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630 Recenzje i omówienia

DZIEJE I TECHNIKA ŚWIĘTO
KRZYSKIEGO GÓRNICTWA I HUT
NICTWA KRUSZCOWEGO. M ateriały 
z sesji naukowej odbytej z  okazji ju b i
leuszu IX  w ieków  Kielc 16 listopada 
1970 roku, pod red. Zbigniewa Kowal- 
czewskiego, Wydawnictwa Geologiczne, 
Warszawa 1972, ss. 212.

Dzieje górnictwa i hutnictwa krusz
cowego na terenie Zagłębia Staropolskie
go były do niedawna stosunkowo słabo 
znane1. Sytuację zmienił poważnie oma
wiany tu tom, zawierający teksty 13 re
feratów i komunikatów oraz wystąpień 
dyskusyjnych na sesji naukowej, zorga
nizowanej przez Sekcję Geologiczno-Ge- 
ograficzną Kieleckiego Towarzystwa Na
ukowego. W sesji brali ponadto udział 
pracownicy Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie oraz Ze
społu Historii Polskiej Techniki Hutni
czej i Odlewniczej PAN w Krakowie. 
Zainteresowania przeszłością górnictwa 
i hutnictwa metali nieżelaznych na tym 
terenie wiążą się między innymi z pro
wadzonymi tu pracami geologiczno-po
szukiwawczymi, dla których znajomość 
dawniej prowadzonych prac ma istotne 
znaczenie. Z drugiej strony wyniki 
współczesnych badań geologicznych sta
nowią nieodzowną pomoc dla historyka2.

W omawianym wydawnictwie na 
uwagę zasługuje przede wszystkim re
ferat J. Pazdura, omawiający aktualny 
stan badań oraz podstawę źródłową i ce
le dalszych poszukiwań badawczych w  
zakresie historii górnictwa i hutnictwa

1 D. Molenda Stan badań nad historią gór
nictwa i hutnictwa metali nieżelaznych w Pol
sce feudalnej, „Studia z D ziejów  Górnictwa  
i H utnictw a”, t. I, W rocław 1957, s. 64 i 75. A u
torka w yraźnie stwierdza, że „terenem  naj
mniej opracowanym  jest Zagłębie Staropolskie  
i okolice Ś liw k ow a i S iew ierza” .

* Chodzi tu zwłaszcza o pracę Z. Rubinow- 
skiego R udy metali nieżelaznych w  Górach 
Św iętokrzyskich  i ich pozycja metalogeniczna, 
[w :] Z badań złóż kruszców  w  Polsce, t. VIII, 
W arszawa 1971.

kruszcowego. Jak dotąd stosunkowo naj
lepiej znamy sytuację w dobrach biskup
stwa krakowskiego, co wynika w pierw
szym rzędzie ze stanu zachowania źró
deł. W omawianym tomie tym właśnie 
dobrom poświęcone są artykuły S. Ko- 
walczewskiego, S. Miczulskiego i M. Kę
ska. Znacznie słabiej znamy stan górnic
twa i hutnictwa w  starostwie chęcińskim  
(w omawianym wydawnictwie poświęco
ny jest mu artykuł D. Molendy), do
brach klasztoru wąchockiego (artykuł 
M. Kęska) i innych.

Wydaje się, że w  dalszych badaniach 
należałoby rozszerzyć podstawę źródło
wą. Możliwości takie istnieją zwłaszcza 
w  odniesieniu do klucza Piórkowskiego 
biskupstwa włocławskiego. Opublikowa
ny w wydawnictwie artykuł J. Fijałkow
skiego, poświęcony tym dobrom, oparty 
jest prawie wyłącznie na artykułach W. 
Kondakiego3 i K. Koziorowskiego4. Do 
niedawna nie znaliśmy zbyt wielu ma
teriałów źródłowych, odnoszących się do 
tych dóbr. Fragmentaryczne materiały 
dotyczące górnictwa i hutnictwa kruszco
wego w tym kluczu wydane zostały w  
1881 r.5 Stan gospodarczy klucza w  1534 r. 
pozwalał poznać opublikowany przez B. 
Ulanowskiego inwentarz z tego roku0. 
Wiele materiałów podobnego typu za
wierają inwentarze z lat 1582—1631, wy
dane przez L. Żytkowicza7. Cennych 
wskazówek dostarcza również korespon
dencja H. Rozrażewskiego8. Wiele nie

s W. Kondaki O kopalniach rud ołowiu
i m iedzi w okolicy Kielc i Chęcin, „Przegląd
T echniczny” 1884, nr 34.

4 K. K oziorowski Kruszec ołowiany łagow
sk i i wydobyw anie jego za Augusta, „W szech
św ia t”, W arszawa 1902, nr 51.

‘ M onumenta Historica Dioeceseos Wladi- 
slauiensis, t. VI, W łocławek 1881.

• Inw entarz dóbr i dochodów biskupstwa  
włocławskiego z roku 1534, wyd. B. Ulanowski, 
„Archiwum  Kom isji H istorycznej” , t. X, Kra
ków  1916.

f „Fontes TNT”, t. XXXVI—XXXVHI, To
ruń 1950—1957.

* Korespondencja Hieronima Rozrażewskie
go. w yd. P. Czapiewski, „Fontes TNT”, t. XXXI, 
Toruń 1939—1947.
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wykorzystanych dotąd informacji zawie
rają inwentarze tego klucza z lat 1726— 
17609 i inne materiały (przywileje, ko
respondencja, rachunki) z Archiwum  
Diecezjalnego w e Włocławku. Dane te 
pozwalają na stosunkowo dokładne 
przedstawienie dziejów górnictwa i hut

nictwa w  okolicach Łagowa w  XVI— 
XVIII w. Wydaje się, że dokładniejsza 
kwerenda pozwoli odnaleźć materiały do
tyczące także innych dóbr.

W sumie jednak omawiane wydaw
nictwo zawiera szereg nowych ustaleń 
faktograficznych, rzucających światło na 
przeszłość Zagłębia Staropolskiego.

! Archiwum  D iecezjalne w e W łocławku, 
sygn. 152 i 161. Zenon Guidon


