
Gorenice, dawny kordon graniczny Gorenice, XIX w.

1. Kategoria

Militaria, post. graniczny

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.19898 19.58940

4. Kod w dokumentacji

Gorenice-04-157

5. Data weryfikacji terenowej

19 maja 2016 r.

 6. Opis

Pozostałości kordonu, czyli rosyjskiego posterunku granicznego z czasów rozbiorów, znajdują są około 
1,2 km na południowy zachód od Gorenic, w lesie Kochman, w pobliżu leśnej drogi, po której biegła 
granica zaboru rosyjskiego i austriackiego. Zachował się wyraźny, regularny nasyp ziemny w kształcie 
prostokąta, porośnięty obecnie przez drzewa, krzewy i gęste pokrzywy.

Posterunki tego rodzaju zakładane były przez Rosjan wzdłuż całej granicy zaboru rosyjskiego i 
austriackiego. Jak pisze Jacek Majcherkiewicz, wszystkie kordony budowano według tego samego 
wzoru. W środku były pomieszczenia sypialne, kuchenne, gospodarcze. Obok znajdowała się studnia i 
wznosiła drewniana wieża obserwacyjna. Obsadę posterunków tworzyli Kozacy, którzy kontrolując 
granicę, wychodzili dwójkami z każdego kordonu i szli naprzeciw siebie na spotkanie, potem wracali z 
powrotem*. 

Kordon Gorenice powstał w pobliżu należącego do dóbr gorenickich folwarku Kochman**. Podobnie jak w
innych tego rodzaju placówkach, Kozacy na co dzień zajmowali się przede wszystkim zwalczaniem 
nielegalnego handlu przygranicznego, w ramach którego z zaboru rosyjskiego do Galicji przemycano 
alkohol, w drugą zaś stronę - żywność. Dla uszczelnienia terenu, kozacy zaczęli granicę orać i bronować,
a później rozciągali jeszcze dzwoneczki*. 

W czasie powstania styczniowego (1863-1864) posterunek został na krótko zajęty przez oddział kpt. 
Anastazego Mossakowskiego, który 20 kwietnia 1863 roku przybył w rejon Gorenic od strony Krakowa. 
Po zwycięskiej walce z Rosjanami i krótkim odpoczynku, powstańcy pomaszerowali dalej w głąb 
Królestwa, aby 22 kwietnia stoczyć kolejną udaną potyczkę pod Golczowicami (22 kwietnia).

Dawna granica zaborów w rejonie Gorenic okazała się wyjątkowo trwała. W czasie II wojny światowej 
oddzielała ziemie włączone do Rzeszy od Generalnego Gubernatorstwa. Obecnie biegnie tędy granica 
administracyjna powiatu olkuskiego, który w okolicach Gorenic styka się z powiatem krakowskim i 
chrzanowskim.
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Zarys kordonu Gorenice na Numerycznym Modelu Terenu, Geoportal, http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?
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8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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