
Ryczówek (Godawica), mogiły powstańców styczniowych w lesie Podłosie, 1863 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, powst. styczniowe

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.37249 19.56712

4. Kod w dokumentacji

Ryczowek-02-52

5. Data weryfikacji terenowej

28 kwietnia 2016 r.

Mogiły położone są około 1,9 km na południe od Ryczówka, w bukowym lesie na wschód od przysiółka Godawica. Przyjmuje 
się, że spoczywają w nich powstańcy z oddziału kapitana Anastazego Mossakowskiego, który 22 kwietnia 1863 roku stoczył 
pod Golczowicami zwycięską potyczkę z wojskami rosyjskimi. Trzy ziemne mogiły przykryte są kamieniami. Na każdej 
ustawiony jest drewniany krzyż z tabliczką: MOGIŁA POWSTAŃCÓW z 1863 r. Całość otacza ogrodzenie żerdziowe. Przy 
ścieżce tablica informacyjna Nadleśnictwa Olkusz. Druga, mniejsza tablica umieszczona w bramce (przybita do ogrodzenia). 
Dwie następne mogiły z krzyżami znajdują się na zalesionym grzbiecie, kilkadziesiąt metrów dalej na południe.

W tekście umieszczonym na jednej z tablic informacyjnych czytamy, że w kwietniu 1863 roku liczący około trzystu żołnierzy 
oddział powstańczy przekroczył granicę zaboru rosyjskiego w okolicy Gorenic, ominął miasto Olkusz, które początkowo miało 
być zaatakowane przez powstańców i pomaszerował dalej na północ. Idąc przez Rabsztyn powstańcy zatrzymali się przy 
nieistniejącej obecnie karczmie Pazurek nieopodal Golczowic. Tam koło południa zostali zaatakowani niespodziewanie przez 
wojska rosyjskie. Powstańcy odparli pierwszy atak, lecz gdy przybyły z Olkusza nowe oddziały rosyjskie wraz z artylerią, byli 
zmuszeni się wycofać*. Ustawione przy mogiłach tablice podają dwie różne wersje na temat okoliczności śmierci 
pochowanych tutaj żołnierzy. Według jednej, na Godawicy spoczęli powstańcy ranni w bitwie pod Golczowicami, którzy nie byli
już w stanie dalej maszerować wraz z oddziałem i ukryli się w okolicznych lasach. Ci z nich, którzy zmarli w wyniku 
odniesionych ran, zostali pochowani przez miejscową ludność. Wersja druga (tablica na ogrodzeniu) opowiada historię o 
zdradzie. Zmęczeni powstańcy rozłożyli się biwakiem na polanie w pobliskiej Godawicy. Spostrzegł ich chłop rodem z Klucz - 
podobno carski szpieg. Zdradził miejsce pobytu powstańców. Otoczonym z czterech stron powstańcom udało się przebić z 
zasadzki. Niestety ciężko rannych współtowarzyszy nie zdążyli zabrać z pola walki i uchronić przed nieprzyjacielami. Zmarłych
powstańców miejscowa ludność pochowała w prowizorycznych grobach*. W okolicy krąży też mniej krwawa wersja historii o 
zdradzie, w której chłop-szpieg został natychmiast ujęty przez powstańców i powieszony. Wszystko to miało się wydarzyć 
niecały kilometr stąd, na tak zwanym Kalisku, gdzie trzy zawieszone na drzewach kapliczki do dzisiaj wskazują domniemane 
miejsce powstańczego biwaku. 

Za wersją grobów powstańczych przemawia także zapisana w roku 2000 relacja mieszkańca wsi Ryczówek, Juliana Kaszuby. 
Było to w 1935 roku, kiedy jako młodzi chłopcy paśliśmy krowy w okolicy tak zwanej Pańskiej Godawicy (lasy chłopskie). W 
tym czasie nad rzeką Białą Przemszą przebywało wojsko. Żołnierze mieli namioty rozłożone po północnej stronie Przemszy. 
Przyszedł do nas wówczas żołnierz, a była to pora przedobiadowa i zapytał nas: "Czy znamy pobliski teren"? 
Odpowiedzieliśmy, że tak. Żołnierz ten powiedział nam, że przysyła go w to miejsce jego dziadek, który był powstańcem i 
wiedział w jakiej miejscowości stacjonuje wojsko. Prosił, aby odszukać groby z poległymi powstańcami. Żołnierz nam 
wytłumaczył, że to ma być las bukowy, a po prawej i lewej stronie wąwozu są wzniesienia. Zaprowadziliśmy żołnierza do 
znanych nam mogił. Żołnierz stwierdził, że są to zapewne pochówki powstańców z 1863 roku, swoim wyglądem przypominały 
dwa kurhany o długości około 2 metrów i wysokości pół metra*. 

Wszystkie przytoczone wersje wydarzeń nie są do końca potwierdzone. Nie można też wykluczyć, że w mogiłach spoczywają 
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powstańcy z oddziału pułkownika Józefa Miniewskiego, który został rozbity 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką, a nawet
żołnierze polegli w czasie dwóch wojen światowych (w pobliżu przebiegają okopy strzeleckie z I wojny, wykorzystywane także 
w czasie II wojny)**.

Na początku lat 90. XX wieku mogiły na Godawicy były zapomniane, słabo czytelne i trudne do odnalezienia. Dzięki wspólnej 
inicjatywie miejscowych regionalistów, w tym Macieja Świderskiego (który odnalazł i oznaczył zapomniane groby na podstawie
ustnych relacji mieszkańców Ryczówka i Golczowic), Juliana Kaszuby, członków Komisji Ochrony Cmentarzy i Fortyfikacji 
PTTK Zawiercie oraz Nadleśnictwa Olkusz, w latach 2000-2012 groby zostały odtworzone, oznaczone krzyżami i tabliczkami 
oraz ogrodzone. Oznakowano także szlak umożliwiający dojście do leśnych mogił z Godawicy.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Tablice informacyjne przy mogiłach.

** Dawid Oruba, Mogiły powstańców 1863 r. na wzgórzu Godawica, 2014, artykuł online na stronie miejscowości Ryczówek, 
http://www.ryczowek.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=128, dost. 8.07.2016.

Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, 
Olkusz 2000, s. 35. Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na 
ziemi olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 125.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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