
Kwaśniów Górny, młyn na potoku Stoki, XV-XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, młyn

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.39259 19.60687

4. Kod w dokumentacji

Kwasniow-grn-05-151

5. Data weryfikacji terenowej

28 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Młyn położony jest na około 1,5 km na wschód od Kwaśniowa, w niewielkim przysiółku nad potokiem 
Stoki. Z dawnej zagrody młyńskiej zachował się budynek murowany z kamienia wapiennego i cegły, 
wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, z dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. We 
wschodniej ścianie budynku widoczny jest otwór na wał napędowy nieistniejącego koła młyńskiego, 
którego fundamenty stoją jeszcze w korycie potoku wraz z pozostałościami rynny doprowadzającej wodę.
Na północ od młyna ciągnie się grobla z przepustem i drogą prowadzącą w głąb lasu. Za groblą rozległy 
staw.

Źródła historyczne potwierdzają istnienie młynów w Kwaśniowe już na początku XV wieku. W 1423 roku 
Jan z Kwaśniowa pozwał do sądu ówczesnego posiadacza Golczowic, burgrabiego rabsztyńskiego Jana 
Kożuszka z Mnikowa o to, że ten na czele kilkunastu poddanych i służby rozkopał fosę, którą spływała 
woda do młyna będącego własnością Jana. Właściciel wycenił poniesione straty na 20 grzywien, 
wliczając w to zatopione przez wodę łąki. Sąd przyznał rację Janowi i zasądził wypłacenie przez 
Kożuszka (który zresztą nie stawił się na rozprawie) kar pieniężnych na rzecz poszkodowanego*.

Szczegółowy opis młyna znajduje się w cytowanym przez Władysława Karolczyka inwentarzu dóbr 
kwaśniowskich z roku 1769. Czytamy tam, że młyn kwaśniowski, Tułacz nazwany – poniżej Kwaśniowa 
ku Krzywopłotom w lesie nad strumykiem, od jeziora Stoki nazwanym ciągnącym się, który na jedno koło 
wodę daje. Tam dla utrzymania wody jest grobla bardzo mała i stara. Kamień jest jeden spodni i 
wierzchni z porządkiem zwyczajnym, tj.: koszem, skrzynią i wszelkimi naczyniami do niego należącymi – 
to wszystko jest dworskie. Młyn ten wraz z pomieszczeniem budowany z sienią, izbą i komorą, z piecem, 
kominkiem i szabaśnikiem. Część mieszkalna jest odgrodzona od młynnicy. Cały ten pobudynek jest z 
drzewa na przyciesiach w węgieł budowany, pod dachem gontowym – wcale dobry. Przy tym młynie jest 
wozownia pod osobnym dachem i stajnia – wszystko w stanie dobrym. Z opisu dowiadujemy się także, że
w budynku młyna mieszkał Antoni Jasienica, leśny, który doglądał stąd dworskiego lasu, otrzymując w 
zamian jeden korzec i dwie ćwierci żyta, jeden korzec i dwie ćwierci jęczmienia oraz na suknię złp. 
dwanaście. Inwentarz wspomina także o stawie, zasilanym wodą z pobliskich szczerych stoków i tym 
imieniem nazwany – na „Stokach”. Staw ten jest dobrze uformowany, od strony spadkowej dla 
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utrzymania zapasów wody dobrą groblą opasany, w której środku znajduje się mocno zabudowany 
upust. Woda z tego stawu na koło młyńskie podawana jest rynną**. Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego wspomina, że przed rozparcelowaniem majątku w XIX wieku (przed 1884 rokiem) w jego skład 
wchodziły jeszcze dwa młyny***.

Obecnie budynek dawnego młyna stanowi własność prywatną i nie jest dostępny.

7. Źródła i materiały

* Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, hasło 
Kwaśniów, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=8664&q=kwa%C5%9Bni%C3%B3w&d=3&t=0,
dost. 22.08.2016.

** 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. 22.08.2016.

*** Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom V, Warszawa 1884, s. 
18. Wersja online: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/18, dost. 22.08.2016.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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