem polsko-saskim. Pozbawia
ło to możliwości pozyskiwania kruszcu przez Austria
ków, dlatego też władze w Wiedniu poleciły poszuki
wanie złóż siarki na terenach im podległych.

W roku 1786 urzędnicy salinarni wznowili dawne 
roboty górnicze. Swoszowicka kopalnia posiadała wte
dy trzy szyby o nazwach „Leon”, „Antoni” i „Aleksan
der” sięgające 60 metrów głębokości, ale z uwagi na 
duże koszty produkcji, przynosiła straty. Zachowany 
plan kopalni z 1787 roku przedstawia stary szyb zjaz
dowy i wydobywczy „Leon” wraz z budynkiem miesz
kalnym i składem siarki, dwa piece do wytapiania 
z sortownią i dwoma składami, nowy szyb wydobyw
czy „Antoni”, chodnik przebitkowy, profile szybów, ko
cioł do oczyszczania siarki, stare hałdy i cztery punkty 
pomiarowe sztolni.

Dyrekcja fabryk siarki miała sprzedać swoszowicką 
kopalnię w 1789 roku. W drodze licytacji jej nowymi 
właścicielami zostali Antoni Seling, Józef Leo i Fran

ciszek Hilburg. Wcześniej byli oni urzędnikami sali
narnymi w Wieliczce. Stosowne uprawnienia górnicze 
wykupili od władz austriackich za sumę ośmiu tysięcy 
florenów. W trzy lata później Leo i Seling odsprzedali 
swoje udziały Hilburgowi.

W Swoszowicach, w końcu XVIII wieku, oprócz 
przedsiębiorstwa Hilburga, działały przez krótki czas 
jeszcze dwa inne zakłady górnicze: barona Larischa 
oraz spółka Rochlitz-Schuman-Helenkampf. Tymcza
sem Hilburg inwestował w swoją kopalnię. Najpierw 
zainstalował w niej maszynę parową, którą w roku 
1802 obejrzał Stanisław Staszic. Staszicowi zawdzię
czamy najstarszy opis geologiczny swoszowickiego zło
ża: Siarka leży tu w głębokości 15 lub 18 sążni. Skład 
gór: z wierzchu piasek z rozmaiłem rumowiskiem ka
mieni na 3 sążnie. Dalej margiel czarny z piaskiem 
10 sążni. Głębiej iło-margiel na 3 sążnie. Następuje ił, 
w nim już znachodzi się siarka bułami po górniczemu 
„kulasta” i sztukami siarka lita. Potem na kilka calów 
idzie gips zmieszany z iłem i to robi tutejszych kopal
ni strop. Pod nim następuje ławica w miąż do 6 i 9 
stóp mająca siarki siemieniastej w piasku iłowatym. 
Pod siarką leży wszędzie wapno siarczone czli gips 
w iłomarglu i robi spąg kopa lni. Ten jest z początku 
włóknisty, głębiej gips kamienny prosty, wałowato się 
zawijający. Z niego gęsto dobywają się wody... Siarka 
w Swoszowicach leży obłazgiem. Ławice są wałowate, 
kierunek warstw od wschodu na zachód. Pochył pra
wie poziomy, mało co przecież spada na południe... 
opoki gipsowe łączą się, owszem przeciągają się nawet 
jeszcze nad kopalnie soli w Wieliczce...

Za początek istnienia c.k. rządowej kopalni siar
ki w Swoszowicach przyjmuje się rok 1807, jednak 
w okresie 1809-1814 pozostawała ona we władaniu 
Księstwa Warszawskiego pod zarządem urzędników 
polskich. Pozbawieni jej Austriacy usiłowań wtedy za
łożyć własną kopalnię siarki w niedalekich, a nadgra
nicznych wtedy, Wrząsowicach.

Rząd Księstwa Warszawskiego sfinansował wybicie 
w swoszowickiej kopalni dwóch kosztownych sztolni, 
tj. kanałów odwadniających. Julian Ursyn Niemce
wicz zwiedziwszy kopalnię w 1811 roku tak ją opisał: 
... znajduje się... dziewięć szybów, najgłębiej na 15 łok
ci, i dwie Stolnie czyli podkopy podziemne, już to dla 
odprowadzenia wody, już dla odkrycia wewnątrz ziemi, 
jak bogactwo kruszcu tego żyli się. Dla zasypów po
wierzchni piaszczystej, praca około stolni tych jest cięż
ka i kosztowna; kopalnie te są obfite w kruszce siarki 
wybornej, 8 do sta procentu dające. Pracuje w nich 70 
górników i ok. 200 czeladzi. Wyrabiają na rok 5000
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cetnarów, na które dziś jest wielki odbyt. W przeszłym 
roku przedawał się cetnar po 70 zł. ... Dyrektor dzisiej
szej kopalni JMP Colman jest człowiek w sztuce swej 
wiele biegły...

Po upadku Napoleona Austriacy ponownie prze
jęli swoszowicką kopalnię i ustanowili w niej wła
sny zarząd. Z tego czasu zachowały się nazwiska 
niektórych jego pracowników: Antoni Grybita (pre
fekt Fabricorum Sulphuris Swoszoviensis 1818 r.), 
Chrystian Herbst (hutman C.N Sulphuris Monte 
1818-1822), Franciszek Rzepka vel Zebka (notarius 
Rey. Cas. Monta Sulph. De Swoszowice 1818-1822). 
W kilka lat po przejęciu kopalni, władze austriackie 
chciały się jej pozbyć, dlatego też planowały sprzedaż 
zakładu w drodze licytacji w 1821 roku. Opublikowa
ne rozporządzenie c.k. powszechnej Kamery Nadwor
nej z 11 marca 1821 roku informowało, że kopalnia 
swoszowicką była zadłużona (zobowiązania przejęła 
c.k. Administracja Solna w Wieliczce), że w Swoszo
wicach działała prefektura fabryki i kopalni siarki 
posiadająca jej mapy, a ponadto mienie w postaci 
placów i gruntów, pomieszczenia dla urzędników 
i dla górników, hutę do destylacji i hutę do czyszcze
nia siarki, dom miernika górniczego, kuźnię, szopy, 
cegielnię i inne obiekty. Całość była wyceniona na 
12 tysięcy złotych reńskich. Do sprzedaży kopalni 
ostatecznie wówczas nie doszło.

Od 1823 roku prowadzono systematyczne zapisy 
o wielkości produkcji kopalni. Np. w 1847 kopalni 
wyprodukowała 1.486 cetnarów metrycznych siar
ki. Działały wtedy dwadzieścia trzy szyby kopalnia
ne. Największy rozwój wydobycia i produkcji siarki 
w Swoszowicach odnotowano w latach 1862-1868, 
kiedy zamknięte zostały konkurencyjne kopalnie 
na Sycylii. W okresie tym systematycznie wzrastała 
wielkość produkcji od 10.373 cetnarów metrycznych 
w roku 1860 do 14.125 w roku 1866. W Swoszowicach 
wytwarzano wtedy ok. 70% łącznej produkcji siarki 
w Cesarstwie Austro-Węgierskim.

W połowie XIX wieku proboszcz parafii wróblo- 
wickiej zanotował w kronice parafialnej: Pod dzi
siejszym światłym zarządem kopalnia ta znajduje 
się w stanie kwitnącym i corocznie wzrasta... W tym 
czasie kopalnia zatrudniała przeszło trzystu ro
botników pochodzących ze Swoszowic i sąsiednich 
miejscowości. Okresowo liczba pracowników mogła 
wzrastać nawet do sześciuset osób, wliczając w to 
kobiety i dzieci zatrudniane do prac pomocniczych 
takich jak zbieranie i tłuczenie rudy siarkowej, kle
jenie kul z okruchów siarki itp. Pracownicy tego 

rodzaju mogli zarobić miesięcznie do kilku złotych 
reńskich. Dodatkowym źródłem dochodu dla ówcze
snych mieszkańców Swoszowic były tzw. siarnicz- 
ki, poprzedniczki dzisiejszych zapałek. Włościanie 
tutejsi przez wiełe łat wyrabiali je z błota kopalń 
swoszowickich i sprzedawali na placach i ulicach 
Krakowa. Były to wiązki pociętej przędzy konopnej... 
owym błotem szarożółtym powleczone...

Kopalnia rozwijała się pod względem technicznych. 
W roku 1858 położono kamień węgielny pod maszy
nę parową. Wydarzenie to połączono z poświęceniem 
sztandaru górniczego. Uroczystość uświetniły orkie
stry - wojskowa z Krakowa i salinarna z Wieliczki.

Właściwego impulsu pracom poszukiwawczym 
i eksploatacyjnym nadał Antoni Prilba, który w latach 
1818-1824 był zarządcą (dyrektorem) Zakładu Górni
czo-Hutniczego w Swoszowicach (nazwa ta obowiązy
wała aż do zakończenia działalności kopalni w roku 
1884). Swoje urzędowanie rozpoczął od przekazania 
akt zlikwidowanej dyrekcji Poszukiwań Górniczych 
w Bochni administracji salinarnej w Wieliczce. Od 
tego czasu ustaliła się podległość Zakładów Górniczo- 
-Hutniczych w Swoszowicach pod Salinę Wielicką.

W 1829 roku, w trzech nowych szybach „Barbara”, 
„Ferdinand” i „Józef’ pracowało dwudziestu górników, 
natomiast w topiarni (hucie) siarki gdzie przygotowy
wano i segregowano urobek oraz w magazynie i admi
nistracji zatrudnionych było łącznie 70 osób.

W latach 1824-1835 dyrektorem Zakładu Górni
czo-Hutniczego w Swoszowicach był Alojzy Liii von 
Lilienbach. Pisarzem i rachmistrzem Zakładu w la
tach 1818-1830 był Franciszek Feliks Rzepka. Po jego 
śmieci posadę tę objął Franciszek Łoś, który w pięć lat 
później został dyrektorem swoszowickiego przedsię
biorstwa. Z zachowanych zapisów wiadomo, że ówcze
snym magazynierem był niejaki Schneweisse. Z nie- 
datowanego pisma dowiadujemy się, że dom handlowy 
Karola Stummera w Brnie na Morawach wystąpił do 
Zakładu Górniczo-Hutniczego w Swoszowicach o zało
żenie w tymże Brnie komisowego składu siarki, który 
funkcjonował później przez kilka lat.

W roku 1830 administracja Zakładu musiała po 
raz pierwszy wypłacić odszkodowanie Adamowi Ra
dwańskiemu za zniszczone przez kopalnię grunty 
i płody rolne. Zniszczenia te miały powstać na skutek 
emisji dymów emitowanych przez topiarnie siarki. 
Odszkodowanie oszacowano na sumę 181 florenów 
i 28,5 kr. Równocześnie urząd cyrkułowy w Wado
wicach musiał wydać orzeczenie o likwidacji szynku 
w chałupie chłopskiej, położonej między magazynem
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Plan kopalni w Swoszowicach z 1829 roku
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siarki a mieszkaniem rachmistrza, gdyż zachodziła 
obawa, że pijani chłopi lub robotnicy mogliby spowo
dować pożar tegoż magazynu.

W tym czasie w kopalni siarki w Swoszowicach 
funkcjonowała już Kasa Bracka, której majątek sza
cowano na kwotę 811 fl. 16,75 kr.

Wśród załogi kopalni siarki nie było tak wielu 
specjalności zawodowych, jak np. w kopalniach soli 
w Bochni czy Wieliczce. Tutaj prace ciesielskie wyko
nywali żeleźnicy, a inne wozacy. Do poważniejszych 
prac budowlanych czy montażowych „wypożyczano” 
specjalistów z saliny wielickiej. Mimo, że istniała 
Kasa Bracka okazało się, że nie jest ona w stanie 
pokryć należnej jej części kosztów leczenia pracow
ników Zakładu Górniczo-Hutniczego w Swoszowi
cach. Dlatego też administracja poparła jej wniosek, 
by część kosztów leczenia pokrywały wspólnie Kasy 
Brackie z Bochni i Wieliczki w przyjętej proporcji: 
2/3 kosztów z Kasy Rządowej, a 1/3 z Kas Brackich.

W historii swoszowickiego Zakładu Górniczo-Hut
niczego szczególnie ważnym był rok 1836. Najpierw 
przygotowano projekt wyposażenia jednego z szy
bów kopalni w maszynę parową, negatywnie jednak 
zaopiniował go inżynier cyrkularny Bretschneider. 
Uznał on, że urządzenie spełniałoby swoją rolę, 
gdyby służyło zarówno do wydobywania siarki, jak 
i wypompowywania z kopalni wody. W tym samym 
roku przybył do Swoszowic mierniczy - szybmajster, 
a zarazem adiunkt Inspekcji Górniczej i Salinarnej 
w Wieliczce Leopols Hombesch. Sporządził on bar
dzo dokładny plan obszaru Zakładu Górniczo-Hutni
czego. Zaznaczył na nim m.in. 20 szybów (z których 
9 nie było już czynnych), duży zbiornik wodny znaj
dujący się pomiędzy szybem „Liii” i „August” (peł
niący najprawdopodobniej rolę przeciwpożarowego) 
oraz trzy małe oczka wodne, ponadto topiarnię siar
ki („Schmelz - Hutte”), zabudowę administracyjną 
i magazynową. Plan ten świadczy o tym, że swoszo- 
wickie przedsiębiorstwo było na owe czasy dużym za
kładem wydobywczo-przetwórczym, który zatrudniał 
w tamtym czasie ok. 300 osób. Nic zatem dziwnego, 
że w roku następnym swoszowicka kopalnia odno
towała rekordowy zysk ze sprzedaży siarki w wyso
kości 9.623 fl 32, 75 kr. Kiedy w następnej dekadzie 
nastąpił gwałtowny spadek produkcji, koniecznym 
było zamknięcie składu komisowego na Morawach.

Wydarzenia 1846 roku w Swoszowicach barwnie 
opisał w pamiętnikach Andrzej Zralski. Dowiadujemy 
się z tej relacji, że podczas kilkudniowej nieobecności 
zarządcy Franciszka Łosia (który wyjechał na kilka 

dni do Bochni) miało dojść jakoby do rabunku kopalni, 
przed czym jakoby zabezpieczył ją A,Zralski czy też 
Ignacy Paul (dyrektor zakładu w latach 1856-1872), 
Czech z pochodzenia. Po powrocie Łosia do Swoszowic 
Zralski wystąpił o przeniesienie na stanowisko hut- 
mana (sztygara) do Bochni (zgodę otrzymał).

Z początkiem lat pięćdziesiątych próbowano zba
dać miąższość złoża siarki, podejmując sondażowe 
wiercenia na głębokość 115 metrów. Badania te wy
kazały, że na takiej głębokości siarka nie występuje. 
Dokumenty z tego okresu podają nieco informacji na 
temat ówczesnych pracowników kopalni. Pracowali 
w niej wtedy m.in. hutman Stanisław Albiński, pi
sarz Edmund Neusser i praktykant górniczy Adolf 
Ott, późniejszy zarządca saliny wielickiej.

Epidemia cholery, jaka wystąpiła w okolicach Kra
kowa w latach 1855-1856, nie ominęła Swoszowic. 
W miejsce chorych lub zmarłych robotników kopal
nia zatrudniała 24 — 36 żołnierzy. Ponieważ wystąpił 
wkrótce również tyfus głodowy, zapanowała nędza 
i wysoka śmiertelność, dlatego też zarząd Zakładu 
zmuszony był za pośrednictwem saliny wielickiej pro
sić władze w Wiedniu o 1.000 florenów zapomogi na 
zakup żywności dla górników. Dzięki tym i innym 
działaniom nie przerwano produkcji siarki. M.in. 
Przemszą do Wisły, do Podgórza przypłynęło 360 
sążni węgla kamiennego z Jaworzna (potrzebnego do 
opalania pieca wytapiającego siarkę z rudy), który 
z Podgórza przewieziono furami do Swoszowic. Do
dajmy, że do klarowania wytapianej siarki zamówio
no wtedy w Węgierskiej Górce cztery garnki żelazne.

13 października 1857 roku zarząd kopalni poin
formował władze zwierzchnie, że fabryka maszyn 
„Ks. Salm” w Blansku (późniejsze „Ostrawskie To
warzystwo Akcyjne”) wyraziła gotowość dostar
czenia do Swoszowic w ciągu dziewięciu miesięcy 
zamówionej maszyny parowej. Koszt jej budowy 
i instalacji planowano pokryć zyskami ze sprzedaży 
siarki w 1858 roku, gdyż firma Muller zobowiązała 
się nabyć aż 12.000 cetnarów siarki, po uzgodnionej 
cenie po 5 fl.20 kr za cetnar. Siarka w takiej ilości 
potrzebna była Fabryce Sody w Hruszowicach.

Przy okazji tej inwestycji postanowiono, by - za 
zezwoleniem Ministerstwa Skarbu - miejscowa Kasa 
Bracka ufundowała sztandar dla załogi kopalni, któ
rego dotąd swoszowiccy górnicy i hutnicy siarkowi 
nie posiadali. Zapadła też decyzja zakupienia map 
szklanych, tj. sześciu klisz o wymiarach 24 x 30 cali 
wiedeńskich i trzech klisz o wymiarach 24 x 15 cah 
— wszystkie o grubości 2,5 cala.
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Mapa Swoszowic z 1836 roku
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Instalacja maszyny parowej wymagała budowy no

wego szybu „Henryk - Jarosław”, który wzniesiono 
na gruncie odkupionym od Szymona Kościelniaka. 
30 sierpnia 1858 roku w owym szybie odbyła się pod 
nadzorem inżyniera Karola Deckera próba dwóch 
kotłów parowych maszyny. Tego samego dnia po
święcono sztandar górniczy. Ponieważ próby maszy
ny wypadły pomyślnie, została ona uruchomiona na 
stałe od września 1858 roku, zaś po okresie gwaran
cyjnym urządzenia, z początkiem następnego roku, 
inż. Decker powrócił do Szemnic.

Rok 1858 był dla swoszowickiego Zakładu niezwy
kle udany, ponieważ siarkę kupowali także prywat
ni przedsiębiorcy. Np. Adam Potocki w latach 1855- 
1858 kupił ją w Swoszowicach za sumę 119.564 
złotych reńskich, zaś konwent z Czernej tylko w roku
1858 za 13.600 złr.

Wybuch wojny piemoncko-austriacko-francuskiej 
spowodował gwałtowny wzrost cen srebra (o 35%), 
a w konsekwencji drożyznę. Sytuacja ta zmusiła za
rząd Zakładu w Swoszowicach do podjęcia 3 maja
1859 roku decyzji o podniesieniu ceny każdego ga
tunku produkowanej siarki o 1 złoty reński. Już 
10 maja ministerstwo wyraziło zgodę na tę podwyż
kę, zezwalając jednocześnie na sprzedaż siarki pru
skiej fabryce „Silesia”. Nie mogło to jednak zrekom
pensować strat finansowych.

Mimo to, początek lat sześćdziesiątych okazał się 
pomyślny dla swoszowickiego Zakładu. 19 czerwca 
1861 roku odbyła się narada z udziałem c.k. radcy 
górniczego z Wiednia Piotra Rittingera w sprawie 
budowy tzw. IV topiarni siarki. Miała ona powstać 
w oparciu o projekt Karola Schwarza i zastąpić 
trzy starsze istniejące huty („Wilhelminę”, „Teresę” 
i „Jana”). Nowa huta „Karol” nie poprawiła niestety 
koniunktury.

W roku 1862 zarząd Zakładu miał problem z po
wodu alkoholizmu pomocnika chirurga, Józefa Ka- 
kescha. W sferze produkcji ten sam rok przyniósł po
ważne straty. Z powodu wyschnięcia głównego źródła 
w Zakładzie Kąpielowym, jego główny udziałowiec 
książę Jerzy Lubomirski wystąpił w imieniu spółki 
Zdrojowiska Krajowe, wraz z dyrektorem Zakładu 
Kąpielowego Teodorem Baranowskim, o odszkodowa
nie do starostwa górniczego w Krakowie. Proces, jaki 
toczył się pomiędzy stronami sporu aż do 1866 roku, 
zakończył się bez wskazania winnego.

W opisywanym okresie Edmund Neusser odnoto
wał duże braki w magazynie siarki, jednak nie udało 
się wyśledzić złodziei.

16 maja 1868 roku starostwo górnicze w Krakowie 
zatwierdziło Regulamin służby dla górników robot
ników c.k. Zarządu Kopalni i Hut w Swoszowicach. 
W dokumencie tym określono, że czas pracy pod ziemią 
wynosi 8 godzin szychta, natomiast czas pracy w hu
cie i na powierzchni 12 godzin. W razie niebezpieczeń
stwa przewidywano pracę także w niedziele i święta. 
Zwolnić można było od niej chorych lub z ważnych 
powodów rodzinnych. Wyplata dla robotników miała 
odbywać się co tydzień, choć dopuszczano ugodę doty
cząca odbioru roboty i zapłat za nią co 4 lub 5 tygodni. 
W przypadku pomyłki przy wypłacie pracownik mu- 
siał to zgłosić najdalej w dwa dni po fakcie. Proch i olej 
robotnicy mieli kupować sami we własnym zakresie.

W dalszych rozdziałach regulaminu opisano prze
widywane kary, głównie finansowe, ale też nagany, 
degradacje, szychty karne lub bezpłatne, oraz wyda
lenia ze służby. Zasadniczymi przewinieniami były pi
jaństwo, kradzież, zanieczyszczenie kopalni, arogan
cja i palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku odnotowa
no w kopalni szereg tragicznych wypadków.
6 listopada 1872 roku o czwartej nad ranem przy
chodząc do pracy wozak Michał Machajski wpadł do 
otwartego przedziału szybu „Rudolf’ ponosząc śmierć. 
Według raportu sporządzonego 29 listopada 1872 
roku przez okręgowego inspektora górniczego Irene
usza Stengela, mogło to nastąpić z winy maszynisty 
Adama Tomali, który w nocy zostawił otwarte drzwi 
przedziału szybowego.

W tym samym szybie 31 stycznia 1874 roku zginął 
pompiarz Wincenty Karwia, który zemdlał i zatruł 
się gazem. Tutaj także w nocy z 23 na 24 maja 1875 
roku wodorem siarczanowym (jak zwano wówczas 
siarkowodór) śmiertelnie zatruło się aż pięciu gór
ników, natomiast 11 grudnia tegoż roku przy odbu
dowie siarki, będąc na wychodnym zginął Kacper 
Książek. Śmierć ośmiu górników w tym samym szy
bie w okresie trzech lat świadczy o prowadzonym ra
bunkowym wydobyciu siarki, bez należytej dbałości 
o bezpieczeństwo pracowników.

Podobne tragedie odnotowane przy szybie „Rudolf’ 
miały też miejsce w szybie „Jadwiga”, gdzie 13 mar
ca 1875 roku zginął górnik Michał Fraś, a 16 lutego 
1878 roku Michał Guzik.

Od czasu do czasu zarząd Zakładu zwalniał pra
cowników z powodu braku roboty, np. w styczniu 
1877 roku pożegnano się ze sztygarem Michałem 
Pukiem. Znalazł on pracę rok później na podobnym 
stanowisku w Kałuszu.
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W 1878 roku długoletniego dyrektora Zakładu 
Ignacego Paula zastąpił Henryk Wachtel, któremu - 
jak się okazało - przypadła rola jego likwidatora. Na 
jego polecenie, wspomniany wyżej Ireneusz Stengel 
5 października 1878 roku dokonał inspekcji kopalni 
stwierdzając, że roboty górnicze ograniczają się teraz 
głównie na robotach przed zachowawczych na dolnym 
pokładzie w szybie Rudolf na głębokości 60 metrów 
w chodniku długości 420 metrów, od którego pędzi się 
8 chodników ku szybom Kamienny, Kuczkiewicz i Ja
dwiga. Nie produkuje się już siarczku węgla, są duże 
zapasy siarczku rudy. W budowie są dwie maszyny 
pompowe parowe, nowa ekstrakcja parowa odpadu, 
walcownia i magazyn. Protokół inspekcji stwierdza 
też, że w kopalni pracowało jeszcze około dwustu lu
dzi, choć część z nich już zwolniono.

Fakt budowy nowych pomp parowych świadczy 
o tym, że chociaż wyrobiska zalewała woda i usiłowa
no z nią walczyć, to starano się także unowocześnić 
produkcję i kontynuować działalność górniczą.

Niestety, 8 lipca 1884 roku Ministerstwo Skarbu 
w Wiedniu podjęło decyzję o likwidacji Zakładu Gór
niczo-Hutniczego w Swoszowicach. Decyzję tę potwier
dziło Starostwo Górnicze w Krakowie 30 września, 
opierając się o ustalenia protokołu sporządzonego po 
wizytacji radcy Artura Richtera dokonanej kilka dni 
wcześniej, tj. 23 września. Władze górnicze poleciły 
demontaż urządzeń i zasypywanie istniejących jesz
cze szybów, wykorzystując nawet wolne od pracy dni, 
tj. niedziele i święta. Prace te trwały do 1887 roku. 
Większość załogi straciła pracę, tylko nieliczni górnicy 
siarkowi znaleźli zatrudnienie w kopalni soli w Wie
liczce, np. Klemens Okoński, Piotr Fabian, Jan Ćwik, 
Antoni Ćwik, Tomasz Lembas, Jan Kostka, Mikołaj 
Tomczyk, Wincenty Tomczyk.

W ostatnich latach działalności produkcja siarki 
systematycznie spadała z poziomu 2.500 cetnarów 
w latach 1877-1882 do 930 cetnarów w roku 1883. 
W ostatnim, 1884 roku, wyprodukowano w Swoszowi
cach 699 cetnarów metrycznych siarki. Należy dodać, 
że wytwarzano tu wtedy siarkę surową, oczyszczaną 
w kawałkach i oczyszczaną w laskach; jej ceny kształ
towały się od ponad dziewięciu do przeszło trzynastu 
złotych reńskich za cetnar metryczny. Odbiorcami 
siarki były fabryki sody i zapałek oraz wojsko. Do roku 
1864 artyleria odbierała rocznie po 1.120 cetnarów 
siarki do wyrobu prochu strzelniczego.

Obszar trzech pól wydobywczych (lata 1807-1881) 
wynosił ok. 170 miar, tj. ponad 308 ha. Dodatkowo, 
dla zabezpieczenia kopalni przed możliwą konkuren

cją, władze austriackie wynajmowały w jej okolicach 
teren o powierzchni 95 ha. Kopalnia działała na 
trzech horyzontach, posiadając ok. 30 szybów. Mak
symalna głębokość szybu sięgała 60 metrów. Najpłyt
sze z nich miały - szyb „Hauke” 16,1 m, szyb „ Jakob” 
- 18, 4 m, zaś najgłębsze to szyb „Michał” 66 m i szyb 
„Rudolf’ - 60 m. Szyby swoszowickiej kopalni miały 
w nazwach imiona nawiązujące do członków rodziny 
cesarskiej, lub odnoszące się do patronki górniczego 
stanu lub utrwalające nazwiska osób związanych 
z kopalnią, np. Michał, Rudolf, Jadwiga, August, 
Jan, Rajmund, Piotr, Ehrenfeld, Kuczkiewicz. Na 
mapie kopalni z 1852 roku zaznaczone zostały szy
by Michael, Ferro, Erdman, Edmund, Maria Anna, 
Russegger, Blagay, Laurentz, Sofia, Alois, August, 
Barbara, Rajmund, Johan, Heinrich, Ignatz, Hauke, 
Jakob, Geramb. Mniejsze szyby i później powstałe 
nosiły nazwy: Homayr, Jarosław, Ferdynand, Neu 
Francisci, Piotr, Elżbieta, Kunegunda, Jadwiga, 
Rittinger, Hocheder, Rudolf,. Maximilian. Na wcze
śniejszej mapie Swoszowic, wykonanej przez Ludwi
ka Emanuela Hrdinę w 1846 roku, oprócz szybów 
kopalni zaznaczono pogórnicze hałdy, mające takie 
nazwy jak Boża Wola, Ehrenfels, Loewenmuth, 
Francisci, Michael, Lille, Josef, Maximilian, Ferdi- 
nand, Barbara, Anna, Fridrich, Mathias, Nicolay, 
Carl, Johan, Leopold, Katarzyna, Maria, Stefan, Lo
uis, Fortunatus, Antoni, Karol, Teresa. Wspomniane 
mapy pozwalają na zorientowanie się, że najbliższy
mi zdrojowisku szybami kopalnianymi były Hauke, 
Homair, Elżbieta i Piotr, zaś najdalej położonymi 
te, które funkcjonowały na Siarczanej Górze (w re
jonie dzisiejszych ulic Siarczanogórskiej, Podhalnie 
i Siarczki) — Michael, Maria-Anna, Ferro i Edmund.

Największa, prosta, ukośnie przecinająca teren 
kopalni sztolnia zaczynała się powyżej szybu „Ma- 
ria-Anna”, a kończyła nieco poniżej szybu „Hauke”. 
Inne, krótsze sztolnie znajdowały się w okolicach szy
bów „Alois” i „Ignaz”. W 1846 roku w Swoszowicach 
działały dwie huty siarki, zaś w 1852 - trzy. Naj
większa z nich „Teresa” funkcjonowała między szy
bami „Barbara” i „August” (od wschodu) oraz „Ignaz” 
i „Jakob” (od zachodu), tj. w rejonie dzisiejszej ulicy 
Topiarnia. Mniejsza huta „Wilhelmina” pracowała 
w pobliżu szybu „Maria Anna”, zaś najmłodsza - 
„Karls” - była położona na południe od sztolni w są
siedztwie szybu „Heinrich”.

Wiemy, że widok kopalni siarki w Swoszowicach 
utrwalił, około roku 1850, znany krakowski artysta 
Michał Stachowicz. Stanowił on fragment Sali Kra



kowskiej w pałacu biskupa Jana Pawła Woronicza. 
Wśród namalowanych w płycinach ścian tejże sali 
kopalni, traktowanych jako źródło bogactwa Rzeczy
pospolitej Krakowskiej: węgla w Jaworznie, żelaza 
w Siewierzu, marmuru w Dębniku, ołowiu i srebra 
w Olkuszu, soli w Wieliczce, znalazła się również 
kopalnia siarki w Swoszowicach. Malowidło to, ze 
względu na tematykę przemysłową, unikatowe dla 
czasów, w jakich powstało, uległo zniszczeniu podczas 
pożaru biskupiej rezydencji i znane jest dziś jedynie 
z ogólnikowych opisów.

W swoszowickiej kopalni, jak w każdej innej, do
chodziło do wypadków, tym dramatyczniejszych, 
gdy kończyły się śmiercią górników. Zachowaną do 
dziś pamiątką po tego rodzaju wydarzeniach jest 
kapliczka ustawiona w 1874 roku (przy obecnej ul. 
Merkuriusza Polskiego), przypominająca śmierć pię
ciu górników w szybie „Rudolf’. W tym samym szybie 
zginęło później dwóch innych górników siarkowych 
i cieśla z Wieliczki.

W pamięci ówczesnej społeczności swoszowickiej 
oraz dokumentach dobrze zapisał się respektujący 
górnicze przywileje naczelnik kopalni Stanisław 
Mrowec oraz jej dozorca Lipowic.

Upadek swoszowickiej kopalni siarki spowodowało 
kilka czynników, takich jak rabunkowa eksploata
cja i malejące zasoby złóż, wzrost kosztów produkcji, 
w tym cen drewna niezbędnego do wykonywania za
bezpieczeń szybów i chodników, zalewanie kopalni 
przez wody gruntowe, silna konkurencja ze strony 
kopalni siarki na Sycylii i w Kroacji, tańsza siarka 
pozyskiwana ze złóż pirytów na Węgrzech i obniżka 
taryf przewozowych dla siarki zagranicznej.

Dla ratowania swoszowickiej kopalni na stanowi
sko jej naczelnika powołano w 1874 roku Stanisława 
Mroweca Galicjanina, c.k. radcę górniczego, młodego, 
zdolnego górnika i technika. Podjął on próby ekstrak
cji siarki, oraz próby jej topienia parą wodną. W tym 
celu przy szybie „Rudolf’ zbudowano specjalny apa
rat. Po wielu próbach, w 1875 roku w swoszowickiej 
hucie rozpoczęto wytwarzanie dwusiarczyku węgla, 
stosowanego do czyszczenia oleju rzepakowego, mycia 
wełny, produkcji stearyny, zwalczania philloksery. 
Ten ostatni wytwarzano mieszając siarkę z węglem 
drzewnym i poddając obróbce przy pomocy pary wod
nej; przechowywano go i transportowano w bańkach 
szklanych lub cynowych. Produkcja siarczyku stop
niowo rosła: od 600 cetnarów w roku 1875 do ponad 
2.000 cetnarów metrycznych w 1882. Rosnące kłopoty 
kopalni i huty ze zbyciem siarki i siarczyku wpłynę

ły na ograniczenie liczby dni roboczych, przymusowe 
urlopy, zwolnienia za prowizjami w wysokości 2-3 
złotych reńskich miesięcznie, wreszcie ograniczanie 
wydobycia rudy siarkowej od 1876 roku.

W związku z likwidacją kopalni część górników, 
zarówno starszych jak i młodszych, ale uznanych za 
niezdolnych do pracy otrzymała prowizję, inni uzy
skali „certyfikaty” na podstawie których mogli ubie
gać się (lub w razie ich śmierci - ich żony lub dzieci)

Kapliczka przy ul. Merkuriusza Polskiego, 
upamiętniająca górników jacy zginęli w kopalni 

w latach 1872-1878

1
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o prowizje miesięczne. Kilku górników przyjęto do 
pracy w salinie w Wieliczce. Młodsi i silniejsi wy
jechali do pracy w kopalniach węgla na Morawach, 
w Karwinie i Ostrawie. Pozostali znajdowali doryw
czy zarobek na miejscu, np. przy budowie fortów 
i kolei. Największą klęską, która całą parafię i kilka 
okolicznych wsi dotknęła, było zaniknięcie c.k. Za
kładu Górniczo-Hutniczego w Swoszowicach — pisał 
proboszcz miejscowej parafii w 1884 roku. Rok ten 
najczęściej uznawany jest za końcowy w historii swo- 
szowickiej kopalni siarki, chociaż sprzedaż maszyn, 
budynków i gruntów pokopalnianych ciągnęła się 
nawet do roku 1888. Wspomniana „klęska” dotyczyła 
nie tylko wielkiego zubożenia okolicznej ludności, ale 
rozpadu z trudem tworzonej wspólnoty oraz doprowa
dziła do ruchów migracyjnych.

Ludzie napływający z bliższych i dalszych stron do 
pracy w kopalni szybko asymilowali się, zostając po
tem znaczącymi postaciami i rodzinami swoszowickiej 
społeczności. Przykładem może tu być znana do dziś 
w Swoszowicach rodzina Neusserów. Jej miejscowy 
„protoplasta” Edward Neusser był c.k. Kontrolerem 
Urzędu Górniczo-Hutniczego w Swoszowicach. Prze
trwała też do naszych czasów dobra pamięć o sztych- 
majstrze Gustawie Dorflerze.

W dokumentach parafialnych znajdują się zapisy 
świadczące o systematycznie rosnącej pozycji górni
ków w lokalnej społeczności. Górników chętnie pro
szono na ojców chrzestnych. Przy kościele parafial
nym we Wróblowicach swoszowiccy górnicy posiadali 
i utrzymywali z własnych składek kaplicę z obrazem 
św. Barbary i pełnym wyposażeniem (Lampa, sześć 
lichtarzy dużych, dwa cynowe, krzyż ołtarzowy - 
wszystko platerowane w Wiedniu). W 1848 roku gór
nik ze Swoszowic o nazwisku Durak malował prezbi
terium kościoła. Górnicy bywali też ofiarodawcami 
tzw. krów żelaznych dla parafii.

O ich hojności świadczy przekazanie w 1872 roku 
przez górników siarkowych obligacji na sumę 1.100 
złotych reńskich, na rzecz założenia szkoły w Swoszo
wicach. W roku jej powołania do życia, tj. 1882, dzięki 
odsetkom, wspomniana kwota wzrosła do 1.403 zło
tych reńskich i 62 centów. Należy dodać, że pierwszym 
roku działalności szkoły górnicy darowali jeszcze kwo
tę 2.900 złr. oraz dodatkowo 149 złr i 20 ct przezna
czonych na przybory szkolne. Fakty te skrzętnie zapi
sano w zachowanej do dzisiaj Kronice Szkoły. Szkołę 
tę, przeznaczoną dla dzieci ze Swoszowic, Wróblowic, 
Siarczanej Góry i Kurdwanowa ulokowano w budyn
ku pokopalnianym wraz z ogrodem o powierzchni ok. 

jednej morgi. Wcześniej budynek ten mieścił mieszka
nie dozorcy kopalni wraz z przylegającą doń izbąordy- 
nansowską. Do owego budynku przylegała stajenka, 
piwniczka, szopy i magazyny.

Naczelnik Stanisław Mrowec był nie tylko inicjato
rem, ale i organizatorem szkoły, zasiadał też w Radzie 
Szkolnej Miejscowej co najmniej do roku 1885. Jego 
żona fundowała nagrody dla uczniów na zakończe
nie roku szkolnego w postaci kaftaników, spódniczek 
i ubrań dla chłopców. Z „Kamienicy” Mroweców po
bierano wodę dla szkoły; ich syn zapisał się w szkolnej 
„złotej księdze”. Swoszowicka szkoła przetrwała aż do 
naszych czasów. W tym samym miejscu, w którym 
ufundowali ją górnicy działa do dzisiaj jako Szkoła 
Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, będąc jedną z najlepszych tego rodzaju 
placówek. Jej nauczyciele i uczniowie w różnych for
mach nawiązują do tradycji górniczej Swoszowic.

W pejzażu dzisiejszej X Dzielnicy Krakowa zacho
wały się liczne ślady jej górniczej przeszłości. Są to 
budynek dawnego zarządu Zakładu Górniczo-Hut
niczego w Swoszowicach, hałda pohutnicza „Karol”, 
kapliczka ustawiona przy dzisiejszej ulicy Merkuriu
sza Pollskiego dla upamiętnienia górników jacy zgi
nęli w kopalni, dawna szkoła ludowa (obecnie Szkoła 
Podstawowa nr 43) oraz ołtarz św. Barbary w kościele 
parafialnym we Wróblowicach. Ponadto wiele miejsco
wych nazw nawiązuje do górniczej tradycji Swoszowic 
(Siarczana Góra, Topiarnia, Siarczków, Szybisko).

Swoszowice były jedynym ośrodkiem górnictwa 
siarkowego w Polsce przedrozbiorowej, jaki powstał 
w średniowieczu i pracował do połowy lat 80-tych 
XIX wieku. Szacuje się, że wydobyto tutaj od 150 do 
200 tysięcy ton siarki.

Jeszcze w XVIII wieku, choć już po pierwszym roz
biorze Polski zaczęły powstawać kolejne ośrodki wydo
bycia siarki: krakowski (Posądza), kielecki (Czarkowy, 
Wola Wiśniowska), opolski (Dźwiniacz, Truskawiec, 
Pomiarki) i śląski (Lubień, Pszów, Kokoszyce). Dru
gim miejscem wydobycia „żółtego złota”, choć mają
cym mniejsze znaczenie od Swoszowic, była kopalnia 
Czarkowy koło Wiślicy, gdzie w latach 1795-1920 
wydobyto około 20.000 ton siarki. W II połowie XIX 
wieku kopalnia ta zaspokajała całkowicie zapotrze
bowanie na siarkę rosyjskiego imperium. Ostatnią 
kopalnią siarki zaliczaną do staropolskiego okresu jej 
wydobywania był zakład górniczy w Posądzy, który 
zakończył działalność w 1921 roku.

Nowy rozdział w historii polskiego górnictwa siar
kowego miał swój początek w 1953 roku, kiedy to
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ogromne złoża siarki w rejonie Tarnobrzega odkrył 
i udokumentował prof. Stanisław Pawłowski. Zalicza
ne do najbogatszych na kuli ziemskiej i stanowiące 
fenomen geologiczny, złoża te pozwoliły na budowę 
gigantycznych kopalni odkrywkowych w Piasecznie 
i Machowie, oraz kopalni otworowych (tj. podziemne
go wytopu) w Grzybowie, Jeziorku, Machowie, Basz- 
ni i Osieku. Owe kopalnie i towarzyszące im zakłady 
przetwórcze stworzyły Tarnobrzeskie Zagłębie Siarko
we. W krótkim czasie Polska stała się czołowym pro
ducentem i eksporterem siarki na świecie. W szczyto
wym okresie w okolicach Tarnobrzega wydobywano 

ok.4,5 min ton siarki rocznie, co stanowiło niemal 
połowę światowej produkcji tego surowca. Rozwój 
techniki i ekologii w końcu XX wieku doprowadził do 
likwidacji górnictwa siarkowego na świecie, również 
i w Polsce. Siarkę uzyskuje się dziś w wyniku oczysz
czania ropy naftowej i gazu ziemnego. Jedyną czyn
ną obecnie kopalnią siarki na świecie jest kopalnia 
w Osieku, gdzie wydobywa się siarkę metodą pod
ziemnego wytopu. Owa tzw. siarka rodzima posiada 
właściwości, jakich brak siarce uzyskiwanej w wyniku 
oczyszczania innych kopalin, niezbędne do niektórych 
procesów w przemyśle chemicznym.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

SWOSZOWICE - KOLEBKA POLSKIEGO
GÓRNICTWA SIARKOWEGO

Na hasło „Kraków” każdy z nas może wyrecytować 
jednym tchem, że to stolica dawnej Polski, „polski 
Rzym”, miasto królów — miejsce ich koronacji i wiecz
nego snu, miasto papieża — Polaka Jana Pawła II, 
miasto wielu świętych i uczonych, naszego pierwszego 
i najstarszego uniwersytetu, centrum sztuki polskiej 
od epoki romańskiej po secesję, najstarszych klubów 
piłkarskich Cracovii i Wisły, itd., itp. Ale mało kto 
wie o tym, że Kraków to także miasto... górnicze i to 
z nie byle jakimi w tej mierze tradycjami, w dodat
ku miasto... uzdrowiskowe. A wszystko to za sprawą 
jego X Dzielnicy, utworzonej z przyłączonych do grodu 
Kraka w 1973 roku - Swoszowic, oraz kilku innych, 
historycznie powiązanych z nimi miejscowości..

Nazwa tej bardzo starej osady wywodzi się od 
imienia jej właściciela (założyciela?) Swosza (podob
nie jak Kraków od imienia księcia Kraka). Co praw
da pierwsza wzmianka o Swoszowicach pochodzi 
dopiero z roku 1362, ale niewątpliwie jest to miej
scowość o znacznie starszym rodowodzie. Jej wielka 
sława i chwała ma swój początek w okresie przedpia- 
stowskim i wiąże się z czasami Wiślan. Zgładzono 
wtedy potwora, znanego do dziś powszechnie pod 
mianem wawelskiego smoka, poprzez podrzucenie 
bestii skóry wypchanej siarką, której złoża eksplo
atowano tu metodami górniczymi co najmniej od XV 
wieku. Wcześniej kanonicy regularni — zakonnicy 
z klasztoru Bożego Ciała na krakowskim Kazimie
rzu, do którego należała większa część Swoszowic

- zbierali wytrącający się tutaj tzw. kwiat siarkowy. 
Mnisi produkowali z niego leki.

W roku 1415 król Władysław Jagiełło podpisał akt 
lokacyjny Swoszowic. Jednocześnie w tym samym cza
sie władca wystawił dokument „Super ąuerendis mine- 
ris sulfureis et allorum metallorum”. Zezwalał w nim 
na eksploatację złóż siarki w Swoszowicach mieszcza
nom krakowskim. Jest to niezwykle ważny, bo pierw
szy na świecie akt prawny odnoszący się do górnictwa 
siarkowego. Na jego mocy powstały pierwsze kopalnie 
„żółtego złota”, które funkcjonowały w Swoszowicach 
aż do lat 80-tych XIX wieku. W okolicach Tarnobrzega 
siarkę wydobywano przez pół wieku, w Swoszowicach
- przez pół tysiąca lat.... Warto dodać, że był to jedyny 
ośrodek wydobywania siarki w dawnej Polsce. Kolejne 
powstały już w okresie zaborów.

Kopalnie siarki w Swoszowicach reprezentowały 
typ klasycznych kopalni szybikowo-chodnikowych. 
Wąski szyb był głęboki zazwyczaj na 15-20 m. Ko
łowrót, zainstalowany nad szybem na powierzchni 
ziemi, miał linę z drążkiem, na której górnicy poje
dynczo zjeżdżali w dół do pracy, opierając się jedynie 
o zamocowany na Unie drążek. Podziemne chodniki 
były ciasne i wąskie, dlatego też poruszano się w nich 
na czworakach. Sporym problemem kopalni (tak jak 
i dziś) były wody gruntowe, poza tym nie znano do
brych metod wentylacji wyrobisk, dlatego też do XIX 
wieku kopalnie nie były duże. Po wyeksploatowaniu 
skał z siarką w promieniu kilku - kilkunastu metrów
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od szybu, był on zasypywany; potem drążono następ
ny. Dzięki takim metodom np. pod koniec XVI wieku 
było ponad 60 nieczynnych już „dołów”, jak nazywano 
tam szyby. Postęp techniczny i wprowadzenie maszyn 
parowych na początku XIX wieku sprawiły, że dopiero 
wtedy podziemne chodniki i sąsiadujące szyby mogły 
być ze sobą łączone.

Przez wieki dochody ze swoszowickich kopalni 
siarki zasilały w niemałym stopniu skarb królewski, 
kiesę klasztorną, jak i osób które je dzierżawiły, lub 
przejściowo były nawet ich właścicielami. Np. królo
wa Anna Jagiellonka z dochodów uzyskiwanych ze 
sprzedaży swoszowickiej siarki pokrywała znaczne 
koszty utrzymania 17-osobowej kapeli rorantystów, 
jaka od czasów jej ojca króla Zygmunta Starego funk
cjonowała przy kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze 
wawelskiej. O znaczących dochodach uzyskiwanych 
w tutejszych kopalniach świadczą też pośrednio za
chowane akta wielu spraw sądowych, jakie toczyły 
się na tle sporów o działki górnicze, z których można 
było wydobywać siarkę.

Kaplica Zygmuntowska na Wawelu

W niedalekiej odległości od kopalni powstawały 
kiedyś huty siarkowe. Były to w istocie drewniane 
budynki na podmurówce, o niezbyt szczelnych ścia
nach (by na zewnątrz bez trudu mogły wydobywać 
się gazy ulatniające się w trakcie wytopu siarki), 
w których stały wielkie naczynia gliniane o kształcie 
imbryka. W naczyniach tych topiono siarkę w sta
nie płynnym, przelewając ją wielkimi warzechami 
do drewnianych form tzw. rur. Stanowiły one pod
stawową formę sprzedażną siarki. Miała ona w tam
tych czasach zastosowanie w medycynie i kosmetyce, 
a także w produkcji materiałów wybuchowych. Przez 
kilka pierwszych wieków każda kopalnia zatrudnia
ła 30 - 32 pracowników, huta — tylko czterech. Warto 
dodać, że w I połowie XIX wieku swoszowickie ko
palnie siarki były podporządkowane zarządowi żupy 
solnej, funkcjonującej w sąsiedniej Wieliczce.

Swoszowickie kopalnie siarki funkcjonowały do lat 
80-tych XIX wieku. Szacuje się, że w ciągu pięciuset 
lat wydobyto tutaj ok. 150.000 - 200.000 ton siarki. 
W porównaniu z poziomem wydobycia w czasach nam 
współczesnych w okolic Tarnobrzega, ta ilość może 
wydawać się wręcz symboliczną. To były jednak zu
pełnie inne czasy, inna technika i technologia.

Silna konkurencja międzynarodowa i znacznie 
niższe ceny surowca przywożonego z Sycylii spowodo
wały, że po pięciu wiekach nieprzerwanej eksploata
cji pierwszy ośrodek górnictwa siarkowego w Polsce 
w roku 1884 przestał istnieć.

Na lecznicze właściwości wód swoszowickich zawie
rających siarkę po raz pierwszy zwrócił uwagę lekarz 
króla Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, Wojciech 
Oczko — dziś uważany za ojca polskiej balneologii - 
w swojej pracy Cieplice, opublikowanej w 1578 roku. 
Nieco później, bo w końcu XVIII wieku, zaczęto trak
tować Swoszowice jako miejscowość uzdrowiskową, 
chociaż dopiero w początkowych latach następnego 
stulecia powstał tu, istniejący do dziś, zakład leczni
czy. Swoje przypadłości leczyli wtedy w Swoszowicach 
m.in. ks Hugo Kołłątaj i Julian Ursyn Niemcewicz. 
Założycielami swoszowickiego uzdrowiska byli profe
sorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Feliks Radwań
ski i Józef Dietl. Ten ostatni, znany lekarz i niezwykle 
zasłużony prezydent Krakowa, uważał nawet, że Swo
szowice mogą stanowić najlepszy ośrodek sanatoryjno 
- uzdrowiskowy w Polsce z uwagi na wyjątkowe wła
ściwości tutejszych wód siarkowych. I chociaż tak się 
nie stało, to jest też faktem, że uzdrowisko Swoszowi
ce do dziś służy alergikom i ludziom ze schorzeniami 
reumatologicznymi. Leczenie swoszowickimi wodami 
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szczególnie cenią sobie obecnie kuracjusze przyjeżdża
jący tutaj z Niemiec.

Po niezwykłej przeszłości Swoszowic pozornie po
zostało stosunkowo niewiele śladów i pamiątek. Po
zornie, bo jest tu jakiś niezwykły klimat i charakter, 
odrębny od wszystkich innych części Stołecznego Kró
lewskiego Miasta Krakowa. To co uderza w pierwszej 
chwili to niezwykle malownicze położenie, złożone 
z licznych wzniesień, i tonące w zieleni. Nad całością 
dominuje... Siarczana Góra, nazywana tak już od śre
dniowiecza. To tu, na jej zboczu powstały pierwsze 
kopalnie siarki w XV wieku. Miejsce, w którym gwa
rek Krystian kopał pierwsze szyby, by wydobyć z nich 
pierwsze kruchy siarki, porośnięte dziś gęsto drzewa
mi ma zaiste magiczny charakter. Oprócz Siarczanej 
Góry do dziś funkcjonuje tu wiele miejscowych nazw, 
nawiązujących do tradycji górnictwa siarkowego (ulica 
Siarczków, Szybisko, Topiarnia). Ogromne wrażenie 
robią zachowane do dziś hałdy górnicze, zwłaszcza 
jedna z nich położona w centrum Swoszowic. Z bez
pośrednich pamiątek pogórniczych warto wymienić 
ciekawy architektonicznie budynek dawnego c.k. Za-

Hałda pokutnicza „Karol”

rządu Zakładów Górniczo-Hutniczych z XIX wieku 
i piękną kapliczkę wzniesioną na pamiątkę śmierci 
pięciu górników, jacy otruli się siarkowodorem w cze
luściach kopalni w 1875 roku...

Interesującą „pamiątką” po górnikach siarkowych 
jest też miejscowa szkoła podstawowa. Wiedząc 
o tym, że kopalnia siarki kończy swój żywot, z zebra
nych funduszy górnicy w 1882 roku zakupili działkę 
i zbudowali szkołę, która jako Szkoła Podstawowa 
nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
istnieje do dziś. Instytucja ta nie jest tylko zwykłą 
placówką oświatową, ale swoistym ośrodkiem kultu
ry dla całych Swoszowic. Zachowuje przy tym pewne 
obyczaje górnicze, np. przyjmowani do szkoły ucznio
wie skaczą przez skórkę, co jest nawiązaniem do bar
bórkowej obrzędowości.

Wyjątkowym miejscem jest w Swoszowicach park 
zdrojowy, założony wraz z uzdrowiskiem w począt
kach XIX wieku. Przyciągają w nim uwagę liczne po
mniki przyrody, zwłaszcza lipa „Słoń” o niezwykłych 
kształtów, poziomo rosnącym konarze. Lipa ta jest ró
wieśniczką uzdrowiska. Nieopodal tego oryginalnego 
drzewa wznosi się główny budynek zdrojowy, którego 
początkiem był pierwszy „Dom Łaziebny”. Budynek 
ten, kilkakrotnie rozbudowywany, zachował kształt 
i charakter typowy dla architektury uzdrowiskowej. 
Tuż za nim stoi okazała drewniana altana na planie 
oktogonu, za nią w dolince bije źródełko wody zawie
rającej siarkę. Białe smużki pojawiające się w nurcie 
krystalicznie czystej wody mogłyby zmylić każdego, 
ale zapach już nie: czuć tu intensywną woń siarkową. 
Zapewne dzięki siarce brzegi wartko płynącej wody 
porośnięte są niezwykle bujną, gęstą roślinnością. 
To, jak twierdzą przyrodnicy, wpływ związków siarki,

Dom łaziebny w Swoszowicach
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dzięki której Swoszowice to nie tylko specyficzny mi
kroklimat, ale i unikatowa flora i fauna, z gatunkami 
nigdzie indziej nie występującymi.

Swoszowice to także największy z zachowanych 
fortów, stanowiący część XIX-wiecznej austriackiej 
„Twierdzy Kraków”. W zabudowaniach fortu bez tru
du mogło znaleźć schronienie dziesięć tysięcy ludzi! 
Dziś świetnie zachowany, czeka na nowych użytkow
ników, którzy - zgodnie z wymogami konserwatora 
zabytków — uszanowaliby kształt i charakter budow
li, a jednocześnie - zapewnili swoją działalnością do
brą egzystencję temu zabytkowi sztuki militarnej. Po 
części spełnia ten wymóg grupa entuzjastów, którzy 
stworzyli tu Muzeum Spraw Wojskowych gromadząc 
znakomitą kolekcję militariów. Są to najbardziej 
reprezentatywne zbiory w Polsce odnoszące się do 
I wojny światowej.

Mimo ponad czterdziestoletniego „stażu” Swoszowic 
w granicach Krakowa, zachowały one swój urok i kli
mat z czasów austrowęgierskich, gdy pracowały jesz
cze kopalnie i huty siarki. Nie weszła tu na szczęście 
wielkomiejska zabudowa, w pejzażu nadal dominują 
wille, domy i dworki z przełomu XIX i XX wieku, a ca
łość skrywa wszechobecna zieleń starych drzew. Z po
zoru Swoszowice są peryferiami wielkiego Krakowa, 
choć gdy wjeżdża się w ich granice, od razu wyczuwa 
się ich odrębność, urok i tajemniczy klimat. Nic dziw
nego, gdy zważyć, że tu przez blisko pół tysiąca lat wy
dobywano siarkę, a ponad dwa wieki temu powstało 
pierwsze uzdrowisko bazujące na wodach siarkowych.

Dla nas, mieszkańców niedawnej jeszcze „stolicy 
polskiej siarki”, Swoszowice są i pozostaną kolebką 
i pierwszym historycznym ośrodkiem naszego górnic
twa siarkowego.

Nazwy swoszowickich ulic nawiązujące do przeszłości górniczej i hutniczej
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DR ADOLF STERNSCHUSS
WIELKI PATRIOTA

Wśród rękopisów znakomitego historyka i kolekcjo
nera, twórcy Muzeum w Bochni Stanisława Fischera 
(1879-1967) znajdujących się w zbiorach jego rodzi
ny, znajduje się interesujące wspomnienie o znanym 
właścicielu swoszowickiego zdroju, wybitnym kra
kowskim prawniku, kolekcjonerze dzieł sztuki, a za
razem legioniście żydowskiego pochodzenia Adolfie

Twórca Muzeum w Bochni
Stanisław Fischer

Sternschussie (1873-1915). Jako doktor praw od 1896 
roku pracował on w krakowskiej ekspozyturze Gali
cyjskiej Prokuratorii Skarbu z siedzibą we Lwowie, 
a od roku 1890 działał w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, w Kółku Estetów przy Uniwersy
tecie Jagiellońskim Towarzystwie Biblioteki Słucha

czów Prawa UJ, Towarzystwie Przyjaciół Krakowa, 
Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Kra
kowa, Komisji Wycieczkowej (którą założył w roku 
1901), Towarzystwie im. Jana Matejki, Towarzystwie 
Leczniczych Kolonii Wakacyjnych dla Młodzieży Ży
dowskiej, Towarzystwie Numizmatycznym, Towa
rzystwie Polskiej Sztuki Stosowanej, Towarzystwie 
Upiększania m.Krakowa, Towarzystwie Opieki nad 
Polskimi Zabytkami Sztuki w Krakowie. Sternschuss 
zabiegał o założenie w Krakowie Muzeum im. Kazi
mierza Wielkiego, które miało m.in. gromadzić źró
dła żydowskie. Był autorem artykułów publikowanych 
w „Roczniku Krakowskim” i przewodnika po Domu 
Matejki. Energicznie i odważnie protestował przeciw
ko pomysłom władz miejskich zburzenia zabudowań 
przy kościele św. Idziego w Krakowie.

Adolf Sternschuss posiadał ogromną kolekcję 
obrazów (m.in. A.Gierymskiego, braci Gottliebów, 
Tetmajera, Kotsisa, Pautscha, Sichulskiego i Wy
spiańskiego), rzeźb (dzieła m.in. Biegasa, Dauna, 
Szczepkowskiego), sztuki ludowej z Podhala i Hu- 
culszczyzny, porcelany, exlibrisów, judaików, grafiki, 
rysunków, porcelany, map, klepsydr, druków ulotnych 
i rękopisów (m.in. Konponickiej i Lenartowicza), pa
miątek z polskich powstań narodowych, numizmatów 
i znaczków pocztowych. W 1904 roku pracował z Ze
nonem „Miriamem” Przesmyckim przy wydaniu dzieł 
Cypriana Kamila Norwida (wiele utworów tego poety 
znanych było tylko z kopii i odpisów Sternschussa). 
Większość swej kolekcji podarował Muzeum Narodo
wemu w Krakowie. Był członkiem korespondentem 
Muzeum Etnograficznego w Wiedniu. We Lwowie 
i Krakowie mocno zabiegał o przekształcenie „Sokoła” 
w jednostkę zmilitaryzowaną.

Warto przypomnieć tego niezwykłego człowieka 
związanego tak bardzo ze Swoszowicami, Krakowem 
i kulturą polską w stulecie jego bohaterskiej śmierci. 
Zachowane wspomnienie Stanisława Fischera dobrze 
oddaje charakter tej zapomnianej dziś nieco posta
ci, którą można określić cytatem z „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza: „Żyd poczciwy ojczyznę jako 
Polak kochał”.



W moich uniwersyteckich czasach żył w Krakowie 
i działał bardzo kulturalny Żyd - di- Adolf Stern
schuss, radca prokuratorii skarbu. Był to zamożny, 
przystojny starszy kawaler, bardzo uprzejmy i grzecz
ny i kłaniający się swoim znajomym ukłonem „w pas”. 
Widywało się go często na plantach w towarzystwie 
drepcącej koło niego siostry, także już starszej panny. 
Sternschuss interesował się żywo sztuką i był gorącym 
miłośnikiem zabytków i pamiątek Krakowa. W wy
dawnictwie „Biblioteka Krakowska” opublikował też 
dwie swoje książeczki, jedną o godłach domów kra
kowskich, drugą o Domu Jana Matejki.

Czy coś więcej pisał - nie wiem. Znałem go długo 
tylko z widzenia, ale jednego razu jakiś nasz komitet 
akademicki, do którego należałem, naradzał się nad 
urządzeniem wieczoru artystycznego, poświęcone
go Mickiewiczowi, czy też wszystkim trzem naszym 
wieszczom. Nie pamiętam, dlaczegośmy to zebranie 
urządzili nie na Uniwersytecie, ale w hotelu Pollera 
przy ulicy Szpitalnej. Radzimy tam już może godzinę. 
Mówimy dużo, każdy chce się wygadać, ale wszystko to 
było jakimś przelewaniem z pustego w próżne. I naraz

Kolekcjoner sztuki
Adolf Sternschuss

widzę, że dalszym wejściem wchodzi do sali, dr Stern
schuss. Usiadł sobie w tyle i przysłuchuje się cierpliwie 
naszym rozprawom, a kiedyśmy wreszcie po jakichś 
dwóch godzinach dysputę jeszcze toczyli, podchodzi 
bliżej, wita się z nami, i zatrzymuje się przy mnie. Za
czyna rozmowę zapytaniem, czy przypadkiem nie mam 
trochę wolnego czasu. Nie należałem do akademików 
nazbyt zapracowanych, więc mówię Sternschussowi, 
że czasu wolnego mam dość. Niechże mi powie, czego 
sobie ode mnie życzy i czym mógłbym mu służyć. A on 
mi wtedy mówi mniej więcej tak: „Do Krakowa, jak 
pan wie, zjeżdżają się wycieczki z całego kraju. Trzeba 
tych ludzi oprowadzać, objaśniać im zabytki i zwracać 
ich uwagę na to wszystko, co najbardziej godne jest 
zobaczenia. Takim oprowadzaniem wycieczkowiczów 
zajmuję się obecnie tylko ja i dr Muczkowski, a przyda
łoby się tych przewodników trochę więcej. Może by pan 
zechciał się do tej pracy naszej przyłączyć?”

Odpowiedziałem mu na to, że chętnie bym się do 
tego wziął, ale nie wiem, jak się to wszystko robi. Na 
to mówi mi Sternschuss: „Dla pana, który zabytki 
Krakowa przecież zna, nie będzie to z pewnością na
zbyt trudne. Niech się pan przyglądnie, jak to się robi. 
Jutro od godz. 2 po południu mani oprowadzać po 
Krakowie zbiorową wycieczkę z Sokala. Zbiórka koło 
pomnika Mickiewicza. Proszę przyjść. Zobaczy pan, 
jak to się robi”.

Obiecałem, że przyjdę i nazajutrz, o oznaczonej go
dzinie byłem na miejscu. Właśnie nadchodził także 
dr Sternschuss.

Grupka wycieczkowiczów składała się z jakichś 50- 
ciu osób. Byli to mieszkańcy Sokala i sąsiadujących 
z nim wsi - mężczyźni i kobiety, i trochę dorastającej 
młodzieży, a opiekowali się nimi dwaj nauczyciele 
i jeden ksiądz. Po przywitaniu się z tą starszyzną, 
Sternschuss zaczął im z miejsca mówić o kościele 
Mariackim, którego wysokie wieżyce sterczały tuż 
przed nami, a złota korona na wyższej wieży świeciła 
jasnym blaskiem. Przypomniał legendę o dwóch bra
ciach - rywalach, którzy budowali tę wieżę i w trak
cie tej swojej rywalizacji starszy brat zabił młodszego. 
Morderczy nóż wisi dotąd w bramie Sukiennic. IVspo- 
mniał Sternschuss, że kościół ten jest już od siedmiu 
wieków świadkiem wszystkich złych i dobrych losów 
miasta. Bezpośrednio po tym poszliśmy do kościo
ła. Przewodnik nasz wprowadził wycieczkowiczów 
do bocznej prawej nawy, w której w głębi jest czar
ny marmurowy ołtarz z wyrzeźbionym przez Wita 
Stwosza Chrystusem przybitym do krzyża. Tam nas 
prowadzi. Po drodze zwróci przelotnie uwagę naszą 
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na jakiś szczegół, a potem już obszerniej mówi o tym 
stwoszowskim ołtarzu, do którego dochodzimy i o jego 
genialnym twórcy. Mówi żywo, obrazowo i z dużą 
dozą uczucia. Z kolei prowadzi nas do prezbiterium. 
W chwili, kiedy przechodzimy koło ołtarza z Sanctis- 
simum na moment przykłęknął, a za jego przykła
dem przyklękają oczywiście wszyscy uczestnicy wy
cieczki. Przed Wielkim Ołtarzem mówi znowu dużo 
o Stwoszu. Podkreśla typowość wyrzeźbionych przez 
niego postaci apostołów, zwraca uwagę na pełnię ich 
psychicznego wyrazu i na układ całej kompozycji. Ze 
wszystkiego, co mówi widać, że chciałby jak najmoc
niej utrwalić w pamięci tej garstki wycieczkowiczów 
całe piękno tego genialnego dzieła.

Opuszczamy kościół Mariacki i z kolei prowadzi 
nas dr Sternschuss do Franciszkanów, ażeby pokazać 
wycieczkowiczom witraże Wyspiańskiego. Sternschuss 
był entuzjastą osoby i całej twórczości malarskiej oraz 
literackiej tego wielkiego artysty, więc i teraz mówi 
o nim, o jego dziełach z zapałem, a stara się to wszyst
ko wypowiedzieć jak najbardziej przystępnie. I znowu 
się odnosiło wrażenie, że dokłada wszelkich starań, 
ażeby psychiczny wizerunek Wyspiańskiego utrwalił 
się w pamięci tych ludzi na za wsze.

Ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim

Na. tym się tym razem to sternschussowe oprowa
dzanie po Krakowie skończyło. Odprowadzam go teraz 
do jego domu. Po drodze pyta się, jak mi się podobał 
bieg tej wycieczki i dawane objaśnienia. Odpowie
działem, że bardzo mi się to wszystko podobało i że 
gdybym i ja miał być podobnym przewodnikiem, rad- 
bym to zadanie spełniać w podobny sposób. W trakcie 
rozmowy zaznaczyłem, że uderzył mnie mocno jeden 
szczegół w czasie zwiedzania kościoła Mariackiego. 
„Jaki szczegół?”— pyta Sternschuss. —„Czy może to, 
że ukłęknąłem przed ołtarzem z Sancitissimum?” Tak 
jest — odpowiadam — ten właśnie szczegół. „No jak
że miałem postąpić? Przecież to wszyscy byli katolicy, 
a przechodziliśmy koło największej świętości katolic
kiej. Przez to, żem uklęknął, jeszcze nic się nie stało”.

Przed domem Sternschussa, a był on właścicielem 
jednej z kamieniczek przy Plantach, między ul. Sław
kowską a kościołem Reformatów, żegnam się z nim, 
ale on mnie zaprasza do siebie. Przyjąłem to zapro
szenie z przyjemnością. Idziemy klatką schodową na 
piętro. Schody zasłane dywanami, a na skrętach 
klatki stoją jakieś duże figuralne rzeźby. Wchodzi
my do mieszkania. Długa amfilada pokoi, a w nich 
pełno stylowych mebli z różnych czasów. Na ścianek 
wisi mnóstwo obrazów - starych i nowych . Są to prze
ważnie dzieła malarzy polskich i kilku żydowskich. 
Były między nimi - o ile sobie dobrze przypominam 
- obrazy Maurycego Gottlieba i Samuela Hirschberga. 
W oszklonych trymutkach i na nich były rozmieszczone 
jakieś artystyczne brązy i inne cacka. Przechodzimy 
przez te pokoje trochę za szybko i dochodzimy do ga
binetu Sternhschussa. „Proszę siadać! A terazpokażę 
panu to, co mam u siebie najcenniejszego”. Wyciąga 
szufladę biurka, przewraca plik szpargałów i podaje 
mi pożółkłą kartkę papieru. Widzę na obu jej stronach 
fragment pieśni ułożonej w oktawach. W tekście były 
tu i ówdzie jakieś przekreślenia i drobne poprawki. 
„Czy wie pan, co to jest?” - pyta Sternschuss. Odpo
wiedziałem mu na domysł: Słowacki. „Tak! To Sło
wacki. To jedna z ostatnich kart Króla Ducha, pisana 
jego własną ręką, bo, jak pan wie, w trakcie pisania 
tego dzieła Słowacki był już coraz słabszy, a kiedy już 
sam pisać nie mógł, osta tnie pieśni pisał pod jego dyk
tandem Szczęsny Feliński. To najcenniejsza pam iątka, 
jaką mam”. Pocałował tę kartkę i złożył ją z powrotem 
na dawnym miejscu.

Od tego czasu znałem się ze Strenschussem nieco 
bliżej, ale spotkania nasze były przelotne, a potem, 
kiedy już opuściłem Kraków, całkowicie się nasze 
kontakty przerwały. To, co dalej o nim piszę, jest już
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tylko streszczeniem tego, co mu o nim opowiadali nasi 
wspólni znajomi.

Nadszedł rok 1914. Tworzą się Legiony Piłsud
skiego. Komenda urzęduje na Oleandrach - tam się 
zgłaszają ochotnicy. Sternschuss przez kilka dni biega 
po Krakowie jak wariat, wreszcie idzie na Oleandry 
i zgłasza swoje wstąpienie do Legionów. Był już wte
dy człowiekiem starszym - może już dobiegał 50-tki, 
więc tam w biurze komendy przyjmują jego zgłoszenie 
się z pewnym wahaniem. Zaznaczają, że do służby 
w Legionach zgłaszają się ludzie młodsi, ale na to im 
Sternschuss odpowiada tak: "Rozważyłem dokład
nie wszystko. Moje postanowienie nie jest przelotną 
zachcianką”. W rezultacie przyjęto go do Legionów 
i przydzielono mu nadzór nad obozową kuchnią. Przez 
kilka dni krzątał się więc w tej kuchni, ale to zajęcie 
nie odpowiadało jego planom. Zgłasza się do komen
dy powtórnie i prosi, ażeby dano mu szynel i karabin 
i włączono go do tego legionowego oddziału, który 
najwcześniej na pole walki wyruszy. I znowu z pew
nym wahaniem spełniono jego życzenie. Pomaszerował 
razem z innymi w stronę Kielc. Znali go wszyscy i ko
menda widocznie miała już do niego zaufanie, bo go 
postawiono na czele trójosobowej pikiety. W pewnym 
miejscu - już na ziemi kieleckiej -jego pułk zatrzymu
je się. W dali już słychać strzelaninę, która zbliża się 
coraz bardziej. Pikiety rozmieszczono na polach w od
ległości jakichś trzystu kroków od pułkowego obozu. 
Strenschuss ze swoimi kilku ludźmi kopie w ziemi rów 
zabezpieczający ich przed lecącymi kulami. Czuwają, 
ale niespokojny i niecierpliwy Sternschuss raz po raz 
wychyla głowę z rowu i patrzy przez lornetkę w stro
nę zbliżających się nieprzyjaciół. W pewnym momen
cie świsnęła kula i trafiła go w samo czoło. Tam padł 
i tam go w polach pod kępą brzóz pochowano...

Nie znam dobrze literatury legionowej. Może 
o Sternschussie już ktoś coś pisał. Może któryś z tych 
podanych przeze mnie szczegółów miał w rzeczywisto
ści przebieg nieco inny. Mniejsza o to. W każdym razie 
główny zrąb mojej opowieści o doktorze Strenschus- 
sie chyba nie odbiega od prawdy, a sądzę, że on - dr 
Sternsch uss - bardzo sobie zasłużył na pamięć swoich 
polskich rodaków...

W uzupełnieniu tego wspomnienia Stanisława Fi
schera warto dodać, że dr Adolf Strenschuss został 
zmobilizowany po wybuchu I wojny światowej do 
armii austrowęgierskiej i uzyskał zgodę na przenie
sienie do I Brygady Legionów. Przydzielony do Biura 
Werbunkowego NKN został kierownikiem Kancelarii 
Departamentu Wojskowego NKN. Dr A. Sternschuss 

był najbliższym współpracownikiem ppłk Władysła
wa Sikorskiego, który cenił go za duże doświadczenie 
życiowe, rozległą wiedzę prawniczą i wielką odwagę 
cywilną. W 1915 roku dr Sternschuss zrezygnował 
z szarży oficerskiej i walczył na froncie jako szere
gowiec 1 pp. Ranny pod Jastkowem, walczył dalej 
w 4 p Legionów. Awansowany do rangi kaprala, a po
tem podobno starszego sierżanta, nie zdążył odebrać 
tej ostatniej nominacji, bo zginął pod Kuklami nad 
Styrem i został pochowany 26 października 1915 roku 
na cmentarzu polowym w Maniewiczach w ziemnej 
mogile. Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari.

W numerze pierwszym z 1925 roku „Panteonu Pol
skiego” ukazał się wiersz J. Relidzińskiego „Dziwny 
żołnierz”, którego fragment przytaczamy niżej:

(...)
Aż raz swój pokój zamknął i powiedział „czołem” 
Departamenckim aktom sterczącym po pował; 
Jako, że był gorliwym „Sokołem”
i stanął do raportu. Krótko zameldował,
Ze w biurowym powietrzu jest mu trochę dusznie, 
O przeniesienie w pole prosi więc posłusznie. 
Odpruł gwiazdki błyszczące, a w kilka dni potem 
Już w brygady się pierwszej meldował komendzie. 
Chciano przyznać mu szarżę, ani słyszał o tern: 
Pragnie służyć żołnierzem, aż szarżę zdobędzie;
I tak były porucznik poszedł do plutonu, 
Z monoklem w oku, pełen wytwornego tonu. 
Aż przyszło do pamiętnej bitwy pod Kuklami: 
Przy odwrocie ostatni z pola walki zszedłszy 
Cofał się, wciąż strzelając, gdy dwoma kulami 
Trafiony, legł i z ziemi jeszcze, tylko bledszy 
Trochę, ręką mniej pewną, raz za razem pali 
W następujące z bliska już roty Moskali.
(...)
Kiedy resztę naboi wystrzelał już z ziemi, 
Z wysiłkiem notes jeszcze wyciągnąwszy, może 
Chciał w nim kogoś pożegnać, ale stygnącemi 
Palcami jeno zygzak skreślił. Twarde łoże... 
Głowa zwisa... Cień w oczach... Lica mu sinieją... 
Usta dziwną uśmiechu kwitną orchideą.
(...)
O przyjm Boże duszę kaprala Sternschussa. 
Niepolskie jego imię wpisz na złotą listę 
Polaków, którym obca błyszczenia pokusa, 
Których serce jest mężne jako kryształ czyste, 
I o których myślimy, gdy w krąg szaro, podle, 
Jak o świetnem herbowem szlachcic biednym godle.
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SWOSZOWICKIE JUBILEUM

Cni, Dostojni Goście i Gwarkowie mili! 
Spotykamy się oto w wiekopomnej chwili: 
Kiedy król Jagiełło w bitwie pod Grunwaldem 
ze szczętem ci pobił te Krzyżaki harde 
zobaczył, iż nie tylko tego dokonało 
rycerstwo okryte niezmierzoną chwałą, 
lecz do wiktoryi dopisać tu trzeba 
artylerię co hukiem dotarła do nieba. 
W niej zaś była owa najdziwniejsza siła, 
której siarka jeno przecie dostarczyła.

Więc sześć wieków temu wielki król Władysław 
podpisał przywilej dla krakowskich mieszczan, 
by siarkę w Swoszowicach pod ziemią kopah 
i pożytki przez to Polszczę pomnażah... 
Pamiętała wtedy, jak i dzisiaj dziatwa, 
że z siarką rzecz trudna, choć... dziecinnie łatwa, 
bo przecie gdy smoka nijak było zgładzić, 
baran siarką wypchany skutecznie zaradził, 
co mistrz Wincenty spisał i dlatego znamy 
legendę o smoku, którą tak kochamy.

Przybyli więc zaraz do Siarczanej Góry, 
aby wydobywać skarb żółty z natury 
gwarkowie, co kopalnie i huty stawiah 
siarkę z gór podziemnych z trudem wyciągah, 
potem od kamieni wszelkich oczyścili, 
w topiarniach tutejszych jak lód roztopili 
i taką jak lawa w ruiy z drewna lali, 
a kiedy ostygła - dalej przedawali...
Z płynących do króla za siarkę dukatów 
piękniało Królestwo i stołeczny Kraków. 
Mówili, że bez siarki i soli z Wieliczki 
nie warta jest Polska choćby jednej świczki!

To była - co może jeszcze i nie wiecie - 
największa kopalnia siarki w tamtym świecie, 
gdy pod Obertynem, Ohwą, Kircholmem 
strzelały armaty naszą siarką zbrojne 
dając Polszczę złota, jak i zbrojnej siły. 
Takie Swoszowice poprzez wieki były...

Potem, gdy na mapach Polski już nie stało, 
wody siarkowe tutaj ratowały ciało 
niejednego Polaka, co raptem zachorzał 
i tu w Swoszowicach szybciutko ozdrowiał.

Za czasów cesarza Franciszka Józefa
z górnictwem siarkowym przyszło się pożegnać.
Ostatni górnicy grajcary zebrah
i szkołę dla dziatwy tu ufundowali.

Szkoła ta do dzisiaj jest Swoszowic chlubą, 
przeto my - już kończąc tę historię długą - 
zalecamy wszystkim aby pamiętali 
co Swoszowiczanie całej Polsce dali: 
Przez lat pół tysiąca siarkę dobywając, 
tradycję górniczą nam pozostawiając, 
niejako swoją pracą Polaków prosili, 
by siarczanym korzeniom odtąd wierni byli...
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Altana w Parku Zdrojowym

Źródło w Parku Zdrojowym

Na okładce str. I Plan Swoszowic z XVII wieku
str. 4. Obraz św. Barbary w kościele parafialnym we Wróblowicach 

ufundowany przez górników siarkowych
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