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HISTORIA WSI GMINY OLKUSZ
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Olkusz 2020

WSTĘP
Na tle liczącej przeszło 720 lat historii miasta Olkusza, 
jako jednostki administracyjnej, historia Gminy Olkusz 
jest stosunkowo krótka, bo liczy niespełna pół wieku. 
Gminy, jako jednostki administracyjne zostały zlikwido-
wane 29 września 1954 roku. Jednak przed 1954 rokiem 
nie było gminy Olkusz. Gminy zostały reaktywowane 
1 stycznia 1973 roku i wtedy dopiero zaczyna się hi-
storia Gminy Olkusz. Wcześniej przez kilkaset lat wsie 
tworzące obecną Gminę Olkusz miały odrębną historię. 
Przez wieki Olkusz był oczywiście ważnym ośrodkiem 
dla okolicznych wsi. Tu odbywał się cotygodniowy targ. 
To w Olkuszu krzyżowały się ważne trakty handlowe. 
Olkuskie kopalnie i huty potrzebowały drewna i innych 
materiałów, a olkuscy górnicy żywności sprowadzanej  
z pobliskich wsi. Niemniej rola Olkusza, jako ośrodka 
administracyjnego i gospodarczego silnie oddziaływu-
jącego na okoliczne wsie zaczyna się dopiero w poło-
wie XIX wieku. Wcześniej wsie, które obecnie wchodzą  
w skład gminy Olkusz miały zupełnie inną historię, przy-
należność administracyjną i właścicieli. Pierwszą grupą 
własności były dobra monarsze, które składały się z kró-
lewskiego miasta Olkusza i przynależnych doń wsi oraz 
tenuty, czy jak później mówiono, starostwa rabsztyńskie-

go. Miasto Olkusz sukcesywnie powiększało swój stan 
posiadania wykupując okoliczne wsie z rąk szlachty.  
W 1402 roku miasto kupiło Witeradów, Starczynów 
i Żuradę od rycerza Rafała z Michowa. W XV wie-
ku do miasta należała wieś Parcze Dolne, a w 1590 
roku miasto dokupiło część wsi Parcze Górne, która 
podlegała starostwu rabsztyńskiemu. W 1483 roku 
własnością miasta był też folwark Sikorka i wieś Płoki. 
W 1593 roku do miasta należała także wieś Ujków. 
Z kolei w 1604 roku miasto nabyło Zalipie, część 
Lgoty i część Niesułowic, tzw. Niesułowice Miejskie. 
Znacznie większą królewszczyzną, była wspomniana 
tenuta, czy inaczej starostwo rabsztyńskie. Spośród 
wsi wchodzących obecnie w skład Gminy Olkusz  
w starostwie rabsztyńskim były m.in. Rabsztyn, Pomo-
rzany, Kosmolów, Zederman, Zimnodół, Osiek, Bogucin, 
Parcze, Sieniczno i Skalskie. Znacznie mniejszy był stan 
posiadania dóbr kościelnych.  Do klasztoru norbertanek 
w Zwierzyńcu pod Krakowem należały Braciejówka  
i Troks. Przez pewien czas do klasztoru cystersów  
w Mogile pod Krakowem należał Bogucin, który potem 
był w starostwie rabsztyńskim. Trzecią grupą własno-
ści były dobra rycerskie. Na terenie obecnej Gminy 
Olkusz własnością szlachty były m.in. Gorenice, Nie-
sułowice Szlacheckie, Olewin i Zawada. Po rozbiorach, 
w XIX wieku wsie wchodzące w skład obecnej Gmi-
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ny Olkusz znalazły się w składzie kilku gmin wiejskich. 
Taki stan rzeczy z niewielkimi zmianami utrzymał się 
do 1954 roku. Według stanu z 1 lipca 1952 roku w gmi-
nie Jangrot, która składała się z 18 gromad były: Bra-
ciejówka i Troks, w gminie Rabsztyn, która składała 
się z 14 gromad były: Bogucin Duży, Bogucin Mały, 
Gorenice, Kosmołów, Olewin, Osiek, Podlesie, Pomo-
rzany, Rabsztyn, Sieniczno, Skalskie, Zawada, Zederman  
i Zimnodół, a w gminie Bolesław: Niesułowice, Pomo-
rzany, Witeradów i Żurada. Osobną kwestią są zmiany 
w jurysdykcji kościelnej związane choćby z powstaniem 
diecezji sosnowieckiej w 1992 roku.  Niemniej od prawie 
pół wieku mieszkańcy wsi wchodzących w skład Gminy 
Olkusz tworzą jedną społeczność i warto, aby poznali 
niezwykle ciekawą historię swoich miejscowości. Opra-
cowanie, jakie oddajemy w Państwa ręce ma formę po-
pularnonaukową i obejmuje historię wsi Gminy Olkusz 
od momentu ich powstania do początku XIX wieku. Opi-
saliśmy także historię miejscowości, które obecnie nie 
stanowią już odrębnych sołectw, lecz zostały włączone 
do Olkusza. Niemniej, też mają swoja ciekawą historię. 
Zapraszamy do lektury.

BOGUCIN MAŁY
Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w źró-
dłach w 1225 r. Najstarsza pewna informacja o wsi 
pochodzi z 1243 roku, kiedy to książę Bolesław Wsty-
dliwy zwolnił dobra klasztoru cystersów w Mogile 
pod Krakowem, w tym Bogucin, od budowy grodów  
i wypraw poza ziemię krakowską, z wyjątkiem udziału  
w wojnie obronnej. Poza tym dobra zostały zwolnio-
ne od stróży, czyli obowiązku  pilnowania przez chło-
pów małych grodów strażniczych i przejść granicznych,  
a także od przewodu, czyli obowiązku dostarczania za-
przęgów. Wyjątkiem miał być tzw. przewód rycerski, 
który obejmował przewóz mąki, dziczyzny, ryb, więźnia 
skutego i złota. Poza tym dobra klasztorne otrzymały im-
munitet sądowniczy. W średniowiecznych dokumentach 
nazwa wsi była zapisywana, jako: Bogucin, Bogehim, Bo-
gucino, Bogucyn, Bogudzyn, czy Bugoczin. Nazwa pocho-
dzi od imienia Bogumił lub jego odmian, np. Boguta, Bo-
guchwał. Starosta rabsztyński Seweryn Boner w spisanym 
w 1534 roku „Opisaniu włości pomorzańskiej” podaje, że: 
„Boguta Szymon, co wrotnim bywał przy zameczku, kędy 
ptaki łowiał, tamże też sobie założył chałupkę, kędy teraz 
Bogucin”. Wieś początkowo należała do wspomnianego 
klasztoru cystersów w Mogile. W dokumencie z 1273 roku 
wspomina się o Bogucinie, jako wsi należącej do klasztoru 
w Mogile. Przed 1315 rokiem część wsi była w rękach 
prywatnych. Z tego bowiem roku pochodzi dokument,  
w którym Jan zwany Ursus, pleban z Mstyczowa, zre-
zygnował na rzecz klasztoru mogilskiego z roszczeń do 
źrebu przyległego do wsi Bogucin. W średniowieczu 

źrebem nazywano zabudowania i grunty wchodzące  
w skład jednego gospodarstwa. Jeszcze w 1430 roku, 
jako właściciel wsi występuje Andrzej z Bogucina. Od 
połowy XV wieku wieś była królewszczyzną i wchodziła  
w skład tzw. tenuty rabsztyńskiej. Stanowiło ją kilkana-
ście wsi królewskich, nad którymi władzę sprawował 
starosta rabsztyński. W związku z tym wsie musiały nie-
kiedy ponosić koszty wypraw wojennych. Taka sytuacja 
miała miejsce w 1509 roku, kiedy król Zygmunt Stary ze-
zwolił Spytkowi z Jarosławia kasztelanowi krakowskie-
mu wybrać 2000 florenów na potrzeby wojny wołoskiej  
z zamku Rabsztyn i przynależnych mu wsi, m. in.  
z Bogucina. Wieś była w składzie starostwa rabsztyń-
skiego do końca XVIII wieku. Sporadycznie zdarza-
ło się, że była wydzierżawiana i tak w latach 1470-80 
dzierżawcą wsi był Salomon mieszczanin z Krakowa.  
Z kolei w 1629 roku niejaki Walenty Młodek zapłacił po-
bór od 8 łanów w Bogucinie. Najbardziej znanym epizo-
dem militarnym związanym z Bogucinem była bitwa, jaka 
rozegrała się 2 czerwca 1273 roku, kiedy wojska księcia 
Bolesława Wstydliwego pokonały rycerstwo popierające 
księcia Władysława Opolskiego w walce o tron krakowski. 
W odwecie książę Bolesław Wstydliwy wraz z książętami 
wielkopolskimi oraz Leszkiem Czarnym i Konradem czer-
skim poprowadził łupieżczą wyprawę na księstwo opol-
skie. Większość informacji z okresu średniowiecza doty-
czy obecnej wsi Bogucin Duży. W 1789 roku w Bogucinie 
było 30 domów i 155 mieszkańców. W 1827 roku we wsi 
było 35 domów i 231 mieszkańców, a wieś była określana, 
jako rządowa. Wieś wchodziła w skład gminy Rabsztyn  
i parafii w Olkuszu. 

BRACIEJÓWKA
Najstarsza, pośrednia wzmianka o wsi pochodzi z 1327 
roku, kiedy to Adam z synem Braciejem z Chrząstowic 
otrzymali zezwolenie królewskie na karczunek sąsied-
niego lasu zwanego Chmielowiec (Chmelow) i lokację 
nowej wsi, która przyjęła nazwę Braciejówka. Nazwa 
wsi była zapisywana, jako  m.in. Braczeyowka (1392), 
Braczeyowka Poramba (1402), a nawet Bradzeyowka 
(1429). Wieś była własnością klasztoru norbertanek 
w Zwierzyńcu pod Krakowem. Klasztor ufundowany 
w 1162 roku przez Jaksę Gryfitę z Miechowa posiadał 
rozległe dobra w ziemi krakowskiej. Nieco później, bo  
w 1229 roku powstał klasztor norbertanek w Imbramowi-
cach. Wieś otrzymała 18 lat tzw. wolnizny, czyli przez ten 
czas nie musiała płacić podatków i składać danin. Pierw-
szym odnotowanym w źródłach w 1392 roku sołtysem 
Braciejówki był Jan. Dość często władza sołtysa obej-
mowała dwie sąsiednie wsie, czyli Braciejówkę i Troks.  
W 1402 roku szlachcic Dziersław Razarek (Razurek) soł-
tys z Braciejówki i Troksa sprzedał za zgodą klasztoru 
rajcom krakowskim sołectwa w tych wsiach. W 1441 
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roku klasztor przekazał wieś jako zastaw Imramowi  
z Łopusznej. W 1447 roku wieś, nadal jako zastaw trafiła  
w ręce Macieja Wojewódki ze Szczodrkowic. Wiemy, że 
wtedy we wsi był młyn. W 1484 roku klasztor sprzedał wieś  
z prawem odkupu Szymonowi z Wierzchowiska. Ten  
z kolei w 1487 roku sprzedał Janowi Wolnemu bakałarzowi 
krakowskiemu za 500 florenów węgierskich z prawem od-
kupu 16 grzywien czynszu rocznego na wsiach, które miał 
w zastawie od klasztoru zwierzynieckiego, m. in. na Bra-
ciejówce. Ostatecznie w 1490 roku król Kazimierz Jagiel-
lończyk zezwolił klasztorowi zwierzynieckiemu sprzedać 
za 660 florenów Janowi Wolnemu bakałarzowi krakow-
skiemu czynsze z prawem odkupu na wsiach klasztor-
nych, między innymi na Braciejówce. Wolny przeznaczył 
ten czynsz na uposażenie altarii w kościele św. Andrzeja  
w Olkuszu. Wiemy, że we wsi była karczma i młyn.  
W 1581 roku wieś płaciła klasztorowi od 5 i pół łana kmie-
cego, było też 4 zagrodników bez roli. Pod koniec XVIII 
wieku w Braciejówce było 338 mieszkańców i 52 domy.  
W 1827 roku we wsi były 53 domy i 462 mieszkańców. 
Wieś wchodziła w skład gminy Jangrot i parafii w Goła-
czewach.

CZARNA GÓRA
Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach  
w 1521 roku. Należała do Stanisława Czarnego z Wi-
towic. Jako Góry Olkuskie wzmiankowana w 1709 
roku, a już pod nazwą Czarna Góra zaznaczona na 
opracowanej w 1787 roku mapie województwa kra-
kowskiego sporządzonej przez Hermanna Karola de 
Perthéesa. Pod koniec XVIII wieku wieś wchodziła  
w skład starostwa rabsztyńskiego. Wtedy jej nazwa 
była zapisywana, jako Czarnogóra. Na początku XIX 
wieku prowadzono tu prace poszukiwawcze nowych 
złóż galeny. W 1827 roku we wsi było 11 domów i 78 
mieszkańców. Wieś wchodziła w skład gminy Rabsztyn  
i podlegała parafii w Olkuszu. W 1839 roku istniała tu 
karczma, a w 1843 roku powstała szkoła elementarna. 
Wielkość pól określono w 1851 roku na 154 morgi i 174 
pręty. Nie mamy pewności, czy folwark Mazaniec, który 
w połowie XIX wieku miał powierzchnię 407 mórg i 285 
prętów był administracyjnie powiązany z wsią Czarna 
Góra, czy należał bezpośrednio do Olkusza. Do rozwoju 
i zmiany charakteru wsi Czarna Góra przyczyniło się za-
łożenie w 1907 roku fabryki naczyń przez austriackiego 
przedsiębiorcę Petera Westena. Po 1918 roku wieś zosta-
ła włączona do Olkusza. 

GORENICE
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1335 roku, kiedy 
jako „Gorovicz” został wymieniona w spisach świętopie-

trza, czyli tzw. denara św. Piotra - daniny na rzecz papie-
stwa. To poświadcza, że w Gorenicach był już wtedy ko-
ściół pw. św. Mikołaja. Wieś była własnością szlachecką. 
W latach 1383-1405 odnotowany jest szlachcic Mikołaj 
z Gorenic i Zagórzan herbu Topór. Jak wynika z zapi-
sków sądowych, w 1383 roku niejaki Kapusta, urzędnik 
sądowy, zeznał, iż dwaj słudzy Mikołaja z Gorenic na-
padli na drodze i zabili woźnego i sługę pana Dzierżka 
z Janowic. Poza tym zabili źrebaka i zabrali do domu 
Mikołaja dzikie zwierzęta. Potem wieś należała do sy-
nów Mikołaja. W 1404 roku Hynek, syn wspomnianego 
Mikołaja z Zagórzan sprzedał za 250 grzywien Janowi 
z Chełmu całą swoją wieś Gorenice z prawem odkupu. 
W 1412 roku bracia Hynek i Jan z Zagórzan zastawili 
z prawem odkupu Stanisławowi z Młoszowej pół wsi 
Gorenice i las w Gorenicach. W 1475 roku właścicie-
lem wsi był Piotr Hynek z Gorenic herbu Stary Koń 
zwany też Piotrem Goryńskim. Wiemy, że przez wieś 
przebiegała droga królewska z Paczółtowic do Olkusza. 
W XV wieku na terenie Gorenic i Ostrężnicy działały 
kopalnie rudy ołowiu. Znamy nawet ich nazwy. Były 
to kopalnie: Gruszka, Zeglarka, Wapowska, Hynkowska, 
Terle, Krzywa, Lipa i Szczęsna. Gorenice miały nawet 
własny sąd górniczy. Wiemy o tym, gdyż w 1493 roku 
apelacja od wyroku tego sądu została odesłana przez 
krakowski sąd grodzki do Olkusza. W tym czasie olku-
ski sąd górniczy był najwyższą instancją w takich spra-
wach. We wsi istniała szkoła parafialna, co sprawiało, 
że jej mieszkańcy mogli zdobywać dalsze wykształcenie 
i obejmować stanowiska świeckie i kościelne. W 1430 
roku Mikołaj syn Jakuba z Gorenic został studentem Aka-
demii Krakowskiej. Wiemy, że w latach 1470-80 ks. Hy-
nek z Gorenic był wikariuszem w kolegiacie kieleckiej,  
a w 1529 roku ks. Mikołaj z Gorenic był plebanem ko-
ścioła w Gorlicach. Zdarzało się, iż mieszkańcy Gorenic 
przechodzili do stanu miejskiego. W 1407 roku Mikołaj 
z Gorenic, który był krawcem został przyjęty do pra-
wa miejskiego krakowskiego. W 1523 roku Jan Jor-
dan z Zakliczyna wydzierżawił Pawłowi Kaufmanowi 
kupcowi i rajcy krakowskiemu swoje wsie Gorenice, 
Lgotę i Ostrężnicę wraz z kopalniami ołowiu z tytułu 
długu 1400 florenów, który zaciągnął u tegoż Kaufma-
na jeszcze jego ojciec. Wiemy, że Kaufman inwestował 
w miejscowe górnictwo. Potem właścicielami wsi byli 
m.in. mieszczanie krakowscy. W 1673 roku na miejscu 
wcześniejszego drewnianego kościoła została wzniesio-
na murowana, barokowa świątynia. Jej budowę rozpo-
czął Aleksander ze Słupowa Szembek, burgrabia zamku 
krakowskiego, kontynuował jego syn Karol, a zakończy-
ła kolejna właścicielka wsi, wdowa po nim, Krystyna  
z Dembińskch Tarnowska. Do cenniejszych zabytków na-
leżą m.in. późnogotycki posąg Chrystusa Ukrzyżowanego 
z XVI w. i monstrancja z przełomu XV i XVI w. Pod koniec 
XVIII wieku Gorenice należały do burgrabiego krakow-
skiego Kaspra Otfinowskiego. Wiemy, że w XVIII wieku  
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w Gorenicach był szpital dla ubogich oraz browar,  
a w XIX wieku folwarki Kochman i Justynów. W 1827 
r. Gorenice liczyły 70 domów i 244 mieszkańców. Na-
zwa wsi pochodzi prawdopodobnie od imienia Gorzy-
sław, które było znane w odmianie Gorynia. W śre-
dniowiecznych dokumentach byłą zapisywana m.in., 
jako: Gorovicz (1335), 1345 Girovicz (1345), Gorynicz 
(1347), Goronijce (1402), czy Gorynycze (1475).

KOSMOLÓW
Po raz pierwszy nazwa wsi została odnotowana w źró-
dłach w 1315 roku, w dokumencie, w którym opisa-
no, że las, gdzie lokowana jest wieś Sułoszowa ciągnie 
się od zamku Pieskowa Skała do granic Kosmolowa.  
W 1403 roku został odnotowany Piotr sołtys w Ko-
smolowie. Sołectwo było podzielone, gdyż z tego 
samego roku pochodzi informacja, że Jaszek soł-
tys z Kosmolowa został przyjęty do prawa miej-
skiego w Krakowie. Wieś stanowiła własność kró-
lewską w starostwie rabsztyńskim. W skład tzw. 
tenuty rabsztyńskiej wchodziło kilkanaście wsi 
królewskich, nad którymi władzę sprawował sta-
rosta rabsztyński. Wieś była w składzie starostwa 
rabsztyńskiego do końca XVIII wieku. Sołtyskami 
były też kobiety. W 1421 roku Katarzyna sołtyska  
z Kosmolowa pozwała Macieja Korbę kmiecia z Ko-
smolowa o 15 grzywien czynszu, a także pozwała Jana 
Kożuszka z Mnikowa, burgrabiego zamku Rabsztyn  
o to, że jej męża Piotra siłą ujął i uwięził. Sołectwo pod-
legało obrotowi. Wiemy to z dokumentu z 1424 roku,  
w którym starosta Jan z Rabsztyna zaświadcza, że 
Piotr i jego żona Katarzyna sprzedali swe sołectwo  
w Kosmolowie Gawłowi, a ten Maciejowi Korbie. Ob-
ciążenia mieszkańców na rzecz starosty były znaczne, 
skoro w 1471 i 1472 roku wieś Kosmolów, która podle-
gała wtedy staroście Janowi z Rabsztyna została ska-
zana na karę za niepłacenie wiardunku, czyli rocznego 
czynszu. W XVI wieku we wsi była karczma, a część 
mieszkańców zajmowała się rzemiosłem. Jak wynika 
z rejestru poborowego z 1530 roku, pobór czynszów  
z Kosmolowa obejmował 4 i pół łana oraz karczmę.  
W 1629 roku pobór podatku z Kosmolowa był płacony 
od 18 i pół łana oraz przez dwóch rzemieślników. Wieś 
leżała przy trakcie królewskim z Olkusza do Krakowa,  
o czym świadczy najstarszy „znak drogowy” na ziemi 
olkuskiej, czyli kamienny słup milowy z wykutą datą 
1642, jaki znajduje się na terenie wsi. Słup oznaczał 
odległość jednej mili polskiej (około 7 km) od ryn-
ku w Olkuszu. W 1790 roku we wsi były 53 domy,  
a w 1827 roku wieś liczyła 395 mieszkańców i 56 do-
mów. Wieś wchodziła w skład gminy Rabsztyn i para-
fii Przeginia. Nazwa wsi pochodzi od imienia Kosmal. 
Być może tak nazywał się zasadźca i pierwszy właści-

ciel wsi. Nazwa wsi była zapisywana, m.in. jako Co-
smalow (1315), Kozmalow (1324), Cosmal (1403), czy 
Coszmalow (1425). 

NIESUŁOWICE
Pierwszy dokument, w którym pojawiła się na-
zwa wsi, to wydany przed 1370 rokiem przywi-
lej króla Kazimierza Wielkiego dla dziedzica Nie-
sułowic i Lgoty. Na ten przywilej opieczętowany 
pieczęcią majestatyczną powołał się w 1427 roku 
przed sądem Hanusz Borg mieszczanin z Krakowa, 
aby oddalić roszczenia swego przyrodniego brata 
Jana z Chełmu do części wsi Niesułowice i Lgota.  
W 1430 roku wspomniany Hanusz Borg sprzedał za 
250 grzywien Paszkowi z Balina wieś Niesułowice 
i czterech kmieci w Lgocie. W 1448 roku wieś była 
w zastawie u Spytka z Regulic i z Grodźca, a potem 
w latach 1448-51 trafiła w ręce Klary, córki Paszka  
i żony Mikołaja Wojcieskiego. Wieś była w rękach Ba-
lińskich do końca XV wieku, kiedy w 1479 roku Ścibor 
z Balina zastawił całe Niesułowice za 200 florenów 
węgierskich w złocie Wincentemu Pawczerowi miesz-
czaninowi krakowskiemu, a w 1488 roku wspomniany 
Ścibor sprzedał całą wieś i 4 łany w Lgocie Mikoła-
jowi z Niesułowic. Transakcja opiewała na 350 flore-
nów węgierskich. Na początku XVI wieku w okolicach 
Niesułowic prowadzono eksploatację rud ołowiu. W 
XVI wieku własność wsi była podzielona. W latach 
1510-18 występuje w dokumentach Feliks Niesułowski  
z Niesułowic i Lgoty, a jego brat Piotr Lgocki zwany 
też Niesułowskim jest odnotowywany w dokumen-
tach z lat 1510 – 27. Potem właścicielem jednej z części 
był syn olkuskiego mieszczanina Melchiora Marszela. 
W 1604 roku miasto Olkusz kupiło część Niesułowic. 
Ten trwający przez dłuższy czas podział wsi znalazł 
swoje odzwierciedlenie w nazewnictwie. Jeszcze  
w XIX wieku wyróżniano Niesułowice Miejskie  
i Niesułowice Szlacheckie. Pod koniec XVIII wie-
ku jedna część wsi była dzierżawiona przez Jana 
Woźnickiego, a druga należała do Anny Russockiej.  
W 1789 roku we wsi było 14 domów i 58 mieszkań-
ców. Na początku XIX wieku wieś dzierżawili kolej-
no Andrzej Grabaczewski i Franciszek Lelowski. Po 
rozbiorach, pomiędzy Niesułowicami i Lgotą prze-
biegała granica państwowa. W Niesułowicach była 
komora celna. W 1881 roku przewieziono przez 
nią towary o łącznej wartości 8295 rubli, czyli wię-
cej niż roczny budżet Olkusza. W 1866 roku wieś  
i folwark Niesułowice miały łącznie 928 mórg, z czego 
216 mórg zajmowały grunty orne i ogrody, 437 mórg 
lasy, 200 mórg zarośla, a 75 mórg nieużytki. W po-
łowie XIX wieku wieś Niesułowice, która wchodziła  
w skład gminy Bolesław i parafii w Gorenicach mia-
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ła 203 mieszkańców i 26 domów. Sama nazwa wsi 
pochodzi od imienia Niesuł. W średniowiecznych 
dokumentach jej nazwa była zapisywana m.in., jako: 
Nyesulouicze (1452) i Nyesuliwicze (1470). 

OLEWIN
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388 roku, kiedy to 
wyrokiem sądu Mikołaj z Olewina miał ustąpić Mroczko-
wi i Dzierżkowi ze Szreniawy z karczmy, a wszystkich pod-
danych uwolnić od kar i ciężarów. Zgodnie z wyrokiem 
sądu, Mikołaj miał im zwrócić dwie żelazne brony, pług, 
dwa wozy żelazne, jeden wóz drewniany i beczkę. Miał też  
w wyznaczonym terminie wyjść z domu i dokonać siewów 
wiosennych. Zobowiązał się także, że nie będzie składał 
zboża w domach Mroczka i Dzierżka. W latach 1400-
1409 jako właściciel wsi występuje Mikołaj Oleliński  
z Olelina i Kurozwęk herbu Ostoja. Wspomniany Mikołaj 
z Olelina w 1400 roku procesował się z Janem z Pilczy. 
Ciekawy był przedmiot sporu, bowiem procesowali się  
o przejście, płaszcz i 3 grzywny czynszu pobranego od 
kmieci we wsi Dobra. W latach 1399-1400 wspomnia-
ny Mikołaj z Olewina procesował się z Michałem, pre-
pozytem klasztoru bożogrobców w Miechowie o tzw. 
źreb (jedna morga) i dwie zagrody w Zegartowicach. 
Około 1415 roku Olewin kupił mieszczanin krakowski 
Mikołaj Finger, późniejszy rajca, ławnik i żupnik olku-
ski. Kolejnym właścicielem wsi był Stanisław Radostka  
z Olelina, mieszczanin olkuski, a później jego syn Maciej.  
W 1440 roku w dokumentach występuje Wichna wdowa 
po Mikołaju Probołowskim z Mydlnik, Chełmu i Olelina.  
W 1453 roku Maciej Radostka sprzedał wieś krakow-
skiemu rajcy Janowi Świdniczerowi. Od jego potom-
ków, w 1460 r. nabył część Olewina późniejszy ławnik  
i rajca olkuski Piotr Bylica. W 1497 roku mistrz Stanisław  
z Olkusza sprzedał część Olewina za 50 florenów ol-
kuskiemu mieszczaninowi Maciejowi Bylicy i Doro-
cie, wdowie po wcześniejszym właścicielu wsi, Pio-
trze Bylicy. Przez Olewin przebiegała tzw. Ciężkowska 
droga, czyli trakt w kierunki Ciężkowic. Można o tym 
przeczytać w „Opisie włości pomorzańskiej” Seweryna 
Bonera z 1534 roku, gdzie napisano „Od Olewina jest 
tam stok, przed nim, kędy woda wpada z niego, idzie 
na zachód Ciężkowska droga [do Ciężkowic], przychodzi 
aże po dębinę. Idzie na północy ściana przez ten wo-
lintarski wydział aże po kościółek, kędy Jana Św. zało-
żenie Rabsztyńska”. W 1629 roku właścicielem wsi był 
olkuski mieszczanin Jan Lichnowski. W 1783 roku, jako 
właściciel występuje Gorajski, a w 1790 roku właści-
cielem Olewina był Franciszek Bukowski, szambelan 
królewski i zarazem właściciel dóbr Klucze. Wtedy we 
wsi było około 15 domów i 55 mieszkańców. We wsi 
był też browar i młyn. Nazwa wsi pochodzi prawdopo-
dobnie od imienia Olela, Oława lub zdrobnienia Oleś 

(Aleksander). Na tę ostatnią hipotezę wskazuje frag-
ment „Opisu włości pomorzańskiej” Seweryna Bonera  
z 1534 roku, który napisał „Służył  także temu P. Par-
czewskiemu powoźnik Oleś, który także prosił pana 
swego, aby mu oddzielił gruntu kędy teraz Olelin.”  
W średniowiecznych dokumentach nazwa wsi była za-
pisywana, m.in. jako: Olelin (1388), Olawyn (1398) i Ole-
wyn (1399).

OSIEK
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1408 roku, a naj-
starszy dokument z 1435 roku, kiedy Spytek z Melsztyna, 
właściciel zamku w Rabsztynie wraz ze swymi poddanymi  
z Pomorzan pozwali rajców, wójta i całą społeczność mia-
sta Olkusza o zatrzymanie siłą i zakucie w dyby dwóch 
kmieci z Pomorzan i jednego kmiecia z Osieka. Wieś zo-
stała także odnotowana przez kronikarza Jana Długosza 
przed 1470 rokiem. Z jego dzieła „Liber Beneficiorum” 
dowiadujemy się, że była to wieś królewska, w której 
były łany kmiece i karczmy dające dziesięcinę plebanowi  
w Przegini. Wiemy, że pod koniec XV wieku we wsi 
była karczma. Aż do końca XVIII wieku wieś stano-
wiła własność królewską w starostwie rabsztyńskim.  
W skład tzw. tenuty rabsztyńskiej wchodziło kilkana-
ście wsi królewskich, nad którymi władzę sprawował 
starosta rabsztyński. Zdarzało się, że starostowie dzier-
żawili poszczególne wsie innym osobom. W 1629 roku, 
jako dzierżawca Osieka oraz Zimnodołu występuje Woj-
ciech Czarnota. Wiemy, że oddał pobór z tej wsi od 6 
łanów, czterech zagród z rolą i dwóch komorników bez 
bydła. Wieś jest także wymieniona w lustracji staro-
stwa rabsztyńskiego z 1660 roku. Ciekawym zabytkiem  
z tego okresu jest kamienna kolumna z 1687 roku, któ-
rej fundatorem był Wojciech Bigaj. W 1789 roku we 
wsi były 33 domy i 153 mieszkańców. Z kolei w 1827 
roku wieś liczyła 257 mieszkańców i było w niej 36 
domów. Wieś była w gminie Rabsztyn i parafii w Prze-
gini. Nazwa wsi pochodzi od określenia „osiek”, które 
oznaczało miejsce, gdzie wznosiła się warownia leśna  
z pni drzewa. W średniowiecznych dokumentach 
nazwa wsi była zapisywana, m.in., jako: Ossek, Hos-
szek (1408), czy Osyek (1470).

PARCZE
Wieś wzmiankowana już w XIII wieku. Wspominany 
jest Andrzej, mieszczanin olkuski, który miał dom we wsi 
Parcze. W 1365 roku mieszczanie olkuscy nabyli część 
Parcz Dolnych na rzecz miasta. Na przełomie XIV i XV 
wieku własność wsi była podzielona. Pod koniec XIV 
wieku właścicielem wsi, lub tylko tamtejszego folwar-
ku był olkuski mieszczanin Jan Bork. W dokumentach  
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z lat 1388 – 95, jako właściciel występuje Paweł (Paszek) 
z Parcz, a jako współwłaściciele występują m.in. Święch 
(Świętosław) z Parcz i Grabowej, Zuska (Zuchna) z Grabo-
wej i Parcz, Boguń z Parcz, czy Wojciech z Parcz. W latach 
1397-1400 wzmiankowany jest Bartłomiej dziedzic Parcz, 
który był plebanem w Chechle. Już na początku XV wieku 
właściciele wsi zaczęli używać nazwiska Parczowski, a po-
tem Parczewski i pieczętowali się herbem Ostoja. W 1402 
roku Wojciech Parczowski z Parcz procesował się z Bodzę-
tą z Modlnicy o trzy rany krwawe i o wyrwanie włosów 
z głowy. W 1404 roku Piotr Bork mieszczanin krakowski  
i wójt olkuski zastawił swój folwark w Parczach. Z kolei  
w 1416 roku Jan syn Świętosława z Parcz, Maciej syn Kar-
sza z Olkusza i Marcin syn Macieja z Cieżkowic sprzedali za 
50 grzywien Mikołajowi mieszczaninowi z Olkusza swoje 
trzy części dziedzictwa w Parczach. W XV wieku wieś Par-
cze Dolne należała do Olkusza, a Parcze Górne, nazywane 
też Parcze szlacheckie, nadal była w rękach miejscowej 
szlachty. Prawdopodobnie w początkach XVI wieku część 
wsi Parcze należała do Bonerów – starostów rabsztyń-
skich. W 1590 roku do Parcz Dolnych będących własno-
ścią miasta włączono część Parcz podlegającą starostwu 
rabsztyńskiemu. W Parczach Dolnych działał kamienio-
łom, gdzie wydobywano charakterystyczny, czerwony 
kamień, zwany zlepieńcem parczewskim, z którego wybu-
dowano m.in. miejskie mury, bramy i baszty oraz ratusz  
w Olkuszu. Pierwsza wzmianka o kamieniołomie pochodzi 
z 1367 roku. Od XIV wieku na Parczach był także młyn. Na 
przełomie XVI i XVII wieku Parcze dzierżawił od miasta 
Jost Haller, gwarek i mieszczanin olkuski. Z regestru po-
borowego z 1629 roku wynika, że Parcze Górne należące 
do właścicieli zamku w Ogrodzieńcu miały 3 zagrody,  
a należące do miasta Olkusza Parcze Dolne 2 i pół łana. W 
1715 roku Parcze  wraz z folwarkiem Słowiki dzierżawili 
Zygmunt i Rozalia Jankowscy, a potem Andrzej Szafał-
kowicz. W 1791 roku we wsi Parcze było 20 domów i 112 
mieszkańców. W 1827 roku Parcze Górne (szlacheckie) 
miały 16 domów i 104 mieszkańców, a Parcze Dolne 
(miejskie) 8 domów i 64 mieszkańców. Obydwie wsie 
były w gminie Rabsztyn i podlegały parafii w Olkuszu. 
W 1877 roku folwark Parcze Górne obejmował także 
folwarki w Olewinie i Wiśliczce oraz folwark Słowiki. Po 
1918 roku Parcze zostały włączone do Olkusza. Pocho-
dzenie nazwy Parcze jest niejasne. Być może pochodzi od 
mienia Park, które występowało też w odmianie Parkonis. 
W średniowiecznych dokumentach nazwa wsi była zapi-
sywana, m.in. jako: Parczow (1365) i Paarcze (1407). 

PAZUREK
Nie mamy zbyt wielu informacji na temat historii tej wsi. 
Podobnie, jak na temat pochodzenia jej nazwy. Można 
tylko przypuszczać, że pochodzi od nazwiska szlachcica, 
który nazywał się Dziersław Razarek (Razurek). Wiemy 

o nim tylko tyle, że w 1402 roku, jako sołtys Braciejówki  
i Troksa sprzedał za zgodą klasztoru norbertanek w Zwie-
rzyńcu rajcom krakowskim sołectwa w tych wsiach. 
Prawdopodobnie przez osadę już od średniowiecza 
przebiegała droga królewska. W dokumencie z 1327 r. 
opisującym granice wsi Braciejówka napisano, że grani-
ce wsi idą przez granice wsi Gołaczewy do „Jastrzębiej 
drogi”. Pamiątką po nazwie tej drogi jest nazwa wzgórza 
Jastrząbka na terenie rezerwatu Pazurek. Wiemy, że już 
w XIX wieku w Pazurku był tartak. W zamieszczonym 
w prasie opisie potyczki, jaką podczas powstania stycz-
niowego 22 kwietnia 1863 roku stoczył oddział kpt. Ana-
stazego Mossakowskiego czytamy „Około godziny 10ej 
z rana 22go we środę stanął obozem oddział Mosakow-
skiego w lesie za wsią Golczewice w pobliżu karczmy 
Pazurek; wieś od lasu przedzielona jest wzgórzem.” Nie 
mamy jednak pewności, czy wspomniana karczma znaj-
dowała się na terenie obecnej wsi Pazurek.

PODLESIE
Wieś wzmiankowana w źródłach w XVI wieku. Zapew-
ne była związana ze starostwem rabsztyńskim, choć nie 
jest wymieniana wśród wsi wchodzących w skład tenu-
ty. Dokument z 1783 roku wspomina „Podlesie, alias le-
śni do pilnowania lasu rabsztyńskiego osadzeni”. Na wy-
danej w 1792 roku mapie województwa krakowskiego 
opracowanej przez Hermanna Karola de Perthéesa, jest 
zaznaczona „Chałupa Podlesie”. Jednak jej lokalizacja 
jest nieco inna, niż obecne położenie wsi. W 1827 roku 
we wsi było 30 domów i 249 mieszkańców. Niekiedy 
używana jest także nazwa Podlesie Rabsztyńskie.

POMORZANY
Pierwsza informacja o wsi pochodzi sprzed 1317 roku  
i jest w niej mowa o domu sołtysim w Pomorzanach. Wieś 
stanowiła własność królewską w starostwie rabsztyńskim. 
W skład tzw. tenuty rabsztyńskiej wchodziło kilkanaście 
wsi królewskich, nad którymi władzę sprawował starosta 
rabsztyński. Z dokumentów sądowych wiemy, że w 1435 
roku starosta rabsztyński Spytek z Melsztyna wraz ze swy-
mi poddanymi z Pomorzan pozwali rajców, wójta i całą 
społeczność miasta Olkusza o zatrzymanie siłą i zakucie  
w dyby dwóch kmieci z Pomorzan i jednego kmiecia  
z Osieka. Wieś przynosiła znaczne dochody, gdyż w 1443 
roku, kiedy biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki ufun-
dował w Olkuszu klasztor św. Ducha i szpital dla górni-
ków, uposażył go dochodami m.in. z pól w Pomorzanach. 
Z 1416 roku mamy informację o Stanisławie z Pomorzan, 
który został studentem Akademii Krakowskiej. Już na 
początku XV wieku w Pomorzanach, które wchodziły  
w skład tenuty działała huta nad rzeczką Białą. Od wspo-
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mnianej huty zawdzięcza swoją nazwę miejscowość Hutki.  
W 1505 roku król Aleksander Jagiellończyk wystawił 
przywilej dla krakowskiego mieszczanina Pawła Kaufma-
na, w którym wyraził zgodę na budowę huty ołowiu  
w Pomorzanach. Do jej budowy prawdopodobnie nie do-
szło, gdyż dwa lata później w 1507 roku Kaufman kupił 
w Pomorzanach istniejącą, jak zapisano „hutę ołowną” 
od starosty rabsztyńskiego Andrzeja z Tęczyna. Zapłacił 
za nią niebagatelną kwotę 90 florenów. W „Opisie wło-
ści pomorzańskiej” starosty rabsztyńskiego Seweryna 
Bonera z 1534 roku autor pisze, że granice Pomorzan 
dochodzą m. in. do kopca Bolesławskiego „naprzeciwko 
Buczkowskiej ścianie Sławkowskiej”, a granica Pomo-
rzan biegnie miedzą między „Parczowskiego wydziałem, 
kędy sobie pan Parczowski wyprosił [od tenutariuszy 
zamku rabsztyńskiego], począwszy na kluczowskiej górze 
niedaleko pomorskiej [pomorzańskiej] góry” do drogi 
krzyżowej biegnącej z zamku rabsztańskiego”. Na podsta-
wie nakazu królewskiego olkuszanie mieli obowiązek ko-
rzystania z młynów znajdujących się na terenie starostwa 
rabsztyńskiego. Jeden z takich młynów był w Pomorza-
nach. We wsi była też karczma. Przez dobra wsi prze-
biegała Sztolnia Ponikowska, której budowę rozpoczęto  
w 1563 roku. Według regestrów poborowych z 1581 
roku wieś płaciła podatki od 5 łanów kmiecych, dwóch 
czynszowych, a także od trzech zagród bez roli, dwóch 
komór bez bydła i tzw. jutrziny, czyli jednej morgi pola 
należącej do karczmarza. W 1789 roku w Pomorzanach 
było 59 domów i 252 mieszkańców, a w 1827 roku 61 do-
mów i 475 mieszkańców. Wieś wchodziła w skład gminy 
Rabsztyn i parafii Olkusz. 

RABSZTYN
Początki zamku Rabsztyn sięgają XIII wieku i zapewne 
w tym okresie powstała także wieś u podnóża zamku. 
Nazwa wsi tożsama z nazwą zamku pochodzi z języka 
niemieckiego. Zwrot Rabenstein, to Krucza Skała. Wieś 
stanowiła własność królewską w starostwie rabsztyń-
skim. W skład tzw. tenuty rabsztyńskiej wchodziło kil-
kanaście wsi królewskich, nad którymi władzę sprawo-
wał starosta rabsztyński. Wieś była w składzie starostwa 
rabsztyńskiego do końca XVIII wieku. Nie mamy zbyt 
wielu informacji o samej wsi. Na przełomie XVII i XVIII 
wieku u podnóża wzgórza wzniesiono dwór starościński, 
który po spaleniu zamku stał się siedzibą kolejnych sta-
rostów. Wiemy, że we wsi był młyn, bo z 1615 roku po-
chodzi informacja, że młynarz Jerzy z Rabsztyna został 
wezwany do zapłacenia zaległej dziesięciny. Sam Rabsz-
tyn był niewielką wsią, w 1791 roku mieszkało tu zaled-
wie 29 osób. Z kolei w 1827 roku we wsi Rabsztyn było 
tylko pięć domów i 45 mieszkańców. Po likwidacji sta-
rostw, na przełomie XVIII i XIX wieku dzierżawcą dóbr  
i folwarku z dworem był Beniamin Godeffroy. W XIX 

wieku Rabsztyn stał się siedzibą gminy, a pod koniec 
XIX wieku na zbudowanej w 1885 roku linii kolejowej 
powstała stacja Rabsztyn (obecnie Jaroszowiec Olkuski).   

SIENICZNO
Wieś była już wzmiankowana przez kronikarza Jana 
Długosza przed 1470 rokiem, choć jej historia może 
być dawniejsza. Była to wieś królewska w parafii Prze-
ginia. Przez wieś przebiegał trakt królewski z Krakowa 
do Wrocławia. Wiemy, że w XV wieku wieś składała 
dziesięcinę biskupowi krakowskiemu, jak zapisano „po 
jednym fertonie szerokich groszy”. Ferton odpowia-
dał 12 groszom, a dlaczego określono je, jako szerokie?  
W tym czasie, w obiegu były tzw. szerokie grosze zwane 
wielkimi denarami. Ta moneta trafiła do Polski z Czech. 
Według regestru poborowego powiatu proszowickiego  
z 1581 roku wieś Sieniczno wchodząca w skład starostwa 
rabsztyńskiego miała trzy półłanki kmiece. Potwierdza to 
regestr poboru z 1629 roku, gdzie zapisano, że Adam Śla-
ka oddał pobór z jednego i pół łanu w Sienicznie. Wieś 
została wymieniona w lustracji starostwa rabsztyńskiego 
z 1660 roku. W XVIII wieku we wsi działał kamienio-
łom. W 1789 roku w Sienicznie było 41 mieszkańców  
i 8 domów. Wieś podlegała pod gminę Rabsztyn i para-
fię w Przegini. W 1843 roku we wsi powstała szkoła ele-
mentarna. Przypuszczalnie nazwa wsi pochodzi od słowa 
„siennica”, czyli miejsce, gdzie przechowuje się siano. W 
średniowiecznych dokumentach nazwa wsi była zapisy-
wana, m.in. jako Zenyczno (1470), Sieniczna (1570), a po-
tem Sienniczno (1787).

SKALSKIE
Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się dopiero pod ko-
niec XVIII wieku. W dokumencie z 1782 roku jej nazwa 
została zapisana, jako Skalsko. Pod nazwą Skalskie wieś 
jest zaznaczona na opracowanej w 1787 roku mapie wo-
jewództwa krakowskiego sporządzonej przez Hermanna 
Karola de Perthéesa. Pod koniec XVIII wieku wieś znaj-
dowała się w składzie starostwa rabsztyńskiego. W 1827 
roku we wsi było 18 domów i 124 mieszkańców. W 1843 
roku powstała tu szkoła elementarna. Wieś wchodziła 
w skład gminy Rabsztyn i parafii w Olkuszu. Nazwa wsi 
mogła oznaczać miejsce położone na skale lub też przy 
drodze prowadzącej z Olkusza do miejscowości Skała.

SŁOWIKI
Nazwa Słowiki pojawiła się w „Opisie włości pomo-
rzańskiej” Seweryna Bonera z 1534 roku, który pisał, 
że granica starostwa rabsztyńskiego „Idzie z Parczow-
skiego grunta pośrodkiem góry y zowią Słowikiem pod 
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wschód słońca zimnego y są tam dwa szyby zbite poni-
żey Słowika”. Z 1715 roku pochodzi informacja, że fol-
wark Słowik dzierżawili Zygmunt i Rozalia Jankowscy. 
Po nich dzierżawcą folwarku był Andrzej Szałakowicz.  
W XIX wieku folwark wchodził w skład wsi Parcze 
Górne. 

TROKS
W 1365 roku w dokumentach występuje Krajko, sołtys 
Troksa. Z dokumentu spisanego w 1367 roku wiemy, 
że klasztor norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem 
dał Adamowi kmieciowi z Chrząstowic i jego synowi 
Braciejowi las swój zwany Chmielów (Chmielowiec) 
przynależny do Chrząstowic w celu wykarczowania i lo-
kowania wsi na prawie średzkim. Na wykarczowanym 
terenie powstała Braciejówka. Niewykluczone, że Troks, 
który był lokowany na prawie niemieckim powstał nie-
co wcześniej. Klasztor sprzedał także Adamowi i jego po-
tomkom sołectwo w obu wsiach. Wieś otrzymała 18 lat 
tzw. wolnizny, czyli przez ten czas nie musiała płacić po-
datków i składać danin. Sołtys dostał zgodę na budowę 
młyna poniżej młynów klasztornych w Chrząstowicach. 
Dochody z młyna, sadzawek i innych pożytków sołtys 
miał dzielić po połowie z klasztorem. Klasztor nadał też 
sołtysowi barcie w lesie klasztornym, które już wcze-
śniej użytkował, z zaznaczeniem, że nie może on zakła-
dać nowych, dopóki stare będą użyteczne. Kolejnym od-
notowanym w źródłach w 1392 roku sołtysem Troksa  
(i Braciejówki) był Jan, który procesował się z Marci-
nem Gawronem z Modlnicy o 7 grzywien czynszu. W 
1394 roku występuje w dokumentach Małgorzata żona 
Michała, sołtysa z Klucz, która była córką zmarłego Kraj-
ka sołtysa z Braciejówki i Troksa. Z kolei w 1398 roku 
został odnotowany Przecław z Troksa, który toczył spór 
sądowy z Marcinem z Modlnicy o szkodę i dokumenty.  
W 1402 roku szlachcic Dziersław Razarek (Razurek) soł-
tys z Braciejówki i Troksa sprzedał za zgodą klasztoru 
rajcom krakowskim sołectwa w tych wsiach. W 1421 
roku klasztor zwierzyniecki poświadczył, że odebrał, 
na podstawie wyroku arbitrów, od rajców krakowskich 
pewne opieczętowane dokumenty dotyczące wspomnia-
nych sołectw. W 1484 roku Piotr prepozyt i klasztor zwie-
rzyniecki sprzedali za 660 florenów wsie Braciejówkę, 
Troks, Chrząstowice i Kolbark, przeznaczając tę sumę na 
wykupienie wsi klasztornych Krzęcin i Grodzisko. Na-
bywcą był szlachcic Szymon z Wierzchowiska, a trans-
akcja określana, jako wyderkaf była formą sprzedaży  
z prawem odkupu. Kolejnym właścicielem wsi był Jan 
Wolny. W 1497 roku Krystyn z Minogi wydzielił  swemu 
bratu Dobiesławowi z Minogi dziesięcinę snopową we wsi 
Troks należącej do biskupa krakowskiego. Później wieś 
wróciła do dóbr klasztornych.  W 1544 roku Jan z Krze-
pic prepozyt i klasztor zwierzyniecki wydzierżawili za 100 

florenów Erazmowi Gromnickiemu i jego żonie Dorocie 
Boszowskiej Braciejówkę, Troks, Kolbark i Chrząstowi-
ce. Dość ciekawe były warunki dzierżawy. Mianowicie 
mieli oni płacić rocznie 5 grzywien pospolitej monety  
i dawać na rzecz klasztoru: po jednej ćwiertni (ok 30 kg) 
grochu, krup tatarczanych  i jagieł oraz połeć mięsa i gar-
niec masła. W umowie zaznaczono, że jeśli małżonkowie 
zechcą wykupić sołectwa w tych wsiach, to będą je posia-
dać dożywotnio, a po ich śmierci powrócą one do klaszto-
ru. W 1581 roku wieś płaciła klasztorowi czynsz z 5 łanów 
kmiecych. Był też jeden łan sołtysi i zagrodnik bez roli.  
Z regestru poborowego z 1629 roku wiemy, że Wojciech 
Skawiński oddał pobór z Troksa z 6 i pół łana oraz za-
grodnika bez roli. W 1789 roku w Troksie były 24 domy 
i 196 mieszkańców. W 1827 roku we wsi było 25 do-
mów i 197 mieszkańców. Wieś wchodziła w skład gmi-
ny Jangrot i parafii Gołaczewy. W 1880 roku folwark 
poduchowny w Troksie o powierzchni 243 mórg został 
sprzedany za 4881 rubli. W średniowiecznych doku-
mentach nazwa wsi była zapisywana, m.in. jako Trex 
(1365), Troksz (1393) i Trox (1581). Pochodzenie nazwy 
wsi jest niejasne.

WIŚLICZKA
Wieś wymieniana jest w źródłach dopiero w XIX wieku. 
Wcześniej stanowiła część wsi Parcze Górne. W 1886 
roku w Wiśliczce mieszkało 9 osadników, którzy łącznie 
mieli 88 mórg gruntu. Wieś wchodziła w skład gminy 
Rabsztyn i parafii Przeginia. Pochodzenie wsi jest nieja-
sne, w średniowieczu słowem „wiślica” określano miej-
sca wypływu wody (źródła) lub miejsca wiosennych 
zalewów. 

WITERADÓW
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1387 roku, kiedy 
to Elżbieta (Halszka) Radomska z Żurady, Witeradowa  
i Starczynowa pozwała Dzierżka z Janowic, stolnika san-
domierskiego o dziczyznę gwałtem na drodze zabraną. 
Wspomniana Halszka była wdową po kasztelanie ra-
domskim Klemensie I z Mokrska (zm. 1387). Był on bli-
skim współpracownikiem króla Kazimierza Wielkiego  
i należał do rady królewskiej. Prawdopodobnie Wite-
radów i Żurada stanowiły wiano wspomnianej Halszki.  
W 1402 roku miasto Olkusz kupiło Witeradów, Starczy-
nów i Żuradę od rycerza Rafała z Michowa (syna Halsz-
ki). Kwota transakcji opiewała na 800 grzywien. W Wi-
teradowie było 8 łanów kmiecych i miejski folwark na 
dwóch łanach. W połowie XV wieku folwark dzierżawił 
olkuski mieszczanin Jan Rinczka (zm. 1469), a potem jego 
syn Piotr. Wiemy, że folwark miał dwa łany. Już od po-
łowy XV wieku we wsi był młyn, którego dzierżawcą do 
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1458 roku był olkuski mieszczanin Mikołaj Gindel. Po nim 
dzierżawcą młyna i sadzawki w Witeradowie był inny 
olkuski mieszczanin Tomasz Szperka. Według rejestru 
poborowego z 1581 roku wsie Witeradów, Starczynów  
i Żurada dzierżawił Piotr Czerny, który płacił czynsze 
od 14 łanów kmiecych. W 1590 roku w Witeradowie 
założono kilka nowych stawów rybnych. W 1629 roku 
dzierżawcą wsi był Walenty Drab, a w 1788 roku wieś 
dzierżawiła rodzina Russockich. W 1791 roku we wsi 
było 28 domów i 186 mieszkańców (w tym 8 Żydów). Na 
początku XIX wieku dzierżawcą wsi był Andrzej Grąb-
czewski, a potem Franciszek Lelowski. W 1827 roku  
w Witeradowie było 41 domów i 241 mieszkańców. 
Wieś należała wtedy do gminy Bolesław i parafii Ol-
kusz. Przypuszczalnie nazwa wsi pochodzi od imienia 
Witorad. W archiwalnych dokumentach nazwa wsi 
była zapisywana, m.in. jako Vitoradow (1388) i Vytora-
dow (1553).

ZADOLE KOSMOLOWSKIE
Wieś wzmiankowana w źródłach dopiero od XIX wieku. 
Pierwotnie stanowiła przysiółek wsi Kosmolów. W XIX 
wieku należała do gminy Rabsztyn.

ZAWADA
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388 roku. Wieś 
należała do rycerza Mikołaja Strzały, a potem do Paszka 
z Kromołowa. Z dokumentu spisanego w 1404 roku wie-
my, że Andrzej Kreza herbu Przeginia, sołtys z Zederma-
na zapłacił Paszkowi z Kromołowa 68 grzywien groszy 
praskich pod gwarancją wwiązania go do wsi Zawady.  
W tym samym roku Kreza stawał w procesie w Krako-
wie o tzw. naganę szlachectwa. Świadczył za nim staro-
sta wolbromski Janusz herbu Romany, który poświad-
czył, że Kreza zgodnie z prawem posługuje się herbem 
Przeginia. Potem wieś należała do potomków Andrze-
ja Krezy. Wieś podlegała pod parafię w Racławicach. 
W 1584 roku była własnością Marcjana Chełmskiego, 
chorążego krakowskiego, właściciela Bolesławia. Wieś 
miała wtedy 5 łanów kmiecych, mieszkał tam też jeden 
rzemieślnik. W 1789 roku we wsi było 26 domów i 188 
mieszkańców (w tym 12 Żydów). W 1827 roku wieś 
miała 176 mieszkańców i 26 domów. Wieś wchodziła  
w skład gminy Rabsztyn i parafii olkuskiej. W 1871 roku 
dobra składały się z folwarków Zawada i Kmieciówka  
o łącznej powierzchni 937 mórg. We wsi był też wapien-
nik. Nazwa wsi pochodzi od określenia „zawada”, czyli 
przeszkoda. W XVIII i XIX wieku używano także nazwy 
Zawada Olkuska.

ZEDERMAN
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1356 roku. Wie-
my, że sołtys Zedermana był ławnikiem sądu najwyż-
szego prawa niemieckiego w Krakowie. W dokumen-
tach z lat 1397-98, jako właścicielka wsi występuje 
Dorota z Zedermanu i Miechowa, wdowa po Stanisła-
wie z Budziejowic. Na początku XV wieku sołtysem 
Zedermana był Andrzej Kreza herbu Przeginia, wła-
ściciel wsi Zawada. W 1410 roku Andrzej Kreza sołtys  
z Zedermanu sprzedał za 170 grzywien Stanisławowi soł-
tysowi z Braciejówki sołectwo w Zedermanie z wyjątkiem 
gaju zwanego Bąkowiec. Przez wieś przebiegał królewski 
trakt handlowy łączący Kraków i Wrocław. Wieś stanowi-
ła własność królewską w starostwie rabsztyńskim. Była  
w składzie starostwa rabsztyńskiego do końca XVIII wie-
ku. Jak wynika z regestru poborowego z 1581 roku wieś 
miała 9 i pół łanów kmiecych. Wieś jest wymieniona  
w lustracji starostwa rabsztyńskiego z 1660 roku. W 1789 
roku we wsi były 42 domy i 245 mieszkańców, a w 1827 
roku 50 domów i 319 mieszkańców. Wieś wchodziła  
w skład gminy Rabsztyn i podlegała parafii w Przegini. 
Przypuszczalnie nazwa wsi jest pochodzenia niemieckie-
go od nazwy osobowej (imienia) Sand (er) mann. W ar-
chiwalnych dokumentach nazwa wsi była zapisywana, 
m.in. jako Zedrman (1397), Zandirman (1399) i Zander-
mann (1400). 

ZIMNODÓŁ
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1299 roku. 
Wtedy, kasztelan czchowski Wierzbięta nadał Hen-
rykowi, mieszczaninowi olkuskiemu prawo założenie 
wsi oraz sołectwo w Zimnodole. Wieś była lokowana 
na tzw. surowym korzeniu, to znaczy, że wcześniej nie 
było tam żadnej osady. Wspomniany Henryk otrzy-
mał prawo do lokacji wsi na 26 łanach i prawo do 
26 lat tzw. wolnizny dla chłopów, czyli zwolnienia z 
wszelkich powinności i opłat. Później wieś stanowiła 
własność królewską w starostwie rabsztyńskim. Była  
w składzie starostwa rabsztyńskiego do końca XVIII 
wieku. Z dokumentów sądowych z 1421 roku wynika, 
że Szczepan kmieć z Paczółtowic wystąpił przeciwko 
Michałowi Tutuli kmieciowi z Zimnego Dołu i staro-
ście rabsztyńskiemu Janowi z Melsztyna, o to że wraz 
z dwoma pomocnikami zadali mu 12 ran sinych i dwie 
rany krwawe. W połowie XV wieku wieś Zimnodół 
dawała za dziesięcinę biskupowi krakowskiemu ferto-
na groszy szerokich. Płaciła też tzw. meszne plebanowi  
w Przegini. Wspomniane meszne, to nazwa podat-
ku, jaki przysługiwał parafii za odprawianie mszy  
w kościele. Już w XVI wieku we wsi była karczma. We-
dług regestru poborowego z 1581 roku wieś Zimnodół 
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należąca do starostwa rabsztyńskiego miała 12 i pół 
łana kmiecego, jeden łan sołtysi, trzech komorników 
bez bydła i jednego z bydłem. Wiemy, że w XVI wieku 
w Zimnodole była karczma. Jak wynika z regestru po-
borowego z 1629 roku, wieś płaciła podatki z 13 i pół 
łanów kmiecych. W 1789 roku we wsi było 47 domów  
i 241 mieszkańców, a w 1827 roku 51 domów i 327 
mieszkańców. Wieś wchodziła w skład gminy Rabsz-
tyn i podlegała parafii w Przegini. Nazwa wsi oznacza 
chłodne, zimne miejsce położone w obniżeniu (dole).  
W archiwalnych dokumentach nazwa wsi była zapisy-
wana, m.in. jako Symnodol (1299), czy Szimni dol (1428), 
od XVIII wieku używano nazwy Zimny dół.

ŻURADA
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1387 roku i doty-
czy Elżbiety (Halszki) Radomskiej z Żurady, Witeradowa 
i Starczynowa. Była ona wdową po kasztelanie radom-
skim Klemensie I z Mokrska, bliskim współpracowni-
ku króla Kazimierza Wielkiego. Wspomniana Halszka 
pozwała Dzierżka z Janowic stolnika sandomierskiego  
o, jak to zapisano, dziczyznę gwałtem na drodze zabraną. 
W 1402 roku miasto Olkusz kupiło Żuradę, Witeradów 
i Starczynów od rycerza Rafała z Michowa (syna Hal-
szki). Od tego czasu mieszkańcy wsi byli zwani „przed-
mieszczanami” i podlegali prawu miejskiemu Olkusza. 
W połowie XV wieku we wsi było 8 łanów kmiecych, 
dwór i jeden ogród. Dziesięcinę w wysokości 10 grzy-
wien pobierał kantor przy katedrze krakowskiej. Jak od-
notował kronikarz Jan Długosz w Żuradzie był folwark. 
W 1490 roku wieś liczyła 6 i pół łana.  Według regestru 
poborowego z 1581 roku wsie Witeradów, Starczynów  
i Żurada dzierżawił od miasta Olkusza Piotr Czerny. Wie-
my, iż w 1562 roku ustalono, że mieszkańcy Żurady mają 
odrabiać jeden dzień pańszczyzny tygodniowo na rzecz 
tamtejszego folwarku. W 1791 roku we wsi było 45 do-
mów i 273 mieszkańców (w tym pięciu Żydów). W 1812 
roku rada miejska Olkusza podjęła decyzję o oddaniu pól  
w „miejskich” wsiach, w tym w Żuradzie w wieczystą 
dzierżawę chłopom. Z racji na wysokość opłat mieszkań-
cy nie byli tym zainteresowani. Na początku XIX wieku 
dzierżawcą wsi był Andrzej Grąbczewski, a potem Fran-
ciszek Lelowski oraz Ignacy Widarkiewicz. W 1827 roku 
wieś miała 518 mieszkańców i było w niej 71 domów.  
W 1851 roku naczelnik powiatu olkuskiego, aby zapo-
biec zasypywaniu piaskami miasta, proponował, żeby 
zalesieniem nieużytków zajęli się m.in. mieszkańcy Żura-
dy. Proponował, żeby mieszkańcy wsi wykonali roboci-
znę w wysokości 106 dni pieszych. W XIX wieku wieś 
wchodziła w skład gminy Bolesław i podlegała parafii 
w Olkuszu. Pochodzenie nazwy jest niejasne. W archi-
walnych dokumentach nazwa wsi była zapisywana, 
m.in. jako Dzdzurada (1388) i Zdzurada (1554).
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