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WSTÙP
Na tle liczÇcej przeszăo 720 lat historii mia-
sta Olkusza, jako jednostki administracyj-
nej, historia Gminy Olkusz jest stosunkowo 
krótka, bo liczy niespeăna póă wieku. Gminy, 
jako jednostki administracyjne zostaăy zli-
kwidowane 29 wrzeěnia 1954 roku. Jednak 
przed 1954 rokiem nie byăo gminy Olkusz. 
Gminy zostaăy reaktywowane 1 stycznia 
1973 roku i wtedy dopiero zaczyna siÛ hi-
storia Gminy Olkusz. Wczeěniej przez kilka-
set lat wsie tworzÇce obecnÇ GminÛ Olkusz 
miaăy odrÛbnÇ historiÛ. Przez wieki Olkusz 
byă oczywiěcie waĺnym oěrodkiem dla oko-
licznych wsi. Tu odbywaă siÛ cotygodniowy 
targ. To w Olkuszu krzyĺowaăy siÛ waĺne 
trakty handlowe. Olkuskie kopalnie i huty 
potrzebowaăy drewna i innych materiaăów, 

a olkuscy górnicy ĺywnoěci sprowadzanej 
z pobliskich wsi. Niemniej rola Olkusza, jako 
oěrodka administracyjnego i gospodarczego 
silnie oddziaăywujÇcego na okoliczne wsie 
zaczyna siÛ dopiero w poăowie XIX wie-
ku. Wczeěniej wsie, które obecnie wchodzÇ 
w skăad gminy Olkusz miaăy zupeănie innÇ 
historiÛ, przynaleĺnoěÉ administracyjnÇ 
i wăaěcicieli. PierwszÇ grupÇ wăasnoěci byăy 
dobra monarsze, które skăadaăy siÛ z królew-
skiego miasta Olkusza i przynaleĺnych doą 
wsi oraz tenuty, czy jak póĸniej mówiono, 
starostwa rabsztyąskiego. Miasto Olkusz suk-
cesywnie powiÛkszaăo swój stan posiadania 
wykupujÇc okoliczne wsie z rÇk szlachty. 
W 1402 roku miasto kupiăo Witeradów, Star-
czynów i ĹuradÛ od rycerza Rafaăa z Michowa. 
W XV wieku do miasta naleĺaăa wieě Parcze 
Dolne, a w 1590 roku miasto dokupiăo czÛěÉ 
wsi Parcze Górne, która podlegaăa starostwu 
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rabsztyąskiemu. W 1483 roku wăasnoěciÇ 
miasta byă teĺ folwark Sikorka i wieě Păoki. 
W 1593 roku do miasta naleĺaăa takĺe wieě 
Ujków. Z kolei w 1604 roku miasto nabyăo 
Zalipie, czÛěÉ Lgoty i czÛěÉ Niesuăowic, tzw. 
Niesuăowice Miejskie. Znacznie wiÛkszÇ 
królewszczyznÇ, byăa wspomniana tenuta, 
czy inaczej starostwo rabsztyąskie. Spoěród 
wsi wchodzÇcych obecnie w skăad Gminy 
Olkusz w starostwie rabsztyąskim byăy m.in. 
Rabsztyn, Pomorzany, Kosmolów, Zederman, 
Zimnodóă, Osiek, Bogucin, Parcze, Sienicz-
no i Skalskie. Znacznie mniejszy byă stan 
posiadania dóbr koěcielnych.  Do klasztoru 
norbertanek w Zwierzyącu pod Krakowem 
naleĺaăy Braciejówka i Troks. Przez pewien 
czas do klasztoru cystersów w Mogile pod 
Krakowem naleĺaă Bogucin, który potem byă 
w starostwie rabsztyąskim. TrzeciÇ grupÇ 
wăasnoěci byăy dobra rycerskie. Na terenie 
obecnej Gminy Olkusz wăasnoěciÇ szlachty 
byăy m.in. Gorenice, Niesuăowice Szlachec-
kie, Olewin i Zawada. Po rozbiorach, w XIX 
wieku wsie wchodzÇce w skăad obecnej 
Gminy Olkusz znalazăy siÛ w skăadzie kilku 
gmin wiejskich. Taki stan rzeczy z niewiel-
kimi zmianami utrzymaă siÛ do 1954 roku. 
Wedăug stanu z 1 lipca 1952 roku w gminie 
Jangrot, która skăadaăa siÛ z 18 gromad byăy: 
Braciejówka i Troks, w gminie Rabsztyn, któ-
ra skăadaăa siÛ z 14 gromad byăy: Bogucin 
Duĺy, Bogucin Maăy, Gorenice, Kosmoăów, 
Olewin, Osiek, Podlesie, Pomorzany, Rabsz-
tyn, Sieniczno, Skalskie, Zawada, Zederman 
i Zimnodóă, a w gminie Bolesăaw: Niesuăowi-
ce, Pomorzany, Witeradów i Ĺurada. OsobnÇ 
kwestiÇ sÇ zmiany w jurysdykcji koěcielnej 
zwiÇzane choÉby z powstaniem diecezji so-
snowieckiej w 1992 roku.  Niemniej od pra-
wie póă wieku mieszkaący wsi wchodzÇcych 
w skăad Gminy Olkusz tworzÇ jednÇ spoăecz-
noěÉ i warto, aby poznali niezwykle ciekawÇ 
historiÛ swoich miejscowoěci. Opracowanie, 
jakie oddajemy w Paąstwa rÛce ma formÛ 

popularnonaukowÇ i obejmuje historiÛ wsi 
Gminy Olkusz od momentu ich powstania do 
poczÇtku XIX wieku. Opisaliěmy takĺe histo-
riÛ miejscowoěci, które obecnie nie stanowiÇ 
juĺ odrÛbnych soăectw, lecz zostaăy wăÇczone 
do Olkusza. Niemniej, teĺ majÇ swoja cieka-
wÇ historiÛ. Zapraszamy do lektury.

BOGUCIN MAĂY
MiejscowoěÉ po raz pierwszy wzmiankowa-
na w ĸródăach w 1225 r. Najstarsza pewna 
informacja o wsi pochodzi z 1243 roku, kiedy 
to ksiÇĺÛ Bolesăaw Wstydliwy zwolniă dobra 
klasztoru cystersów w Mogile pod Krako-
wem, w tym Bogucin, od budowy grodów 
i wypraw poza ziemiÛ krakowskÇ, z wyjÇt-
kiem udziaău w wojnie obronnej. Poza tym 
dobra zostaăy zwolnione od stróĺy, czyli obo-
wiÇzku  pilnowania przez chăopów maăych 
grodów straĺniczych i przejěÉ granicznych, 
a takĺe od przewodu, czyli obowiÇzku dostar-
czania zaprzÛgów. WyjÇtkiem miaă byÉ tzw. 
przewód rycerski, który obejmowaă prze-
wóz mÇki, dziczyzny, ryb, wiÛĸnia skutego 
i zăota. Poza tym dobra klasztorne otrzymaăy 
immunitet sÇdowniczy. W ěredniowiecznych 
dokumentach nazwa wsi byăa zapisywana, 
jako: Bogucin, Bogehim, Bogucino, Bogucyn, 
Bogudzyn, czy Bugoczin. Nazwa pochodzi od 
imienia Bogumiă lub jego odmian, np. Bogu-
ta, Boguchwaă. Starosta rabsztyąski Seweryn 
Boner w spisanym w 1534 roku „Opisaniu 
wăoěci pomorzaąskiej” podaje, ĺe: „Boguta 
Szymon, co wrotnim bywaă przy zameczku, 
kÛdy ptaki ăowiaă, tamĺe teĺ sobie zaăoĺyă 
chaăupkÛ, kÛdy teraz Bogucin”. Wieě po-
czÇtkowo naleĺaăa do wspomnianego klasz-
toru cystersów w Mogile. W dokumencie z 
1273 roku wspomina siÛ o Bogucinie, jako 
wsi naleĺÇcej do klasztoru w Mogile. Przed 
1315 rokiem czÛěÉ wsi byăa w rÛkach pry-
watnych. Z tego bowiem roku pochodzi do-
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raă kantor przy katedrze krakowskiej. Jak 
odnotowaă kronikarz Jan Dăugosz w Ĺura-
dzie byă folwark. W 1490 roku wieě liczyăa 
6 i póă ăana.  Wedăug regestru poborowego 
z 1581 roku wsie Witeradów, Starczynów 
i Ĺurada dzierĺawiă od miasta Olkusza Piotr 
Czerny. Wiemy, iĺ w 1562 roku ustalono, 
ĺe mieszkaący Ĺurady majÇ odrabiaÉ jeden 
dzieą paąszczyzny tygodniowo na rzecz 
tamtejszego folwarku. W 1791 roku we wsi 
byăo 45 domów i 273 mieszkaąców (w tym 
piÛciu Ĺydów). W 1812 roku rada miej-
ska Olkusza podjÛăa decyzjÛ o oddaniu pól 
w „miejskich” wsiach, w tym w Ĺuradzie 
w wieczystÇ dzierĺawÛ chăopom. Z racji na 
wysokoěÉ opăat mieszkaący nie byli tym 
zainteresowani. Na poczÇtku XIX wieku 
dzierĺawcÇ wsi byă Andrzej GrÇbczewski, 
a potem Franciszek Lelowski oraz Ignacy 
Widarkiewicz. W 1827 roku wieě miaăa 
518 mieszkaąców i byăo w niej 71 domów. 
W 1851 roku naczelnik powiatu olkuskiego, 
aby zapobiec zasypywaniu piaskami miasta, 
proponowaă, ĺeby zalesieniem nieuĺytków 
zajÛli siÛ m.in. mieszkaący Ĺurady. Propo-
nowaă, ĺeby mieszkaący wsi wykonali robo-
ciznÛ w wysokoěci 106 dni pieszych. W XIX 
wieku wieě wchodziăa w skăad gminy Bole-
săaw i podlegaăa parafi i w Olkuszu. Pocho-
dzenie nazwy jest niejasne. W archiwalnych 
dokumentach nazwa wsi byăa zapisywana, 
m.in. jako Dzdzurada (1388) i Zdzurada 
(1554).
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i Wrocăaw. Wieě stanowiăa wăasnoěÉ kró-
lewskÇ w starostwie rabsztyąskim. Byăa 
w skăadzie starostwa rabsztyąskiego do 
koąca XVIII wieku. Jak wynika z regestru 
poborowego z 1581 roku wieě miaăa 9 i póă 
ăanów kmiecych. Wieě jest wymieniona 
w lustracji starostwa rabsztyąskiego z 1660 
roku. W 1789 roku we wsi byăy 42 domy 
i 245 mieszkaąców, a w 1827 roku 50 do-
mów i 319 mieszkaąców. Wieě wchodziăa 
w skăad gminy Rabsztyn i podlegaăa para-
fi i w Przegini. Przypuszczalnie nazwa wsi 
jest pochodzenia niemieckiego od nazwy 
osobowej (imienia) Sand (er) mann. W ar-
chiwalnych dokumentach nazwa wsi byăa 
zapisywana, m.in. jako Zedrman (1397), 
Zandirman (1399) i Zandermann (1400). 

ZIMNODÓĂ
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1299 
roku. Wtedy, kasztelan czchowski WierzbiÛ-
ta nadaă Henrykowi, mieszczaninowi olku-
skiemu prawo zaăoĺenie wsi oraz soăectwo 
w Zimnodole. Wieě byăa lokowana na tzw. 
surowym korzeniu, to znaczy, ĺe wczeěniej 
nie byăo tam ĺadnej osady. Wspomniany 
Henryk otrzymaă prawo do lokacji wsi na 
26 ăanach i prawo do 26 lat tzw. wolnizny 
dla chăopów, czyli zwolnienia z wszelkich 
powinnoěci i opăat. Póĸniej wieě stano-
wiăa wăasnoěÉ królewskÇ w starostwie 
rabsztyąskim. Byăa w skăadzie starostwa 
rabsztyąskiego do koąca XVIII wieku. Z do-
kumentów sÇdowych z 1421 roku wynika, 
ĺe Szczepan kmieÉ z Paczóătowic wystÇpiă 
przeciwko Michaăowi Tutuli kmieciowi 
z Zimnego Doău i staroěcie rabsztyąskiemu 
Janowi z Melsztyna, o to ĺe wraz z dwo-
ma pomocnikami zadali mu 12 ran sinych 
i dwie rany krwawe. W poăowie XV wieku 
wieě Zimnodóă dawaăa za dziesiÛcinÛ bi-
skupowi krakowskiemu fertona groszy sze-

rokich. Păaciăa teĺ tzw. meszne plebanowi 
w Przegini. Wspomniane meszne, to nazwa 
podatku, jaki przysăugiwaă parafi i za odpra-
wianie mszy w koěciele. Juĺ w XVI wieku 
we wsi byăa karczma. Wedăug regestru po-
borowego z 1581 roku wieě Zimnodóă nale-
ĺÇca do starostwa rabsztyąskiego miaăa 12 
i póă ăana kmiecego, jeden ăan soătysi, trzech 
komorników bez bydăa i jednego z bydăem. 
Wiemy, ĺe w XVI wieku w Zimnodole byăa 
karczma. Jak wynika z regestru poborowe-
go z 1629 roku, wieě păaciăa podatki z 13 
i póă ăanów kmiecych. W 1789 roku we 
wsi byăo 47 domów i 241 mieszkaąców, 
a w 1827 roku 51 domów i 327 mieszkaą-
ców. Wieě wchodziăa w skăad gminy Rabsz-
tyn i podlegaăa parafi i w Przegini. Nazwa 
wsi oznacza chăodne, zimne miejsce poăo-
ĺone w obniĺeniu (dole). W archiwalnych 
dokumentach nazwa wsi byăa zapisywana, 
m.in. jako Symnodol (1299), czy Szimni dol 
(1428), od XVIII wieku uĺywano nazwy Zim-
ny dóă.

ĻURADA
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1387 
roku i dotyczy Elĺbiety (Halszki) Radom-
skiej z Ĺurady, Witeradowa i Starczynowa. 
Byăa ona wdowÇ po kasztelanie radomskim 
Klemensie I z Mokrska, bliskim wspóă-
pracowniku króla Kazimierza Wielkiego. 
Wspomniana Halszka pozwaăa Dzierĺka 
z Janowic stolnika sandomierskiego o, jak 
to zapisano, dziczyznÛ gwaătem na drodze 
zabranÇ. W 1402 roku miasto Olkusz kupiăo 
ĹuradÛ, Witeradów i Starczynów od rycerza 
Rafaăa z Michowa (syna Halszki). Od tego 
czasu mieszkaący wsi byli zwani „przed-
mieszczanami” i podlegali prawu miejskie-
mu Olkusza. W poăowie XV wieku we wsi 
byăo 8 ăanów kmiecych, dwór i jeden ogród. 
DziesiÛcinÛ w wysokoěci 10 grzywien pobie-
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kument, w którym Jan zwany Ursus, pleban 
z Mstyczowa, zrezygnowaă na rzecz klasztoru 
mogilskiego z roszczeą do ĸrebu przylegăego 
do wsi Bogucin. W ěredniowieczu ĸrebem 
nazywano zabudowania i grunty wchodzÇce 
w skăad jednego gospodarstwa. Jeszcze 
w 1430 roku, jako wăaěciciel wsi wystÛpu-
je Andrzej z Bogucina. Od poăowy XV wie-
ku wieě byăa królewszczyznÇ i wchodziăa 
w skăad tzw. tenuty rabsztyąskiej. Stanowiăo 
jÇ kilkanaěcie wsi królewskich, nad który-
mi wăadzÛ sprawowaă starosta rabsztyąski. 
W zwiÇzku z tym wsie musiaăy niekiedy po-
nosiÉ koszty wypraw wojennych. Taka sytu-
acja miaăa miejsce w 1509 roku, kiedy król 
Zygmunt Stary zezwoliă Spytkowi z Jaro-
săawia kasztelanowi krakowskiemu wybraÉ 
2000 fl orenów na potrzeby wojny woăoskiej 
z zamku Rabsztyn i przynaleĺnych mu wsi, 
m. in. z Bogucina. Wieě byăa w skăadzie sta-
rostwa rabsztyąskiego do koąca XVIII wieku. 
Sporadycznie zdarzaăo siÛ, ĺe byăa wydzier-
ĺawiana i tak w latach 1470-80 dzierĺawcÇ 
wsi byă Salomon mieszczanin z Krakowa. 
Z kolei w 1629 roku niejaki Walenty Măo-
dek zapăaciă pobór od 8 ăanów w Bogucinie. 
Najbardziej znanym epizodem militarnym 
zwiÇzanym z Bogucinem byăa bitwa, jaka 
rozegraăa siÛ 2 czerwca 1273 roku, kiedy 
wojska ksiÛcia Bolesăawa Wstydliwego poko-
naăy rycerstwo popierajÇce ksiÛcia Wăady-
săawa Opolskiego w walce o tron krakowski. 
W odwecie ksiÇĺÛ Bolesăaw Wstydliwy wraz 
z ksiÇĺÛtami wielkopolskimi oraz Leszkiem 
Czarnym i Konradem czerskim poprowadziă 
ăupieĺczÇ wyprawÛ na ksiÛstwo opolskie. 
WiÛkszoěÉ informacji z okresu ěrednio-
wiecza dotyczy obecnej wsi Bogucin Duĺy. 
W 1789 roku w Bogucinie byăo 30 domów 
i 155 mieszkaąców. W 1827 roku we wsi byăo 
35 domów i 231 mieszkaąców, a wieě byăa 
okreělana, jako rzÇdowa. Wieě wchodziăa 
w skăad gminy Rabsztyn i parafi i w Olkuszu. 

BRACIEJÓWKA
Najstarsza, poěrednia wzmianka o wsi po-
chodzi z 1327 roku, kiedy to Adam z synem 
Braciejem z ChrzÇstowic otrzymali zezwole-
nie królewskie na karczunek sÇsiedniego lasu 
zwanego Chmielowiec (Chmelow) i lokacjÛ 
nowej wsi, która przyjÛăa nazwÛ Braciejów-
ka. Nazwa wsi byăa zapisywana, jako  m.in. 
Braczeyowka (1392), Braczeyowka Poramba 
(1402), a nawet Bradzeyowka (1429). Wieě byăa 
wăasnoěciÇ klasztoru norbertanek w Zwie-
rzyącu pod Krakowem. Klasztor ufundowany 
w 1162 roku przez JaksÛ Gryfi tÛ z Miechowa 
posiadaă rozlegăe dobra w ziemi krakowskiej. 
Nieco póĸniej, bo w 1229 roku powstaă klasz-
tor norbertanek w Imbramowicach. Wieě 
otrzymaăa 18 lat tzw. wolnizny, czyli przez ten 
czas nie musiaăa păaciÉ podatków i skăadaÉ 
danin. Pierwszym odnotowanym w ĸródăach 
w 1392 roku soătysem Braciejówki byă Jan. 
DoěÉ czÛsto wăadza soătysa obejmowaăa dwie 
sÇsiednie wsie, czyli BraciejówkÛ i Troks. 
W 1402 roku szlachcic Dziersăaw Razarek 
(Razurek) soătys z Braciejówki i Troksa sprze-
daă za zgodÇ klasztoru rajcom krakowskim 
soăectwa w tych wsiach. W 1441 roku klasz-
tor przekazaă wieě jako zastaw Imramowi 
z Ăopusznej. W 1447 roku wieě, nadal jako 
zastaw trafi ăa w rÛce Macieja Wojewódki ze 
Szczodrkowic. Wiemy, ĺe wtedy we wsi byă 
măyn. W 1484 roku klasztor sprzedaă wieě 
z prawem odkupu Szymonowi z Wierzchowi-
ska. Ten z kolei w 1487 roku sprzedaă Janowi 
Wolnemu bakaăarzowi krakowskiemu za 500 
fl orenów wÛgierskich z prawem odkupu 16 
grzywien czynszu rocznego na wsiach, które 
miaă w zastawie od klasztoru zwierzynieckie-
go, m. in. na Braciejówce. Ostatecznie w 1490 
roku król Kazimierz Jagielloączyk zezwoliă 
klasztorowi zwierzynieckiemu sprzedaÉ za 
660 fl orenów Janowi Wolnemu bakaăarzowi 
krakowskiemu czynsze z prawem odkupu 
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na wsiach klasztornych, miÛdzy innymi na 
Braciejówce. Wolny przeznaczyă ten czynsz 
na uposaĺenie altarii w koěciele ěw. Andrzeja 
w Olkuszu. Wiemy, ĺe we wsi byăa karczma 
i măyn. W 1581 roku wieě păaciăa klasztorowi 
od 5 i póă ăana kmiecego, byăo teĺ 4 zagrodni-
ków bez roli. Pod koniec XVIII wieku w Bra-
ciejówce byăo 338 mieszkaąców i 52 domy. 
W 1827 roku we wsi byăy 53 domy i 462 
mieszkaąców. Wieě wchodziăa w skăad gminy 
Jangrot i parafi i w Goăaczewach.

CZARNA GÓRA
Wieě po raz pierwszy wzmiankowana 
w ĸródăach w 1521 roku. Naleĺaăa do Sta-
nisăawa Czarnego z Witowic. Jako Góry 
Olkuskie wzmiankowana w 1709 roku, 
a juĺ pod nazwÇ Czarna Góra zaznaczona 
na opracowanej w 1787 roku mapie woje-
wództwa krakowskiego sporzÇdzonej przez 
Hermanna Karola de Perthéesa. Pod koniec 
XVIII wieku wieě wchodziăa w skăad staro-
stwa rabsztyąskiego. Wtedy jej nazwa byăa 
zapisywana, jako Czarnogóra. Na poczÇtku 
XIX wieku prowadzono tu prace poszuki-
wawcze nowych zăóĺ galeny. W 1827 roku 
we wsi byăo 11 domów i 78 mieszkaąców. 
Wieě wchodziăa w skăad gminy Rabsztyn 
i podlegaăa parafi i w Olkuszu. W 1839 roku 
istniaăa tu karczma, a w 1843 roku powstaăa 
szkoăa elementarna. WielkoěÉ pól okreělono 
w 1851 roku na 154 morgi i 174 prÛty. Nie 
mamy pewnoěci, czy folwark Mazaniec, któ-
ry w poăowie XIX wieku miaă powierzchniÛ 
407 mórg i 285 prÛtów byă administracyjnie 
powiÇzany z wsiÇ Czarna Góra, czy nale-
ĺaă bezpoěrednio do Olkusza. Do rozwoju 
i zmiany charakteru wsi Czarna Góra przy-
czyniăo siÛ zaăoĺenie w 1907 roku fabryki 
naczyą przez austriackiego przedsiÛbiorcÛ 
Petera Westena. Po 1918 roku wieě zostaăa 
wăÇczona do Olkusza. 

GORENICE
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1335 
roku, kiedy jako „Gorovicz” zostaă wymie-
niona w spisach ěwiÛtopietrza, czyli tzw. 
denara ěw. Piotra - daniny na rzecz pa-
piestwa. To poěwiadcza, ĺe w Gorenicach 
byă juĺ wtedy koěcióă pw. ěw. Mikoăaja. 
Wieě byăa wăasnoěciÇ szlacheckÇ. W la-
tach 1383-1405 odnotowany jest szlachcic 
Mikoăaj z Gorenic i Zagórzan herbu Topór. 
Jak wynika z zapisków sÇdowych, w 1383 
roku niejaki Kapusta, urzÛdnik sÇdowy, 
zeznaă, iĺ dwaj săudzy Mikoăaja z Gorenic 
napadli na drodze i zabili woĸnego i săugÛ 
pana Dzierĺka z Janowic. Poza tym zabili 
ĸrebaka i zabrali do domu Mikoăaja dzikie 
zwierzÛta. Potem wieě naleĺaăa do synów 
Mikoăaja. W 1404 roku Hynek, syn wspo-
mnianego Mikoăaja z Zagórzan sprzedaă 
za 250 grzywien Janowi z Cheămu caăÇ 
swojÇ wieě Gorenice z prawem odkupu.
W 1412 roku bracia Hynek i Jan z Zagó-
rzan zastawili z prawem odkupu Stanisăa-
wowi z Măoszowej póă wsi Gorenice i las 
w Gorenicach. W 1475 roku wăaěcicie-
lem wsi byă Piotr Hynek z Gorenic herbu 
Stary Koą zwany teĺ Piotrem Goryąskim. 
Wiemy, ĺe przez wieě przebiegaăa droga 
królewska z Paczóătowic do Olkusza. W 
XV wieku na terenie Gorenic i OstrÛĺnicy 
dziaăaăy kopalnie rudy oăowiu. Znamy na-
wet ich nazwy. Byăy to kopalnie: Gruszka, 
Zeglarka, Wapowska, Hynkowska, Terle, 
Krzywa, Lipa i SzczÛsna. Gorenice miaăy 
nawet wăasny sÇd górniczy. Wiemy o tym, 
gdyĺ w 1493 roku apelacja od wyroku tego 
sÇdu zostaăa odesăana przez krakowski sÇd 
grodzki do Olkusza. W tym czasie olkuski 
sÇd górniczy byă najwyĺszÇ instancjÇ w 
takich sprawach. We wsi istniaăa szkoăa 
parafi alna, co sprawiaăo, ĺe jej mieszkaą-
cy mogli zdobywaÉ dalsze wyksztaăcenie i 
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mieszczanin Jan Rinczka (zm. 1469), a po-
tem jego syn Piotr. Wiemy, ĺe folwark miaă 
dwa ăany. Juĺ od poăowy XV wieku we wsi 
byă măyn, którego dzierĺawcÇ do 1458 roku 
byă olkuski mieszczanin Mikoăaj Gindel. Po 
nim dzierĺawcÇ măyna i sadzawki w Wite-
radowie byă inny olkuski mieszczanin To-
masz Szperka. Wedăug rejestru poborowego 
z 1581 roku wsie Witeradów, Starczynów 
i Ĺurada dzierĺawiă Piotr Czerny, któ-
ry păaciă czynsze od 14 ăanów kmiecych. 
W 1590 roku w Witeradowie zaăoĺono kil-
ka nowych stawów rybnych. W 1629 roku 
dzierĺawcÇ wsi byă Walenty Drab, a w 1788 
roku wieě dzierĺawiăa rodzina Russockich. 
W 1791 roku we wsi byăo 28 domów i 186 
mieszkaąców (w tym 8 Ĺydów). Na poczÇt-
ku XIX wieku dzierĺawcÇ wsi byă Andrzej 
GrÇbczewski, a potem Franciszek Lelowski. 
W 1827 roku w Witeradowie byăo 41 do-
mów i 241 mieszkaąców. Wieě naleĺaăa 
wtedy do gminy Bolesăaw i parafi i Olkusz. 
Przypuszczalnie nazwa wsi pochodzi od 
imienia Witorad. W archiwalnych doku-
mentach nazwa wsi byăa zapisywana, m.in. 
jako Vitoradow (1388) i Vytoradow (1553).

ZADOLE KOSMOLOWSKIE
Wieě wzmiankowana w ĸródăach dopiero od 
XIX wieku. Pierwotnie stanowiăa przysióăek 
wsi Kosmolów. W XIX wieku naleĺaăa do 
gminy Rabsztyn.

ZAWADA
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388 
roku. Wieě naleĺaăa do rycerza Mikoăaja 
Strzaăy, a potem do Paszka z Kromoăowa. 
Z dokumentu spisanego w 1404 roku wie-
my, ĺe Andrzej Kreza herbu Przeginia, soă-
tys z Zedermana zapăaciă Paszkowi z Kro-

moăowa 68 grzywien groszy praskich pod 
gwarancjÇ wwiÇzania go do wsi Zawady. 
W tym samym roku Kreza stawaă w proce-
sie w Krakowie o tzw. naganÛ szlachectwa. 
Ěwiadczyă za nim starosta wolbromski Ja-
nusz herbu Romany, który poěwiadczyă, 
ĺe Kreza zgodnie z prawem posăuguje siÛ 
herbem Przeginia. Potem wieě naleĺaăa do 
potomków Andrzeja Krezy. Wieě podlegaăa 
pod parafi Û w Racăawicach. W 1584 roku 
byăa wăasnoěciÇ Marcjana Cheămskiego, 
chorÇĺego krakowskiego, wăaěciciela Bole-
săawia. Wieě miaăa wtedy 5 ăanów kmie-
cych, mieszkaă tam teĺ jeden rzemieělnik. 
W 1789 roku we wsi byăo 26 domów i 188 
mieszkaąców (w tym 12 Ĺydów). W 1827 
roku wieě miaăa 176 mieszkaąców i 26 
domów. Wieě wchodziăa w skăad gminy 
Rabsztyn i parafi i olkuskiej. W 1871 roku 
dobra skăadaăy siÛ z folwarków Zawada 
i Kmieciówka o ăÇcznej powierzchni 937 
mórg. We wsi byă teĺ wapiennik. Nazwa wsi 
pochodzi od okreělenia „zawada”, czyli prze-
szkoda. W XVIII i XIX wieku uĺywano takĺe 
nazwy Zawada Olkuska.

ZEDERMAN
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1356 
roku. Wiemy, ĺe soătys Zedermana byă ăaw-
nikiem sÇdu najwyĺszego prawa niemiec-
kiego w Krakowie. W dokumentach z lat 
1397-98, jako wăaěcicielka wsi wystÛpuje 
Dorota z Zedermanu i Miechowa, wdowa 
po Stanisăawie z Budziejowic. Na poczÇtku 
XV wieku soătysem Zedermana byă Andrzej 
Kreza herbu Przeginia, wăaěciciel wsi Za-
wada. W 1410 roku Andrzej Kreza soătys 
z Zedermanu sprzedaă za 170 grzywien 
Stanisăawowi soătysowi z Braciejówki so-
ăectwo w Zedermanie z wyjÇtkiem gaju 
zwanego BÇkowiec. Przez wieě przebiegaă 
królewski trakt handlowy ăÇczÇcy Kraków 
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Przecăaw z Troksa, który toczyă spór sÇdowy 
z Marcinem z Modlnicy o szkodÛ i dokumen-
ty. W 1402 roku szlachcic Dziersăaw Razarek 
(Razurek) soătys z Braciejówki i Troksa sprze-
daă za zgodÇ klasztoru rajcom krakowskim 
soăectwa w tych wsiach. W 1421 roku klasz-
tor zwierzyniecki poěwiadczyă, ĺe odebraă, na 
podstawie wyroku arbitrów, od rajców kra-
kowskich pewne opieczÛtowane dokumenty 
dotyczÇce wspomnianych soăectw. W 1484 
roku Piotr prepozyt i klasztor zwierzyniecki 
sprzedali za 660 fl orenów wsie BraciejówkÛ, 
Troks, ChrzÇstowice i Kolbark, przeznacza-
jÇc tÛ sumÛ na wykupienie wsi klasztornych 
KrzÛcin i Grodzisko. NabywcÇ byă szlachcic 
Szymon z Wierzchowiska, a transakcja okre-
ělana, jako wyderkaf byăa formÇ sprzedaĺy 
z prawem odkupu. Kolejnym wăaěcicielem 
wsi byă Jan Wolny. W 1497 roku Krystyn 
z Minogi wydzieliă  swemu bratu Dobiesăa-
wowi z Minogi dziesiÛcinÛ snopowÇ we wsi 
Troks naleĺÇcej do biskupa krakowskiego. 
Póĸniej wieě wróciăa do dóbr klasztornych.  
W 1544 roku Jan z Krzepic prepozyt i klasz-
tor zwierzyniecki wydzierĺawili za 100 fl ore-
nów Erazmowi Gromnickiemu i jego ĺonie 
Dorocie Boszowskiej BraciejówkÛ, Troks, 
Kolbark i ChrzÇstowice. DoěÉ ciekawe byăy 
warunki dzierĺawy. Mianowicie mieli oni 
păaciÉ rocznie 5 grzywien pospolitej monety 
i dawaÉ na rzecz klasztoru: po jednej Éwiertni 
(ok 30 kg) grochu, krup tatarczanych  i jagieă 
oraz poăeÉ miÛsa i garniec masăa. W umowie 
zaznaczono, ĺe jeěli maăĺonkowie zechcÇ wy-
kupiÉ soăectwa w tych wsiach, to bÛdÇ je po-
siadaÉ doĺywotnio, a po ich ěmierci powrócÇ 
one do klasztoru. W 1581 roku wieě păaciăa 
klasztorowi czynsz z 5 ăanów kmiecych. Byă 
teĺ jeden ăan soătysi i zagrodnik bez roli. 
Z regestru poborowego z 1629 roku wiemy, 
ĺe Wojciech Skawiąski oddaă pobór z Trok-
sa z 6 i póă ăana oraz zagrodnika bez roli. 
W 1789 roku w Troksie byăy 24 domy i 196 
mieszkaąców. W 1827 roku we wsi byăo 25 

domów i 197 mieszkaąców. Wieě wchodziăa 
w skăad gminy Jangrot i parafi i Goăaczewy. 
W 1880 roku folwark poduchowny w Trok-
sie o powierzchni 243 mórg zostaă sprzedany 
za 4881 rubli. W ěredniowiecznych doku-
mentach nazwa wsi byăa zapisywana, m.in. 
jako Trex (1365), Troksz (1393) i Trox (1581). 
Pochodzenie nazwy wsi jest niejasne.

WIĚLICZKA
Wieě wymieniana jest w ĸródăach dopiero 
w XIX wieku. Wczeěniej stanowiăa czÛěÉ 
wsi Parcze Górne. W 1886 roku w Wiěliczce 
mieszkaăo 9 osadników, którzy ăÇcznie mie-
li 88 mórg gruntu. Wieě wchodziăa w skăad 
gminy Rabsztyn i parafi i Przeginia. Pocho-
dzenie wsi jest niejasne, w ěredniowieczu 
săowem „wiělica” okreělano miejsca wypăy-
wu wody (ĸródăa) lub miejsca wiosennych 
zalewów. 

WITERADÓW
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1387 
roku, kiedy to Elĺbieta (Halszka) Radomska 
z Ĺurady, Witeradowa i Starczynowa po-
zwaăa Dzierĺka z Janowic, stolnika sando-
mierskiego o dziczyznÛ gwaătem na drodze 
zabranÇ. Wspomniana Halszka byăa wdowÇ 
po kasztelanie radomskim Klemensie I z Mo-
krska (zm. 1387). Byă on bliskim wspóăpra-
cownikiem króla Kazimierza Wielkiego i na-
leĺaă do rady królewskiej. Prawdopodobnie 
Witeradów i Ĺurada stanowiăy wiano wspo-
mnianej Halszki. W 1402 roku miasto Olkusz 
kupiăo Witeradów, Starczynów i ĹuradÛ od 
rycerza Rafaăa z Michowa (syna Halszki). 
Kwota transakcji opiewaăa na 800 grzywien. 
W Witeradowie byăo 8 ăanów kmiecych 
i miejski folwark na dwóch ăanach. W po-
ăowie XV wieku folwark dzierĺawiă olkuski 
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obejmowaÉ stanowiska ěwieckie i koěciel-
ne. W 1430 roku Mikoăaj syn Jakuba z Gore-
nic zostaă studentem Akademii Krakowskiej. 
Wiemy, ĺe w latach 1470-80 ks. Hynek z Go-
renic byă wikariuszem w kolegiacie kieleckiej, 
a w 1529 roku ks. Mikoăaj z Gorenic byă ple-
banem koěcioăa w Gorlicach. Zdarzaăo siÛ, 
iĺ mieszkaący Gorenic przechodzili do sta-
nu miejskiego. W 1407 roku Mikoăaj z Go-
renic, który byă krawcem zostaă przyjÛty do 
prawa miejskiego krakowskiego. W 1523 
roku Jan Jordan z Zakliczyna wydzierĺa-
wiă Pawăowi Kaufmanowi kupcowi i rajcy 
krakowskiemu swoje wsie Gorenice, LgotÛ 
i OstrÛĺnicÛ wraz z kopalniami oăowiu z ty-
tuău dăugu 1400 fl orenów, który zaciÇgnÇă 
u tegoĺ Kaufmana jeszcze jego ojciec. Wie-
my, ĺe Kaufman inwestowaă w miejscowe 
górnictwo. Potem wăaěcicielami wsi byli 
m.in. mieszczanie krakowscy. W 1673 roku 
na miejscu wczeěniejszego drewnianego 
koěcioăa zostaăa wzniesiona murowana, 
barokowa ěwiÇtynia. Jej budowÛ rozpoczÇă 
Aleksander ze Săupowa Szembek, burgra-
bia zamku krakowskiego, kontynuowaă 
jego syn Karol, a zakoączyăa kolejna wăa-
ěcicielka wsi, wdowa po nim, Krystyna 
z Dembiąskch Tarnowska. Do cenniejszych 
zabytków naleĺÇ m.in. póĸnogotycki posÇg 
Chrystusa Ukrzyĺowanego z XVI w. i mon-
strancja z przeăomu XV i XVI w. Pod koniec 
XVIII wieku Gorenice naleĺaăy do burgra-
biego krakowskiego Kaspra Otfi nowskiego. 
Wiemy, ĺe w XVIII wieku w Gorenicach byă 
szpital dla ubogich oraz browar, a w XIX wie-
ku folwarki Kochman i Justynów. W 1827 r. 
Gorenice liczyăy 70 domów i 244 mieszkaą-
ców. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie 
od imienia Gorzysăaw, które byăo znane 
w odmianie Gorynia. W ěredniowiecznych 
dokumentach byăÇ zapisywana m.in., jako: 
Gorovicz (1335), 1345 Girovicz (1345), Go-
rynicz (1347), Goronijce (1402), czy Gory-
nycze (1475).

KOSMOLÓW
Po raz pierwszy nazwa wsi zostaăa odnotowa-
na w ĸródăach w 1315 roku, w dokumencie, 
w którym opisano, ĺe las, gdzie lokowana jest 
wieě Suăoszowa ciÇgnie siÛ od zamku Piesko-
wa Skaăa do granic Kosmolowa. W 1403 roku 
zostaă odnotowany Piotr soătys w Kosmolo-
wie. Soăectwo byăo podzielone, gdyĺ z tego 
samego roku pochodzi informacja, ĺe Jaszek 
soătys z Kosmolowa zostaă przyjÛty do prawa 
miejskiego w Krakowie. Wieě stanowiăa wăa-
snoěÉ królewskÇ w starostwie rabsztyąskim. 
W skăad tzw. tenuty rabsztyąskiej wchodzi-
ăo kilkanaěcie wsi królewskich, nad który-
mi wăadzÛ sprawowaă starosta rabsztyąski. 
Wieě byăa w skăadzie starostwa rabsztyąskie-
go do koąca XVIII wieku. Soătyskami byăy 
teĺ kobiety. W 1421 roku Katarzyna soătyska 
z Kosmolowa pozwaăa Macieja KorbÛ kmiecia 
z Kosmolowa o 15 grzywien czynszu, a takĺe 
pozwaăa Jana Koĺuszka z Mnikowa, burgra-
biego zamku Rabsztyn o to, ĺe jej mÛĺa Piotra 
siăÇ ujÇă i uwiÛziă. Soăectwo podlegaăo obro-
towi. Wiemy to z dokumentu z 1424 roku, 
w którym starosta Jan z Rabsztyna zaěwiad-
cza, ĺe Piotr i jego ĺona Katarzyna sprzedali 
swe soăectwo w Kosmolowie Gawăowi, a ten 
Maciejowi Korbie. ObciÇĺenia mieszkaąców 
na rzecz starosty byăy znaczne, skoro w 1471 
i 1472 roku wieě Kosmolów, która podlegaăa 
wtedy staroěcie Janowi z Rabsztyna zostaăa 
skazana na karÛ za niepăacenie wiardunku, 
czyli rocznego czynszu. W XVI wieku we wsi 
byăa karczma, a czÛěÉ mieszkaąców zajmo-
waăa siÛ rzemiosăem. Jak wynika z rejestru 
poborowego z 1530 roku, pobór czynszów 
z Kosmolowa obejmowaă 4 i póă ăana oraz 
karczmÛ. W 1629 roku pobór podatku z Ko-
smolowa byă păacony od 18 i póă ăana oraz 
przez dwóch rzemieělników. Wieě leĺaăa przy 
trakcie królewskim z Olkusza do Krakowa, 
o czym ěwiadczy najstarszy „znak drogowy” 
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na ziemi olkuskiej, czyli kamienny săup milo-
wy z wykutÇ datÇ 1642, jaki znajduje siÛ na 
terenie wsi. Săup oznaczaă odlegăoěÉ jednej 
mili polskiej (okoăo 7 km) od rynku w Ol-
kuszu. W 1790 roku we wsi byăy 53 domy, 
a w 1827 roku wieě liczyăa 395 mieszkaąców 
i 56 domów. Wieě wchodziăa w skăad gmi-
ny Rabsztyn i parafi i Przeginia. Nazwa wsi 
pochodzi od imienia Kosmal. ByÉ moĺe tak 
nazywaă siÛ zasadĸca i pierwszy wăaěciciel 
wsi. Nazwa wsi byăa zapisywana, m.in. jako 
Cosmalow (1315), Kozmalow (1324), Cosmal 
(1403), czy Coszmalow (1425). 

NIESUĂOWICE
Pierwszy dokument, w którym pojawiăa siÛ 
nazwa wsi, to wydany przed 1370 rokiem 
przywilej króla Kazimierza Wielkiego dla 
dziedzica Niesuăowic i Lgoty. Na ten przy-
wilej opieczÛtowany pieczÛciÇ majestatycznÇ 
powoăaă siÛ w 1427 roku przed sÇdem Ha-
nusz Borg mieszczanin z Krakowa, aby odda-
liÉ roszczenia swego przyrodniego brata Jana 
z Cheămu do czÛěci wsi Niesuăowice i Lgo-
ta. W 1430 roku wspomniany Hanusz Borg 
sprzedaă za 250 grzywien Paszkowi z Balina 
wieě Niesuăowice i czterech kmieci w Lgocie. 
W 1448 roku wieě byăa w zastawie u Spyt-
ka z Regulic i z Grodĸca, a potem w latach 
1448-51 trafi ăa w rÛce Klary, córki Paszka 
i ĺony Mikoăaja Wojcieskiego. Wieě byăa 
w rÛkach Baliąskich do koąca XV wieku, kie-
dy w 1479 roku Ěcibor z Balina zastawiă caăe 
Niesuăowice za 200 fl orenów wÛgierskich 
w zăocie Wincentemu Pawczerowi mieszcza-
ninowi krakowskiemu, a w 1488 roku wspo-
mniany Ěcibor sprzedaă caăÇ wieě i 4 ăany 
w Lgocie Mikoăajowi z Niesuăowic. Transak-
cja opiewaăa na 350 fl orenów wÛgierskich. 
Na poczÇtku XVI wieku w okolicach Niesu-
ăowic prowadzono eksploatacjÛ rud oăowiu. 
W XVI wieku wăasnoěÉ wsi byăa podzielona. 

W latach 1510-18 wystÛpuje w dokumentach 
Feliks Niesuăowski z Niesuăowic i Lgoty, 
a jego brat Piotr Lgocki zwany teĺ Niesuăow-
skim jest odnotowywany w dokumentach 
z lat 1510 – 27. Potem wăaěcicielem jednej 
z czÛěci byă syn olkuskiego mieszczanina 
Melchiora Marszela. W 1604 roku miasto Ol-
kusz kupiăo czÛěÉ Niesuăowic. Ten trwajÇcy 
przez dăuĺszy czas podziaă wsi znalază swoje 
odzwierciedlenie w nazewnictwie. Jeszcze 
w XIX wieku wyróĺniano Niesuăowice Miej-
skie i Niesuăowice Szlacheckie. Pod koniec 
XVIII wieku jedna czÛěÉ wsi byăa dzierĺa-
wiona przez Jana Woĸnickiego, a druga na-
leĺaăa do Anny Russockiej. W 1789 roku we 
wsi byăo 14 domów i 58 mieszkaąców. Na 
poczÇtku XIX wieku wieě dzierĺawili kolejno 
Andrzej Grabaczewski i Franciszek Lelow-
ski. Po rozbiorach, pomiÛdzy Niesuăowicami 
i LgotÇ przebiegaăa granica paąstwowa. 
W Niesuăowicach byăa komora celna. 
W 1881 roku przewieziono przez niÇ towa-
ry o ăÇcznej wartoěci 8295 rubli, czyli wiÛ-
cej niĺ roczny budĺet Olkusza. W 1866 roku 
wieě i folwark Niesuăowice miaăy ăÇcznie 928 
mórg, z czego 216 mórg zajmowaăy grunty 
orne i ogrody, 437 mórg lasy, 200 mórg za-
roěla, a 75 mórg nieuĺytki. W poăowie XIX 
wieku wieě Niesuăowice, która wchodziăa 
w skăad gminy Bolesăaw i parafi i w Goreni-
cach miaăa 203 mieszkaąców i 26 domów. 
Sama nazwa wsi pochodzi od imienia Nie-
suă. W ěredniowiecznych dokumentach jej 
nazwa byăa zapisywana m.in., jako: Nyesulo-
uicze (1452) i Nyesuliwicze (1470). 

OLEWIN
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388 
roku, kiedy to wyrokiem sÇdu Mikoăaj z Ole-
wina miaă ustÇpiÉ Mroczkowi i Dzierĺkowi 
ze Szreniawy z karczmy, a wszystkich pod-
danych uwolniÉ od kar i ciÛĺarów. Zgodnie 
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rostwa rabsztyąskiego miaăa trzy póăăanki 
kmiece. Potwierdza to regestr poboru z 1629 
roku, gdzie zapisano, ĺe Adam Ělaka oddaă 
pobór z jednego i póă ăanu w Sienicznie. 
Wieě zostaăa wymieniona w lustracji staro-
stwa rabsztyąskiego z 1660 roku. W XVIII 
wieku we wsi dziaăaă kamienioăom. W 1789 
roku w Sienicznie byăo 41 mieszkaąców 
i 8 domów. Wieě podlegaăa pod gminÛ Rabsz-
tyn i parafi Û w Przegini. W 1843 roku we wsi 
powstaăa szkoăa elementarna. Przypuszczal-
nie nazwa wsi pochodzi od săowa „siennica”, 
czyli miejsce, gdzie przechowuje siÛ siano. 
W ěredniowiecznych dokumentach nazwa wsi 
byăa zapisywana, m.in. jako Zenyczno (1470), 
Sieniczna (1570), a potem Sienniczno (1787).

SKALSKIE
Pierwsze wzmianki o wsi pojawiajÇ siÛ do-
piero pod koniec XVIII wieku. W dokumen-
cie z 1782 roku jej nazwa zostaăa zapisana, 
jako Skalsko. Pod nazwÇ Skalskie wieě jest 
zaznaczona na opracowanej w 1787 roku 
mapie województwa krakowskiego sporzÇ-
dzonej przez Hermanna Karola de Perthéesa. 
Pod koniec XVIII wieku wieě znajdowaăa siÛ 
w skăadzie starostwa rabsztyąskiego. W 1827 
roku we wsi byăo 18 domów i 124 miesz-
kaąców. W 1843 roku powstaăa tu szkoăa 
elementarna. Wieě wchodziăa w skăad gminy 
Rabsztyn i parafi i w Olkuszu. Nazwa wsi mo-
găa oznaczaÉ miejsce poăoĺone na skale lub 
teĺ przy drodze prowadzÇcej z Olkusza do 
miejscowoěci Skaăa.

SĂOWIKI
Nazwa Săowiki pojawiăa siÛ w „Opisie 
wăoěci pomorzaąskiej” Seweryna Bonera 
z 1534 roku, który pisaă, ĺe granica starostwa 
rabsztyąskiego „Idzie z Parczowskiego grun-

ta poěrodkiem góry y zowiÇ Săowikiem pod 
wschód săoąca zimnego y sÇ tam dwa szyby 
zbite poniĺey Săowika”. Z 1715 roku pocho-
dzi informacja, ĺe folwark Săowik dzierĺawili 
Zygmunt i Rozalia Jankowscy. Po nich dzier-
ĺawcÇ folwarku byă Andrzej Szaăakowicz. 
W XIX wieku folwark wchodziă w skăad wsi 
Parcze Górne. 

TROKS
W 1365 roku w dokumentach wystÛpuje 
Krajko, soătys Troksa. Z dokumentu spisa-
nego w 1367 roku wiemy, ĺe klasztor nor-
bertanek w Zwierzyącu pod Krakowem daă 
Adamowi kmieciowi z ChrzÇstowic i jego sy-
nowi Braciejowi las swój zwany Chmielów 
(Chmielowiec) przynaleĺny do ChrzÇstowic 
w celu wykarczowania i lokowania wsi na 
prawie ěredzkim. Na wykarczowanym tere-
nie powstaăa Braciejówka. Niewykluczone, 
ĺe Troks, który byă lokowany na prawie nie-
mieckim powstaă nieco wczeěniej. Klasztor 
sprzedaă takĺe Adamowi i jego potomkom 
soăectwo w obu wsiach. Wieě otrzymaăa 18 
lat tzw. wolnizny, czyli przez ten czas nie mu-
siaăa păaciÉ podatków i skăadaÉ danin. Soătys 
dostaă zgodÛ na budowÛ măyna poniĺej măy-
nów klasztornych w ChrzÇstowicach. Do-
chody z măyna, sadzawek i innych poĺytków 
soătys miaă dzieliÉ po poăowie z klasztorem. 
Klasztor nadaă teĺ soătysowi barcie w lesie 
klasztornym, które juĺ wczeěniej uĺytkowaă, 
z zaznaczeniem, ĺe nie moĺe on zakăadaÉ no-
wych, dopóki stare bÛdÇ uĺyteczne. Kolejnym 
odnotowanym w ĸródăach w 1392 roku soă-
tysem Troksa (i Braciejówki) byă Jan, który 
procesowaă siÛ z Marcinem Gawronem z Mo-
dlnicy o 7 grzywien czynszu. W 1394 roku 
wystÛpuje w dokumentach Maăgorzata ĺona 
Michaăa, soătysa z Klucz, która byăa córkÇ 
zmarăego Krajka soătysa z Braciejówki i Trok-
sa. Z kolei w 1398 roku zostaă odnotowany 
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Kaufmana, w którym wyraziă zgodÛ na bu-
dowÛ huty oăowiu w Pomorzanach. Do jej 
budowy prawdopodobnie nie doszăo, gdyĺ 
dwa lata póĸniej w 1507 roku Kaufman ku-
piă w Pomorzanach istniejÇcÇ, jak zapisano 
„hutÛ oăownÇ” od starosty rabsztyąskiego 
Andrzeja z TÛczyna. Zapăaciă za niÇ nieba-
gatelnÇ kwotÛ 90 fl orenów. W „Opisie wăo-
ěci pomorzaąskiej” starosty rabsztyąskiego 
Seweryna Bonera z 1534 roku autor pisze, ĺe 
granice Pomorzan dochodzÇ m. in. do kopca 
Bolesăawskiego „naprzeciwko Buczkowskiej 
ěcianie Săawkowskiej”, a granica Pomorzan 
biegnie miedzÇ miÛdzy „Parczowskiego wy-
dziaăem, kÛdy sobie pan Parczowski wypro-
siă [od tenutariuszy zamku rabsztyąskiego], 
poczÇwszy na kluczowskiej górze niedaleko 
pomorskiej [pomorzaąskiej] góry” do drogi 
krzyĺowej biegnÇcej z zamku rabsztaąskie-
go”. Na podstawie nakazu królewskiego 
olkuszanie mieli obowiÇzek korzystania 
z măynów znajdujÇcych siÛ na terenie sta-
rostwa rabsztyąskiego. Jeden z takich măy-
nów byă w Pomorzanach. We wsi byăa teĺ 
karczma. Przez dobra wsi przebiegaăa Sztol-
nia Ponikowska, której budowÛ rozpoczÛto 
w 1563 roku. Wedăug regestrów poboro-
wych z 1581 roku wieě păaciăa podatki od 
5 ăanów kmiecych, dwóch czynszowych, 
a takĺe od trzech zagród bez roli, dwóch 
komór bez bydăa i tzw. jutrziny, czyli jed-
nej morgi pola naleĺÇcej do karczmarza. 
W 1789 roku w Pomorzanach byăo 59 do-
mów i 252 mieszkaąców, a w 1827 roku 61 
domów i 475 mieszkaąców. Wieě wchodziăa 
w skăad gminy Rabsztyn i parafi i Olkusz. 

RABSZTYN
PoczÇtki zamku Rabsztyn siÛgajÇ XIII wieku 
i zapewne w tym okresie powstaăa takĺe wieě 
u podnóĺa zamku. Nazwa wsi toĺsama z na-
zwÇ zamku pochodzi z jÛzyka niemieckiego. 

Zwrot Rabenstein, to Krucza Skaăa. Wieě 
stanowiăa wăasnoěÉ królewskÇ w starostwie 
rabsztyąskim. W skăad tzw. tenuty rabsztyą-
skiej wchodziăo kilkanaěcie wsi królewskich, 
nad którymi wăadzÛ sprawowaă starosta 
rabsztyąski. Wieě byăa w skăadzie starostwa 
rabsztyąskiego do koąca XVIII wieku. Nie 
mamy zbyt wielu informacji o samej wsi. 
Na przeăomie XVII i XVIII wieku u podnóĺa 
wzgórza wzniesiono dwór staroěciąski, który 
po spaleniu zamku staă siÛ siedzibÇ kolejnych 
starostów. Wiemy, ĺe we wsi byă măyn, bo 
z 1615 roku pochodzi informacja, ĺe măynarz 
Jerzy z Rabsztyna zostaă wezwany do zapăa-
cenia zalegăej dziesiÛciny. Sam Rabsztyn byă 
niewielkÇ wsiÇ, w 1791 roku mieszkaăo tu za-
ledwie 29 osób. Z kolei w 1827 roku we wsi 
Rabsztyn byăo tylko piÛÉ domów i 45 miesz-
kaąców. Po likwidacji starostw, na prze-
ăomie XVIII i XIX wieku dzierĺawcÇ dóbr 
i folwarku z dworem byă Beniamin Godeт roy. 
W XIX wieku Rabsztyn staă siÛ siedzibÇ gmi-
ny, a pod koniec XIX wieku na zbudowanej 
w 1885 roku linii kolejowej powstaăa stacja 
Rabsztyn (obecnie Jaroszowiec Olkuski).   

SIENICZNO
Wieě byăa juĺ wzmiankowana przez kro-
nikarza Jana Dăugosza przed 1470 rokiem, 
choÉ jej historia moĺe byÉ dawniejsza. Byăa 
to wieě królewska w parafi i Przeginia. Przez 
wieě przebiegaă trakt królewski z Krakowa 
do Wrocăawia. Wiemy, ĺe w XV wieku wieě 
skăadaăa dziesiÛcinÛ biskupowi krakowskie-
mu, jak zapisano „po jednym fertonie sze-
rokich groszy”. Ferton odpowiadaă 12 gro-
szom, a dlaczego okreělono je, jako szerokie? 
W tym czasie, w obiegu byăy tzw. szerokie 
grosze zwane wielkimi denarami. Ta mone-
ta trafi ăa do Polski z Czech. Wedăug regestru 
poborowego powiatu proszowickiego z 1581 
roku wieě Sieniczno wchodzÇca w skăad sta-
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z wyrokiem sÇdu, Mikoăaj miaă im zwróciÉ 
dwie ĺelazne brony, păug, dwa wozy ĺela-
zne, jeden wóz drewniany i beczkÛ. Miaă teĺ 
w wyznaczonym terminie wyjěÉ z domu i do-
konaÉ siewów wiosennych. ZobowiÇzaă siÛ 
takĺe, ĺe nie bÛdzie skăadaă zboĺa w domach 
Mroczka i Dzierĺka. W latach 1400-1409 jako 
wăaěciciel wsi wystÛpuje Mikoăaj Oleliąski 
z Olelina i KurozwÛk herbu Ostoja. Wspo-
mniany Mikoăaj z Olelina w 1400 roku pro-
cesowaă siÛ z Janem z Pilczy. Ciekawy byă 
przedmiot sporu, bowiem procesowali siÛ 
o przejěcie, păaszcz i 3 grzywny czynszu po-
branego od kmieci we wsi Dobra. W latach 
1399-1400 wspomniany Mikoăaj z Olewi-
na procesowaă siÛ z Michaăem, prepozytem 
klasztoru boĺogrobców w Miechowie o tzw. 
ĸreb (jedna morga) i dwie zagrody w Zegar-
towicach. Okoăo 1415 roku Olewin kupiă 
mieszczanin krakowski Mikoăaj Finger, póĸ-
niejszy rajca, ăawnik i ĺupnik olkuski. Kolej-
nym wăaěcicielem wsi byă Stanisăaw Radost-
ka z Olelina, mieszczanin olkuski, a póĸniej 
jego syn Maciej. W 1440 roku w dokumen-
tach wystÛpuje Wichna wdowa po Mikoăaju 
Proboăowskim z Mydlnik, Cheămu i Olelina. 
W 1453 roku Maciej Radostka sprzedaă wieě 
krakowskiemu rajcy Janowi Ěwidniczerowi. 
Od jego potomków, w 1460 r. nabyă czÛěÉ 
Olewina póĸniejszy ăawnik i rajca olkuski 
Piotr Bylica. W 1497 roku mistrz Stanisăaw 
z Olkusza sprzedaă czÛěÉ Olewina za 50 fl o-
renów olkuskiemu mieszczaninowi Maciejowi 
Bylicy i Dorocie, wdowie po wczeěniejszym 
wăaěcicielu wsi, Piotrze Bylicy. Przez Olewin 
przebiegaăa tzw. CiÛĺkowska droga, czyli trakt 
w kierunki CiÛĺkowic. Moĺna o tym przeczytaÉ 
w „Opisie wăoěci pomorzaąskiej” Seweryna 
Bonera z 1534 roku, gdzie napisano „Od Ole-
wina jest tam stok, przed nim, kÛdy woda wpa-
da z niego, idzie na zachód CiÛĺkowska droga 
[do CiÛĺkowic], przychodzi aĺe po dÛbinÛ. Idzie 
na póănocy ěciana przez ten wolintarski wy-
dziaă aĺe po koěcióăek, kÛdy Jana Ěw. zaăoĺe-

nie Rabsztyąska”. W 1629 roku wăaěcicielem 
wsi byă olkuski mieszczanin Jan Lichnowski. 
W 1783 roku, jako wăaěciciel wystÛpuje Goraj-
ski, a w 1790 roku wăaěcicielem Olewina byă 
Franciszek Bukowski, szambelan królewski 
i zarazem wăaěciciel dóbr Klucze. Wtedy we 
wsi byăo okoăo 15 domów i 55 mieszkaąców. 
We wsi byă teĺ browar i măyn. Nazwa wsi 
pochodzi prawdopodobnie od imienia Olela, 
Oăawa lub zdrobnienia Oleě (Aleksander). Na 
tÛ ostatniÇ hipotezÛ wskazuje fragment „Opi-
su wăoěci pomorzaąskiej” Seweryna Bonera 
z 1534 roku, który napisaă „Săuĺyă  takĺe temu 
P. Parczewskiemu powoĸnik Oleě, który takĺe 
prosiă pana swego, aby mu oddzieliă gruntu 
kÛdy teraz Olelin.” W ěredniowiecznych do-
kumentach nazwa wsi byăa zapisywana, m.in. 
jako: Olelin (1388), Olawyn (1398) i Olewyn 
(1399).

OSIEK
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1408 
roku, a najstarszy dokument z 1435 roku, 
kiedy Spytek z Melsztyna, wăaěciciel zamku 
w Rabsztynie wraz ze swymi poddanymi 
z Pomorzan pozwali rajców, wójta i caăÇ spo-
ăecznoěÉ miasta Olkusza o zatrzymanie siăÇ 
i zakucie w dyby dwóch kmieci z Pomorzan 
i jednego kmiecia z Osieka. Wieě zostaăa tak-
ĺe odnotowana przez kronikarza Jana Dăugo-
sza przed 1470 rokiem. Z jego dzieăa „Liber 
Benefi ciorum” dowiadujemy siÛ, ĺe byăa to 
wieě królewska, w której byăy ăany kmiece 
i karczmy dajÇce dziesiÛcinÛ plebanowi 
w Przegini. Wiemy, ĺe pod koniec XV wie-
ku we wsi byăa karczma. Aĺ do koąca XVIII 
wieku wieě stanowiăa wăasnoěÉ królewskÇ 
w starostwie rabsztyąskim. W skăad tzw. 
tenuty rabsztyąskiej wchodziăo kilkanaěcie 
wsi królewskich, nad którymi wăadzÛ spra-
wowaă starosta rabsztyąski. Zdarzaăo siÛ, ĺe 
starostowie dzierĺawili poszczególne wsie in-
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nym osobom. W 1629 roku, jako dzierĺawca 
Osieka oraz Zimnodoău wystÛpuje Wojciech 
Czarnota. Wiemy, ĺe oddaă pobór z tej wsi 
od 6 ăanów, czterech zagród z rolÇ i dwóch 
komorników bez bydăa. Wieě jest takĺe 
wymieniona w lustracji starostwa rabsztyą-
skiego z 1660 roku. Ciekawym zabytkiem 
z tego okresu jest kamienna kolumna z 1687 
roku, której fundatorem byă Wojciech Bigaj. 
W 1789 roku we wsi byăy 33 domy i 153 
mieszkaąców. Z kolei w 1827 roku wieě li-
czyăa 257 mieszkaąców i byăo w niej 36 do-
mów. Wieě byăa w gminie Rabsztyn i parafi i 
w Przegini. Nazwa wsi pochodzi od okreěle-
nia „osiek”, które oznaczaăo miejsce, gdzie 
wznosiăa siÛ warownia leěna z pni drzewa. 
W ěredniowiecznych dokumentach nazwa 
wsi byăa zapisywana, m.in., jako: Ossek, Hos-
szek (1408), czy Osyek (1470).

PARCZE
Wieě wzmiankowana juĺ w XIII wieku. 
Wspominany jest Andrzej, mieszczanin olku-
ski, który miaă dom we wsi Parcze. W 1365 
roku mieszczanie olkuscy nabyli czÛěÉ Parcz 
Dolnych na rzecz miasta. Na przeăomie XIV 
i XV wieku wăasnoěÉ wsi byăa podzielona. 
Pod koniec XIV wieku wăaěcicielem wsi, 
lub tylko tamtejszego folwarku byă olku-
ski mieszczanin Jan Bork. W dokumentach 
z lat 1388 – 95, jako wăaěciciel wystÛpuje 
Paweă (Paszek) z Parcz, a jako wspóăwăaěci-
ciele wystÛpujÇ m.in. ĚwiÛch (ĚwiÛtosăaw) 
z Parcz i Grabowej, Zuska (Zuchna) z Gra-
bowej i Parcz, Boguą z Parcz, czy Wojciech 
z Parcz. W latach 1397-1400 wzmiankowa-
ny jest Bartăomiej dziedzic Parcz, który byă 
plebanem w Chechle. Juĺ na poczÇtku XV 
wieku wăaěciciele wsi zaczÛli uĺywaÉ nazwi-
ska Parczowski, a potem Parczewski i pie-
czÛtowali siÛ herbem Ostoja. W 1402 roku 
Wojciech Parczowski z Parcz procesowaă 

siÛ z BodzÛtÇ z Modlnicy o trzy rany krwawe 
i o wyrwanie wăosów z găowy. W 1404 roku 
Piotr Bork mieszczanin krakowski i wójt 
olkuski zastawiă swój folwark w Parczach. 
Z kolei w 1416 roku Jan syn ĚwiÛtosăawa 
z Parcz, Maciej syn Karsza z Olkusza i Marcin 
syn Macieja z Cieĺkowic sprzedali za 50 grzy-
wien Mikoăajowi mieszczaninowi z Olkusza 
swoje trzy czÛěci dziedzictwa w Parczach. 
W XV wieku wieě Parcze Dolne naleĺaăa do 
Olkusza, a Parcze Górne, nazywane teĺ Parcze 
szlacheckie, nadal byăa w rÛkach miejscowej 
szlachty. Prawdopodobnie w poczÇtkach XVI 
wieku czÛěÉ wsi Parcze naleĺaăa do Bonerów 
– starostów rabsztyąskich. W 1590 roku do 
Parcz Dolnych bÛdÇcych wăasnoěciÇ miasta 
wăÇczono czÛěÉ Parcz podlegajÇcÇ starostwu 
rabsztyąskiemu. W Parczach Dolnych dzia-
ăaă kamienioăom, gdzie wydobywano cha-
rakterystyczny, czerwony kamieą, zwany 
zlepieącem parczewskim, z którego wybu-
dowano m.in. miejskie mury, bramy i baszty 
oraz ratusz w Olkuszu. Pierwsza wzmianka 
o kamienioăomie pochodzi z 1367 roku. Od 
XIV wieku na Parczach byă takĺe măyn. Na 
przeăomie XVI i XVII wieku Parcze dzierĺa-
wiă od miasta Jost Haller, gwarek i mieszcza-
nin olkuski. Z regestru poborowego z 1629 
roku wynika, ĺe Parcze Górne naleĺÇce do 
wăaěcicieli zamku w Ogrodzieącu miaăy 3 
zagrody, a naleĺÇce do miasta Olkusza Parcze 
Dolne 2 i póă ăana. W 1715 roku Parcze  wraz 
z folwarkiem Săowiki dzierĺawili Zygmunt 
i Rozalia Jankowscy, a potem Andrzej Sza-
faăkowicz. W 1791 roku we wsi Parcze byăo 
20 domów i 112 mieszkaąców. W 1827 roku 
Parcze Górne (szlacheckie) miaăy 16 domów 
i 104 mieszkaąców, a Parcze Dolne (miejskie) 
8 domów i 64 mieszkaąców. Obydwie wsie 
byăy w gminie Rabsztyn i podlegaăy parafi i 
w Olkuszu. W 1877 roku folwark Parcze 
Górne obejmowaă takĺe folwarki w Olewinie 
i Wiěliczce oraz folwark Săowiki. Po 1918 
roku Parcze zostaăy wăÇczone do Olkusza. 
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Pochodzenie nazwy Parcze jest niejasne. 
ByÉ moĺe pochodzi od mienia Park, któ-
re wystÛpowaăo teĺ w odmianie Parkonis. 
W ěredniowiecznych dokumentach nazwa 
wsi byăa zapisywana, m.in. jako: Parczow 
(1365) i Paarcze (1407). 

PAZUREK
Nie mamy zbyt wielu informacji na temat hi-
storii tej wsi. Podobnie, jak na temat pocho-
dzenia jej nazwy. Moĺna tylko przypuszczaÉ, 
ĺe pochodzi od nazwiska szlachcica, który 
nazywaă siÛ Dziersăaw Razarek (Razurek). 
Wiemy o nim tylko tyle, ĺe w 1402 roku, 
jako soătys Braciejówki i Troksa sprzedaă za 
zgodÇ klasztoru norbertanek w Zwierzyącu 
rajcom krakowskim soăectwa w tych wsiach. 
Prawdopodobnie przez osadÛ juĺ od ěrednio-
wiecza przebiegaăa droga królewska. W do-
kumencie z 1327 r. opisujÇcym granice wsi 
Braciejówka napisano, ĺe granice wsi idÇ 
przez granice wsi Goăaczewy do „JastrzÛbiej 
drogi”. PamiÇtkÇ po nazwie tej drogi jest na-
zwa wzgórza JastrzÇbka na terenie rezerwatu 
Pazurek. Wiemy, ĺe juĺ w XIX wieku w Pa-
zurku byă tartak. W zamieszczonym w pra-
sie opisie potyczki, jakÇ podczas powstania 
styczniowego 22 kwietnia 1863 roku stoczyă 
oddziaă kpt. Anastazego Mossakowskiego 
czytamy „Okoăo godziny 10ej z rana 22go 
we ěrodÛ stanÇă obozem oddziaă Mosakow-
skiego w lesie za wsiÇ Golczewice w pobliĺu 
karczmy Pazurek; wieě od lasu przedzielona 
jest wzgórzem.” Nie mamy jednak pewnoěci, 
czy wspomniana karczma znajdowaăa siÛ na 
terenie obecnej wsi Pazurek.

PODLESIE
Wieě wzmiankowana w ĸródăach w XVI 
wieku. Zapewne byăa zwiÇzana ze staro-

stwem rabsztyąskim, choÉ nie jest wymienia-
na wěród wsi wchodzÇcych w skăad tenuty. 
Dokument z 1783 roku wspomina „Podlesie, 
alias leěni do pilnowania lasu rabsztyąskiego 
osadzeni”. Na wydanej w 1792 roku mapie 
województwa krakowskiego opracowanej 
przez Hermanna Karola de Perthéesa, jest 
zaznaczona „Chaăupa Podlesie”. Jednak jej 
lokalizacja jest nieco inna, niĺ obecne poăoĺe-
nie wsi. W 1827 roku we wsi byăo 30 domów 
i 249 mieszkaąców. Niekiedy uĺywana jest 
takĺe nazwa Podlesie Rabsztyąskie.

POMORZANY
Pierwsza informacja o wsi pochodzi sprzed 
1317 roku i jest w niej mowa o domu soăty-
sim w Pomorzanach. Wieě stanowiăa wăa-
snoěÉ królewskÇ w starostwie rabsztyąskim. 
W skăad tzw. tenuty rabsztyąskiej wchodzi-
ăo kilkanaěcie wsi królewskich, nad który-
mi wăadzÛ sprawowaă starosta rabsztyąski. 
Z dokumentów sÇdowych wiemy, ĺe w 1435 
roku starosta rabsztyąski Spytek z Melszty-
na wraz ze swymi poddanymi z Pomorzan 
pozwali rajców, wójta i caăÇ spoăecznoěÉ 
miasta Olkusza o zatrzymanie siăÇ i za-
kucie w dyby dwóch kmieci z Pomorzan 
i jednego kmiecia z Osieka. Wieě przyno-
siăa znaczne dochody, gdyĺ w 1443 roku, 
kiedy biskup krakowski Zbigniew Oleěnicki 
ufundowaă w Olkuszu klasztor ěw. Ducha 
i szpital dla górników, uposaĺyă go docho-
dami m.in. z pól w Pomorzanach. Z 1416 
roku mamy informacjÛ o Stanisăawie z Po-
morzan, który zostaă studentem Akademii 
Krakowskiej.  Juĺ na poczÇtku XV wieku 
w Pomorzanach, które wchodziăy w skăad 
tenuty dziaăaăa huta nad rzeczkÇ BiaăÇ. Od 
wspomnianej huty zawdziÛcza swojÇ na-
zwÛ miejscowoěÉ Hutki. W 1505 roku król 
Aleksander Jagielloączyk wystawiă przywi-
lej dla krakowskiego mieszczanina Pawăa 
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