
Żurada, nieistniejąca osada Ćwięk, XIX (?) - XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.22443 19.50061

4. Kod w dokumentacji

Zurada-10-30

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

6. Opis

Osada znajdowała się około 3,5 km na południowy zachód od Żurady (Kolonia Trzecia). Podobno była zamieszkana jeszcze w
latach 70. XX wieku, po czym jej mieszkańcy przeprowadzili się do Płok*. Wśród drzew i gęstych krzewów można jeszcze 
odnaleźć pozostałości budynków, a nieco dalej – ukrytą w lesie studnię. Na rozstaju leśnych dróg stoi betonowy krzyż. W 
pobliżu znajduje się ustawiona w 2011 roku tablica informacyjna 'Szlaku kordonów granicznych'.

Na początku XIX wieku na Ćwięku przecinały się trakty z Olkusza do Chrzanowa i ze Sławkowa, Bukowna i Podlesia do Płok, 
Nowej Góry i Krzeszowic**. W czasach rozbiorowych kilkadziesiąt metrów na południe od tego miejsca przebiegała granica 
zaboru rosyjskiego i austriackiego, przy której stał rosyjski posterunek (kordon) graniczny. W 1863 roku granicę na Ćwięku 
przekroczył podążający z Krakowa oddział powstańców styczniowych pod dowództwem pułkownika Józefa Miniewskiego. 4 
maja oddział ten stoczył zwycięską potyczkę z podjazdem kozackim koło pobliskiego Podlesia. W okresie międzywojennym na
Ćwięku istniała osada służbowa, która zaznaczona jest na mapie WIG-u z 1943 roku.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Internetowe Forum Jurajskie, wątek Las Olkusz-Bukowno Góry Kozłowa i Persywkowa, 
http://www.forumjurajskie.pl/viewtopic.php?f=15&t=3375&start=60, dost. 21.09.2016.

** Osada Ćwięk na mapach archiwalnych:

Carte von West-Gallizien… (Mapa Heldensfelda), 1:172 800, 1801-1804, wersja online na stronie Biblioteki Cyfrowej 
Uniwersytetu Łódzkiego, http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=1623&tab=3. 

Spezialkarten der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1:75 000, arkusz Chrzanów und Krzeszowice, 1878 wersja online na
stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KUK075.

Szczegółowa Mapa Polski WIG 1:25 000, arkusz 48/29 B Nowa Góra, 1944, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG25.

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

Teren dawnej osady (po prawej stronie drogi)
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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