
Powiat Olkuski. Bukowno. 

Jednym z miast Powiatu Olkuskiego jest miasto Bukowno, położone nad rzekami: Sztołą i 

Babą, pomiędzy wyżynami: Śląską i Krakowsko-Częstochowską. 

Występują tutaj piękne lasy liściasto-iglaste, z mnóstwem grzybów. 

W Bukownie znajduje się sztuczny, zarybiony  zalew.   

Pierwsze wzmianki o Bukownie pojawiają się w  1444 r., kiedy to biskup krakowski Zbigniew 

Oleśnicki nadał Michałowi z Proszowic sołectwo, znajdujące się we wsi Bukowno. 

Informacje o obecnej dzielnicy Bukowna – Starczynowie, pojawiają się jeszcze wcześniej, bo 

z 1365 r. 

W 1402 r. Rycerz Rafał z Michowa przekazał w 1402 r. Starczynów królewskiemu miastu 

Olkusz. 

W 1524 r. w Bukownie została założona kuźnia przez  burmistrza Krakowa Pawła Kaufmana. 

W 1549 r. z inicjatywy króla Zygmunta Augusta, rozpoczęła się budowa Sztolni 

Starczynowskiej, inaczej Królewskiej. 

W 1955 r. żupnik olkuski Jost Ludwik Decjusz zaczął budować w Starczynowie hutę ołowiu. 

W 1565 r. w Starczynowie powstała papiernia. Na papierze wyprodukowanym z tejże 

papierni, napisano konstytucję Sejmu Walnego w Lublinie w 1569 r. 

W pierwszej połowie XIX w. w Bukownie zbudowano kopalnie, m. in.: „Ulisses” w 1818 r., 

„Leonidas” w 1822 r., „Jerzy” w 1827 r. 

Od 1886 r. przez Bukowno przebiegała kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska. 

Wczasach dwudziestolecia międzywojennego Bukowno było uzdrowiskiem, do którego 

przyjeżdżali kuracjusze. 

W 1950 r. w Bukownie powstał Kombinat Górniczo-Hutniczy (od 1955 r.  Zakłady Górniczo-

Hutnicze cynku i ołowiu „Bolesław” S.A.  w Bukownie). Rozpoczęto produkcję ołowiu, 

elektrolizę cynku i flotację. 

ZGH „Bolesław” S.A.  w Bukownie SA jedynym w Polsce producentem cynku. 

W 1962 r. Bukowno otrzymuje prawa miejskie. 

W Bukownie występują, jedyne w Polsce (oprócz Łebskiego Parku Narodowego), ruchome 

wydmy piaskowe. 



Przez miasto przebiegają linie kolejowe (Katowice-  Sosnowiec – Olkusz – Kielce oraz Linia 

Hutnicza Szerokotorowa),  znajduje się tutaj przystanek Bukowno Przymiarki i węzeł 

kolejowy.  

Warto odwiedzić Bukowno, wypocząć, skorzystać z pięknych, rekreacyjnych, leśnych 

terenów. 
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