
Powiat Olkuski. Bolesław. 

Jedną z miejscowości Powiatu Olkuskiego jest wieś Bolesław. 

Została ona założona przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1279 r. 

Książę przekazał wieś biskupom krakowskim na mocy dokumentu wydanego w Korczynie. 

W XVI w. w Bolesławiu funkcjonowała karczma, dwie kuźnice, było trzech rzemieślników i 

wydobywano galenę. Wówczas powstały tu sztolnie: Czajowska (Leśna), Ostowicka 

(Centauryjska) i Starczynowska (Czartorujska, zwana też Królewską).  

Miejscowość odwiedził w 1697 r. elektor saski August I, który jechał do Krakowa na 

koronację na króla Polski (przyjął imię August II). 

Wskutek nadań, Bolesław stał się wsią szlachecką i należał m. in. do rodu Chełmskich (którzy  

w 1617 r. wybudowali tu barokowy kościółek – kaplicę prywatną). Kolejni właściciele 

Bolesławia - Romiszewscy (w 1787 r. Aleksander Romiszewski gościł króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego), posiadali ogromne dobra, w tym siedem szybów w Bolesławiu. 

Z kolei syn Aleksandra Romiszewskiego -  Aleksander Saryusz– Romiszewski, poza licznymi 

dobrami, posiadał m. in. Ujków, Małobądz, część wsi Hutki i hutę ołowiu. Prowadził 

eksploatację szybów, wydobycie ołowiu, galmanu i glejty ołowiowej, rozbudował 

bolesławski kościółek a także starał się o powstanie parafii Bolesławiu. 

Bolesław w spadku otrzymała córka Aleksandra Romiszewskiego – Zofia.  

Małżeństwo – Zofia i Hilary Moszyńscy, byli inicjatorami powstania w 1798 r. parafii w 

Bolesławiu. 

Bolesław należał wtedy do zaboru austriackiego. 

Powstanie Gminy Bolesław datuje się na 1809 r. 

Od 1815 r. Bolesław należał do Królestwa Kongresowego. W tym czasie Bolesław zaczął się 

rozwijać pod względem przemysłowym. Wydobywano tu galman, powstawały nowe 

kopalnie. W 1814 r. utworzono kopalnię galmanu „Ulisses” pomiędzy Tłukienką a Ujkowem 

Starym; natomiast w 1823 r. powstała kopalnia „Jerzy” koło Starczynowa.   

Do rozwoju gospodarczego Bolesławia, przyczyniło się także wybudowanie w latach 1833 – 

1834 drogi bitej, prowadzącej z Będzina i Sławkowa przez Bolesław do Olkusza. 

Bolesław stawał się miasteczkiem przemysłowym.  

W 1879 dobra bolesławskie przejęło Towarzystwo Akcyjne Kopalń i Zakładów Hutniczych 

Sosnowieckich. 

Z lat 1892 – 1905 pochodzi kościół św. Michała i Macierzyństwa NMP. 



Od  1919 r. Gmina Bolesław należała do województwa kieleckiego. 

W czasie II wojny światowej hitlerowcy  włączyli Gminy Bolesław i Olkusz do III Rzeszy. 

W dniu 20 stycznia 1945 r. Rosjanie zakończyli okupację Niemiec hitlerowskich w Bolesławiu. 

Gmina Bolesław emanuje na Powiat Olkuski swoimi przemysłowymi tradycjami, 

spółdzielczością spożywców, ruchem kulturalnym, etnografią i patriotyzmem.  
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