
Żurada, dawny kordon graniczny Ćwięk, XIX w.

1. Kategoria

Militaria, posterunek graniczny

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.22397 19.49893

4. Kod w dokumentacji

Zurada-12-182

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

 6. Opis

Pozostałości rosyjskiego posterunku granicznego (tzw. kordonu) z epoki rozbiorów znajdują się około 3,7 
km na południowy wschód od Żurady (Trzecia Kolonia), przy dawnym trakcie z Olkusza do Chrzanowa, w
pobliżu nieistniejącej osady Ćwięk. Zachował się czytelny zarys ziemny posterunku o regularnym, 
prostokątnym kształcie. Obok tablica informacyjna Szlaku Kordonów Granicznych.

Posterunki tego typu były zakładane przez Rosjan wzdłuż całej granicy z zaborem austriackim. Jak pisze 
Jacek Majcherkiewicz, wszystkie kordony budowano według tego samego wzoru. W środku były 
pomieszczenia sypialne, kuchenne, gospodarcze. Obok znajdowała się studnia i wznosiła drewniana 
wieża obserwacyjna. Obsadę posterunków tworzyli Kozacy, którzy kontrolując granicę, wychodzili 
dwójkami z każdego kordonu i szli naprzeciw siebie na spotkanie, potem wracali z powrotem*. Podobnie 
jak w innych tego typu placówkach, Kozacy na co dzień zajmowali się przede wszystkim zwalczaniem 
nielegalnego handlu przygranicznego, w ramach którego z zaboru rosyjskiego do Galicji przemycano 
alkohol, w drugą zaś stronę - żywność. Dla uszczelnienia terenu, kozacy zaczęli granicę orać i bronować,
a później rozciągali jeszcze dzwoneczki*.

W maju 1863 roku w pobliżu kordonu na Ćwięku granicę zaborów przekroczył oddział powstańców 
styczniowych pod komendą płk Józefa Miniewskiego, w którego skład wchodziła także Legia 
Cudzoziemska dowodzona przez Włocha, płk Francesco Nullo. 4 maja powstańcy stoczyli zwycięską 
potyczkę z Rosjanami koło pobliskiego Podlesia. W następnej bitwie, która rozegrała się 5 maja pod 
Krzykawką, oddział został rozbity, a wśród poległych znalazł się między innymi płk Nullo.

W maju 2016 roku stojąca obok kordonu tablica informacyjna Szlaku Kordonów Granicznych była 
zerwana.

7. Źródła i materiały

*Jacek Majcherkiewicz, Granica w Gorenicach, w: Ilkusiana, 2011, nr 4, s. 65.

Opis bitwy pod Podlesiem patrz m.in.: Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie 
materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Fundusz Wydawniczy
Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 169. Wersja online na stronie Wielkopolskiej 
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Biblioteki Cyfrowej, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=66792&from=publication, dost. 
22.07.2014.

Spezialkarten der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1:75 000, zone 5 kol. XXI, Chrzanów und 
Krzeszowice, 1907, wersja online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?
cat=KUK075. 

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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