
Krzywopłoty, nieistniejąca karczma na Wymysłowie, XVIII-XIX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, karczma

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.40341 19.61342

4. Kod w dokumentacji

Krzywoploty-01-11

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Karczma znajdowała się około 1,8 km na północny zachód od miejscowości Krzywopłoty, przy starym trakcie prowadzącym z 
Krakowa na Śląsk. Być może pozostałością po niej jest duże, nieregularne zagłębienie w ziemi, zlokalizowane przy drodze z 
Kwaśniowa do Złożeńca, naprzeciwko kapliczki zwanej 'Na Borach'. W sąsiedztwie zagłębienia można odnaleźć kilka 
trudnych do identyfikacji fragmentów pokruszonego żelbetonu. Karczma przetrwała w źródłach – zachował się jej opis z 
drugiej połowy XVIII wieku, który współcześnie przytoczył badacz miejscowych dziejów, Władysław Karolczyk.

Szczegółowy opis karczmy na Wymysłowie znajduje się w cytowanym przez Władysława Karolczyka opisie dóbr 
kwaśniowskich z roku 1769. Czytamy tam, że była to karczma z jedną stajnią, do której wjeżdża się przez bramę podwójną, a
wyjazd przez sień wprost przez pojedyncze, ale szerokie drzwi. W budynku obok karczmy znajduje się sień i izba z podłogą i 
powałą – (stara) z piecem i kominkiem z szabaśnikiem oraz komora z podłogą i powałą. Po drugiej stronie sieni znajduje się 
izba pusta z komorą. Tam powała z drzewa rżniętego. W tej izbie komórka przybudowana służąca jako schowek. Cały ten 
budynek remontu wymaga – dach na nim gontowy – lichy. Mieszka w tej karczmie Żyd karczmarz, nabywający trunek od 
arendarza kwaśniowskiego. Przy tej karczmie jest CHAŁUPA o sieni, izbie i komorze z piecem i kominkiem, z powałą z dyliny,
bez podłogi – z drzewa w węgieł budowana. Na niej dach z gontów i desek remontu potrzebujący. Mieszka w niej Gospar 
Karczewski do posługi J.W. Dziedzica zostawiony. Przy tej chałupie kawałek pobudynku pustego na stodołę przeznaczony*.

Olgerd Dziechciarz podaje, że w Kwaśniowie, do którego należał niegdyś w całości Wymysłów, były dawniej trzy karczmy, 
które w XIX wieku podupadły po rozparcelowaniu miejscowego dworu, a później spłonęły w czasie powstania styczniowego. 
Resztki ich murów posłużyły podobno do budowy drogi do Pilicy**.

7. Uwagi

Uzupełnienie z 6 stycznia 2017 roku

Według informacji przekazanej przez osobę związaną z Kwaśniowem, zagłębienie w ziemi naprzeciwko kapliczki na Borach 
to pozostałość po dawnej studni karczemnej. Na przełomie XIX i XX wieku przodkowie mojego informatora wraz z grupą 
innych mieszkańców pobliskich wsi (Krzywopłoty, Kwaśniów) mieli tę studnię rozkopywać w poszukiwaniu skarbu, który 
według miejscowej legendy został ukryty na jej dnie przez karczmarza. Ludzie się umawiali i wozami przyjeżdżali na wspólne
kopanie (...). Ponieważ nie mogli się do niej dostać, bo była zasypana gruzem i śmieciami, to kopali ją "odkrywkowko", żeby 
się nie zawaliło i nie zasypało kopiących. (...) Temat złota wracał na wiejskich potańcówkach, ludzie umawiali się i 
następnego dnia jechali furami w dwudziestu szukać złota. I tak przez wiele lat. (…) we wsi każdy wiedział, że kopie się 
"studnie" na "krzyżówce". Drobne kopanie było prowadzone jeszcze w latach 20. i 30. XX w. Cytowana relacja jest zgodna z 
opowieścią przytoczoną przez miejscowego regionalistę, Władysława Karolczyka, w artykule Niemi świadkowie historii: 
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kapliczka na Borach (patrz: Kwaśniów: http://ilkus.pl/olkusz,1,ida,218.html?pk[ida]=231, dost. 23.08.2016.). Historię tę 
powiązaliśmy w Przewodniku ze wspomnianą kapliczką (patrz Kwaśniów Górny, skarb na Borach), ale może ona równie 
dobrze dotyczyć dawnej karczmy – obydwa miejsca dzieli od siebie zaledwie szerokość drogi.

8. Źródła i materiały

* cytat za: Władysław Karolczyk, Kwaśniów, rys historyczny, okres przedrozbiorowy 1601-1795, artykuł online nas stronie 
gminy Klucze, http://www.gminaklucze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22:okres-przedrozbiorowy-1601-
1795&catid=14&Itemid=255#ftn47, dost. 1.09.2016.

** Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, Olkusz 
2000, s. 77.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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