
81Gmina Radłów

„Pięciolipa” na Diablim Młynku. Jak mówi legenda, pośrodku tego lasu, w miejscu gdzie obecnie znajduje się 
przysiółek Diabli Młynek, stał niegdyś dwór szlachecki, bądź coś do niego podobnego, nie będącego na pewno 
budowlą sakralną. „Pewnego razu wydarzyło się iż budynek po prostu zniknął, co ludzie tłumaczyli tym, że 
najprawdopodobniej zapadł się pod ziemię, bo jak podaje opowieść – odfrunąć nie mógł. Wobec tego mieszkańcy 
okolicznych wsi przyjęli hipotezę, że dwór „diabli wzięli” w ten sposób, że ziemia w tym miejscu musiała się jakoś 
„zakręcić jak młynek”. Zadziwiającym podobieństwem w tym przypadku są nazwy „Diabli Młynek” oraz „Piekło” 
w pobliżu Starego Olesna, wobec czego oba te miejsca może łączyć podobna, a nawet wspólna historia. Tego 
jednak w obecnych czasach pewnym być nie można. Do Diablego Młynka można też dotrzeć pieszo przez pas łąk, 
zwanych Prądy, leżących pomiędzy dwoma lasami, stanowiących niejako przerwę między nimi, tworzących coś 
na kształt przesieki. Pas ten ciągnie się na północ od szosy częstochowskiej, przed zjazdem z niej w kierunku 
Karmonek Nowych. Właściciele łąk umiejscowionych „na Prądach” potwierdzają występowanie dziwnych 
zawirowań powietrznych w tamtejszym rewirze, przybierających charakter trąby lub leja powietrznego o osi 
pionowej, potrafiącego latem przenieść na znaczne odległości całe kupki z sianem. Być może to zjawisko 
przypominało „kręcący się młynek”. W rewirze leśnym, w pobliżu Diablego Młynka krzyżuje się 8 dróg w jednym 
punkcie, przez co bardzo szybko można się pomylić.

Biesiada radłowska oraz konkurs mam talent, w którym wszyscy 
lokalni artyści – także ci najmłodsi – mogą pokazać to co 
potrafią. Biesiada odbywa się na pięknym biesiadnym placu  
z wyjątkową wiatą w centrum wsi. 

Góra Karmońska, na której stoi krzyż. Dawniej 
do krzyża odbywały się procesje w dni 
krzyżowe. Legenda głosi, że dawno, dawno 
temu był tam klasztor, którego korytarze 
prowadziły aż do Jasnej Góry. Było to ważne 
miejsce kultu.

Bocianie Gniazdo ze strażacką tradycją, do którego 
każdej wiosny wracają bociany pilnujące remizy od 
kilkudziesięciu lat.


