
Kwaśniów Górny, pustelnia na Kwiecynku

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne
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4. Kod w dokumentacji

Kwasniow-grn-06-192

5. Data weryfikacji terenowej

22 czerwca 2016 r.

 6. Opis

Góra Kwiecynek wznosi się na północ od Kwaśniowa, po prawej stronie drogi do Złożeńca. Podobno na 
Kwiecynku stała kiedyś otoczona kamiennym murem chatka pustelnika, której powstanie związane jest z 
tragiczną historią miłosną. 

Oto przed laty miejscowy dziedzic miał córkę, która zakochała się w biednym polskim rycerzu. Rodzice 
panny byli przeciwni temu związkowi. Wkrótce znalazł się konkurent, był nim magnat-obcokrajowiec, 
którego jednak córka nie akceptowała. Doszło po pewnym czasie do tragedii. Córka dziedzica razem z 
rycerzem popełnili samobójstwo, znaleziono ich zwłoki w studni zamku smoleńskiego. W pozostawionym 
testamencie – liście wyrazili swoją ostatnią prośbę, aby pochowano ich razem na Kwiecynku obok skały 
o nazwie Kwiatek, tam gdzie odbywały się ich spotkania. Rodzice spełnili życzenie córki, lecz myśl o 
samotnych grobach wśród lasów spędzała sen z oczu dziedziców. Postanowili więc zbudować pustelnię, 
w której zamieszkał pustelnik*. Po wielu latach trumny przewieziono do Cieślina i pochowano pod 
ołtarzem starego, modrzewiowego kościółka. Zagadkę stanowił fakt, że do Cieślina przywieziono dwie 
trumny duże i jedną małą – prawdopodobnie młodzi kochankowie mieli dziecko, ale tego do końca nikt 
nie wie. Po wybudowaniu w Cieślinie nowego kościoła na miejscu starego kościółka trumny 
pozostawiono pod ołtarzem. Prawdopodobnie wtedy znaleziono jakieś dokumenty wyjaśniające całą 
historię. Nikt nie zna jednak treści tych dokumentów*.

Wiele wskazuje na to, że przytoczona opowieść jest czymś więcej niż tylko romantyczną legendą. W 
materiałach pozostawionych przez nieżyjącego już regionalistę Władysława Karolczyka znajduje się 
cytowany na stronie internetowej gminy Klucze opis dóbr kwaśniowskich z 1837 roku. Jest tam mowa o 
pustelni zwanej Kwiecinek w odległości 1/8 mili od folwarku Kwaśniów, która jest w lesie opasana 
naokoło murem z kamienia na wapno w czworobok (…), przy którym jest drzwi 2 sztachetowych na 
zawiasach i hakach żelaznych. Dalej opisany jest Dom mieszkalny dla pustelnika z kamienia na wapno 
(...) murowany, z kominem murowanym nad dach wyprowadzonym, dach cynkowy (…). Obok tegoż 
domku kapliczka z kamienia na wapno murowana w sześcian stawiana (…) i grób w skale wybity z szyją 
z kamienia na wapno wymurowany sklepiony - do szyi odrzwia dębowe - a do grobu drzwi pojedyncze 
dębowe na zawiasach i hakach żelaznych**.
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Odwiedzając dzisiaj szczyt Kwiecynka nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kiedyś miejsce to było 
rzeczywiście zamieszkane. Płaski szczyt otoczony jest skałami i skalnymi ścianami, które zwłaszcza od 
wschodniej strony wyglądają jak fundamenty muru lub jakiejś innej, tajemniczej budowli.

7. Źródła i materiały

* Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja 
PRomocji OK, Olkusz, s. 34.

** Opis Kwiecynka na stronie www gminy Klucze, http://www.gminaklucze.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=16:opis-kwiecynka&catid=14&Itemid=255, dost. 9.08.2016.
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Widok na Kwiecynek od południa
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