
Zabagnie, dawna osada służbowa w Czarnym Lesie, przed 1914 r.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa dawna

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.39966 19.73452

4. Kod w dokumentacji

Zabagnie-05-25

5. Data weryfikacji terenowej

17 marca 2016 r.

6. Opis

Osada znajduje się około 0,5 km na południowy zachód od Zabagnia. Otaczający ją Czarny Las wymieniany jest w źródłach 
już w roku 1564 jako 'silva Czarny Liasz', należący do wójta miasta Wolbrom*. Na mapie rosyjskiej z roku 1914 zaznaczona 
jest leśniczówka usytuowana na północno-zachodnim krańcu Zabagnia (Zabagnie-Krzyżanówka). W dzisiejszej lokalizacji, w 
lesie na południe od tej miejscowości, pojawia się dopiero na mapach z drugiej połowy XX w. 

Po drugiej wojnie światowej była tu gajówka Leśnictwa Poręba. Do 1977 roku rezydował w niej gajowy Stanisław Pałka, a po 
nim gajowy Włodzimierz Paszkowski. Po jego odejściu na rentę w roku 1979 w osadzie mieszkał przez jakiś czas stały 
pracownik leśny (pilarz). Obecnie osada jest nadal własnością Nadleśnictwa i pozostaje w dzierżawie (2016)**.

Otoczona drewnianym płotem sztachetowym osada znajduje się na śródleśnej polanie o regularnym, czworobocznym 
kształcie. Wjazd prowadzi od wschodu, drogą biegnącą w szpalerze drzew. Budynek mieszkalny jest drewniany, parterowy, 
wzniesiony na planie prostokąta, na podmurówce, z dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Ściany szalowane. Od 
zachodu do wejścia przylega murowana, otynkowana weranda. Obok duża stodoła drewniana na podmurówce z łamanego 
wapienia, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką cementową. Dwie studnie – pierwsza obok domu, z betonowym, 
okrągłym ocembrowaniem, druga bardziej na wschód, przy ogrodzeniu. Pozostałości sadu.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, hasło Czarny Las, 
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=4346&q=czarny%20las&d=0&t=0, dost. 8.09.2016.

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

Osada służbowa na mapach archiwalnych – patrz m.in. Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossii 1:84 000, arkusz 
XXX-6, 1914 r. Wersja online na stronie projektu Mapster: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Osada w latach 90. XX w. (archiwum p. Mieczysława Jarosza) Osada w latach 90. XX w. (archiwum p. Mieczysława Jarosza)
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