
Biskupice, nieistniejąca osada służbowa Gulzów, 1923 – poł. XX w.
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5. Data weryfikacji terenowej

14 marca 2016 r.

6. Opis

Osada służbowa znajdowała się około 1,3 km na północ od Biskupic. Wybudowana w roku 1923, w okresie międzywojennym 
stanowiła siedzibę gajowego odpowiedzialnego za las Gulzów, który był jednym z pięciu kompleksów leśnych należących do 
majątku w Pilicy (pozostałe kompleksy, czyli tak zwane 'obchody', to: Czarny Las, Smoleń, Strzegowa i Ruska). Po drugiej 
wojnie światowej lasy majątku pilickiego przejęło państwo, a osada z biegiem lat została opuszczona. Do naszych czasów 
zachował się regularny, prostokątny zarys ziemny dawnego budynku.

Nazwa osady oraz kompleksu leśnego pochodzi od pobliskiej miejscowości, która rozwinęła się wokół dawnego folwarku dóbr 
pilickich. Las Gulzów był prawdopodobnie najmłodszym z pięciu obchodów leśnych tego majątku. Porasta on wzgórza, które 
na mapach z XIX wieku zaznaczone są jeszcze jako tereny otwarte, a zatem ich zalesienie mogło nastąpić dopiero na 
przełomie wieków lub na początku XX stulecia*. Przylegająca do lasu osada służbowa składała się z domu mieszkalnego o 
kubaturze 169 m3 oraz budynku gospodarczego. Obydwa budynki były drewniane, z dachami krytymi gontem. Całość otaczało 
drewniane ogrodzenie sztachetowe. Przed wojną oraz w czasie okupacji w osadzie mieszkał gajowy Jan Ducha**. Zarówno 
on, jak i jego czterej koledzy z obchodów: Czarny Las, Smoleń, Strzegowa i Ruska podlegali leśniczemu, którego 
zwierzchnikiem był administrator dóbr pilickich, Stefan Faryaszowski***.

W 1945 roku należący do rodziny Arkuszewskich majątek w Pilicy został znacjonalizowany. Las Gulzów (ok. 120 ha) wraz z 
pozostałą częścią lasów pilickich (łącznie ok. 822 ha) włączono do Nadleśnictwa Państwowego Żarnowiec. Nadleśnictwo 
przejęło także wszelkie nieruchomości związane z gospodarką leśną. W podpisanym 16 października 1945 roku protokole 
przejęcia majątku stan zużycia budynków osady Gulzów, po trwającym przeszło ćwierć wieku użytkowaniu, określono na 95%. 
Gajowy Jan Ducha został przez nowe władze zwolniony, brak jest informacji o jego następcy**.

Obecnie (2016) teren dawnej osady zajmuje niewielki przylasek o regularnym kształcie, którego granice odpowiadają zapewne
przebiegowi dawnego ogrodzenia. Z trzech stron otaczają go pola uprawne, z czwartej łączy się przez drogę z lasem Gulzów. 
Pomiędzy drzewami można odnaleźć porośnięte mchem fragmenty kamiennego przyziemia budynku mieszkalnego. W 
południowo-zachodnim narożu stoi drewniana ambona myśliwska. Praktycznie niezmieniony pozostał układ dróg 
prowadzących do osady od strony Gulzowa i Dzwonowic. Spod dawnej gajówki roztacza się szeroki widok na południe, 
obejmujący pobliską dolinkę oraz ciągnące się dalej wzgórza z rozległymi łąkami i polami.
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* Osada służbowa i Las Gulzów na mapach archiwalnych:

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa), 1:126 000, arkusz Szczekociny, ok. 1850, wersja 
online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?.

Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossii 1:84 000, arkusz XXX-6, 1914, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084. 

Mapa Taktyczna Polski WIG 1:100 000, arkusz Olkusz, 1933, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100.

Wiek większości drzewostanów lasu Gulzów zamyka się w przedziale 63-68 lat, jedynie w dwóch wydzieleniach występują 
sosny liczące sobie po 108 i 113 lat, a więc pamiętające początek XX wieku, patrz: Bank Danych o Lasach, 
http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy, dost. 26.09.2016.

** Protokół przejęcia majątku leśnego Pilica, Wola Libertowska, 16 października 1945 roku, kopia dokumentu w archiwum 
prywatnym pana Mieczysława Jarosza.

*** Artykuł o rodzinie Arkuszewskich, właścicielach majątku w Pilicy w 1. poł. XX w., strona internetowa Jura-Pilica, 
http://www.jura-pilica.com/?1908-1945-arkuszewscy,39, dost. 3.03.2016.
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