
Ryczówek, legenda o pustelni i klasztorze na Księżej Górze
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 6. Opis

Podobno na Księżej Górze na północ od Ryczówka stała kiedyś pustelnia, a u jej podnóża klasztor 
Kamedułów, do którego przyjeżdżali kurować się chorzy na gruźlicę zakonnicy. Według lokalnej tradycji, 
miejsce to odwiedziła także królowa Jadwiga. Później, w czasach powstania styczniowego, na szczycie 
wzniesienia miał zostać ukryty powstańczy skarb*.

Inna legenda mówi o tym, że na szczycie Księżej Góry stała kiedyś chatka, w której żyło dwoje 
bezdzietnych staruszków. Któregoś razu na progu ich domu pojawiło się tajemnicze zawiniątko, w którym 
znajdował się malutki chłopczyk. Staruszkowie przygarnęli dziecko i wychowali jak swoje. Ku ich wielkiej 
radości, chłopiec wyrósł na mądrego i silnego młodzieńca. Jedyne zmartwienie polegało na tym, że nie 
widział on świata poza pracą i był zupełnie niewrażliwy na zaloty okolicznych panien, a zwłaszcza pewnej
urodziwej, mieszkającej po sąsiedzku Dąbrówki. Na łożu śmierci matka przykazała pracowitemu synowi, 
aby ten pojął Dąbrówkę za żonę i aby razem podziękowali Bogu za całe dotychczasowe, szczęśliwe 
życie. Młodzieniec spełnił wolę matki. Odbyło się huczne wesele, a wkrótce po nim w chatce na górze 
przyszli na świat bliźniacy Bolko i Gniewko. Ich rodzice zdecydowali, że dwaj najstarsi synowie będą 
służyli Bogu. Na miejscu starej chatki wybudowano klasztor, a miejsce zaczęto nazywać Księżą Górą**.

Po legendarnym klasztorze nie ma już śladu. Szczyt Księżej Góry porasta gęsty las. Od północy zbocze 
opada stromo na dno głębokiego jaru z piaszczystą leśną drogą. Wyżej wznoszą się skalne ściany, w 
których znajduje się głębokie na kilka metrów schronisko. Z zarastającego szczytu rozciągają się 
ograniczone widoki na zachód (Ryczówek Kąty) i północ.
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