
Bolesław, skarb pod kapliczką w Starym Ujkowie

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.28516 19.48156

4. Kod w dokumentacji

Boleslaw-12-184

5. Data weryfikacji terenowej

5 maja 2016 r.

 6. Opis

Wielki skarb był podobno ukryty obok kapliczki stojącej na skraju lasu, w opuszczonej obecnie wsi Stary 
Ujków. Wskazówki dotyczące sposobu jego odnalezienia zdradził pewnemu młodemu człowiekowi 
tajemniczy staruszek, który jechał wraz z nim w pociągu z Olkusza do Sławkowa. Cała sztuka polegała 
na tym, aby udać się do kapliczki w dniu trzydziestego lipca. Następnie należało oznaczyć na ziemi 
miejsce, w którym kończył się cień rzucany przez kapliczkę w samo południe. Tam właśnie, na głębokości
trzech łokci, zakopany był żeliwny garnek wypełniony złotymi monetami*. 

Stosując się do zaleceń staruszka, młody człowiek w oznaczony dzień wykopał drogocenny garnek, 
którego zawartość odmieniła jego życie. Szczęśliwy odkrywca skarbu wybudował dom, urządził zagrodę i
założył rodzinę. Jednak po jakimś czasie spostrzegł, że nie jest do końca szczęśliwy. Dręczył go ciągle 
niepokój, strach, sam nie wiedział dlaczego. Udał się więc do leciwego, doświadczonego mieszkańca 
Wodącej, który w okolicy słynął z trafnych porad w różnych życiowych problemach. Wyłuszczył szczerze 
co go trapi, opowiedział przygodę ze skarbem. „Mędrzec wiejski" długo myślał, milcząc. W końcu zapytał:
„Czy po wyjęciu skarbu zarównałeś dół, w którym on leżał?". Nie, nie... byłem tak ucieszony, że szybko 
go zabrałem, zostawiłem z roztargnienia rydel i czem prędzej wracałem do domu. - No właśnie... 
popełniłeś podstawowy błąd i dlatego jesteś nieszczęśliwy. Dół po skarbie należało zakopać*. Historia w 
tym miejscu się urywa. Nie wiadomo, czy rada wiejskiego mędrca pomogła dręczonemu przez wyrzuty 
sumienia człowiekowi, ale na pewno stanowiła ważną wskazówkę dla przyszłych poszukiwaczy skarbu. 
Dół zawsze trzeba zakopać…

7. Źródła i materiały

* Legenda o skarbie pod kapliczką w Starym Ujkowie, 
http://www.polskokatolickikrzykawa.pl/ciekawostki.html, dost. 7.06.2016.
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