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ŻYCIORYSU JANA JAŚKIEWICZA EPIZOD GÓRNICZY

W roku 1787 Jan Jaśkiewicz ustąpił z katedry historii naturalnej i chemii Szkoły
Głównej Koronnej i został lekarzem domowym Margrabiostwa Wielopolskich
w Pińczowie. Z rodziną Wielopolskich był Jaśkiewicz zaprzyjaźniony od wielu
już lat. Jego krakowski adwersarz, profesor fizyki Andrzej Trzciński, sugerował
nie bez złośliwości w swoich pismach polemicznych, że prawdziwym powodem
decyzji Jaśkiewicza była jego słabość do Margrabiny, znanej sawantki czasów
Polskiego Oświecenia. Jerzy Forster, który odwiedził Pińczów i Wielopolskich
podczas swej podróży do Wilna (w roku 1784) zanotował, że Margrabina, pani
około 48 lat, obdarzona kilkorgiem dzieci,
„zajmuje się gabinetem przyrodniczym ... czyta nowości francuskie
i w ogóle, jak mi potem mówiono ... nie ma żadnego wstrętu do
wszystkiego co jest naturalne..."'.

Zapis ten można odczytać, jako aluzję do, być może ocenianych jako swobodne,
obyczajów Margrabiny.
Co jednak ważniejsze, w Pińczowie miał Jaśkiewicz warunki by kontynuować
prace chemiczne. Margrabina zatrudniała osobistego chemika, Francuza Berniarda, znanego z kilkunastu publikacji naukowych, ogłoszonych na łamach paryskich
„Observations sur la physique"2. W domu Margrabiostwa w Pińczowie było
urządzone laboratorium chemiczne. Jaśkiewicz był zaprzyjaźniony z Berniardem,
a ten - był znany środowisku krakowskich profesorów. W swoim czasie (w roku
1782) zasięgali oni opinii Berniarda w sprawie budowanego wtedy w Krakowie
uniwersyteckiego laboratorium chemicznego. W lipcu zaś 1785 roku został Berniard Towarzyszem Szkoły Głównej.
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Można domniemywać, że istniejące w Pińczowie laboratorium, jak i możliwość współpracy z doświadczonym chemikiem tam przebywającym, były dodatkowymi okolicznościami, które skłoniły Jaśkiewicza, by przyjąć propozycję, z jaką niedługo potem wystąpiła Komisja Skarbu Koronnego. W roku 1789 przyjął
bowiem Jaśkiewicz urząd konsyliarza generalnego do spraw górnictwa i hutnictwa. Komisja miała zresztą na widoku konkretne zadanie. Chodziło jej o rozpoznanie złóż węgla w Księstwie Siewierskim i przeprowadzenie prób „wykurzenia"
z węgla siarki, tj. prób koksowania kopaliny. Takie próby, mające na celu użycie
koksu zamiast węgla drzewnego w metalurgii żelaza, były w tym czasie intensywnie prowadzone, głównie w Anglii, ale i za bliską granica pruską. W Anglii
pierwszego patentu na prowadzenie pieca hutniczego węglem kamiennym udzielono jeszcze w 1627 roku. Z doświadczeń Anglików korzystały władze pruskie.
W roczniku „Schlesische Provinzialblätter" z roku 1789 czytamy, że cztery lata
wcześniej (a więc w roku 1785) zastosowano węgiel kamienny w hutach Mała
Panew i Kutschau (Kuczów), zaś radca królewski Koulhaass przeprowadził
w Tarnowskich Górach, w roku 1788, kilka prób koksowania węgla, zresztą
nieudanych. Jak podaje wymieniona gazeta, próby te podjął Koulhaass pod wpływem lektury Podróży metalurgicznych Jarsa3, a także rad przebywającego wcześniej (w roku 1786) w Tarnowskich Górach Anglika, Homfraya. W roku 1789 inny
angielski specjalista, Wilkinson, dobrał właściwy do koksowania węgiel i przeprowadził udaną próbę takiej operacji. Zachęcony tym wynikiem Koulhaass
kontynuował te próby, z miernym jednak rezultatem.4 Wreszcie, 19 listopada 1789
roku przeprowadzono pierwszy udany wytop surówki przy użyciu koksu w hucie
Mała Panew. 8 dni później podobny wynik uzyskał w hucie w Kuczowie radca
Koulhaass. 5
Obszerny artykuł o śląskich doświadczeniach, dotyczących zwłaszcza doboru
właściwych proporcji koksu, wapna i rudy, używanych do wytopu, zamieścił
wydawany we Freibergu „Bergmannisches Journal" 6 . Czytamy tam, że doświadczeniami w hucie Mała Panew kierował faktor Brenstedt, opierając się na ustnych
instrukcjach hrabiego Redenai radach wymienionego wyżej angielskiego specjalisty, Wilkinsona. Sam Reden wyjechał zresztą wtedy do Anglii, by na miejscu
zapoznać się z doświadczeniami Anglików. „Bergmannisches Journal" pisał też
o udanym wytopie surówki żelaza przy użyciu koksu, jaki przeprowadzono w hucie Mała Panew 25 stycznia 1792 roku.7
Jak widzimy, pierwsze polskie próby nad koksowaniem węgla i zastosowaniem
węgla kamiennego, zamiast węgla drzewnego, w hutnictwie, rozpoczęły się praktycznie równocześnie z próbami pruskimi. O sprawie tej przemyśliwano w Polsce
zresztą już wcześniej. W tłumaczonym przez Józefa Hermana Osińskiego dziele
Courtivrona i Bouchu pt. Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelaznej znajdujemy
np. „dodatek", w którym tłumacz dzieła przedstawił (oparty na dziele Gensanne a
pt. Traité de la fonte de mines, par le feu de charbon de terre) opis technologii
wypalania węgla kamiennego, używanej w Sultzbach w Niemczech. Ponieważ
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sposoby, jakie od wieków były stosowane do wypalania węgla drzewnego nie
okazały się przydatne, książę De Nassau Saarbrück wystawił tam specjalne piece,
pozwalające na oddzielenie od węgla „siarki i bitumów" i użycie tak „spreparowanego" węgla w hutnictwie. Opis Osińskiego był bardzo dokładny, ilustrowany
rysunkami, i pozwalał na odtworzenie całej tej technologii 8 Także książę Stanisław
Poniatowski, bratanek króla, podczas swojej podróży „ w kraje niemieckie", w roku 1784, interesował się tą sprawą.
„Węgla kamiennego - zanotował w diariuszu tej podróży - wszędzie
w Czechach jest pod dostatek, ale jeszcze nie doszli sposobu używania go do hut, czego wątpią jeśli dokażą."9
Również Hipolit Kownacki, oświeceniowy można by rzec, przedsiębiorca górniczy, pisał w swojej pracy pt.O starożytności kopalni sławkowskich:
„Gdyby wystarczały lasy, albo sposób używania węgla kamiennego
do wytapiania żelaza mógł być wynaleziony, każda wieś mogła by
mieć tak wielki piec żelazny, jaki jest jeden w Ząbkowicach ... albo
każdy prawie mieszkaniec mógłby mieć swoją dymarkę."10
Jaśkiewicz rozpoczął swoje próby wczesnąjesienią 1789 roku. O ich przebiegu
szczegółowo informował Komisję Skarbu w obszernych raportach, przechowywanych dzisiaj w Archiwum Głównym Akt Dawnych". Najciekawszy, naszym zdaniem, raport, z początków października 1789 roku, wart jest przytoczenia tutaj in
extenso.
,Дароrt
Dnia 6-go września stanąwszy o zachodzie słońca w Siewierzu
i dowiedziawszy się, że W. Lustratorowie jeszcze w Księstwie nie
byli, zostawiłem bilet u Ekonoma Siewierskiego, w którym dopraszałem się o zostawienie mi u tegoż Ekonoma jaknajdokładniejszej
we wszystkim informacji podług instrukcji i przepisów Prześwietnej
Komisji, tudzież ażeby innych W. Lustratorów do dóbr w Województwach Krakowskim i Sandomierskim wyznaczonych moim imieniem prosić chcieli o przysłanie mi podobnych informacji prosto do
Pińczowa, gdyż ja nie wiedząc gdziebym ich miał moimi listami
szukać, nie mógłbym tego uskutecznić. Nazajutrz z rana zwiedziłem
okolice Siewierza, gdzie i z podania dawnych historyków i z wejrzenia samego widzieć można ślady pozostałe dawnych zrobów, które
już chaszczami zarosły, a kamienie po polach w okolicy tych zrobów
znajdujące się okazują oczywiste znaki ołowianki pewnie na sucho
wyrabianej; w tych zrobach oczywiście się okazuje, iż same tylko
bito szyby i że ta góra z jednej tylko strony była kopana, i że to z strony przeciwnej miastu, między południem i zachodem, inne zaś części
góry wcale nietykane. Zostawiłem sobie opisanie dokładne tego
miejsca z przyległymi pagórkami, które z pierwszego wejrzenia
nadzieję kruszcu dają, wtenczas kiedy Plan tego miejsca się weźmie
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i próby świdrem lub biciem szybów się uczynią. Z pierwszego
rzucenia okiem na rozległe zroby przyszła mi myśl, ażeby w niektórych miejscach je rozkopać kazać, pozostałe bogatsze drobiny kruszcu, które się tam zapewne znajdą zebrać i na srebro sprobować,
skąd się okaże, równiejak i z mnogości kawałków kruszcu w zrobach
tych pozostałego, czyliby tam nie można ustanowić tłuczek i płuczek
porządnych i pożytecznych, z których pozostały profit mógłby pokrywać pierwsze ekspensa nowych zakładać się mających robót.
Ponieważ zaś pierwszy mój cel był zwiedzenie miejsc, gdzie się
węgle ziemne znajdują, dlatego to wszystkie widoki i ich uskutecznienie dalszemu zostawiłem czasowi; tego więc jeszcze dnia dowiedziawszy się o miejscu, gdzie się węgle ziemne znajdują, wyjechałem do Wojkowic, jako do najbliższego folwarku pastwisk Strzyżowskich, w których węgle te są dobywane. Żadnej innej tam wiadomości posiąść nie mogłem o początku tych węgli, jak tylko że kiedyś
zwiedzali miejsca te jacyś cudzoziemcy i świdrem próbowali, którzy
chłopom powiedzieli, iż się tam węgle ziemne znajdują, że pierwszy
kowal ze wsi cudzy tam potem kopał i wydobywał te węgle, których
do swoich robót używał, wydobywanie tych węgli było mu z czasem
zabronione, wydobywano potem z rozkazu J.O.Xcia Prymasa i posyłano mu aż do Jabłonny; szlachcic także zająwszy kawałek pastwisk Strzyżowskich przykopę zrobił, gdzie węgiel także znalazł.
Obszedłszy tedy wszystkie te okolice, w różnych miejscach jaknajodleglejszych od siebie bić kazałem szyby dla próby, ażeby tym
sposobem można się było dowiedzieć o rozległości i pochyłości,
czyli spadku żyły tej węgla ziemnego, co w niedostatku świdra
czynić mi tylko zostało, ale grubość warstw ziemi pokrywających
węgiel i mnogość zaskórnej wody nie dopuściła dalszych robót, do
czego dopomógł także niedostatek potrzebnych narzędzi. Plan całego miejsca z przyległymi okolicami rozmierzył i odrysował Imć Pan
Śniadecki, który tu mam honor przyłączyć, w tym tak dawne doły
jako też i nowe, które brać kazałem są oznaczone, tym dla pewniejszego onych oznaczenia nadałem imiona, doły kowalskie, które
kowal pierwszy kopał a które na Planie pod literą с są oznaczone,
Prymasowskie, które z rozkazu J.O.Xcia Prymasa były brane - te się
znajdują pod literą a b, szlacheckie, które szlachcic, choć nie na
swoim gruncie, jak powiadają, wybierał naznaczone literą d, skarbowe, które ja z danego mi od Prześwietnej Komisji zlecenia dobywać
kazałem, które pod literami e f g h 1 i к są umieszczone; znalazło się
zaś kilkanaście wozów wydobytego węgla, złożonego na folwarku
Wojkowskim, robiliśmy różne doświadczenia co się tyczy odciągania siarki i tłustości czyli bituminy w węglach tych znajdującego się,
ażeby przykry odór w paleniu się węglu temu odjąć, przez co by go
można zdatnym do palenia w kominkach i kuchniach uczynić, tudzież usposobić go, ażeby do topienia kruszców a osobliwie żelaza
mógł być użyteczny. Po kilkakrotnych doświadczeniach zapewniliśmy się, że nie tylko tak preparowany węgiel na kominku bez
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żadnego przykrego odoru może być palony, ale nadto do gotowania
potraw najdelikatniejszych w kuchni używany. Kazałem próby z węglem tym uczynić w kuźni kowalskiej i przeświadczyłem się, iż kowale przy węglu tym preparowanym równie dobrze wszelkiego
gatunku roboty jak przy węglu z drzewa robić mogą. Zapewniłem
się nadto, że daleko dłużej w ogniu trwa węgiel ten ziemny i daleko
mocniejszy ogień daje, aniżeli węgiel z drzewa. Uczyniwszy tedy
kilka prób różnych ażeby jaknajprostszy obrać sposób preparowania
tego węgla, któryby najmniej kosztu, pracy i czasu potrzebował,
a zebrawszy i 800 funtów tego węgla już preparowanego, nie mając
jeszcze tyle ile do Wielkiego pieca do wytapiania Rudy byłoby
potrzeba, chciałem najdelikatniejsze doświadczenie uczynić na fryszerkach, gdzie nie każdego nawet gatunku z drzewa węgiel może
być użyty, nie dlatego, żebym był przekonany, że doświadczenie to
zaraz się udać może, ale żeby dojść można co do tego przeszkadzać
może? W doświadczeniu tym zapewniłem się, że luboć sam Majster
Fryszarz nie spodziewał się że nie tylko przy tym węglu żelaza nie
sfryszuje, ale nawet żelaza nie otrzyma, zapewniłem się mówię, żeby
żelazo otrzymał i żelazo odfryszował, co mi wielką nadzieję daje, że
węgiel ten do pieców do topienia rudy będzie mógł być użyty. Żelazo
teraz otrzymane przy tym węglu na fryszerkach jest bardzo kruche
i niedobre, starać się mieć zostaje ażeby tak węgiel ten preparować,
że jeżeli sam przez się do fryszerek nie mógłby być używany,
mieszany przynajmniej z węglem z drzewa znacznie (będzie, I.S.)
oszczędzał ekspens lasów; co przez całą zimę będzie moim zatrudnieniem.
Nie mogąc więc tak prędko w miejscach, którem wyznaczył
dobrać się węgli, kazałem w miejscu tym, gdzie najpłycej się węgiel
znajduje za Rzeczką, na gruncie Psarskim do kapituły krakowskiej
należącym a który jednak jak wszyscy opowiadają jest w kontrowersji, jako od Strzyżowie odcięty, kazałem mówię na samej granicy,
w kilka sążni rozległości między Strzyżowicami a Psarami, jako pod
dyskwizycją zostającemi, węgle odkryć, długość dołu tego kazałem
pociągnąć do 39 stóp francuskich, dawszy mu szerokość 9 stóp i pół.
W środku długości tego dołu kazałem nowy kanał otworzyć ku
Rzeczce Wieluńska zwanej, który ma granicę stanowić między
Strzyżowicami i Psarami. Jak pod literą к na planie jaśnie widzieć
można, kanał ten na krzyż otworzony ma 9 stóp szerokości a 35 stóp
długości, dół ten obfitość węgla wielką okazuje; nazajutrz przysłał
do mnie WPan Gutowski posesor arendowny Psar swego administratora z zapytaniem się, co się to ma znaczyć, że na gruncie Psarskim
kazałem kopać doły, napisałem zaraz list do WMPana Gutowskiego,
że mając zlecenie od Prześwietnej Komisji Skarbowej Obojga Narodów zwiedzić te okolice i obaczyć ile możności rozległość i położenie żyły węgla ziemnego, kazałem bić na gruncie skarbowym kilka
dołów, gdzie ponieważ w znacznej głębokości dopiero węgiel ten się
znajduje, nie mogąc się spodziewać prędkiego odkrycia węgla tego,
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kazałem więc na samej granicy Strzyżowickiej, gdzie go najprędzej
odkryć było można kopać ten dół, na gruncie pod dyskwizycją
będącym, nie widzę więc żebym w tej mierze co wykroczył. Na ten
list żadnej nie odebrałem odpowiedzi, nie kazałem jednak dalej robót
tych ciągnąć, póki aż po uczynionym Raporcie do Prześwietnej
Komisji rezolucji na to nie odbiorę. Administratorowi zaś Wojkowskiemu na piśmie zostawiłem zlecenie, ażeby nikomu wybierać z tych
dołów węgli ani nowych na gruncie pod dyskwizycją zostającym
kopać nie dozwalał, równie jak na gruncie przez usypanie Przykopy
zabranym od szlachcica, bez wyraźnego od Prześwietnej Komisji
albo umocowanych do tego W . Lustratorów rozkazu; w tych zaś
dniach od administratora wojkowskiego odebrałem doniesienie, że
W. Gutowski widząc się z nim miał oświadczyć, że węgle te każe
wybierać i że mu nikt tego nie zabroni, odpisałem ażeby się składał
zostawionym na piśmie zleceniem bronienia tego aż do Rezolucyi
Prześwietnej Komisji.
Od 8mego więc aż do 25tego Sbris w danych Wojkowicach
bawiłem się, doświadczenia różne z węglami temi czyniąc, w których JM Pan Berniard, proszony ode mnie do podróży Przyjaciel
istotną mi okazywał pomoc, dając swojej zręczności, pracowitości
i biegłości dowody, które to talenta i w czynieniu doświadczeń przez
zimę, tak z węglami ziemnymi, których sześć wozów na ten koniec
do Pińczowa przywieźć kazałem, jako też z rudą, którą do próbowania przywiozłem, będą mi pomocne. Węgla podziemnego niepreparowanego funtów 20 a 60 fantów preparowanego z potrzebną informacją będę miał honor przesłać do Prześwietnej Komisji, dla uczynienia z niemi doświadczeń tak do palenia na kominkach jako też
i do użycia onych do piecyków w kuchni.
Przez bytność moją w Wojkowicach widziałem też rudę wojkowską, miejsca gdzie ją dobywają zwiedziłem, jako też i stare pozostałe zroby; plan tych miejsc w których się teraz dobywa ruda, jako
i dawnych zrobił Imć Pan Śniadecki, który z czasem z potrzebną do
tego eksplikacja będę miał honor przesłać Prześwietnej Komisji.
Ruda wojkowska jest częścią mieszaniny, którą do wytapiania żelaza
w piecu zamkowskim używają; trzy albowiem różne rudy mieszają
przy piecu zamkowskim, to jest mierzeniaską, wojkowską, trzebyską, wszystkie te trzy rudy wziąłem z sobą, ażeby tak każdą z osobna,
jako też w różnych proporcjach razem zmieszane doświadczyć.
Byłem w Zamkowicach u pieca, w którym nową dawano zaprawę.
Jaki gatunek pieca, wiele potrzebują węgli w proporcji do rudy, wiele
pewna miara rudy wydaje surowizny i w jakim czasie, jaki gatunek
surowizny w gęsiach, jak idą fryszarki, wiele się otrzymuje z pewnej
części surowizny jakiego gatunku żelaza, wszystkie te artykuły będę
miał honor przełożyć Prześwietnej Komisji, kiedy zwiedzimy wszystkie piece i frysierki w kraju mnie do zwiedzenia zleconym znajdujące się, opiszę i może w tej mierze zdanie przełożyć starać się będę.
Co także względem gatunku rud uskutecznić sobie zakładam.
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Rys. I. Fragment planu Pastwisk Strzyżowskich z podpisem autora planu, Jędrzeja Śniadeckiego
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To przez trzyniedzielne może bawienie się, ile czasu pora pozwalała wykonać zdołałem, przez co by do dalszych robót drogę sobie
ułatwić można. Tabelkę każdego klucza, tym sposobem ułożoną jak
teraz klucza Siewierskiego mam honor przyłączyć, Prześwietnej
Komisji przesyłać będę, w której za jednym wejrzeniem widzieć
można liczbę wsi, folwarków z tych wsi złożonych, i co się na gruncie znajduje, tudzież obszerność i stan teraźniejszy lasów; mam już
taką tabelkę i drugiego klucza w Xięstwie Siewierskim, to jest Klucza Koziegłowskiego wygotowaną, ale ponieważ żelazo na miejscu
nie było zweryfikowane, do dalszego ją zatrzymuję czasu. Tym
sposobem ułożone tabelki służyć mi będą do porządnego zwiedzenia
wszystkich miejsc i tym łatwiejszego postrzeżenia rzeczy uwagi godnych. Zostaje mi jeszcze niektóre punkta przełożyć Prześwietnej
Komisji.
1 mo Ażeby Imć Panu Weberowi był dany rozkaz przyjechania do
mnie do Pińczowa, ażebym się z nim rozmówił i co ma teraz jeszcze
czynić opowiedzieć mógł, ażebym potem przez powtórny Raport był
w stanie doniesienia Prześwietnej Komisji tak względem sposobu
rozpoczęcia tych robót na wiosnę, jako względem uczynienia potrzebnych przygotowań i przysposobienia jaknajłatwiejszego narzędzi przez zimę do tej roboty.
2do Zakupienie Psar albo zamianę za inne dobra, jak się jeszcze
lepiej rozpatrzę wyciągając czy tego potrzeba, będę miał honor
proponować, gdyż tam najłatwiejsze i najmniej kosztowne wydobywanie węgla było dotychczas zdaje się.
3tio Okolice Siewierza do browarów, do palenia w piecach,
kowale do robót ręcznych używają bardzo wiele tego węgla, który
sprowadzają ze Śląska i płacą tam korczyk to jest 3/4 korca królewskiego po groszy 15. A zatem otworzywszy te roboty możnaby
zakazać wprowadzania cudzego węgla, ustanowiwszy przedaż
krajowego.
4to Można będzie na ten koniec ze sześciu a najwięcej ośmiu
górników sprowadzić, którzyby roboty te rozpoczęli, dodając im
chłopów do pomocy, na co także można uczynić projekt pożyteczny.
5to Imć panu Weberowi można będzie dać dozór nad temi robotami pomiarkowawszy jego do tego zdatność, o czym w przyszłych
moich Raportach będę miał honor Prześwietną Komisję zawiadomić.
6to Co się preparowania węgla ziemnego tycze, i onego do Robót
kuźniczych użycia, po uczynionych dostatecznych doświadczeniach, które w przeciągu tej zimy zrobić sobie postanowiłem, będę
miał honor plan z tego obszerny i dokładny w czasie podać.
7mo Ponieważ rudy nie znajdują się w tych miejscach i kuliste
żyłami idące, tylko gniazdami tu i ówdzie się okazują, trzeba by mieć
na to jedynie wyznaczonych górników, którzyby świdrami próbowali i szukali Rudy, a znalazłszy miejsca te znaczyli, ażeby wybrawszy
w jednym miejscu w drugim zaraz w pobliskości mieć na pogotowiu.
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8vo Plany, które wszędzie gdzie się tylko kopaniny znajdują albo
dawnych kopania ślady, brane będą, te służyć mają za punkta stałe
do generalnej Mappy Mineralogicznej wszystkich tych dóbr, których
zwiedzenie Prześwietna Komisja mi zleciła; upraszam za tym Prześwietnej Komisyi, ażeby Mappy tych dóbr, które Prześwietna Komisja robić każe, były mi komunikowane, które mi służyć będą do
uformowania Mappy Mineralogicznej.
9no Rozmiar lasów jest koniecznie potrzebny do rozporządzenia
onychże ekonomicznego, o który także Prześwietnej Komisji dopraszać się będę, gdyż stosowny do utrzymania lasów Projekt w czasie
podać zechcę. Zapobieżenie jaknajprędsze do reszty spustoszenie
lasów, osobliwie w Koziegłowskim i Sławkowskim kluczu, gdzie
Posesorowie prócz Kuźnic potaże palą i lasy wyprzedają, jakiem
słyszał, zostawiam do doniesienia W. Lustratorom.
10. Dopraszam się Prześwietnej Komisji o przysłanie mi rezolucji
jak sobie postąpić w Psarach wzgędem wykopywania węgla.
11. Przesłania do Pińczowa wszelkich informacji podług Instrukcji W. Lustratorom danych, jako wielce mi potrzebnych, tak też
z niemniejszą niecierpliwością oczekuję.
Dan w Pińczowie 8.0bris 1789
Jaśkiewicz"
Raport Jaśkiewicza dowodzi, ze przystąpił on do pracy z wyraźnym entuzjazmem i postawił sobie bardzo ambitne cele. Po pierwsze chciał dokonać pełnego
rozpoznania zasobów surowcowych południa Polski, tj. województw sandomierskiego i krakowskiego, z zamiarem sporządzenia mapy mineralogicznej tych
obszarów. Po wtóre myślał o zorganizowaniu w Pińczowie, widocznie z wykorzystaniem znajdującego się tam laboratorium chemicznego, czegoś w rodzaju stacji
doświadczalnej badania minerałów. Liczył przy tem, że w tej sprawie, jak i w pierwszej, będą mu pomocni lustratorzy dobr koronnych, którzy, zgodnie z otrzymaną
instrukcją, mieli mu przysyłać potrzebne dane o znajdujących się na lustrowanym
terenie „kopaninach", a także próbki występujących tam minerałów. Na razie
rozpoczął w badanej przez siebie okolicy próby koksowania węgla. Wprawdzie
z raportu nie możemy się dowiedzieć niczego o szczegółach eksperymentów,
możemy jednak przypuszczać, że opierały się one na dobrze znanych sposobach
wypalania węgla drzewnego w mielerzach. Co jest również ciekawe, doświadczenia te miały być kontynuowane zimą w Pińczowie. Jaśkiewicz wyjeżdżając do
Pińczowa, zabrał też ze sobą próbki miejscowych rudżelaza. Miał je również badać
zimą w Pińczowie. Nie wiemy jednak, czy doszło do projektowanych prac.
O terenowych badaniach, jakie Śniadecki przeprowadził w Wojkowicach,
pisano już wcześniej. Zwróćmy jednak uwagę na to, że miały one charakter małej
ekspedycji badawczej. Jak się dowiadujemy z raportu czynnie w nich uczestniczył
chemik margrabiostwa Wielopolskich, Berniard. Trzecim uczestnikiem wyprawy
był natomiast, co jest raczej nieznane, młody student Szkoły Głównej, Jędrzej
Śniadecki. Przez swego brata Jana był on w bliskiej komitywie z Jaśkiewiczem. Kiedy dwa lata wcześniej Jan Śniadecki wyjeżdżał za granicę, to właśnie Jaśkiewiczowi
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oddał pod opiekę swego brata. Zadaniem Jędrzeja Śniadeckiego było sporządzanie
planów badanych okolic. Dołączony do raportu „Plan błonia do Strzyżowie
należącego, w którym węgiel podziemny znajduje się z oznaczeniem miejsc
znaczniejszych jemu przyległych" zaopatrzony jest w zatarty nieco podpis autora
planu, który okolicę „rozmierzył" i „odrysował". Autorstwo Śniadeckiego nie
pozostawia więc wątpliwości. Zatarty podpis udało się nam wydobyć z tła przy
pomocy techniki komputerowej 12 . (Patrz rys. 1, przedstawiający fragment planu
autorstwa Śniadeckiego.) Zgodnie z raportem Jaśkiewicza Śniadecki wykonał
także inny plan: miejsc wydobywania rudy żelaznej w dobrach wojkowickich.
Jaśkiewicz miał ten plan przesłać na adres Komisji w późniejszym czasie. Jeśli to
nastąpiło - plan ten powinien znajdować się w Archiwum Akt Dawnych wśród
innych papierów Komisji Skarbu.
Udział w ekspedycji Jaśkiewicza był na pewno dla przyszłego profesora chemii
nie lada szkołą technologii chemicznej, zwłaszcza zaś szkołą procesów metalurgicznych. Ale w „ekspedycji" Jaśkiewicza wystąpił on jako kreślarz. Takie spożytkowanie zdolności Śniadeckiego nie może nas dziwić. Jeszcze będąc w Szkole Wydziałowej w Krakowie słynął on z umiejętności kartograficznych. Autor
wczesnej biografii Jędrzeja Śniadeckiego, Michał Baliński, wspomina, że miał się
Śniadecki początkowo „sposobić" na inżyniera. Obecny na egzaminie z geometrii
w V klasie tej szkoły inżynier pruski z twierdzy w Brzegu miał tak się zachwycić
umiejętnościami Śniadeckiego, że radził mu, by wstąpił do służby w korpusie
inżynierów pruskich. Brat Jan wprawdzie popierał taki wybór, ale chciał Jędrzeja
umieścić we francuskiej szkole wojskowej. Zmianę planów życiowych wywołały
namowy Jaśkiewicza i margrabiny Wielopolskiej. Ulegając tym radom wybrał
Jędrzej Śniadecki ostatecznie medycynę.13
Jaśkiewicz znalazł na błoniu strzyżowickim niemało śladów dawniejszych
robót. Jego własnym pracom rozpoznawczym nie można odmówić rozmachu. Aż
w siedmiu miejscach kazał kopać „doły", aby rozpoznać ukształtowanie złoża.
Niemal równocześnie a może nawet równocześnie z jego pracami rozpoczęto
podobne prace w innych miejscach. Wiedziano o występowaniu węgla kamiennego między wsiami Strzemieszyce, Niemce i Porąbką, a także niedaleko Będzina,
między Dąbrową i Gołonogiem. Jak podaje Łabęcki14, to ostatnie złoże odkryli
w 1785 roku wypasający bydło w lesie Radocha. „Wybierali" tam węgiel na swoje
potrzeby mieszkańcy Będzina. Natomiast w okolicach Porąbki pracami nad wydobyciem węgla kierował inny działacz górniczy i mineralog Polski Stanisławowskiej, Jan Filip Carosi. O jego pracach pisał w swoim czasie W. Kula.15 Ich celem
było m.in. dostarczenie węgla na potrzeby rusznikarni kozienickiej. Węgiel miano
transportować wodą, ale na przeszkodzie stały zbudowane na Białej Przemszy jazy
młyńskie. Carosi nalegał na ich rozbiórkę.
Pod błoniem strzyżowickim zalegał węgiel, jak go nazywał Łabędzki, smołowy, a w dwóch pozostałych miejscach - „twardy". To może tłumaczyć powodzenie
doświadczeń Jaśkiewicza nad skoksowaniem węgla strzyżowickiego. Jaśkiewicz
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zabiegał w Komisji Skarbu o delegowanie do Księstwa Siewierskiego pomocnika,
który mógłby na miejscu nadzorować dalsze roboty. Wybór jego padł naniejakiego
Webera, porucznika Grodzieńskiego Batalionu Milicji. Jaśkiewicz uważał, że jest
to właściwy człowiek do nadzorowania budowy planowanej kopalni, ale jak
pokazała niedaleka przyszłość, mylił się w tym względzie całkowicie.
Na marginesach raportu Jaśkiewicza Komisja Skarbu naniosła swoje rezolucje.
Komisja witała z zadowoleniem przedsięwzięte przez Jaśkiewicza kroki i aprobowała plany. Jej decyzje nie odnosiły się jednak expressis verbis do wielkiego planu
mapy mineralogicznej dóbr koronnych, ani do zamierzenia zorganizowania w Pińczowie laboratorium badawczego, ale były raczej w tym względzie niezobowiązujące. Aprobowała natomiast Komisja delegowanie do pomocy Jaśkiewiczowi
porucznika Webera i obiecywała rozstrzygnąć kwestie własności gruntów, na
których Jaśkiewicz rozpoczął swe prace. Informowała go również o tym, iż ponownie zaleciła lustratorom dóbr posyłać Jaśkiewiczowi potrzebne mu informacje
i mapy. Nalegała też, by kontynuował doświadczenia nad odsiarczaniem węgla
i nad użyciem go do wytopu żelaza w wielkim piecu hutniczym.
Porucznik Weber zjawił się niezadługo w Pińczowie bez grosza przy duszy.
Jaśkiewicz wysłał go na własny koszt do Krakowa, by zbadał stan przechowywanego tam świdra do próbnych wierceń górniczych. Świder okazał się zdekompletowany, wymagał naprawy, z dalszego biegu spraw nie wynika jednak, by został
rzeczywiście naprawiony. Nie napływały też informacje od lustratorów dóbr.
Jaśkiewicz obligował ich o to specjalnym pismem, pisanym z Pińczowa 28 października 1789 roku. Odpis tego pisma skierował do Komisji Skarbu. Na te apele
odezwali się tylko lustratorzy z Siewierza. Donosili oni o „gwałtownej potrzebie"
dostarczenia „węgli ziemnych, tak dla kowali, jak dla opału w czasie zimy", bo,
jak się okazało, wcześniej zdążyli zakazać wyrębu drzewa w lasach. W tej sytuacji
Jaśkiewicz zarządził, aby „pan ekonom siewierski w miejscu do wydobycia
najłatwiejszym tyle wydobył, ile na rozchód nagły potrzeba" i sprzedawał ten
węgiel „tą ceną jak ze Śląska"16. Równocześnie przedstawił Jaśkiewicz Komisji
obszerny projekt przyszłej kopalni węgla. Ten ciekawy dokument opublikowała
w swoim czasie17 H. Madurowicz, nie ma więc potrzeby by cały jego tekst jeszcze
raz tu przytaczać. Warto jednak zwrócić uwagę na widoczną w tym dokumencie
troskę Jaśkiewicza o warunki pracy górników.
„Austeryą z pomieszkaniem dla niektórych górników - pisał Jaśkiewicz - z czasem będzie potrzeba postawić ... Felczer i Apteczka
felczerska z czasem będzie koniecznie potrzebna, gdyż groźne trafunki przy robotach górniczych trafiać się zwykły."18
Ale z drugiej strony rekomendował zatrudnienie przy robotach, takich jak sortowanie urobku, dzieci.
„Tym - wyjaśnia - po kilka groszy na dzień dosyć będzie płacić
wtenczas, kiedy podobne roboty wypadną".
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Oczywiście, trudno sobie wyobrazić, by Komisja Skarbu mogła w owym czasie,
wobec zbliżajacej się zbrojnej konfrontacji Rzeczypospolitej z Rosją, podjąć i sfinansować taką inwestycję, jaką proponował jej Jaśkiewicz. Ale mimo to, rozpoczęte na błoniach strzyżowickich prace nie uległy zaniechaniu. Inwentarze Księstwa Siewierskiego z lat 1789 i 1792 informują, że wydobycie tam węgla
przynosiło 300 złotych rocznej intraty 20 . Nie było tego wiele, ale świadczyło o opłacalności wydobycia.
Nie wiemy, jak się udały i przebiegły badania, zaplanowane przez Jaśkiewicza
na zimę 1789/1790. Do Siewierza wybrał się znów wczesną wiosną a 29 kwietnia
skierował do Komisji Skarbu kolejny raport. 2 '
„Powróciwszy z Siewierza - donosił Komisji - gdzie przez dwie
niedziele bawiłem dla przygotowania wszystkiego co do rozpoczęcia
Robót potrzebnego sądziłem, mam chonor (sic!) krótki Raport Prześwietnej Komisji uczynić, zostawiając dokładne wszystkiego opisanie dalszemu czasowi, to tylko tu wyrazić muszę co najprędszej
Rezolucyi Prześwietnej Komisyi będzie potrzebowało, gdyż nieuchronna inaczej strata Skarbu nastompić [!] musi.
limo Drzewo na gruncie zostające w tarcicach, forsztach, okrąjkach, gontach di. nie tylko do nowych budowli, ale do uUzymywania
kuźnic, miechów, kół, dachów i.t.d. ustawicznie potrzebne, jako już
wyschłe i zapewne na ten koniec zawsze w przygotowaniu utrzymywane, gdyż surowe drzewo do podobnych reperacji jest niezdatne,
na gruncie zatrzymać życzyłbym, wszedłszy w porozumienie z JW
Posesorem, nadgradzając mu pretensyi, lub przyjęcie w Remanencie
jeżeliby się takowy mógł okazać.
2ndo Przygotowania żadnego nie masz w lasach jak mnie zapewniono do rąbania siąg na węgle do kuźnic i pieca, a te które są w pogotowiu siągi, nie dalej jak do Ś. Jana wystarczyć mogą, po Ś. Janie więc stanąć by musiał piec i kuźnice z wielką dla Skarbu szkodą
i opóźnieniem.
3tio Podczas teraźniejszej mojej bytności w Siewierzu, dowiedziawszy się, że niedaleko od miasta przy Rzekce miały się kiedyś
pokazować węgle, kazałem zaraz w tych miejscach szukać, jakoż
odkryły się warsztwy, które nadzieję obfitych węgli oznaczają, zleciłem więc przy moim odjeździe WPanu Porucznikowi Weberowi
ażeby wszędzie w tych okolicach gdzie są niezawodne znaki węgli
kazał kopać i odkrywać, dla pomiarkowania rozległości tej warsztwy.
5to W Kluczu Sławkowskim w Porombce [!] odkryto także
węgiel ziemny i dosyć obfity, roboty te kontynuuje W Pan Kownacki,
Posesor tego klucza.22
6to Mając tedy we trzech miejscach różnych węgiel, gdyby jego
użycie mogło być przystosowane do żelaza, tedy Wojkowski węgiel
służyłby do opatrowania K. Siewierskiego i pobliższych okolic, Siewierski jako przy dawnych kuźnicach do kuźnic i pieca, a z Porombki
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można by go spuszczać przez Przemszę do Wisły, co by i z innych
miejsc pobliższych, gdzie się węgiel w obfitości zapewne okazać
musi, nastompić [!] mogło. Przemsza albowiem o ćwierć tylko mili
płynie od Porombki, ale wprzódy trzeba by znieść dwa jazy bite na
Przemszy dla młynów, z tych jeden od kilkunastu lat dopiero bity;
a który jest przyczyną, że woda zalewa łąki Klucza Sławkowskiego.
W dalszych Raportach obszerniejszą będę miał chonor [!] Prześwietnej Komisji dać Informację.
6to Wapno już palą węglem ziemnym i daleko się lepsze otrzymuje wapno aniżeli zwyczajnym sposobem. Cegieł kazałem 3000
w Cegielni Siewierskiego ażeby tym czasem do mego przyjazdu
wyschły, które każę przy sobie węglem ziemnym dla próby wypalić,
a wtenczas będzie mogła Prześwietna Komisja za moim doniesieniem zakazać drzewa z lasów na podobne potrzeby; równie jak i wprowadzania ze Śląska, jak już będzie w obfitości.
Co się zaś zarządzeń początkowych tycze, tak względem węgla
jak i innych kruszców, nie chcę jeszcze Prześwietnej komisji temi
początkowymi rzeczami zatrudniać póki już co ważniejszego donieść nie będę w stanie. Robotników w czasie tym, gdzie się roboty
w polu otwierają i na dniu wielkim za małe pieniądze dostać niepodobna, dlatego poniewasz [!] pańszczyzna ma być płatna od Prześwietnej Komisji, podwyższyłem zaraz od początku robót dla
zachęcenia; pańszczyznę pieszą, która przed zimą po gr.10 jest
taxowana, po gr.12, a ciągłą po gr.20 taxowaną na gr.24. Na to
wszystko, jako i na inne potrzeby, które ze Skarbu mieć można, kwity
wydaję. Płaca zaś górników, officjalistów i rzemieślników ręcznych,
których najmować trzeba, z wyznaczonych mi na pierwsze expensa
od Prześwietnej Komisji pieniędzy jest zastempowana [!], czego
wszystkiego Regestra z kwitami w swoim czasie będę miał chonor
[!] Prześwietnej Komisji przesłać.
Chcąc przystompić [!] do uskutecznienia podanej ode mnie
w przeszłym Raporcie myśli podzielenia między chłopów łanów
dworskich, ażeby z nich dworowi płacili z obowiązkiem robienia
pewnej liczby dni na tydzień za pieniądze, czyli to przy kopalniach,
czyli przy piecach lub fryszerkach, lub inną dniową, której będzie
potrzeba wymagała posługę robiąc; chcąc mówię przystompić [!] do
uskutecznienia tej myśli, kazałem sobie podać listę łanów dworskich
w Wojkowicach, które dopiero trzeba będzie podzielić, nie tylko co
do rozległości równej pola, ale też i co do żyzności ziemi, ażeby
można plan jaki stosowny do tego celu uformować, który Prześwietnej Komisji w czasie swoim będę miał chonor [ !] okazać, a który nie
tylko do chłopów, ale i do rzemieślników potrzebnych, i górników
z zagranicy sprowadzonych, a osiąść chcących, chciałbym rozciągnąć.
O Ordynans od Prześwietnej Komisji Wojskowej dla W M Pana
Porucznika Webera, który w Siewierzu tym czasem ulokowany,
podług zostawionej sobie instrukcji pracuje, dla Jego osobistego od
przechodzącego żołnierza bezpieczeństwa dopraszam się, równiejak
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i o Rezolucją względem drzewa, ażebym mógł jak najprędzej Ekonomowi Siewierskiemu wolę Prześwietnej Komisji, podług której
sprawić się ma, oświadczyć.
Datt w Pińczowie, 29 Aprilis 1790."

Jak wynika z tego kolejnego raportu, Jaśkiewicz nie zaprzestał doświadczeń
nad sposobami utylizacji węgla kamiennego. Można przypuszczać, że to przy jego
udziale wdrożono użycie węgla do wypalania wapna. Zamierzał też sprawdzić, czy
węgiel kamienny nie nada się do wypalania cegieł. Nie wiemy jednak, czy
doświadczenie to zostało wykonane i jeśli tak, jak się powiodło. Na wiosnę 1790
roku rozpoczął też Jaśkiewicz rozpoznawanie złoża węglowego w bliskich okolicach Siewierza. Komisji przedłożył plan specjalizacji wydobycia w trzech znanych
sobie złożach. Ciekawa jest również próba przeprowadzenia czegoś w rodzaju
„reformy rolnej" w dobrach skarbowych, której celem było silniejsze związanie
mieszkańców - przez nadanie im ziemi na odpowiednich warunkach - z potrzebami planowanego ośrodka górniczego. Jeśli jednak rozmach planowanych przez
Jaśkiewicza prac może zaimponować, to ich wykonanie wyraźnie stało pod znakiem zapytania. Widać z przytoczonych materiałów, że miał on małą swobodę
decyzji. O wszystkim decydowała urzędująca w Warszawie Komisja, a kontakt
z nią w ówczesnych warunkach musiał być utrudniony. Cały więc proces podejmowania decyzji był, co jest oczywiste, ogromnie spowolniony. Sam Jaśkiewicz
też nie przebywał stale w miejscu rozpoczynanych prac, lecz kierował nimi z oddali, z Pińczowa, przy pomocy pozostawianych tam instrukcji. Jego zastępca
natomiast, który miał nadzorować roboty, nie był, jak się okazało, godny zaufania.
W nadzorowanej przez porucznika Webera kopalni w Wojkowicach nastąpiła
katastrofa. Nie znamy dokładnej daty tych wydarzeń, można jednak przypuszczać,
że było to latem 1790 roku. Wyrobisko zalała woda. Korzon23 winę za to przypisuje
właśnie Weberowi. Musiała tak myśleć również Komisja Skarbu, bo Weber został
oddalony z tej służby.
„Na oddalenie-pisze Korzon-zasłużył też jeden inżynier, porucznik Weber, posłany do Siewierza do kontynuowania kopalń węgli
kamiennych; Kopalnie te zostały wodą zalane, ułatwienie ścieku nie
było trudnym, lecz Weber, nałogowi pijaństwa oddany, poczytywał
sobie miejsce kopalni nie za obiekt pracy, lecz za fundusz do utrzymania życia."24
Przypuszczam, że to właśnie ta katastrofa, a może i psujące się stosunki z Komisją Skarbu, zniechęciły Jaśkiewicza do całej tej imprezy. Uczony postanowił
usunąć się, zrezygnować z dalszych działań.
„List J.W.W.M.Pana D. - donosił w liście do Kołłataja, pisanym 12
czerwca 1791 roku Jan Śniadecki - odesłałem Jaśkiewiczowi, prosząc go osobnym biletem, żeby albo prosto J.W.W.M.Panu D. odpisał, albo odpis na moje przysłał ręce, na co mi nic nie odpowiedział
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dotąd podług swego zwyczaju. Miał się wyłamać już Komisji Skarbowej od dalszych robót w Siewierzu, bo tam ani zajrzeć nie może.
Ten człowiek tak zacny jest dla nauk i kraju zgubiony; lepiej wreście,
że się wymówi od tej pracy, jak trzymając się tej, miałby próżno
uwodzić Komisją i opóźnienia lub szkody być przyczyną."25
Taki był koniec górniczego epizodu w życiu krakowskiego profesora. Zresztą,
gwałtownie przyspieszająca bieg swój historia nie sprzyjała spokojnej pracy.
Euforię, jaką wywołało uchwalenie Konstytucji 3-go Maja zniweczyła wojna
z Rosją. Zaraz potem nastąpił drugi rozbiór kraju, katastrofa finansowa państwa
i za niedługo - powstanie Kościuszki. Jaśkiewicz nie przyglądał się tym wydarzeniom biernie. Kiedy Kościuszko powołał rząd - w postaci Rady Najwyższej
Narodowej, złożonej z 8 radców i 32 ich zastępców, Jaśkiewicz został radcą i miał
kierować Instrukcją Narodową, tj. wydziałem propagandy. 26 Funkcji tej jak, się
zdaje, wprawdzie nie objął, ale powierzenie mu tak wysokiego stanowiska świadczy, że musiał być mocno zaangażowany w prace powstańcze. Jego przyjaciele,
Jan Śniadecki i Franciszek Scheidt, zostali natomiast członkami Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 27 . Śniadecki zajmował
się zbieraniem i przetapianiem ofiar w srebrze i złocie, składanych przez ludność
na rzecz Powstania. Bojąc się, że ostatnia przesyłka kruszców może wpaść w ręce
Prusaków, wywiózł ją do Żywca, do dóbr należących do margrabiostwa Wielopolskich. W tamtejszych lasach miał je razem z Jaśkiewiczem przetopić, ale w końcu srebro wydano Austriakom. 28 .
Całkowity rozbiór kraju ostatecznie zniweczył plany górnicze Jaśkiewicza. Ale
rzuca się w oczy fakt, że zaborcy poszli właściwie tropem wstępnych polskich prac
rozpoznawczych i uruchamiali szybko wydobycie węgla w miejscach wyznaczonych pracami m.in. Jaśkiewicza i Carosiego. W okolicach Jaworzna i Szczakowej
w roku 1792 rozpoczął wydobywanie węgla hr. Moszyński. Według Łabęckiego
Austriacy mieli tu wydobyć w latach 1797-1810 300 tys. korcy węgla. W okolicy
badanej przez Jaśkiewicza uruchomiono w roku 1797 kopalnię „Hoym" w Psarach,
z wydobyciem 22 tys. korcy węgla rocznie. Między Strzyżowicami i Psarami powstała kopalnia „Tadeusz". W roku 1795 przeszła ona pod zarząd pruskiego urzędu
górniczego w Tarnowskich Górach. Pod Będzinem powstała kopalnia „Xawery".
W Niemcach - kopalnia „Felix"29. W Dąbrowie, z polecenia Redena30, otwarto
odkrywkową kopalnię „Reden". Wszystkie te lokalizacje dokładnie pokrywają się
przecież ze złożami rozpoznanymi wcześniej przez miejscową ludność i badaczy
polskich. Zaborcy przywłaszczali więc sobie nie tylko ziemie, ale i - wprawdzie
jeszcze skromny dorobek poszukiwawczy Polaków. W takim to, gorzkim sensie,
wyniki pracy Jaśkiewicza nie przepadły bez śladu.
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The mining episode in the biography of Jan Jaśkiewicz
SUMMARY
The activity of Jan Jaśkiewicz (professor of mineralogy and chemistry of Jagiellonian University
in Cracow) in the field of prosperity for coal deposits in Silesia, as well as his experiments concerning
coal coking, are presented. The original reports of Jaśkiewicz, from the years 1789-1790, adressed
to the Treasure Committee in Warsaw, are analysed. Some of them are given in the paper in extenso.

