
Kolbark, krzyż przy drodze do przysiółka Młyny, 2002 r.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, krzyż

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne 

50.34903 19.65106

4. Kod w dokumentacji 

Kolbark-02-89

5. Data weryfikacji terenowej

22 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Wystawiony z fundacji Gerarda Barczyka krzyż stoi około 2,4 km na południowy wschód od Kolbarku, przy 
piaszczystej, leśnej drodze prowadzącej do przysiółka Młyny. Wykonany ze stalowych rur, osadzony na betonowym
cokole z wyrytą datą (2002 r.) i inicjałami fundatora (GB). Na krzyżu figura Chrystusa. Poniżej zawieszona jest 
drewniana, przeszklona kapliczka szafkowa z dwuspadowym daszkiem pokrytym blachą. Wewnątrz obrazek z 
Jezusem, figurka Matki Bożej i ozdoby kwiatowe. Wokół krzyża ogrodzenie z brzozowych żerdzi. Wieść gminna 
niesie, że wystawienie krzyża było związane z odnalezieniem przez jego fundatora skarbu...

Podobno przy drodze z Kolbarku do Młynów stała kiedyś kapliczka, przy której mieszkańcy zbierali się na 
nabożeństwa majowe. Obecny krzyż wystawił na miejscu kapliczki wspomniany już Gerard Barczyk z Młynów. 
Intencja tej fundacji pozostaje tajemnicą nawet dla członków rodziny Barczyków. Gerard, wypytywany swojego 
czasu przez syna Wojciecha, zdradził tylko tyle, że inspiracją do wystawienia krzyża był sen, który przyśnił mu się 
po skończeniu pięćdziesięciu lat. Jak to często bywa w tego rodzaju historiach, najlepiej poinformowani są 
nieznajomi ludzie z bliższej i dalszej okolicy, którzy twierdzą, że Gerard Barczyk postawił krzyż w miejscu, w 
którym odnalazł skarb. Okoliczne tereny są zresztą systematycznie odwiedzane przez poszukiwaczy, którzy swojego
czasu pojawili się z detektorami na posesji państwa Barczyków tłumacząc, że interesują ich zagrzebane w ziemi 
pamiątki z czasów pierwszej wojny światowej. Taką przynajmniej wersję przekazali panu Wojciechowi…*

7. Źródła i materiały

* Rozmowa z państwem Barczykami, Młyny, 1 maja 2016 roku.

8. Uwagi
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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