
Bukowno, młyn w przysiółku Podpolis

1. Kategoria

Zabytki techniki, młyn

2. Położenie administracyjne

gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.24933 19.49345

4. Kod w dokumentacji

Bukowno-05-137

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

Nieczynny młyn znajduje się około 2,7 km na południowy wschód od Bukowna, w niewielkim przysiółku 
położonym nad Sztołą. Nad wyschniętym korytem rzeki na wysokiej podmurówce wznosi się prostokątny, 
drewniany, zrębowy budynek z dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Od strony młynówki z muru wystaje 
fragment osi nieistniejącego koła młyńskiego. Dla lasów położonych na południowy zachód od tego miejsca 
zachowała się nazwa Młyńskie Pola.

Jak podaje Olgerd Dziechciarz, nazwy przysiółków Podpolis i pobliskiego Polis pochodzą prawdopodobnie od 
słowa polesz, stosowanego dawniej na określenie lasów dębowych. Pierwsza wzmianka o należących do Olkusza 
młynach nad górną Sztołą pochodzi z XVIII wieku. W 1791 roku były tutaj trzy domy, siedemnastu mieszkańców, 
dwa młyny i tartak. Właścicielką Podpolisu była wówczas Russocka, podstolina kijowska*. 

W nocy z 3 na 4 maja 1863 roku w jednym z młynów nad Sztołą kwaterował oddział powstańców styczniowych 
płk. Józefa Miniewskiego i płk. Francesco Nullo. Żołnierze byli w „czerwonych czapkach i takich samych 
koszulach. Zostali miło przyjęci i ugoszczeni przez gospodarza”. Jednak tej samej nocy pojawił się we młynie Żyd 
Icek Lipszyc, który chciał zemleć zboże. Kiedy zobaczył powstańców, postanowił ponoć zameldować o tym 
Rosjanom, licząc na nagrodę. Udał się do Olkusza, gdzie o oddziale poinformował ks. Szachowskiego. Tak jak 
przypuszczał, zdrada została sowicie nagrodzona. Powstańcy wprawdzie zorientowali się, że ich wydano, ale nie 
udało im się wymknąć Rosjanom. Najpierw była bitwa pod Podlesiem, potem pod Krzykawką, która zakończyła się 
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rozbiciem oddziału. (…) Icek Lipszyc nie zaznał w swoim życiu spokoju (…) Pieniądze nie przyniosły mu szczęścia 
(…) Zmarł w 1913 r. z powodu zakażenia krwi*.

Podobno przed odejściem oddziału jeden z polskich oficerów polecił zakopać w pobliżu osady powstańczy skarb – 
kasę i skrzynię ze sprzętem liturgicznym. Skarb ten mieli odnaleźć przed II wojną światową poszukiwacze z 
Sosnowca. Także przed wojną w osadzie mieszkali bracia Stefańscy i niejaki Borowiec, który uchodził za medium. 
W sobotnie wieczory trzej panowie zajmowali się wywoływaniem duchów*.

7. Źródła i materiały

* Olgerd Dziechciarz Olgerd, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 2, Gminy Bolesław, Bukowno, Sławków, 
Agencja PRomocji OK, Olkusz 2001, s. 118-119.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 3/2020 / http://www.kulturawlesie.pl/

http://www.kulturawlesie.pl/

