
Mirów, strachy na Wielkiej Górze

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Niegowa, pow. zawierciański, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.62640 19.47185

4. Kod w dokumentacji

Mirow-06-801

5. Data weryfikacji terenowej

24 października 2019 r.

6. Opis

Wielka Góra wznosi się około 1,5 km na północ od Mirowa. Jeden z mieszkańców tej miejscowości wracał nocą do domu po 
wizycie u sąsiadów w Niegowie. Na Wielkiej Górze podeszły do niego dwie zjawy, które nie odzywając się towarzyszyły mu w 
drodze niemal do samej wsi. Prawdopodobnie były to diabły.

Szczegółową relację z tego spotkania przytaczają autorzy Historii lokalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bohater 
opowieści Jan Radosz doszedł na szczyt Wielkiej Góry około pierwszej w nocy i zaczął schodzić w stronę Mirowa. Działo się w
czasach, gdy nie było tu jeszcze asfaltowej szosy, tylko wąska, piaszczysto-trawiasta droga z wysokimi skarpami. Kiedy 
opowiadający mijał miejsce zwane lasem Franka Głąba, usłyszał z tyłu tętent koni. Człowiek pomyślał, że ktoś jedzie furmanką
i że trafi mu się okazja do podwózki.

Konie coraz bliżej słychać, są właściwie tuż za nim, schodzi więc na bok i odwraca, by przywitać woźnicę. Patrzy, a tu za nim 
z tyłu dwie niby ludzkie postaci idą. Niby ludzkie bo sylwetki i ręce mają ludzkie, na sobie czarne płaszcze, ale twarze wilcze! I 
końskie kopyta zamiast nóg! Jasiu oprzytomniał błyskawicznie, chce uciekać, ale nie może, bo strach lub coś innego trzyma 
mu nogi. „To diabły wyszły do mnie” - myśli. Z trudnością idzie naprzód w kierunku Mirowa. A te zjawy tuż przy nim. Jedna z 
jednej, druga z drugiej strony. I głowę odwracają do niego. Patrzą mu w twarz i tak idą w milczeniu. A czasem przeskakują na 
końskich kopytach, to z przodu, to z tyłu. Jasiu zaczyna się modlić, ale nic to nie daje. Mijają kapliczkę przy drodze do 
Łutowca, żegna się i Boga prosi o pomoc jest cicho i ciemno, i tylko te końskie kopyta po bokach słyszy. Już traci nadzieję na 
życie, bo myśli że go te diabły nie opuszczą i ze sob zabiorą. Dochodzi do krzyża, który przed Mirowem stał wówczas po 
prawej stronie na skraju lasu. Stąd już zamek mirowski by było widać za dnia. I nagle czerwony błysk i huk, grzmot ogromny 
się robi od strony zamku. I diabły dopiero wtedy zniknęły (Baryła, Suchan 2017, s. 64-65).

W czasie drugiej wojny światowej na Wielkiej Górze obozowali partyzanci. Stanisława Głąb z Mirowa wspomina: A na Wielką 
Górę poszłam na grzyby raz z rana. Las nazywał się Storka. No i patrzę, a tu na Wielkiej Górze od strony Storki, widać 
ognisko i siedzą partyzanci. Jeden wstał od ogniska i kiwnął na mnie palcem. Nie wiem co chciał. Zaraz uciekłam razem z 
innymi dziećmi i tak się wystraszyłam, że biegłam aż do Prowarzyska w Mirowie. Czyli jakieś dwa kilometry to było (Baryła 
2016, s. 71-72).
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