
Sierbowice, nieistniejąca osada służbowa, XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.53235 19.63815

4. Kod w dokumentacji

Sierbowice-01-18

5. Data weryfikacji terenowej

14 marca 2016 r.

6. Opis

Osada znajdowała się około 1,4 km na północny zachód od Sierbowic, na skraju niedużego kompleksu leśnego, opisanego na
mapie Reymana z 1831 roku jako 'Kamy Las'. W okresie międzywojennym las ten wchodził w skład Nadleśnictwa 
Państwowego Włoszczowa. Samą osadę odnaleźć można na mapie WIG z około 1941 roku, na której figuruje jako gajówka 
(nie ma jej na podobnej mapie z roku 1925)*. Obecnie w miejscu osady rośnie gęsty młodnik (2016). Zachowały się fragmenty 
fundamentów tworzące zarys budynku oraz stojąca obok czworoboczna, murowana studnia ze zniszczoną drewnianą 
nadbudową. W młodniku wypatrzeć można pojedyncze drzewa owocowe dawnego sadu.

W okresie drugiej wojny światowej w osadzie gospodarzył leśniczy Feliks Nawrot. Jego syn, także Feliks (ur. 1917 w 
Sierbowicach), podchorąży i student Politechniki Lwowskiej, walczył w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli 
niemieckiej zamieszkał w gajówce ojca, gdzie pracował jako urzędnik leśny, angażując się jednocześnie w działalność 
konspiracyjną. Jeszcze jesienią 1939 roku założył lokalną organizację podziemną Orzeł Biały, był także współredaktorem 
konspiracyjnych czasopism Wyzwolenie i Przedświt. W sierpniu 1941 został aresztowany przez Niemców. Zadenuncjował go 
kolega, z którym uczęszczał wcześniej do olkuskiego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Osadzony w więzieniu na 
Montelupich w Krakowie, trafił następnie do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został rozstrzelany w dniu 15 listopada 
1941 roku. Wojny nie przeżył także młodszy brat Feliksa, Tadeusz (ur. 1921), współredagujący wraz z nim wspomniane pisma 
konspiracyjne. 4 sierpnia 1942 roku Tadeusz został aresztowany jako zakładnik za innego mieszkańca Sierbowic, Bronisława 
Wałka. Do stycznia 1943 roku przetrzymywano go w więzieniu na Montelupich, skąd został przewieziony do Auschwitz, gdzie 
zginął 25 lutego 1943 roku**.

Po wojnie gospodarzem gajówki był pan Słaboń. Okoliczni mieszkańcy wspominają, że w tamtym czasie obok domu stała 
studnia, obora oraz piwniczka, przy której rosła jabłoń. Był też osobny wybieg dla koni, na którym można było spotkać 
oswojone, kontuzjowane sarny. W pobliżu gajówki znajdował się także niewielki staw z rybami***.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Osada na mapach archiwalnych: 

Mapa Reymanna 1:200 000, arkusz nr 173 Siewierz, 1831, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=REYMANN200.

Szczegółowa Mapa Polski WIG 1:25 000, arkusz Kroczyce, ok. 1941, wersja online na stronie projektu Mapster, 

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 2/2020 / http://www.kulturawlesie.pl/ 

Teren dawnej osady, młodnik w miejscu dawnego budynku mieszkalnego

http://www.kulturawlesie.pl/
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=REYMANN200


http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG25. 

** Biogramy Feliksa i Tadeusza Nawrotów: Wikipedia, dost. 22.02.2016.

*** Film prezentujący obecny wygląd miejsca po dawnej gajówce z komentarzami mieszkańców: 
https://www.youtube.com/watch?v=pTYvjrlUPsA, dost. 22.02.2016.
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Pozostałości studni Szpaler drzew przy drodze dojazdowej do osady
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