
Kotowice, dawna osada służbowa, XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa dawna

2. Położenie administracyjne

gm. Żarki, pow. myszkowski, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.60489 19.46872 

punkt przy studni między budynkiem 
istniejącym a wyschniętym stawem

4. Kod w dokumentacji

Kotowice-12-793

5. Data weryfikacji terenowej

25 października 2019 r.

6. Opis

Dawna osada służbowa znajduje się około 1,5 km na północny wschód od Kotowic, przy starej drodze do Mirowa. Osada 
istniała być może na przełomie XIX i XX wieku. Na mapie rosyjskiej z 1912 roku miejsce to opisane jest jako ruiny, na mapach 
przedwojennych jako folwark Kotowice-Mirów. Z gospodarstwa zachował się budynek mieszkalny, fragmenty budynków 
gospodarczych, studnia i nieczynne stawy rybne. Obecnie własność prywatna. Lokalnie dla osady używana jest nazwa 
Gorzelnia, którą można także spotkać na powojennych mapach topograficznych i turystycznych. Oficjalna nazwa w 
Państwowym Rejestrze Nazw to Leśniczówka Kotowice. 

Najstarsze zapamiętane w okolicy nazwiska osób związanych z osadą to Fuchs (właściciel lub mieszkaniec jeszcze przed I 
wojną światową) oraz Żardecki, który przed II wojną światową sprawował funkcję leśniczego. Przed wojną osada wraz z 
należącym do niej lasem i gruntami rolnymi należała do Łapczyńskich. W jej skład wchodziły wówczas: dom z dwoma 
mieszkaniami, stodoła, stajnia i owczarnia, studnia, altana wypoczynkowa oraz usytuowane na północ od gospodarstwa stawy 
rybne. Mieszkańcy pobliskiego Mirowa zapamiętali, że właściciele Gorzelni byli dobrze sytuowani finansowo i prowadzili lepsze
życie niż mieszkańcy miejscowości, co przejawiało się między innymi w bogatszym ubiorze.

Podczas wojny Gorzelnią zarządzał Klimkiewicz. W tym czasie w osadzie wybudowano wiatrak napędzający piłę do cięcia 
drewna. Drewniany, wysoki na osiem metrów wiatrak po wojnie przewrócił się i został z czasem rozebrany przez miejscową 
ludność.

Po powojennej nacjonalizacji lasy Gorzelni włączono do Nadleśnictwa Rzeniszów, a w budynkach utworzono osadę 
służbową. Jeden z pierwszych leśników, Anioł, popełnił samobójstwo. Według miejscowych przekazów powiesił się na klamce 
od drzwi, nie jest jednak do końca jasne, czy to tragiczne wydarzenie miało miejsce w osadzie.
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Budynek mieszkalny Miejsce dawnego budynku gospodarczego

Studnia Stare drzewo w dawnym ogrodzie

Dawne stawy Dawne stawy
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