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

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa dawna

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.44720 19.62618

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-01-26

5. Data weryfikacji terenowej

15 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Dawna osada znajduje się około 3,2 km na południowy zachód od Pilicy, na północnym skraju Czarnego Lasu, przy dawnym 
trakcie do Olkusza. W XIX wieku na rozstaju dróg w pobliżu tego miejsca stała karczma. Budynek administracji leśnej pojawia 
się na mapach z pierwszej połowy wieku XX, najpierw jako leśniczówka (1914), a następnie gajówka (1933). Czarny Las był w
tamtym czasie jednym z pięciu tak zwanych obchodów leśnych wchodzących w skład majątku w Pilicy (pozostałe cztery 
obchody to: Gulzów, Smoleń, Strzegowa i Ruska). Do końca II wojny światowej majątek stanowił własność rodziny 
Arkuszewskich.

W listopadzie 1914 roku wojska rosyjskie i austriackie toczyły w tej okolicy ciężkie walki, będące częścią większych zmagań 
określanych często mianem bitwy jurajskiej. W relacjach z tych walk, zebranych przez Krzysztofa i Piotra Ormanów, pojawiają 
się także wzmianki o osadzie służbowej na północnym skraju Czarnego Lasu. W dzienniku bojowym rosyjskiego 71 
Bielewskiego Pułku Piechoty pod datą 16 listopada czytamy, że o 9 rano, przechodząc przez Zarzecze (część Pilicy – przyp. 
red.), dwa bataliony pułku (3. i 4.) rozwinęły się na północny zachód od drogi Pilica – Wola Kocikowa, a pozostałe dwa 
bataliony, jeden za drugim, przesuwały się za lewym skrzydłem ugrupowania bojowego pułku w dół drogi i były usytuowane na
północnym skraju lasu na wschód od wsi Wola Kocikowa. (…) ugrupowanie bojowe posuwało się energicznie i kiedy opuściło 
las, był 1 godzina (po południu). Nasza rezerwa została przesunięta w okolice leśniczówki w głębi lasu (podkreślenie – 
red.). I dalej: 1. Batalion pozostawał w rezerwie brygady niedaleko sztabów brygady i pułku rozlokowanych koło leśniczówki*. 
Leśniczówkę w Czarnym Lesie wspomina też w swoich pamiętnikach wojennych generał rosyjski (w 1919 roku przyjęty do 
Wojska Polskiego) Eugeniusz de Henning-Michaelis. O wydarzeniach z 16 listopada i kilku następnych dni pisze on między 
innymi tak: na noc (16 listopada, po pierwszym natarciu rosyjskim w stronę Ryczowa – przyp. Red.) brygada została w 
zdobytych okopach, ja nocowałem w domu leśnika; na sublokatorów przyjąłem pięciu oficerów, którzy nie mieli się gdzie 
podziać. I dalej: Pierwsze cztery dni walki spędziłem przeważnie w domu leśnika; obok rozłożył się w lesie bataljon rezerwy. 
Nie mogłem bronić żołnierzom rozniecania ognia, bo było bardzo zimno, dym jednak zdradzał miejsce naszego pobytu; 
granaty i szrapnele przylatywały często, mordując sporo ludzi. (…) Rezerwa moja naskutek artyleryjskiego ognia Austrjaków 
topniała coraz bardziej, rósł więc szybko cmentarzyk przy obozowisku. W nocy też nie było spokoju: spało nas w małej izbie 
sześciu, telefony tuż, a za przegródką płakało dziecko, męczyła się chora na cholerę żona leśnika. Gdy nareszcie umarła, nie 
można było z powodu ognia przez kilka godzin wynieść trupa z chaty. Wyprowadziłem się więc piątego dnia walk na skraj 
miasteczka Pilica (…)**.

Po drugiej wojnie światowej należące do rodziny Arkuszewskich lasy majątku w Pilicy wraz ze wszystkimi nieruchomościami 
zostały przejęte przez państwo i włączone do Nadleśnictwa Żarnowiec. W protokole przejęcia sporządzonym 16 października 
1945 roku w Woli Libertowskiej mowa jest między innymi o osadzie służbowej Czarny Las, na którą składały się wtedy: 
drewniany dom mieszkalny, pokryty gontem, wybudowany w 1915 roku (wcześniejszy prawdopodobnie został zniszczony w 
czasie działań wojennych w listopadzie 1914), drewniana stodoła, murowana piwnica i studnia. Całość otaczało drewniane 
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ogrodzenie sztachetowe. W protokole wymieniony jest także Józef Nagło - ostatni gajowy Arkuszewskich z Czarnego Lasu***.

Obecnie na miejscu dawnej osady stoi drewniany, parterowy dom wzniesiony w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta, z 
wydzieloną częścią mieszkalną i gospodarczą. Ściany szalowane pionowo, dach dwuspadowy, pokryty papą. Od wschodu 
weranda. Obok budynku nieużywana, betonowa studnia. Dom stanowi własność prywatną.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* cytat za: Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie 
Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych, Wyd. Libron, Kraków 2015, s.227-228.

** Eugeniusz de Henning-Michaelis, Burza Dziejowa. Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917, Tom I, Warszawa 1928, s. 114-
117. Wersja online na stronie Polona.pl, https://polona.pl/item/1113590/2/, dost. 8.09.2016.

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

Osada służbowa Czarny Las na mapach archiwalnych – patrz m.in. Mapa Taktyczna Polski WIG 1:100 000, arkusz Olkusz, 
1933, wersja online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?  cat=WIG100  . Karczma stojąca wcześniej 
na miejscu osady: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa) 1:126 000, arkusz Szczekociny, 
ok. 1850, tamże, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWATERMISTRZ.

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. 2016.03.03.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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