
Sieniczno, nieistniejąca osada służbowa, XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.26803 19.61797

4. Kod w dokumentacji

Sieniczno-02-17

5. Data weryfikacji terenowej

19 maja 2016 r.

6. Opis

Osada służbowa znajdowała się na wschodnim krańcu wsi, przy drodze do Sułoszowej. Na mapie WIG z 1933 roku 
oznaczona jest jako gajówka*. Rezydujący w niej gajowy odpowiadał za pobliskie lasy będące własnością Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego Saturn z Czeladzi. Po wojnie lasy te zostały znacjonalizowane i włączone do Nadleśnictwa Olkusz. 
W latach 1945-1983 gajowym w Sienicznie był Józef Pałka. W osadzie stał wtedy drewniany dom kryty papą, z kurną kuchnią i
dwiema izbami. Obok znajdowały się zabudowania gospodarcze – stodoła i obora. Wszystkie budynki zostały rozebrane w 
latach 90. XX wieku**. Obecnie (2016) w kępie drzew na rozległej polanie odnaleźć można ślady domu – zarys ziemny i 
schody. Zachowało się także ogrodzenie osady od strony drogi do Sułoszowej. 

W pobliskich lasach brała kiedyś początek rzeka Baba, wielkie utrapienie olkuskich górników, o której pisał w okresie 
międzywojennym Marian Kantor-Mirski, iż wypływa sobie taka Baba w postaci dość obfitego źródła przy drodze do Pieskowej 
Skały za wioską Sieniczną, płynie sobie niespełna milę niefrasobliwie, skromnie i cichutko, aż nagle wpada w szał, niczem 
baba - czarownica z Łysicy Świętokrzyskiej. Dostaje kręćka i jakby pod wpływem jakichś czarów, przepada w piaskach, wpada
w podziemia jakby na ożogu czy łopacie czarownic i czyni straszne spustoszenia z hichotem szaleńca***.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Osada na mapach archiwalnych:

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

Szczegółowa Mapa Polski 1:25 000, arkusz Olkusz, 1935, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG25.

** Informacje przekazane przez pana Mieczysława Jarosza, pracownika Nadleśnictwa Olkusz.

***Marian Kantor-Mirski, Ziemia Olkuska w przeszłości. Szkice monograficzne z ilustracjami, Zeszyt 4-5, Sosnowiec 1936, s. 
65-66. Wersja online na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?
id=63683&from=publication, dost. 31.08.2016.
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Teren dawnej osady, kępa drzew w miejscu budynku mieszkalnego
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