
Bukowno (Podlesie), Diabla Góra

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.24436 19.46235

4. Kod w dokumentacji

Bukowno-10-185

5. Data weryfikacji terenowej

8 czerwca 2016 r.

 6. Opis

Niewysokie wzgórze (383 m n.p.m.) o budzącej respekt nazwie wznosi się na zachód od Podlesia. 
Grasuje na nim demon, który zwodzi ludzi. >>Jeśli sobie upatrzy jakiego przechodnia, to tak mu w głowie 
zawróci, że ten chodzi w kółko tam i nazad, przy czym widzi mu się, że idzie wciąż dalej, a on ciągle 
wraca na to samo miejsce. Opowiadają, że byli tacy, co szli i szli godzinami i nie zdając sobie sprawy 
kręcili się jeno w kółko (…). Było też wielu, co zimową porą błądzili od wieczora do rana, zmarznięci i 
skostniali, onuce z butów wyciągali w końcu, aby podpaliwszy je ogrzać przy tlejącej bodaj szmacie 
zgrabiałe ręce. Jeden nawet siedem godzin na mrozie i śniegu łaził, i łaził, a jak przywlókł się wreszcie 
rano do domu, to żona aż go się wylękła, przelękła się go, tak wyglądał blado ledwie włóczył nogami. 
Zmęczony opowiadał później żonie, iż dopiero gdy dniało spostrzegł się, że te wielkie góry i skały 
wyglądające strasznie i niesamowicie w nocnych rozmiarach, to przecież nic innego tylko sama „Diabla 
Góra”, która się dwoiła i troiła, nabierając prawdziwie diabelskich kształtów wśród nocy<<*.

Inna legenda mówi o tym, że na Diablej Górze ukryte są drzwi, za którymi ciągnie się loch prowadzący do
ruin kościoła św. Jana na Starym Olkuszu, z odgałęzieniem do Boru Biskupiego. Loch miał powstać, gdy 
Turcy szli na Wiedeń. A wykopano go, by chronić skarby z okolicznych kościołów, gdyby Turcy się tu 
zapędzili. Skarbów pilnowali słudzy biskupa. Ponoć każdy z nich kombinował, jakby tu przechytrzyć 
swego kompana i samemu nabrać kosztowności za pazuchę**. 

Wspomniane drzwi są zapewne ukryte w położonej na południowym zboczu wzniesienia Jaskini w Diablej
Górze. Kiedyś jaskinia była kryjówką okrutnego rozbójnika, Popiela Zdrajcy. Popiel wraz z grupą 
kompanów rabował okoliczne wioski, a uchodząc do jaskini, (...) rzucał na krzak pałasz, który sam się 
poruszał i nie dawał nikomu dostępu do niej. Raz na jakiś czas zbójnik golił się u cyrulika z pobliskiego 
Pszenia. Zdesperowani mieszkańcy obiecali cyrulikowi nagrodę, jeśli ten odważy się podczas golenia 
poderżnąć Popielowi gardło. Popiel dowiedziawszy się o tym, zaproponował cyrulikowi jeszcze większą 
sumę, aby tego nie robił. Po jakimś jednak czasie, gdy Popiel coraz bardziej dawał się we znaki ludziom, 
cyrulik zrobił w końcu krwawy użytek ze swojej brzytwy***.

Za sprawą licznych spękań przecinających ściany jaskini, jej eksploracja uchodzi za niebezpieczną. W 
1960 roku uległ w niej zasypaniu miejscowy uczeń, który ocalał jedynie dzięki szybko zorganizowanej 
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akcji ratunkowej**.

Olgerd Dziechciarz wspomina, że podczas rewolucji 1905 roku na Diablej Górze odbywały się tajne 
szkolenia bojowników PPS, którzy dokonywali następnie akcji dywersyjnych na terenie Olkusza, 
Bolesławia i Klucz**.
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